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Sammanfattning 

Hot och våld upplevde sjuksköterskan, i praktiken, påverkade både den allmänna och 
specifika omvårdnaden av patienter. Det är ett fenomen som skapade en minskad 
delaktighet för patienten i hens vård och som gjorde att vårdpersonalen inte kunde eller 
ville utföra en tillräckligt god omvårdnad. I detta examensarbete undersöktes om hot 
och våld påverkade omvårdnaden på en akutmottagning i Västsverige och på vilket sätt 
den isåfall påverkades. Sju personer som alla arbetar på samma arbetsplats intervjuades 
där de fick berätta om sina erfarenheter och upplevelser av hot och våld och hur de 
ansåg att det påverkade omvårdnaden. Alla deltagare berättade att många situationer 
skapade en grund för sämre omvårdnad för patienterna som fanns på akutmottagningen. 
Vårdpersonalens långsiktiga påverkan av hot och våld ökar risken för en omvårdnad där 
patienten inte längre är delaktig i sin vård. 
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INLEDNING 

 
Följande citat visar på hur en vårdsituation kan upplevas av vårdpersonal. 
 

“I remember one incident ... a patient came in and he was rude to one of the 
nurses, and the next minute I just saw his hand grab for my scissors, and 
then I just backed off and left. I thought here I must better stay away from 
this man, because I don’t know if he wants to get me” 

(Kennedy & Julie 2013, s. 5) 

Vi som utformar detta examensarbete har erfarenhet av hot och våld inom öppenvården 
och slutenvården och ser att det orsakar brister i omvårdnaden av patienten. Vi har 
erfarit att patientens delaktighet i vården, hens autonomi och trygghet påverkas av att 
personalen som utför omvårdnaden känner sig hotade eller upplever situationer där våld 
förekommer. Detta, anser vi, kan vara negativt för patienten och hota patientsäkerheten 
och hens delaktighet i sin egen omvårdnad och medicinska vård. Med detta 
examensarbete studeras personalens erfarenheter och upplevelser av hot och våld samt 
om och på vilket sätt detta påverkar omvårdnaden som utförs av berörd personal. 

BAKGRUND 

Livsvärld 

Ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen är livsvärlden. Livsvärlden är en teori som är 
till för att se patienten ur ett helhetsperspektiv och inte bara ett medicinskt perspektiv 
(Ekebergh 2015, s. 19) Den behandlar frågor som berör hela människans existens, 
relationen människor emellan och att vårdpersonalen ska fokusera på det friska hos 
patienten (Ekebergh 2015, ss. 18–19; Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126–130). Att 
vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att vårda med ett caritas. Detta vårdandet 
tar sin utgångspunkt i att osjälviskt tjäna i, och med, kärlek, barmhärtighet och 
medlidande. Detta caritas uttrycks i allt vårdaren gör och innebär en vårdande 
gemenskap tillsammans med patienten där själva närvaron är central (Ekebergh 2015, 
ss. 22–23). 

Autonomi 

Begreppet syftar till att klargöra patientens självbestämmande. Patienten har en egen 
vilja, rätt och frihet att bestämma över sig själv och sin vård. De önskningar patienten 
har om sitt eget liv är något hen kommer att vilja uppfylla och det är således vårdens 
uppgift att upprätthålla och stärka hens autonomi för att göra detta möjligt. Här finns en 
tendens att vården försöker styra patienten att välja det alternativ som anses lämpligast 
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utifrån en professionell åsikt, evidens och erfarenhet (Sandman & Kjellström 2013, ss. 
201–203). 

Delaktighet 

Patienten ska, så långt det är möjligt, själv vara delaktig i sin vård och de beslut som tas. 
Patienten ses som en expert på sig själv, sina önskningar och sitt liv. Utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv är det patienten som vet hur sjukdomen och behandlingen 
av den kommer att påverka vardagen och således är det av största vikt att utforma all 
vård och omvårdnad så patienten får största möjliga delaktighet. Vårdaren som tar hand 
om patienten måste därför förstå och ha i åtanke att allt som görs kan påverka patienten 
på olika sätt och därför inkludera hen i det som görs för att kunna utforma en god 
omvårdnad (Arman 2015, ss. 96–97). 

Omvårdnad 

Teoretiskt definieras omvårdnaden utifrån allmän omvårdnad och specifik omvårdnad. 
Med allmän omvårdnad menas den omvårdnad som utgår från patientens behov och 
önskemål medan specifik omvårdnad utgår från den diagnos patienten har fått. 
Omvårdnaden som praktisk grund är det som har en vårdvetenskaplig förankring och 
utgår från människans livsvärld och upplevelse av hälsa. När detta fokus ges i 
omvårdnaden kommer den att bli specifik för patienten och utformas efter hens behov 
och önskemål (Willman 2014, ss. 48–49). 
 
Omvårdnaden ska omfatta både en vetenskaplig ansats och en humanistisk 
kunskapssyn. Den ska utformas och genomföras för att alla patienter ska få uppleva 
största möjliga välbefinnande och livskvalitet, utföras utifrån lagar och författningar och 
ett etiskt förhållningssätt. Omvårdnaden sker i samarbete med patienten utifrån en 
personcentrerad vård som syftar till att stärka hens värdighet och integritet samt se hela 
människan som unik (Svensk sjuksköterskeförening 2017, ss. 4–7). 

Akutmottagning 

En akutmottagning är den plats dit människor kan söka för de besvär som orsakar 
lidande och hot om livet. Akutmottagningen i vårt examensarbete är en kirurgisk och 
medicinsk mottagning för vuxna och traumacenter i Västsverige. Den är bemannad med 
all typ av vårdpersonal inom olika specialistområden och här sker en ständig samverkan 
mellan alla olika sjukvårdsinrättningar och instanser inom vård och omsorg (Wikström 
2012, s. 19). 
 
Mottagningen är utrustad med en triagesektion. Detta är den första plats dit patienter 
kommer som söker sig till en akutmottagning och dess uppgift är att prioritera patienten 
utifrån hens besvär och symtom. Prioriteringen står till grund för inom vilken tid 
patienten ska träffa läkare för att kunna bedömas och åtgärder sättas in. Prioriteringen 
sträcker sig från röd prioritet som innebär omedelbar läkarkontakt till blå prioritet som 
innebär att ingen akutsjukvård är nödvändig (Ericson & Ericson 2012, s. 9). 
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Personalen som tar emot patienten på akutmottagningen behöver förhålla sig utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Detta innebär att ha en förståelse för att de besvär 
patienten uppger är av akut karaktär för hen. En vistelse på en akutmottagning kan vara 
förenat med obehag, smärta, lidande och ohälsa och det är av största vikt att personalen 
är närvarande och ger god omvårdnad utifrån ett caritasperspektiv (Wikström 2012, s. 
21). 

