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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Hotfulla situationer har blivit en del av sjuksköterskors vardag på somatiska 
akutmottagningar. Detta medför risk för att utveckla ett nedsatt psykiskt välbefinnande och 
att arbetsförmågan påverkas, vilket i sin tur kan påverka omvårdnaden av patienter. För att 
patienterna ska kunna erbjudas en patientsäker och god omvårdnad krävs det att 
sjuksköterskan mår bra och att arbetsplatsen är trygg. Sjuksköterskors upplevelser vid 
hotfulla situationer varierar och behovet av stöd är stort. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en 
somatisk akutmottagning.  
Metod: En intervjustudie användes för att besvara syftet. Intervjuerna transkriberades och 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman.  
Resultat: Resultatet ledde fram till tre kategorier: Otrygghet, frustration och trygghet.  
Slutsats: Sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer kan påverka deras välbefinnande 
och arbetsförmåga. Detta kan i sin tur leda till att de brister i sitt omvårdnadsarbete och sin 
kärnkompetens säker vård. Sjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning i hur de ska agera i 
hotfulla situationer och kollegorna ansågs som den mest värdefulla tryggheten.  

  

Nyckelord: Hot, intervju, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, somatisk akutmottagning, 
säker vård, upplevelse. 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................................................................... 5 

Hot inom hälso- och sjukvård ................................................................................................................................................ 5 

Hot på somatisk akutmottagning ........................................................................................................................................... 6 

Säker vård .............................................................................................................................................................................. 7 

Syfte ........................................................................................................................................................................................... 8 

Metod ......................................................................................................................................................................................... 8 

Urval ...................................................................................................................................................................................... 8 

Datainsamling ........................................................................................................................................................................ 9 

Analys ................................................................................................................................................................................. 10 

Etiska överväganden ............................................................................................................................................................ 11 

Resultat..................................................................................................................................................................................... 12 

Otrygghet ............................................................................................................................................................................. 13 
Rädsla ............................................................................................................................................................................. 13 
Ovisshet .......................................................................................................................................................................... 14 
Utsatthet .......................................................................................................................................................................... 14   
Bristande fysisk arbetsmiljö............................................................................................................................................ 14 
Bristande kompetens ....................................................................................................................................................... 15 
Bristande reflektion ........................................................................................................................................................ 16 

Frustration ........................................................................................................................................................................... 16 
Uppgivenhet ................................................................................................................................................................... 16 
Ilska ................................................................................................................................................................................ 17 

Trygghet .............................................................................................................................................................................. 17 
Kollegialt stöd ................................................................................................................................................................ 17 
Stöd från arbetsledning ................................................................................................................................................... 18 
Stöd från andra yrkesgrupper .......................................................................................................................................... 18 
Teknisk assistans ............................................................................................................................................................ 19 

Diskussion ................................................................................................................................................................................ 19 

Metoddiskussion .................................................................................................................................................................. 19 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................................................... 22 

Slutsats ................................................................................................................................................................................ 26 

Självständighet ......................................................................................................................................................................... 26 

Referenser ................................................................................................................................................................................ 27 

Bilaga 1 – Förfrågan till verksamhetschef ................................................................................................................................ 30 

Bilaga 2 - Välkomstbrev ........................................................................................................................................................... 31 

Bilaga 3 – Informerat samtycke ............................................................................................................................................... 32 

Bilaga 4 – Intervjuguide ........................................................................................................................................................... 33 

Bilaga 5 – Exempel på innehållsanalys .................................................................................................................................... 34 



4 
 

Inledning 
 

Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som många gånger ställs inför starka och känsloladdade 

situationer (Buijssen, 1998). Patienter och anhöriga kan bli frustrerade, ledsna, arga eller 

chockade när de drabbas av funktionsnedsättningar eller livshotande sjukdomstillstånd (ibid.). 

Dessa känslomässiga reaktioner hos patienter och anhöriga kan leda till aggressivitet, vilket är 

något som sjuksköterskor ofta möter på somatiska akutmottagningar (Arbetsmiljöverket, 

1993). Vanliga orsaker till att irritation och konflikter uppstår på somatiska akutmottagningar 

är att patienter och anhöriga är påverkade av alkohol eller narkotika (Kennedy, 2005). Andra 

orsaker kan vara att väntetiderna kan bli långa samt att patienter och anhörigas krav och 

förväntningar inte uppfylls (El-Gilany, El-Whehady & Amr, 2010). 

 

I en Australiensk undersökning från 2009 tillfrågades 2478 personer som arbetade inom 

sjukvården om de upplevt hot under de senaste fem arbetspassen. Resultatet blev att 515 

personer svarade ja, alltså 20.8 % (Roche, Diers, Duffield & Catling-Paull, 2009). 