Hot och våld på en akutmottagning 

Hot benämns enligt svenska akademins ordlista som en varning om en obehaglig 
konsekvens medan våld tillskrivs användningen av fysisk styrka (Svensk Ordbok 2009). 
På en akutmottagning är den vanligaste formen av våld det verbala (Avander, Heikki, 
Bjerså & Engström 2016; Kennedy & Julie 2013; Llor-Esteban, Sánchez-Muñoz, Ruiz-
Hernández & Jiménez-Barbero 2016). Denna typ av våld upplevs av majoriteten i 
artiklarna som vanligt förekommande och för en del något som ingår i arbetet (Maureen 
& Hester 2013). 
 
Det fysiska våldet kan förekomma, men är mindre vanligt än psykiskt våld på 
arbetsplatsen. Hyland, Watts och Fry (2016) beskriver att den vanligaste typen av 
fysiskt riktat våld är slag, knuffar och att patienter spottar på personalen. 
 
Den vanligaste faktorn som kan utlösa situationer av hot och våld är, enligt flera av 
studierna, långa väntetider (Angland, Dowling & Casey 2013; Llor-Esteban et. al 2016; 
Morphet et. al. 2014) och en studie pekar på att bristande information och 
kommunikation med patienten också är en bidragande orsak (Llor-Esteban et. al 2016). 

Etik 

Ett etiskt förhållningssätt är av största vikt i omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden sker 
utifrån att människan är en handlande varelse och omvårdnaden blir således en handling 
som kan stärka patientens självbestämmande (Willman 2014, s. 48). Detta vårdande 
måste klart och tydligt ha en etisk grund (Sandman & Kjellström 2013, ss. 22–23). Det 
finns många olika teorier att förhålla sig till inom etiken (Sandman & Kjellström 2013, 
ss. 91, 103–106, 117, 153). Alla dessa teorier har som mål att göra gott för oss själva, 
medmänniskan och världen. I situationer av hot och våld på en arbetsplats kan dessa bli 
svårare att förhålla sig till och det krävs att vårdpersonalen har reflekterat kring dessa 
begrepp. Hot och våld förändrar situationen och det etiska ställningstagandet lägger 
grunden för om en väljer att bedriva omvårdnad eller inte i en given situation samt hur 
en väljer att bedriva den. Det i sin tur kan leda till konsekvenser för personalen och/eller 
patienten (Avander et. al 2016). 
 

Lagar och författningar 

All hälso- och sjukvård bedrivs med målet om god hälsa och en god vård för alla 
människor som uppsöker en vårdinrättning. Den ska ske med hänsyn till allas lika värde 
och värdighet och de som har störst behov av sjukvård ska också ges företräde till den 
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(SFS 2017:30). Det patientnära arbetet och vården som utförs ska ske utifrån syftet att 
stärka hens delaktighet i vården, integritet och självbestämmande (SFS 2014:821) samt 
skydda patienten om hens säkerhet skulle befaras vid vård och omsorg (SFS 2010:659). 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att många studier gjorts inom området hot och våld på 
akutmottagningar, men knappt någon forskning kring hur fenomenet påverkar 
omvårdnaden. Två av artiklarna (Avander et. al 2016; Maureen & Hester 2013) ger oss 
en anknytning till omvårdnadsarbetet som enligt båda studierna påverkas negativt. En 
studie i sökningen (Avander et. al 2016) visar att omvårdnaden blir bristande när 
hotfulla och våldsamma situationer uppstår eller om det finns en risk för dem att uppstå. 
Samtliga studier (Angland, Dowling & Casey 2013; Avander et. al 2016; Hyland, Watts 
& Fry 2016; Llor-Esteban et. al 2016; Maureen & Hester 2013; Morphet et. al. 2014) 
påpekar att hot och våld är ett vanligt förekommande fenomen. Detta omfattar enligt 
studierna både hotfulla ord och incidenter som mynnar ut i slag mot personal. 
Majoriteten anser att detta påverkar arbetsmiljön negativt, att den upplevda stressen 
ökar och att psykisk ohälsa blir ett allt mer förekommande fenomen (Avander et. al 
2016; Hyland et. al 2016; Maureen & Hester 2013). En del av artiklarna visar ett 
resultat där personal upplever en rädsla inför sina arbetsuppgifter när hot och våld 
förekommer (Avander et. al 2016; Maureen & Hester 2013). Andra artiklar visar att en 
del personal istället anser att hot och våld ingår i arbetet och att det är något en behöver 
vara förberedd på (Maureen & Hester 2013). Många av studierna visar också att vanligt 
förekommande orsaker är långa väntetider, droger, alkohol och bristande information 
till patienten (Angland et. al 2013; Llor-Esteban et. al 2016; Morphet et. al 2014). 
Förändringsalternativ finns det mindre av men det som kom upp som förslag är ökad 
kommunikation mellan personalen (Avander et. al 2016). 

PROBLEMFORMULERING 

Personalen som arbetar på akutmottagningen i Västsverige möter ofta hot och våld i sitt 
dagliga arbete. Dessa situationer uppstår främst från patienter och deras anhöriga. Hot 
och våld på arbetsplatsen är en belastning för personalen och bidrar till en sämre 
arbetsmiljö, ökad stressbelastning och psykisk påfrestning. Vid upplevelse av hot och 
våld påverkar detta hur personalen väljer att möta patienter och hur de utför 
omvårdnaden. Patientens delaktighet i vården kan påverkas, skapa en otrygghet och 
sårbarhet samt hota hens autonomi och ökad lidandet. Få studier har gjorts som studerar 
korrelationen mellan hot och våld och omvårdnad. Det är viktigt att belysa att det finns 
ett problem med hot och våld men framförallt att studera hur dessa situationer samt 
personalens erfarenheter och upplevelser av det påverkar omvårdnaden som utförs av 
vårdpersonal på en akutmottagning. 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av hot och våld 
och hur detta påverkar omvårdnadsarbetet. 

METOD 

Denna studie utfördes utifrån en kvalitativ induktiv ansats som bestod av intervjuer med 
vårdpersonal på en akutmottagning i Västsverige. Den valda metoden hade som syfte att 
genom djupgående intervjuer fånga vårdpersonalens personliga upplevelser och 
erfarenheter av fenomenet hot och våld. En gruppintervju med fyra personer och tre 
enskilda intervjuer genomfördes, detta av logistiska skäl. Intervjuobjekten intervjuades 
på arbetstid och då behövde intervjuformen anpassas för att få tillgång till de valda 
intervjuobjekten. Intervjuerna byggde på en öppen ingångsfråga, detta för att undvika 
att förutfattade meningar hos intervjuledarna påverkade upplysningarna från 
intervjuobjekten. Av den tidigare forskning kring ämnet som författarna till detta arbete 
tagit del av framkom det att det saknades forskning kring omvårdnadens påverkan av 
hot och våld. Mot den bakgrunden ansågs det vara lämpligt att använda en kvalitativ 
induktiv ansats i form av intervjuer. Detta för att finna djupare förståelse kring ämnet 
hot och våld och dess relation till omvårdnad. 

Urval 

Urvalet i denna studie var subjektivt, vilket innebar att frivilliga intervjupersoner deltog 
i studien och där en del handplockades. Intervjuerna byggde på att frivilliga och 
samarbetsvilliga intervjuobjekt fanns att tillgå och detta var svårt att rekrytera utan 
kontakter och ett genuint intresse av att delta i intervjun. Rekryteringen av 
intervjupersoner genomfördes via personliga kontakter där alla de rekryterade var 
anställda på samma västsvenska akutvårdsmottagning. 
 
Risken med det subjektiva urvalet är att det blir en felaktig representation av 
populationen och gör det svårt att generalisera (Olsson & Sörensen 2011, s. 115). 
Detta är risker en bör vara väl medveten om när en sedan sammanställer och tolkar 
resultatet. 
 

Inklusionskriterier 
− Tidigare erfarenhet av hot och våld under arbete inom vården. 

 

Exklusionskriterier 
− Ingen tidigare erfarenhet av hot och våld under arbete inom vården. 

 

Motiveringen till att inklusion- och exklusionskriterierna inte var fler är för att ett brett 
urval eftersöktes samt vårdpersonal med olika titlar och arbetslivserfarenhet. 
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Dataanalys 

Intervjuerna spelades in på en av intervjuledarnas mobiltelefon och transkriberades 
sedan till ett textmaterial. Texten lästes igenom upprepade gånger i syfte att få en helhet 
och ökad förståelse för innehållet. Dataanalysen bestod av en kvalitativ innehållsanalys 
där Hällgren Graneheim och Lundmans (2017 ss. 224–226) tillvägagångssätt var 
vägledande. Metoden består av en nedbrytning av analysenheten, i det här fallet av alla 
intervjuer. I analysenheten söker vi efter meningsenheter, det vill säga sådant som var 
viktigt och meningsbärande enligt de intervjuade. Dessa meningsenheter sorterades efter 
likheter och skillnader. Sedan kondenserar vi meningsenheterna till en kortare och mer 
koncis mening för att ge den en kod som sammanfattar innehållet. Koden faller i sin tur 
in i en huvudkategori (Hällgren Graneheim & Lundman 2017 ss. 223–226) som 
representerat nedan i tabell 1. 
 

Etiska överväganden 
 
Arbetsplatsens vårdenhetschef kontaktades initialt för ett godkännande att genomföra 
intervjuer med personal på den valda akutmottagningen och godkännandet skedde 
muntligt. Alla deltagare fick ett informationsbrev (se bilaga 1) innan intervjun där de 
kunde läsa om hur det skulle gå till, vad uppsatsens syfte var, vad som skulle ske under 
och efter intervjun samt att alla skyddades av sekretess. Deltagarna informerades att de 
när som helst under uppsatsens skrivande var möjligt att avbryta sitt deltagande. Alla 
deltagare upplevde att informationen var bra och att de fick en god grund för vad arbetet 
och intervjun skulle handla om. Vi har tydligt tagit ställning till kravet på information 
till deltagarna i form av skriftlig och muntlig information samt samtyckeskravet där alla 
deltagare frivilligt fick välja om de ville delta eller inte (Olsson & Sörensen 2011 ss. 
84–85).  
 
Vi som har skrivit detta examensarbete har noga övervägt de etiska ståndpunkterna inför 
intervjuerna och inför dess transkribering, förvaring och hantering. Detta har inneburit 
att vi har hanterat vår data så alla deltagare är skyddade av sekretess och att den data 
som samlats in enbart används för vårt forskningsändamål (Olsson & Sörensen 2011 s. 
85). Grundläggande etiska principer som genomsyrat hela forskningsprocessen omfattar 
autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen 
(Olsson & Sörensen 2011 s. 82). Dessa innebär att respektera människans integritet, 
sträva efter att göra gott och inte skada samt att alla som deltar i studien ska behandlas 
lika (Olsson & Sörensen 2011 s. 83).  
 
 
Tabell 1: Fyra huvudkategorier sammanställda efter vad intervjupersonerna ansåg viktigt angående hot 
och våld samt omvårdnad. 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

“Men om jag har en handlingsplan, 
om jag har min HLR-plan framme 

Handlingsplan för 
hot och våld på 

Träning ger 
färdighet. 

Rutiner i 
arbetet att 
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i huvudet vet jag vad jag ska göra 
vid ett hjärtstopp och det är precis 
samma sak om jag har det här hot 
och våldsprogrammet framme i 
huvudet vet jag vad jag ska göra 
när det kommer någon 
utåtagerande” 
 
 
“Det är också en stor förändring 
nu, de senaste fyra åren tror jag att 
det är så har vi också fått ett 
utskrivet dokument vad vi kan göra 
med hotfulla personer. Det inte 
funnits innan, vad gör jag om 
någon är förbannad här, jo jag 
säger till dem och så står det här i 
dokumentet hur jag ska gå 
tillväga” 
 
 
 
“Hot och våldssituationer tar 
polisen hand om, så då kan jag 
hänvisa till det här dokumentet att 
det som händer är ett polisärende 
och inte en vårdsituation och så 
ringer man polisen eller 
ordningsvakter.” 
 
 
“Kan inte de komma så står vi där 
och då nästan tvingas man till att 
göra det jobbet även om man inte 
är bekväm med det. Vi känner ju 
det själva att vi ska inte hålla på 
med sånt, det är inte det vi är där 
för... Men vi går ändå kurser i hot 
och våld för att det förekommer 
och för att vi ska veta hur vi ska 
bete oss för vi vet att de (väktarna) 
inte kan vara där på två sekunder.” 

samma sätt som 
man har en 
handlingsplan för 
HLR. 
 
 
 
 
 
 
Skrivna riktlinjer att 
referera till vid 
situationer med hot 
och våld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hot och 
våldssituationer är 
polisärenden, inte 
vårdärenden. 
 
 
 
 
 
Man tvingas att göra 
väktarnas jobb, 
därför får vi träning 
i hot och våld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd från 
organisatione
n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hänvisa till 
riktlinjer. 
 