Sjuksköterskor som blivit hotade kan få en nedsatt arbetsförmåga och en försämrad psykisk 

hälsa (McKenna, Poole, Smith, Coverdale & Gale, 2003). Den försämrade psykiska hälsan 

och den nedsatta arbetsförmågan hos sjuksköterskorna kan påverka patienterna som eventuellt 

kan få sämre omvårdnad. Enligt Arbetsmiljöverket (1993) så är det arbetsgivarens skyldighet 

och ansvar att se till att arbetstagaren erbjuds stöd vid hotfulla situationer.  

 

För att behålla en välmående personalstyrka som kan ge god omvårdnad till patienterna på ett 

patientsäkert sätt, krävs en trygg arbetsmiljö. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är 

säker vård en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda patienterna en god 

omvårdnad. Hotfulla situationer kan nog inte elimineras helt på en somatisk akutmottagning, 

men målsättningen bör vara att minska risken för att sjuksköterskor utsätts för hot. 

Arbetsgivaren bör erbjuda tillräckligt med stöd, både i och i anslutning till den hotfulla 

situationen, så att sjuksköterskan kan känna sig säker och ha möjlighet till att ge en god 

omvårdnad till patienterna. Det finns bristfälligt med studier som beskriver sjuksköterskors 

upplevelser av hotfulla situationer på somatiska akutmottagningar i Sverige. Mer kunskap är 

nödvändig för att undersöka om upplevelserna vid hotfulla situationer påverkar 

sjuksköterskornas förmåga att ge en patientsäker och god omvårdnad till patienterna.  

 



5 
 

Bakgrund 
Hot inom hälso- och sjukvård 
Begreppet ”hot” inom sjukvården står för både skriftliga och/eller muntliga hotelser 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Detta förekommer ofta i form av nedsättande kommentarer, 

aggressiva beteenden eller vulgära anspelningar som kan skapa känslor som sårbarhet och 

rädsla (ibid.). Upplevelserna av att blivit utsatt för en hotfull situation kan variera från person 

till person. Det kan sträcka sig från att känna rädsla eller befinna sig i chock direkt efter 

händelsen, till att vara relativt oberörd (Arbetsmiljöverket, 1993). En upplevelse är något som 

inte kan förstås av någon annan, utan är personlig (Eriksson, 1991). En upplevelse kan handla 

om en känsla eller ett tillstånd som är bunden till den situationen en individ befinner sig i, och 

kan vara kopplad till både negativa och positiva känslor som till exempel glädje, lycka, ilska 

och smärta (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 1996). 

 

Vården måste vara patientsäker, vilket bland annat innebär att minimera situationer där hot 

och risk för skada förekommer (Socialstyrelsen, 2005). Säker vård är en förutsättning för att 

sjuksköterskan ska kunna erbjuda patienterna en god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Vid arbeten där hotfulla situationer är vanligt förekommande är 

det arbetsgivarens ansvar att se till så att arbetstagaren får stöd och handledning 

(Arbetsmiljöverket, 1993). Arbetstagarna ska ges möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte i 

form av socialt stöd. Arbetsplatsträffar bör förekomma där arbetstagare samlas för att få 

information och utbildning (ibid.). Det är arbetsgivarens skyldighet att se till så att 

arbetstagaren har den utbildning som är nödvändig för att minska risken att utsättas för hot 

och våld i arbetet (SFS 1977:1160). Utbildning kan ses som ett värdefullt stöd som riktar in 

sig på ett säkert arbetssätt genom att ha rutiner vid konflikter och kunskap om hur människor i 

kris eller upprört tillstånd kan bemötas för att lugna ner situationen (Arbetsmiljöverket, 1993). 

Arbetet ska utföras så att risken för hot förebyggs så långt som möjligt. Planlösningen på 

arbetsplatsen ska utformas så att risken för hotfulla situationer minskar, exempelvis placering 

av inredning. När hotfulla situationer uppstår så är det fördelaktigt att vara flera personer. Om 

övrig personal inte är i närheten så behövs teknisk utrustning i form av bärbara larm för att 

snabbt kunna få stöttning. Arbetsgivaren ska även se till att det finns larmutrustning och att 

den underhålls och kontrolleras samt att övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm 

genomförs regelbundet (ibid.). 
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Sjuksköterskor som utsätts för hot kan uppleva känslor som rädsla, ångest, misstänksamhet, 

överdriven försiktighet och irritation (McKenna et al., 2003). Andra förekommande reaktioner 

hos sjuksköterskor som utsätts för hot kan exempelvis vara ilska eller ledsamhet, men även 

känslor som hjälplöshet och frustration kan uppstå. Dessa känslor kan påverka 

sjuksköterskornas arbetsförmåga att ge en god omvårdnad till patienterna (Menckel & 

Viitasara, 2002). Om inget stöd ges kan det resultera i att sjuksköterskor utvecklar 

depressioner (Chiou, Chiang, Huang, Wu & Chien, 2013) eller psykiska trauman, som kan 

innebära att sjuksköterskan upplever stress och känslor som är svårhanterliga efter en 

chockartad upplevelse (Buijssen, 1998). 