 
 
 
 
 
 
Vårdpersonal 
gör ett 
väktarjobb. 

förhindra hot 
och våld. 

“Då börja den här patienten att ja.. 
Han var missnöjd med den vården 
han fick, han var påverkad av 
någonting, det hänger ofta ihop.” 
 
“Det finns ju ett fysiskt och när 

Olika faktorer 
påverkar om 
patienten är hotfull. 
 
 
Det finns fysiskt 

Multifaktorie
llt. 
 
 
 
Fysiskt våld 

Hot och våld 
som fenomen 
på en 
akutmottagning
. 
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folk är agiterade när dom slår i 
våra saker och stolar och skriker. 
Och sen finns det ju verkligen, som 
du säger, det psykologiska hotet att 
folk bara använder ord och är 
otrevliga och hotar om att vi är, 
berättar att vi är dåliga” 
 
“Jag tycker intoxikation är en 
väldigt vanlig, ofta berusade 
personer.” 
 
“Men alltså berusning och alla 
typer av missnöjdhet.” 
 
 
“Det är betydligt vanligare än vad 
man tror, de här små hoten. Det är 
väldigt sällan som någon som hotar 
med stryk eller blir hotad av någon 
med kniv, det är jätteovanligt.“ 
 
“Det kanske inte är något som är 
hot eller våld men det är en 
situation som kan vara väldigt 
obehaglig när det kommer in, ofta 
medelålders män, som är fulla och 
ska ta en på rumpan och gärna typ 
stoppa in handen under tröjan 
eller…” 
 
 

våld och det finns 
psykologiskt våld. 
 
 
 
 
 
 
Berusning en av de 
vanligaste orsakerna 
till hot och våld. 
 
Missnöjdhet av 
vården som ges 
vanlig orsak. 
 
Små hot som stor 
orsak till hot och 
våld. 
 
 
 
Sexuella övergrepp 
är vanligt för 
kvinnliga 
medarbetare. 
 
 

kontra 
psykologiskt 
våld. 
 
 
 
 
 
Berusning. 
 
 
 
Missnöjdhet. 
 
 
 
Mindre hot. 
 
 
 
 
 
Sexuella 
övergrepp. 

“Den här anhöriga är så pass 
hotfull, inte våldsam utan bara 
hotfull och psykologiskt våldsam 
att vi inte kan ge en bra vård till 
denna patienten (...) Och det 
påverkar ju omvårdnaden av 
patienten.” 
 
“Ja, men och det här med, liksom 
att, ge mig ditt nummer så ringer 
jag dig sen. Alltså det är ju inga 
direkta hot men det är ju, men 
ibland så känner man så här, nej, 
nu vill inte jag gå in till dig.” 
 
“Ja, och det är när dom ska börja 

Psykologiskt hot 
som påverkar 
omvårdnaden 
negativt. 
 
 
 
 
Obehagliga 
situationer som gör 
att en känner sig 
hotad påverkar 
omvårdnaden. 
 
 
Fysisk kontakt som 

Psykologiskt 
hot. 
 
 
 
 
 
 
Obehagliga 
situationer. 
 
 
 
 
 
Fysisk 

Hot och våld 
som grund för 
sämre 
omvårdnad. 



 

12 
 

kladda på en. Alltså, fysiskt när 
dom ska ta, då känner man så här, 
nej, jag vill inte gå in till dig igen. 
Nu får du liksom ligga där och 
sköta dig själv. Och det kan ju 
såklart påverka vården för vi vill ju 
inte, man vill inte gå in dit helt 
enkelt.” 
 
“Det blir en indirekt påverkan 
genom att det påverkar sköterskan 
först och sen vad den (sköterskan) 
gör i efterhand blir det dåliga. För 
just i situationen.. Visst de 
våldsincidenterna, de går ju över 
men det är när det pågår saker hela 
tiden som gör att man på något vis 
avtrubbas eller bara går ner sig. 
Och det är det jag tror skulle 
påverka omvårdnaden.” 
 
“(...) om man vet att det är någon 
som är hotfull så vet man ju... Man 
är konflikträdd och vill inte åka på 
en propp helt enkelt, så då går man 
inte gärna fram dit” 
 
“Att det är utåtagerande människor 
som är yviga och arga och slår 
näven i bordet, sånt är ju 
obehagligt att gå fram till en sådan 
arg människa. Men det är inte 
säkert att dem är hotfulla, utan det 
kan ju vara så att de bara är arga 
men det blir ändå en jobbigt 
situation, en jobbig 
omvårdnadssituation.” 
 
“Arbetet stannar ju upp och den 
som skriker mest får ju tillsyn och 
hjälp för det är en situation man 
måste lösa, det går inte att 
ignorera. Då blir det teamet lidande 
och påverkar.” 

medel för att hota 
eller skapa obehag. 
 
 
 
 
 
 
 
Den mentala 
påverkan på lång 
sikt hos medarbetare 
ger en sämre 
omvårdnad. 
 
 
 
 
 
 
 
Konflikträdsla kan 
orsaka en motvilja 
att närma sig en 
patient. 
 
 
Patienten behöver 
inte vara medvetet 
hotfull för att 
situationen ska 
upplevas som 
obehaglig. 
 
 
 
 
 
Andra patienters 
omvårdnad får lida 
när hot och våld 
sker på 
arbetsplatsen. 

kontakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mental 
påverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konflikträdsl
a. 
 
 
 
 
Omedveten 
hotfullhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minskad 
tillsyn av 
patienter. 

“Det är ju dåligt på det sättet att 
om man inte har tolerans så kanske 
man... Hade man orkat mer hade 
man kanske kunnat ta det lite 

Toleransnivån 
sjunker och med den 
också tålamodet. 
Önskar att en orkade 

Tolerans och 
tålamod. 
 
 

Vårdpersonalen
s upplevelser av 
hot och våld. 
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lugnare i sådana situationer men är 
det femtielfte gången så kanske 
man inte har så mycket tålamod 
och då blir det inte bra för någon” 
 
“Men det är psykiska våldet det 
kan vara lite så här lite, det är så 
där många som blir väldigt osäkra, 
knäckta, många av våra kollegor 
och vet inte riktigt hur dom ska 
agera.” 
 
“Man är ju kanske, ibland kanske 
vissa gånger man blir rädd och 
ibland blir man arg eller man bara, 
sådär.” 

mer. 
 
 
 
 
Osäkerhet till den 
egna förmågan som 
vårdpersonal när hot 
och våld uppstår. 
 
 
 
Hot och våld ger 
upphov till många 
olika känslouttryck. 

 
 
 
 
 
Bristande 
självkänsla. 
 
 
 
 
 
Känslor som 
uttryck. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de fyra huvudkategorierna (se tabell 1) som identifierades 
under innehållsanalysen och som knyter an till studiens syfte. Alla kategorier utgår från 
de genomförda intervjuerna där alla intervjupersoner berättat något viktigt utifrån varje 
ämnesområde. 

Rutiner i arbetet att förhindra hot och våld 

Vårdpersonalen pratar om två olika typer av rutiner i samband med hot och våld som 
kan benämna som en yttre och en inre rutin. Den yttre rutinen är den som står skriven på 
ett dokument och som även finns i form av affischer på akuten som handlar om en 
nolltolerans mot hot och våld. Den yttre rutinen fungerar som ett stöd för personalen, 
något att luta sig emot när en situation uppstår. Vårdpersonalen upplever affischerna om 
nolltolerans som ett bra verktyg att kunna hänvisa till om det är någon som agerar 
hotfullt. 
 

”Jag säger till dem och så står det här (i dokumentet) hur jag ska gå 
tillväga. Informera om nolltolerans mot hot och våld, accepterar man inte 
det är det tack och hej för då är det en hot och våldssituation och inte en 
vårdsituation” 

 

Att informationen finns synlig för alla på akuten att läsa ger vårdpersonalen stöd och 
möjlighet till ett gemensamt budskap. Det handlar inte om vad den enskilde personalen 
säger eller tycker, utan detta är akutens regler och den som är hotfull kommer få samma 
respons oavsett vem i personalen hen söker sig till. 
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Den andra delen av den yttre rutinen handlar om tillgång till väktare och eventuellt polis 
om situationen kräver det. Vetskapen om att väktare finns tillgängliga dygnet runt är en 
stor trygghet hos personalen och de är flitiga att använda dem vid behov. Närheten till 
väktarna ger vårdpersonalen möjlighet att fokusera på deras arbete: att vårda. Samtidigt 
upplever vissa att de ändå känner sig utsatta och ibland är tvungna att hantera 
våldssituationer utan understöd av väktare. Några av deltagarna beskriver situationer 
som eskalerar inom loppet av några sekunder och även om väktarna är där på tre-fyra 
minuter upplevs det inte som tillfredsställande alla gånger. 
 
Den inre rutinen innefattar träning och mental förberedelse för att möta hotfulla och 
våldsamma personer på akuten. Denna typ av förberedelse får vårdpersonalen dels 
genom intern träning på akuten men också genom erfarenhet av tidigare situationer. 
Träningen som de nyanställda ska få består av några enkla handgrepp samt en 
föreläsning. En person beskriver det som en handlingsplan som finns i huvudet, likt den 
de har vid ett hjärtstopp. En annan av de intervjuade upplever att utbildningen är 
undermålig och känner att hen saknar rätt kompetens för att hantera våldssituationer. 
Den mentala förberedelsen får personalen dels genom utbildningen men också genom 
erfarenhet. När en våldssituation sker första gången är det lätt att bli överrumplad och 
handfallen trots förberedelser, därför krävs erfarenhet i kombination med övning för att 
adekvat hantera hot och våld, menar en av deltagarna. 

Hot och våld som fenomen på en akutmottagning 

Hoten som vårdpersonalen får på akuten grundar sig ofta, menar deltagarna, i en känsla 
av otillfredsställelse av vården. Dessa hot kan se ut på många olika sätt där ett av de 
vanligaste är av typen ”Jag ska anmäla dig”. Att skrämma vårdpersonal genom att hota 
deras legitimation försöker patienten eller den anhörige pressa till sig mer vård än vad 
hen redan fått. 
 

”Men sen tycker jag vi får mycket hot också ifrån, alltså, från patienter att 
dom, eller anhöriga som säger att dom ska anmäla oss. Så jag tycker det är 
hotfullt också för det handlar ju om att dom hotar våran yrkeslegitimation 
liksom.” 

 

Hot av den karaktären är vanliga och allvarliga men det finns ändå en känsla av att de 
inte är lika personliga som en del andra hot menar flera av deltagarna. Ofta känner 
personalen sina chefer bättre än patienten och behöver inte oroa sig över sin 
legitimation. 
 
En annan typ av hot som beskrivs av deltagarna är mer riktat till privatpersonen och inte 
vårdpersonalen. Det kan se ut på olika sätt, antingen en enkel fråga som; ”Vad heter du 
då? Bra då vet jag” eller; ”Ja, nu när du inte kan ordna en plats, händer någonting med 
min pappa här inatt så står det på ditt ansvar och jag kommer hålla dig ansvarig, jag 
kommer anmäla dig om det händer någonting.” Hoten riktar sig mot en specifik person 
inom organisationen och många av deltagarna får känslan av att de måste stå till svars 
för något som inte är deras fel. 
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Hot och våld från patienter och deras anhöriga beskrevs av intervjupersonerna ha många 
bakomliggande orsaker såsom väntetid, platsbrist och ovisshet. Den faktor som är störst 
enligt deltagarna är alkohol- och drogpåverkade individer. Personer som kommer in till 
akuten och är intoxikerade är också dem som i regel beter sig sämst enligt de 
intervjuade: de är högljudda, hotfulla och har närmare till våld. Med det sagt är det 
många av intervjupersonerna som menar att de kan se lättare på denna typ av hot och 
våld då det på ett sätt ligger i patientens sjukdomsbild: beteendet är mer förlåtet än om 
det kommer från en nykter person. 

Vårdpersonalens upplevelse av hot och våld 

Hot och våld är något som alla intervjupersoner uppger påverkar deras mentala hälsa. 
En av intervjupersonerna uttrycker att [...] “man blir rädd och ibland blir man arg eller 
man bara, sådär.” Negativa känslor och tankar är något som, menade deltagarna, 
påverkar hur de bedriver sin omvårdnad av patienten. Många av de tillfrågade menar att 
hot och våld är en daglig företeelse och att det tillslut blir en normalitet i arbetet. 
 

“Men det är psykiska våldet det kan vara lite så här lite, det är så där 
många som blir väldigt osäkra, knäckta, många av våra kollegor, och vet 
inte riktigt hur dom ska agera.” 

 
Detta fenomen kan innebära att personalen blir avtrubbad och omvårdnaden blir lidande 
eftersom [...] “man inte har så mycket tålamod och då blir det inte bra för någon.” 
Många situationer av hot och våld resulterar i en rädsla eller ett obehag att närma sig 
patienter, vilket således skapar en sämre omvårdnad. I intervjuerna uppmärksammas att 
tankar och känslor angående omvårdnaden är vanligt förekommande, men att 
vårdpersonalen kanske inte får uttryck för dessa under arbetspasset. Det beskrivs i 
intervjuerna att dessa negativa känslor är något som byggs upp över tid och som skapar 
en grogrund för sämre omvårdnad. 