 

På många avdelningar inom hälso- och sjukvården saknas åtgärdsprogram och rutiner för 

personal som utsätts för traumatiska händelser (Buijssen, 1998). Sjuksköterskor som blivit 

utsatta för hot och aggression inom vården kan uppleva att det finns för lite formellt stöd från 

arbetsledningen både under händelsen och efter densamma (Edward, Ousey, Warelow & Lui, 

2014). Farell (1999) visar i sin studie att personal som har drabbats av hot inom vården, i 

första hand väljer stöd från kollegor och undviker formell hjälp från organisationen. 

 

Hot på somatisk akutmottagning 
En somatisk akutmottagning är ofta den första kontakten med sjukvården för akut sjuka eller 

skadade personer. Sjuksköterskorna förväntas bemöta patienter och anhörigas förväntningar 

och önskemål 24 timmar om dygnet året runt (Strömberg, 2005). Under 2015 fick cirka 

hälften av alla människor som besökte somatiska akutmottagningar i Sverige vänta i minst tre 

timmar innan de fick en bedömning av läkare (Socialstyrelsen, 2015). Elmqvist och Frank 

(2015) menar att det ökade antalet patienter som söker akutvård kan leda till långa väntetider. 

Sjuksköterskorna kan uppleva ett krav på snabb behandling och effektivitet för att kunna 

minska väntetiden (ibid.). Arbetsmiljön på en somatisk akutmottagning kan präglas av stort 

patientflöde, oförutsägbarhet, bristande stöd och vägledning samt hög stressnivå 

(Lancman, Mângia & Muramoto, 2013). Sjuksköterskorna ska kunna arbeta professionellt och 

kunna prioritera på ett säkert och korrekt sätt, vilket är en förutsättning för god och säker 

omvårdnad på en somatisk akutmottagning. Detta kan vara problematiskt om det samtidigt 

förekommer patienter med kritiska sjukdomstillstånd och patienter som upplevs oförutsägbara 

på grund av till exempel drogpåverkan. Dessa situationer kan leda till att stämningen blir 

irriterad och innebära risker för både patienter och vårdpersonal (Knott, Bennet, Rawet & 
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McD Taylor, 2005). Arbetet på somatisk akutmottagning innebär ofta att sjuksköterskor 

utsätts för verbala hotelser och sexuella trakasserier (Chiou et al., 2013). En studie visar att 

sjuksköterskor framförallt föredrar stöd från sina kollegor, framför de stödhjälpmedel som 

finns att tillgå från ledningen vid hotfulla situationer. Ett stöd som efterfrågades var 

utbildning i hur de ska bemöta och agera i hotfulla situationer (Pinar & Ucmak, 2010). 

 

Säker vård 
För att kunna bedriva en vård av hög kvalitet så krävs det att den är säker (Socialstyrelsen, 

2009). Patientsäkerhet innebär att patienter skyddas från att utsättas för vårdrelaterade skador, 

både fysiskt och psykiskt. En vårdskada innebär en skada som orsakats av hälso- och 

sjukvården och som hade kunnat undvikas (ibid.). Nästan 10 % av patienterna på sjukhus 

drabbas idag av vårdskador som inte har med den bakomliggande sjukdomen att göra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Många gånger handlar det om brister i kommunikationen 

mellan vårdens professioner vid akuta situationer, otillräckliga resurser, brister i kompetens 

samt brister i bemötandet och samarbetet mellan patient/anhöriga och vårdens 

personalgrupper. För att kunna bedriva en säker vård krävs det att sjuksköterskan har tekniska 

färdigheter och kunskaper. En annan förutsättning för säker vård är att sjuksköterskan även 

behärskar icke-tekniska färdigheter, som bland annat innebär att kommunicera, lösa problem, 

hantera utmaningar och hantera stressfulla situationer på lämpliga och fördelaktiga sätt (ibid.).  

 

Otillräcklig kompetens, liten erfarenhet av konflikthantering och bemötande av hotfulla 

personer är faktorer som kan leda till att säkerheten i vården brister (Arbetsmiljöverket, 2016). 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är säker vård en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Den tar 

upp att vården måste vara patientsäker, vilket bland annat innebär att minimera situationer där 

hot och risk för skada förekommer. Vidare ska sjuksköterskan ha förmåga att främja en god 

vårdmiljö genom att reflektera över arbetsrelaterade risker samt att kunna förebygga 

riskfaktorer (ibid.). Säker vård är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda 

patienterna en god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnadens kvalitet 

är beroende av sjuksköterskornas kompetens, hur omvårdnadsinsatserna genomförs, hur 

patienter/anhöriga bemöts och att vårdmiljön är trygg (ibid.).  

 

Arbetssituationen kan vara krävande och påfrestande för sjuksköterskorna på somatiska 

akutmottagningar. Sjuksköterskorna utsätts ofta för hotfulla situationer som kan påverka deras 
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välbefinnande och arbetsförmåga. Detta kan leda till att patientsäkerheten och omvårdnaden 

blir sämre för patienterna. Det är en förutsättning att sjuksköterskan mår bra, kan utföra sina 

arbetsuppgifter och har en trygg arbetsmiljö för att kunna ge patienterna en god omvårdnad 

och en säker vård. Det är därför betydelsefullt att beskriva hur sjuksköterskor kan uppleva 

hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk 

akutmottagning.  

 

Metod 

För att besvara syftet användes en intervjustudie. Denna metod är lämplig att använda för att 

förstå ett fenomen eller en situation (Danielsson, 2012). Metoden fokuserar på beskrivningar, 

upplevelser och uppfattningar (Kristensson, 2014). Målet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att få detaljerad beskrivning av olika kvalitativa perspektiv utifrån 

deltagarens upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval 
Inklusionskriterierna var legitimerad sjuksköterska som arbetat minst sex månader på en 

somatisk akutmottagning. Rekryteringen skedde genom ett bekvämlighetsurval. Detta 

förfarande är lämpligt att tillämpa när inklusionskriterierna är få, när inga 

speciallistegenskaper krävs och när rekrytering sker i en karaktäristisk organisation eller miljö 

(Polit & Beck, 2012). Kristensson (2014) menar att bekvämlighetsurval kan vara ett effektivt 

sätt att snabbt få ihop deltagare och innebär att alla tillgängliga personer i en viss kontext 

tillfrågas, som exempelvis sjuksköterskor på en somatisk akutmottagning. 

Informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till verksamhetschef för att få ett godkännande. När 

godkännande mottagits skickades informationsbrev och välkomstbrev till avdelningschef. 

Avdelningschefen skickade välkomstbrev (bilaga 2) via mail till potentiella deltagare som 

uppnått inklusionskriterierna. Välkomstbrev skrevs även ut och placerades i personalrummet 

på avdelningen.  

Sjuksköterskor kontaktade sedan avdelningschefen och gav besked om att de ville delta i 

studien. När antalet deltagare uppgått till åtta stycken avbröts rekryteringen. Deltagarna gavs 
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möjlighet att själva välja plats och tid för intervjun. Samtliga deltagare ville genomföra 

intervjun under arbetstid samt på eller i anslutning till arbetsplatsen. Avdelningschefen 

bokade tid, datum och plats för intervjuerna utifrån verksamhetens förutsättningar. 

Verksamhetens rutiner respekterades, vilket innebar att sex intervjuer genomfördes vid första 

tillfället och två intervjuer vid andra tillfället.  

Deltagarna bestod av 8 kvinnor i åldrarna 35 till 60 år. Arbetserfarenhet från somatisk 

akutmottagning varierade mellan 2 till 30 år med ett medelvärde på drygt 18 år. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde på en somatisk akutmottagning i södra Sverige under vecka 40, 

2016. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 

kan anpassas efter vad intervjudeltagaren tar upp i intervjun (Danielsson, 2012). Frågorna 

grundar sig i en intervjuguide (bilaga 4) där frågorna inte behöver tas i ordning och det är 

möjligt att ställa följdfrågor vid behov. För den oerfarna intervjuaren kan det vara en trygghet 

att utgå ifrån en intervjuguide (Kristensson, 2014). 

Innan datainsamlingen påbörjades, testades inspelningsutrustningen och det gjordes en 

provintervju med en lärare som arbetar på Blekinge Tekniska Högskola. Detta gjordes för att 

kontrollera kvaliteten och om frågorna var lättbegripliga i intervjuguiden. Provintervjun 

resulterade i att ett par frågor upplevdes svåra att förstå. Dessa frågor ändrades i samråd med 

handledare och läraren som deltog i provintervjun.  

Samtliga intervjuer ägde rum i ett och samma behandlingsrum på akutmottagningen, vilket 

avdelningschefen avsatt för intervjuerna. Efter att intervjuarna anpassat sig efter 

verksamheten så genomfördes sex intervjuer under första dagen med kortare pauser och 

reflektioner emellan. Efter de första sex intervjuerna så diskuterades tankar och reflektioner 

för eventuella förbättringar inför de resterande två intervjuerna som genomfördes ett par dagar 

senare. Enligt Kristensson (2014) skall tankar och känslor skrivas ned och diskuteras efter 

varje intervju. Reflektionen kan leda till förbättringar inför kommande intervju.  