Hot och våld som grund för sämre omvårdnad 

“Den här anhöriga är så pass hotfull, inte våldsam utan bara hotfull, och 
psykologiskt våldsam att vi inte kan ge en bra vård till denna patienten [...]. 
Och det påverkar ju omvårdnaden av patienten.” 

 
Citatet ovan visar vad en av intervjupersonerna anser vara en grund för denna påverkan: 
att det psykologiska våldet påverkar inställningen till patienten och vården som bedrivs. 
Majoriteten av intervjupersonerna uppger att det finns situationer där de känner sig “lite 
skakig i kroppen efteråt” och att detta får konsekvenser även för patienter som inte är 
utåtagerande: “Man är konflikträdd och vill inte åka på en propp helt enkelt, så då går 
man inte gärna fram dit.” Hot och våld är, enligt deltagarna, en av de främsta orsakerna 
till att omvårdnaden blir sämre för patienterna på deras arbetsplats och vårdpersonalen 
uppger att många situationer skapar ett obehag. En tillfrågad vårdpersonal menar att det 
främst är den långsiktiga mentala påfrestningen som är orsaken till att omvårdnaden blir 
lidande: [...] “Visst de våldsincidenterna, de går ju över men det är när det pågår saker 
hela tiden som gör att man på något vis avtrubbas eller bara går ner sig. Och det är det 
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jag tror skulle påverka omvårdnaden.” Andra menar att arbetet stannar upp när en 
patient eller anhörig höjer rösten eller är så pass hotfull att ordinarie personal måste 
åsidosätta omvårdnadsåtgärder för att handskas med situationen: “Arbetet stannar ju 
upp och den som skriker mest får ju tillsyn och hjälp för det är en situation man måste 
lösa.”; “Ja det fördröjs ju, man kan inte göra det man har tänkt i den ordningen man har 
tänkt utan det är klart att det påverkas. [...] Och då går det mycket resurser på en patient 
och alla andra får vänta.” Patienter som är sjuka och behöver god omvårdnad får således 
vänta, menar intervjupersonen. Gemensamt för alla intervjupersoner är att omvårdnaden 
blir lidande när en patient är så pass hotfull att det finns en ovilja att närma sig hen. I en 
del fall inkluderar detta också anhöriga vilket, menar de tillfrågade, skapar ett onödigt 
lidande för patienten som får vänta för att anhöriga beter sig hotfullt eller våldsamt. De 
kvinnliga medarbetarna som tillfrågades uppger allihopa att sexuellt ofredande av fysisk 
och psykisk karaktär är en nästan daglig företeelse som påverkar inställningen till 
patienten och gör att omvårdnaden inte blir av samma kvalitet. En av intervjupersonerna 
uttrycker: “Ja, och det är när dom ska börja kladda på en. Alltså, fysiskt när dom ska ta, 
då känner man så här, nej, jag vill inte gå in till dig igen.” 
 
Resultatet visar att hot och våld förekommer dagligen på den berörda akutmottagningen 
och alla intervjupersoner menar att detta påverkar omvårdnaden, inte bara av patienter 
som uttrycker hot och våld, utan också av patienter som inte gör det. Den långsiktiga 
mentala påverkan utgör en stor faktor för hur vårdpersonalen uppfattar sitt arbete och 
hur de väljer att utföra omvårdnaden. Hot och våld kan ta sig olika uttryck men alla 
mynnar ut i en bristande omvårdnad och en mental påfrestning för vårdpersonalen. Alla 
intervjupersoner uppger dock att omvårdnaden inte ofta uteblir i dessa situationer, trots 
att det händer, utan istället att åtgärderna blir av sämre kvalitet och att patienten inte blir 
lika delaktig i sin egen vård. 

METODDISKUSSION 

Sammantaget intervjuades sju olika personer som alla arbetar på samma 
akutmottagning. Målsättningen var att intervjua mellan fem till åtta personer för att 
kunna få tillräckligt bra data. Sju personer, ansåg vi, var tillräckligt många att intervjua 
för den typ av studie på kandidatnivå vi utfört och för att hinna presentera resultatet vi 
har fått inom tidsramen för detta arbete. Tre av intervjuerna skedde som enskilda 
intervjuer och de andra fyra genomfördes som en gruppintervju. Alla intervjuer 
påbörjades utifrån en induktiv ansats med målsättningen att skapa en narrativ intervju 
där deltagarna fritt fick samtala om det berörda ämnet. Under intervjuns gång ställdes 
uppföljande frågor när det behövdes för att behålla samtalets öppna karaktär och hålla 
intervjuns innehåll till vårt formulerade syfte vilket innebar att intervjun fick deduktiva 
inslag. De enskilda intervjuerna upplevdes av oss som utförde intervjun avslappnande 
och deltagarna kunde öppet samtala om hot och våld samt omvårdnad. Gruppintervjun å 
andra sidan hade, anser vi, ett än mer öppet klimat och vi upplevde att den skapade mer 
utrymme för diskussion mellan deltagarna. Alla deltagare berättade om både 
erfarenheter och upplevelser av hot och våld samt på vilket sätt de ansåg att 
omvårdnaden påverkades. Den valda metoden gav oss ett bra anförande att hitta 
samband mellan alla intervjuer och som resultatet visade hade alla deltagare liknande 
upplevelser av det valda fenomenet. 
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I en studie av denna kvalitativa karaktär kan trovärdigheten beskrivas utifrån fyra 
begrepp; giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet. Giltigheten i ett resultat 
kan bedömas utifrån flera aspekter, bland annat huruvida resultat presenterar det som är 
det representativa och typiska från den insamlade datan och om det svarar emot syftet. 
Även rekryteringen av informanter har betydelse för resultatets giltighet, de valda 
informanterna ska ha erfarenhet av det studien handlar om och vara villiga att prata om 
det. Antalet informanter som behövs för att få ett giltigt resultat styrs av studiens syfte. 
Tillförlitligheten i en studie som använder sig av kvalitativ innehållsanalys stärks av en 
tydlig beskrivning av analysprocessen. Delaktighets begreppet syftar till att beskriva 
intervjuledarens oundvikliga påverkan på intervjuobjektet samt att intervjuledarens 
förkunskap också riskerar att färga resultatet. Ett resultats överförbarhet kan endast 
avgöras av läsaren. Författarna till studien kan ge förslag för överförbarhet samt genom 
att tydligt beskriva tillvägagångssättet får läsaren underlag att göra sin egen bedömning 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2017, ss. 230–232) 
 
Resultatet i vår studie tycker vi har en relativt hög giltighet då resultatet är presenterat 
utifrån de fyra aspekter som var återkommande och karaktäristiska under intervjuerna. 
Valet av informanter utgick från ett bekvämlighetsurval och de informanter som 
rekryterades hade erfarenhet kring hot och våld, detta var viktigt i vårt urval. Brister vi 
såg i vår studie vad gäller giltighet var intervjumetoden och till en vis del antalet 
informanter. Intervjumetoden med öppen ingångsfråga upplevde vi vara en svår metod 
att använda och att stundvis hamnade intervjuerna långt ifrån studiens syfte. En 
anledning till detta upplevde vi var brist på erfarenhet hos oss som intervjuledare. En 
annan intervjumetod hade eventuellt varit mer lämplig utifrån studiens syfte. Antalet 
informanter som deltog i studien styrdes främst av tidsramen för arbetet och om det 
fanns mer tid till intervjuer och analysarbete kunde eventuellt resultat bli ännu rikare.  
 
Tillförlitligheten i vår studie anser vi vara stark, dels igenom att tydligt presentera hur vi 
har gått tillväga i analysprocessen men också genom att bifoga informationsbrevet som 
informanterna fick. Genom att beskriva de etiska överväganden som gjordes innan 
studiens genomförande tror vi att tillförlitligheten till oss som författare blir högre. 
 
Båda författarna till denna studie saknar tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer 
av denna vetenskapliga karaktär. Detta faktum kan definitivt ha påverkat vår delaktighet 
under intervjuerna. Vår samlade bild var ändå att informanternas upplevelser och tankar 
hamnade i fokus och att alla kunde tala fritt utan att vi som intervjuledare påverkade 
dem nämnvärt.  
 
Överförbarheten av vårt resultat kan vara svårt att sia om då resultatet innefattar många 
olika aspekter kring hot och våld och dess påverkan på omvårdnaden. Alla arbetsplatser 
ser olika ut och alla tacklas med sina egna problem och detta kan säkert påverka 
resultatet. Däremot finns det nog delar av vårt resultat som är överförbart till andra 
akutvårdsverksamheter eller eventuellt andra instanser inom vården. Genom att 
presentera vårt tillvägagångssätt tydligt hoppas vi att vi har gett läsaren tillräckligt med 
underlag för att själv göra en bedömning om huruvida resultatet är överförbart till andra 
verksamheter.  
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RESULTATDISKUSSION 

Föreliggande studie visar att hot och våld utgör ett dagligt problem på den undersökta 
akutmottagningen. Detta leder till konsekvenser för personalens egen hälsa och alla 
intervjupersoner uppgav att det också ger konsekvenser i omvårdnadsarbetet. 
Utifrån tidigare forskning i området, som nämnt i bakgrunden, kan vi se att det finns 
mycket data angående hot och våld samt dess påverkan på arbetsmiljö och 
stressbelastning. Två av artiklarna påvisar en direkt negativ konsekvens för hur 
personalen bedriver omvårdnad av patienten. Vårt syfte med detta examensarbete är att 
studera hur omvårdnaden påverkas av hot och våld och således inte fokusera primärt på 
konsekvenserna av fenomenet hot och våld som enskilt ämne. Vad som är intressant är 
att vi kan se att det faktiskt påverkar omvårdnaden på ett negativt sätt för både patienten 
och personalen på en akutmottagning. 

En minskad delaktighet när omvårdnaden brister 

För att kunna ge en god vård till patienter behövs en helhetssyn för att se hela 
människan. Inom vårdvetenskapen talar vi om livsvärld och det är av största vikt att 
vårdpersonalen ser människan som hel, med alla hens behov och upplevelser (Arman 
2015 s. 75). Hot och våld som upphov till en sämre omvårdnad kan, utifrån vår data, 
skapa en miljö där patienten inte ses som en helhet och vårdpersonalen istället fokuserar 
på det sjuka och inte det friska. Patientens självbestämmande och delaktighet i sin egen 
vård blir lidande eftersom det finns en rädsla att närma sig hen om hen är hotfull eller 
våldsam. Detta blir naturligt ett problem i vårdandet och skapar onödig rädsla, oro och 
lidande för patienten (Avander et. al 2016). Vår studies resultat visar att vårdpersonalen 
ogärna vill vårda patienter som är hotfulla eller våldsamma, samtidigt som de känner att 
de måste ge en så god omvårdnad de kan utifrån de förutsättningar som finns. Detta kan 
ge negativa följder för patienten, både på akutmottagningen och i den eventuellt 
fortsatta vården på en avdelning och förtroendet för sjukvården. Roche, Diers, Duffield 
och Catling-Paull (2010) visar i sin artikel ett direkt samband mellan hot och våld och 
en ökad risk för vårdlidande. Deras resultat visar att vårdpersonal i mindre utsträckning 
kollar till sina patienter om dessa är hotfulla eller våldsbenägna och att risken för 
medicinska fel ökar. 

Orden är värre än slagen 

Hur vårdpersonalen påverkas av hot och våld från patienter är något som blir ett 
återkommande samtalsämne under intervjuerna. Hoten är det som påverkar personalen 
mest och, speciellt på längre sikt, något som förändrar deras bemötande och vårdande. 
Att hoten är så pass frekventa och allvarliga i sin karaktär är ett av de mer 
ögonöppnande fynden i studien. Våldsincidenterna som personalen är med om påverkar 
dem inte på samma sätt som de dagliga hoten från patienter och anhöriga. Dalton och 
Eracleous (2006) visar på vilket sätt vårdpersonalen påverkas av just hot. De lyfter fram 
ett resultat som visar på hur personal som blir utsatta för hot uppvisar PTSD-liknande 
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symtom. När vi tittar på vårt resultat ser vi hur intervjupersoner beskriver symtom som 
ingår i denna diagnosen. Dalton och Eracleous (2006) beskriver hur hot i vissa fall är 
mer skadligt för vårdpersonalen än våld. Detta stämmer väl överens med den bild vi fick 
från våra intervjuer: att de dagliga hoten både riktat till privatpersonen och till 
vårdpersonalen är något som bryter ner dem. 