Intervjuerna startade med en kortare presentation av intervjuarna, för att skapa en bra 

atmosfär. Det gavs information om studiens syfte, att intervjun kommer att spelas in och att 

deltagaren hade rätt att avbryta eller ta paus när som helst utan att ange förklaring. Innan 

intervjun startade skrev deltagaren under ett informerat samtycke (bilaga 3). Enligt 

Danielsson (2012) så kan det vara lämpligt att inleda med en kortare presentation för att skapa 



10 
 

en bra stämning. Syftet och situationen bör kort förklaras så att deltagaren ges möjlighet att 

ställa frågor innan intervjun startar (Kvale & Brinkman, 2014). Båda personerna som 

genomförde intervjuerna var närvarande under samtliga intervjuer. Den ena intervjuaren höll i 

intervjuerna och den andra intervjuaren tog anteckningar, skötte inspelningsutrustningen och 

ställde vissa följdfrågor. Intervjuerna avslutades med en upprepning av frågorna i 

intervjuguiden så att intervjudeltagaren fick möjlighet att lägga till något ytterligare som 

eventuellt missats. En summering av frågorna är att föredra, eftersom vid användning av detta 

tillvägagångssätt så kan det leda till att det finns mer att tillägga, till det som redan sagts 

tidigare i intervjun (Danielsson, 2012). 

Intervjuernas längd varierade mellan 11 till 22 minuter (medelvärde 15 minuter) och 

resulterade i ca 2 timmars intervjumaterial. Intervjuerna delades upp mellan intervjuarna, som 

transkriberade 4 stycken var. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och alla pauser, skratt, 

hostningar och känsloyttringar noterades. Transkriptionen resulterade i totalt 43 sidor text. 

Analys 

En induktiv ansats användes eftersom den är förutsättningslös och fokuserar på mänskliga 

upplevelser (Lundman & Graneheim, 2012). Olsson och Sörensen (2011) betonar att en 

induktiv ansats är lämplig att tillämpa när arbetet sker empiriskt och fakta samlas in från 

verkligheten. De transkriberade intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Manifest ansats tillämpades när 

meningsenheter, kondenseringar och kodningar togs fram. När kategorier och underkategorier 

skapades tillämpades delvis latent ansats. Lundman och Graneheim (2012) skriver att 

kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att hitta likheter och skillnader i textens innehåll. Den 

manifesta ansatsen handlar om att ta fram meningsenheter, kondenseringar och kodningar 

genom att vara textnära. I den latenta ansatsen har intervjuarna möjlighet till tolkning av 

materialet (ibid.). 

De transkriberade texterna lästes enskilt tre gånger var, för att få en helhetsbild av innehållet. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att om texterna läses igenom ett flertal gånger så 

ökar förståelsen för helheten och innebörden. Efter detta så träffades intervjuarna för att 

diskutera innehållet. När detta gjorts så påbörjades identifiering av meningsenheter, vilket 

gjordes gemensamt. Meningsenheter som ansågs kunna kopplas till syftet markerades och 

skrevs in i en tabell i ett Worddokument. En meningsenhet kan bestå av flera meningar eller 

flera ord som tagits ur texten och som är relevant till syftet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Sedan gjordes kondenseringar av meningsenheterna. Dessa kondenseringar fick sedan en kod. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kondensering en kortare och enklare version av 

meningsenheten, där det väsentliga innehållet kvarstår. En kod är en beteckning och 

sammanfattning som kort beskriver innehållet av en meningsenhet (ibid.). Intervjuarna skrev 

in alla koder i ett Worddokument som sedan lästes och diskuterades flera gånger. De som 

ansågs höra ihop och ha relativt liknade innebörd parades ihop med hjälp av olika färger och 

sammanfattades till en underkategori. Flera underkategorier med likande innebörd 

abstraherades och bildade en kategori. Graneheim och Lundman (2004) skriver att en kategori 

är det centrala budskapet och har ett närbesläktat innehåll. En kategoris innehåll skall dock 

skilja sig från innehållet i de andra kategorierna (ibid.). Hela innehållsanalysen gjordes två 

gånger eftersom den första analysen inte ansågs vara tillräcklig noggrann och risk fanns att 

meningsenheter hade missats. Vid den andra innehållsanalysen framkom det ytterligare 30 

meningsenheter vilket gav totalt 141 meningsenheter. Underkategorierna och kategorierna 

som framkom vid andra innehållsanalysen ansågs också vara mer relevanta i förhållande till 

syftet. För exempel se bilaga 5. 

Etiska överväganden 
Innan studien påbörjades gjordes en etisk egengranskning som visade att studien inte behövde 

prövas hos den regionala etikprövningsnämnden. Egengranskningen skickades tillsammans 

med ansökan om etisk granskning, informationsbrev, välkomstbrev, intervjuguide och 

informerat samtycke till Etikkommittén Sydost. Etikkommittén såg inga etiska hinder för att 

genomföra studien (dnr. EPK 370-2016). Etikkommittén ansåg dock att urvalet kunde 

förtydligas, tidsangivelsen för intervjuguiden bedömdes underskattad och att det borde finnas 

med en kortare bakgrund i informationsbrevet om varför detta var viktigt att studera. Dessa 

punkter åtgärdades i samband med att beskedet mottogs.  

Studien utgick från fyra grundläggande etiska principer: Autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Dessa handlar om att ta 

hänsyn till deltagarnas integritet och autonomi, att vinsterna med forskningen skall vara större 

än riskerna, att inte utsätta någon för skada och att alla deltagare skall behandlas rättvist 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

Studien följde de etiska riktlinjer som ingår i Helsingforsdeklarationen, som är ett 

internationellt styrdokument som fokuserar på medicinsk forskning där människor är 

involverade (Olsen och Sörensen, 2011). Eftersom intervjuer använts i studien så har 
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konfidentialitetskravet gällt. Detta innebär att obehöriga inte kommer få ta del av deltagarnas 

personuppgifter. All konfidentiellt material behandlas på ett sådant sätt att deltagarna eller 

situationen inte kan kännas igen (ibid.). Deltagarnas anonymitet kunde dock inte helt 

uppfyllas, eftersom de själva kontaktade avdelningschefen och gav besked om att de ville 

delta i studien. Detta innebär att avdelningschefen hade kunskap om vilka sjuksköterskor som 

deltog i studien. 

Vidare har nyttjandekravet, samtyckekravet och informationskravet tillämpats. Detta innebär 

att data som samlas in kommer hållas oåtkomligt för obehöriga, enbart användas i 

forskningssyfte och att deltagarna själva får bestämma om de vill medverka i studien. 

Deltagarna har möjlighet att avbryta intervjuerna när som helst, utan att behöva ange 

anledningen. Information om studiens struktur som ges till deltagarna skall vara lättbegriplig 

(Olsen och Sörensen, 2011).   

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjudeltagarna kan känna en viss tomhet eller oro 

efter intervjun eftersom känsliga ämnen eventuellt berörts. På grund av detta gavs tydlig 

information i välkomstbrevet att möjlighet fanns att ta kontakt med antingen intervjuarna eller 

handledaren i efterhand om deltagaren kände behov av det. Innan intervjuerna startade 

informerades deltagarna en gång till om denna möjlighet. Det gavs även information om 

studiens syfte, vilka som kommer att ha tillgång till materialet samt vad resultatet skulle 

kunna användas till. Slutligen fick deltagarna skriva på informerat samtycke.  

Resultat 
Förekomsten av hotfulla situationer på den somatiska akutmottagningen visade sig vara ett 

vanligt förekommande fenomen. Hoten bestod framförallt av verbala hot. Sjuksköterskorna 

upplevde att hotfulla situationer eskalerat mer och mer de senaste åren. Några av de vanligaste 

orsakerna till att hotfulla situationer kunde uppstå var att personerna var alkohol- eller 

drogpåverkade och att väntetiderna var långa.  

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och tolv underkategorier som ansågs vara 

relevanta till syftet (se tabell 1). Citat från intervjuerna används för att stärka trovärdigheten. 

För att inte kunna identifiera intervjudeltagarna så benämndes citaten med siffrorna 1-8 

oberoende av intervjuordningen. 
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Tabell 1 - Resultatöversikt     
 

 
 

Otrygghet 
Innebörden av sjuksköterskornas upplevelse av otrygghet visade sig i känslor av rädsla, 

ovisshet, utsatthet, bristande fysisk arbetsmiljö, bristande kompetens och bristande reflektion. 

 

Rädsla 

Den vanligaste känslan som uppstod hos sjuksköterskorna i samband med hotfulla situationer 

var rädsla och obehag. Denna känsla kunde uppstå när de själva eller kollegor blev utsatta för 

hot. Sjuksköterskorna ansåg att rädslan inte påverkade deras arbetsförmåga i någon större 

utsträckning efter händelsen. Rädslan kunde dock i vissa fall leda till att patienternas 

omvårdnad påverkades negativt, eftersom sjuksköterskorna inte ansåg sig kunna göra rätt 

bedömning eller utföra arbetet på rätt sätt i situationer där patienter eller anhöriga agerade 

hotfullt. När hotfulla situationer uppstod så reagerade sjuksköterskan ofta genom att backa 

ifrån situationen. 