Vägar för att minska hot och våld 

Utifrån vår studies resultat kan ses att den tydligaste åtgärden för att minska hot och 
våld och bedriva god omvårdnad handlar om rutiner. Flera orsaker uppges till varför hot 
och våld uppstår, framförallt intoxikation, men också långa väntetider och bristande 
information från vårdpersonalen. De rutiner som finns implementerade på 
akutmottagningen anses fungera väl, men alla kommenterar att de behöver förfinas och 
utökas för att kunna ge ett bättre resultat. Hahn et. al (2012) påvisar i sin studie att våld 
är ett vanligt fenomen inom sjukvården och att det finns tydliga brister kring hur dessa 
situationer hanteras. De anser också, utifrån den studien, att en tydlig utbildning med 
fokus på kommunikation måste finnas för att kunna bemöta patienterna på ett humant 
sätt. Perhats et. al (2012) visar att tydliga rutiner för att hantera hot och våld, stöd för 
personal som utsätts samt deras upplevelse av bemanningen på arbetsplatsen minskar 
situationer av hot och våld. 
 
Bristande omvårdnad är en direkt konsekvens av hot och våld. Vi anser att flera 
faktorer, däribland en ökad kommunikation, goda rutiner och adekvat utbildning för 
personalen alla kan bidra till att minska hot och våld och således skapa en bättre 
förutsättning för god omvårdnad av patienterna. 

Resultatet ur ett hållbarhetsperspektiv 

Om vår studies resultat relateras till ett hållbarhetsperspektiv är det främst arbetsmiljö 
och arbetsbelastning som är framträdande. Arbetet som vårdpersonal är redan stressigt 
och tufft och i massmedia talas det ofta om sjukskrivningar och låga löner. Att möta hot 
och våld är en aspekt som är så gott som oundviklig på en akutmottagning och det ingår 
i jobbet enligt deltagarna i intervjuerna och enligt tidigare forskning. Resultatet i vårt 
examensarbete tyder på att det innebär en extra stor belastning för en redan utsatt 
yrkesgrupp att möta hot och våld. Det är viktigt att denna del av arbetet på akuten är 
känt för personalen som rekryteras samt att det sker ett kontinuerligt arbete inom 
verksamheten att förbättra rutiner och bearbeta personalens upplevelser. Detta är av vikt 
för att förbättra personalens möjligheter till ett långt och friskt arbetsliv. 
 
I vår studies resultat framgår det att hot och våld skapar en direkt konsekvens för 
omvårdnaden. Detta kan bli ett problem eftersom patienten kan bli lidande för att 
personalen inte känner trygghet eller tillit till patienten. Det är en utmaning att ge god 
omvårdnad även när situationer av hot och våld uppstår. Att skapa goda förutsättningar 
för omvårdnad kan ibland vara svårt på en akutmottagning där information och 
planering inte kan ske på samma sätt som på en avdelning. Rutiner och resurser kan 
hjälpa en bit, men allt som allt vara bristfälliga när personalens psykiska hälsa blir 
lidande efter långvarig exponering för dessa situationer. Vi anser att personalen också 



 

20 
 

behöver omvårdnad och ges tillfälle att samtala om eventuella händelser. Vi tycker de 
behöver se att förändringar på arbetsplatsen sker för att minska hot och våld och skapa 
bättre förutsättningar för dem att göra sitt arbete på bästa sätt. 
 

SLUTSATSER 
Slutsatsen som kan dras av denna studie är att hot och våld är ett vanligt förekommande 
problem på en akutmottagning och att omvårdnaden av patienten blir lidande till följd 
av detta. En bristande omvårdnad ger i sin tur en minskad delaktighet för patienten i sin 
vård, ett onödigt vårdlidande och ett eventuellt minskat förtroende för sjukvården. Hot 
och våld samt brister i omvårdnaden skapar också ett arbetsmiljöproblem för 
vårdpersonalen som ser att patienter som inte är hotfulla eller våldsamma också drabbas 
negativt av dessa situationer. Personal på akutmottagningen får långsiktigt ökad 
stressbelastning och känner ett obehag eller en rädsla att vårda patienter som utgör ett 
hot på arbetsplatsen. För att förbättra situationen behövs en förstärkning av de rutiner 
som redan finns implementerade och en ökad kommunikation mellan personal och 
mellan personal och patient. Utifrån föreliggande studie kan inte slutsatsen dras att det 
ter sig på detta sätt nationellt på akutmottagningar. Å andra sidan ger studien grund för 
att visa på att det är ett problem som kräver en åtgärd för att kunna skapa bättre 
förutsättningar för personalen och för patienten i omvårdnadsarbetet. 
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BILAGA 1 
 
Information till berörd intervjuperson 
 
Allmän information 
 
Vi som utför denna studie heter Filip Schultze och Erik Jernberg. Vi studerar till 
sjuksköterskor på Högskolan i Borås, sista terminen, och skriver för nuvarande vårt 
examensarbete. 
Vill du komma i kontakt med oss kan du nå oss på nummer 0705-611005 eller via mejl 
filip.august@outlook.com. Det går bra att mejla, ringa eller sms:a vid eventuella frågor 
om intervjun, examensarbetet, om anonymitet, sekretess eller något annat som är viktigt 
för dig att ta upp med oss. 
 
Examensarbetet  
 
I vårt examensarbete är syftet att studera hur hot och våld påverkar omvårdnaden av 
patienter på en akutmottagning. Vi har valt att utföra en intervjustudie där vi har som 
mål att skapa ett öppet samtal kring hot och våld och dina erfarenheter och upplevelser 
av det. 
 
Intervjun 
 
Intervjun kommer att ske enskilt och vårt mål är att klimatet ska vara öppet och tryggt 
för samtal. Vi som intervjuar kommer inte att ställa färdigformulerade frågor eftersom 
vi söker efter dina erfarenheter och upplevelser av det berörda ämnet. Intervjun kommer 
att spelas in för att vi ska kunna återge dina exakta ord i examensarbetet. 
Om du väljer att delta på en intervju med oss ber vi dig att kontakta oss enligt 
ovanstående kontaktuppgifter. 
 
Sekretess 
  
Inspelningarna som sker kommer att raderas när intervjun är nedskriven och utskriven 
på papper. När examensarbetet är färdigt kommer de nedskrivna dokumenten att raderas 
och eventuella utskrifter kommer att strimlas. 
Du som intervjuas kommer aldrig bli ombedd att uppge namn, ålder, kön, 
kontaktuppgifter eller yrkestitel. Det som efterfrågas i intervjun är om du har erfarenhet 
av hot och våld och hur du upplever att det påverkar omvårdnaden. 
Materialet vi samlar in under intervjuerna kommer att förvaras säkert så inga obehöriga 
får tillgång till det. Det kommer enbart att användas i examensarbetet och inte för något 
annat ändamål. Du som intervjuperson har rätt att avsäga dig ditt deltagande under 
vilken tidpunkt som helst under examensarbetet som kommer att pågå till den 16:e april. 
Om du väljer att inte längre delta kommer din intervju att raderas omgående. 
 
Med vänliga hälsningar 