Och då hinner man nästan inte ens tänka på det utan bara åhh vi får nog 

backa undan här för annars så blir vi nedslagna (intervju 3). 

Sjuksköterskorna upplevde det som obehagligt när det uppstod krissituationer, exempelvis där 

anhöriga och patienter var ledsna, upprörda och arga. Detta kunde leda till en hektisk 

stämning, vilket kunde skapa rädsla. Det förekom även att sjuksköterskorna kunde uppleva 

Kategorier Otrygghet Frustration Trygghet 

Underkategorier Rädsla 

Ovisshet 

Utsatthet 

Bristande fysisk 
arbetsmiljö 

Bristande kompetens 

Bristande reflektion 

Uppgivenhet 

Ilska 

Kollegialt stöd 

Stöd från arbetsledning 

Stöd från andra 
yrkesgrupper 

Teknisk assistans 
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rädsla för att bli förföljda eller uppsökta efter arbetstidens slut.  

 

Ovisshet 

Sjuksköterskorna upplevde att delar av deras professionella arbete kunde innebära ovisshet, 

eftersom de inte alltid visste vad som väntade. Detta gällde framförallt när patienter och 

anhöriga var påverkade av antingen alkohol eller narkotika. Både påverkade patienter och 

anhöriga skapade känslor av ovisshet eftersom de ofta handlade oberäkneligt och deras humör 

kunde svänga snabbt. Deras agerande rubbade ofta sjuksköterskornas trygghet och säkerhet 

vilket ledde till att de hela tiden tänkte på hur de arbetade i hotfulla situationer och i 

situationer med påverkade personer. Sjuksköterskorna försökte då alltid ha patienterna längst 

in i rummet, ha ryggen fri och mot dörren samt att ha en flyktväg.   

Man tänker sig mer för……… Men framförallt handlar det om de som är 

påverkade, där vet du aldrig vad som väntar dig ändå, det kan ju vända på 

två sekunder vilket humör, ja i från åh va söt och fin du är till jävla idiot 

(intervju 4). 

 

Utsatthet 

Vissa situationer medförde att sjuksköterskorna upplevde en känsla av utsatthet. De 

aggressiva personerna som skapade hotfulla situationer var ofta män. Majoriteten av de som 

arbetade på den somatiska akutmottagningen var kvinnor, vilket ledde till att sjuksköterskorna 

kunde uppleva en känsla av underlägsenhet när det gällde deras fysiska kapacitet. En annan 

orsak till att de upplevde utsatthet var att det saknades vakt under dagtid som kunde backa 

upp sjuksköterskorna rent fysiskt vid hotfulla situationer. Ibland ledde arbetssituationen på 

den somatiska akutmottagningen till att endast en person hade möjlighet att öppna dörren till 

väntrummet. Sjuksköterskorna visste sällan vad som väntade dem i väntrummet och ibland 

ledde situationen till att de konfronteras ensamma med en grupp anhöriga eller närstående, 

vilket skapade en känsla av utsatthet. 

Kan komma in en grupp människor och då känner man sig utsatt på grund 

av att de är en grupp. Att det kanske kommer tre, fyra stycken emot mig 

(intervju 2). 

Bristande fysisk arbetsmiljö 

När hotfulla situationer uppstod så upplevde sjuksköterskorna otrygghet på grund av att det 
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förekom brister i den fysiska arbetsmiljön. För att försöka minska känslan av otrygghet i 

hotfulla situationer och öka säkerheten för dem själva och andra patienter så upplevde 

sjuksköterskorna att delar av den fysiska arbetsmiljön kunde förbättras. Sjuksköterskorna 

upplevde att det kändes otryggt att dörrarna in till avdelningen inte vara låsta under dagtid. 

Vidare upplevdes en känsla av otrygghet eftersom det fanns brister i kameraövervakningen, 

vilket ledde till att sjuksköterskorna inte hade full uppsikt över kollegor och patienter vid 

hotfulla situationer. När det varit en stor olycka och många anhöriga förväntas komma till den 

somatiska akutmottagningen kunde en känsla av otrygghet skapas, eftersom det inte fanns 

möjlighet till att spärra av avdelningen. Avdelningen saknade även skyddsglas, vilket 

upplevdes som otryggt.  

Det är ju mycket vapen och sånt och vi har inga skyddsglas någonstans, 

jag menar de kan ju komma in här med pistol och skjuta ner oss allihopa. 

Dagtid så har vi öppna dörrar hela vägen in här, de kan ju också bara 

komma in hela vägen här med machetes eller vad tusan som helst, om de 

vill, det är ju en bristgrej alltså den fysiska arbetsmiljön (intervju 2). 

Bristande kompetens 

Sjuksköterskorna upplevde otrygghet eftersom de saknade utbildning och kompetens i hur de 

skulle agera och bemöta personer i hotfulla situationer. Rutinerna på hur de skulle kunna 

avstyra situationen samt gå tillväga när hotfulla situationer väl uppstått ansågs bristfälliga, 

vilket skapade en känsla av otrygghet. Sjuksköterskorna ansåg att bättre utbildning skulle 

kunna leda till ökad säkerhet på arbetsplatsen, både för de själva men även för patienten och 

medpatienter.  

Man måste ju ta från basen att alla får utbildning. Att alla får gå en sån 

om hot och våld och hur man kommunicerar och klarar sig i en hotfull 

situation och så. Det vore bra om alla hade fått gå det (intervju 7). 

När hotfulla situationer uppstod så hade sjuksköterskorna tillgång till vakt. Problemet som 

sjuksköterskorna upplevde var att de endast hade vakt nattetid. Om en hotfull situation 

uppstod under dagtid så fick de klara sig utan. En annan brist som de upplevde var att de 

ibland hade tillgång till väktare och ibland ordningsvakt. Sjuksköterskorna efterfrågade endast 

ordningsvakter i hotfulla situationer, eftersom de rent fysisk fick avvisa hotfulla personer från 
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platsen medan väktare inte hade denna befogenhet utan endast fick försöka prata dem till 

rätta.  

Vakten kunde ju inte riktigt gripa in för att han inte var ordningsvakt, utan 

han var väktare….. Han stod ju liksom bara och tittade då och då känner 

man ju sig inte jättetrygg…….. Ordningsvakterna får ju ta till batong och 

dem får liksom rent fysiskt ta ut patienter, men väktarna får liksom typ 

bara gripa in och prata till rätta kanske, så det är lite olika (intervju 1). 

  

Bristande reflektion 

Sjuksköterskorna ville ha en trygg arbetsmiljö där de kände sig säkra och kunde ge god 

omvårdnad till patienterna, men det fanns hotfulla situationer som gjort dem otrygga. Efter 

dessa situationer upplevde de att de behövde mer stöd i form av att samtala och reflektera med 

någon som var utbildad, exempelvis en kurator. Ledningen kunde även bli bättre på att följa 

upp händelsen efter hotfulla situationer när sjuksköterskan upplevde otrygghet. Eftersom 

hotfulla situationer upplevs och bearbetas olika från person till person, så ansåg 

sjuksköterskorna att det skulle kunna vara aktuellt att låta den som blivit utsatt för en hotfull 

situation själv få styra mängden reflekterande samtal och stöd. 

Jag skulle vilja ha kuratorstöd…….. Alltså vi är ju en investering, det går 

inte att ha personal som mår dåligt och inte kan arbeta, det är inte 

lönsamt helt ekonomiskt utan man måste liksom investera i att personalen 

kommer tillbaka och mår bra (intervju 7). 

Frustration 
Innebörden av sjuksköterskornas upplevelse av frustration visade sig i känslor av uppgivenhet 

och ilska. 

 

Uppgivenhet 

Sjuksköterskorna ansåg att respekten för deras yrkesroll fallerat och att deras arbetskläder inte 

symboliserade någonting längre. Flera av sjuksköterskorna hade lång erfarenhet av att arbeta 

inom akutsjukvård och ansåg sig blivit mer och mer uppgivna på arbetet de senaste åren i 

jämförelse med hur de kände för 15-20 år sedan. Många patienter ansåg att de kunde säga vad 

som helst utan att det ledde till några konsekvenser. Sjuksköterskorna undrade varför de 
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behövde utsättas för hot, när de försökte hjälpa andra människor. Detta kunde leda till att 

sjuksköterskorna upplevde att motivation gentemot deras arbete saknades i vissa situationer.  

Man är ju här för att hjälpa och så får man skit när man springer runt här 

i sina små pyjamasar……. Man kan väl känna lite så….uppgiven på nåt 

sätt (intervju 8). 

Eftersom vissa anhöriga och patienter ansåg sig ha rätten att säga vad som helst, kunde det 

uppstå känslor av olust och besvikelse gentemot arbetet med de medmänniskor som 

sjuksköterskorna mötte i vårdsituationen. Sjuksköterskorna ansåg att arbeta under dessa 

arbetsförhållanden kunde i vissa fall påverka arbetsförmågan och omvårdnadsarbetet negativt 

samt leda till att de blev desillusionerade i förhållande till sin människobild. 

 

Ilska 

Sjuksköterskorna upplevde att det nästan alltid handlade om obefogade hot. Detta ledde till att 

de kunde bli arga och irriterade. Eftersom dessa känslor uppstod och hoten ofta ansågs som 

obefogade, kunde sjuksköterskorna bli lite otrevliga tillbaka i sitt bemötande av patienten. 

Detta ansågs i vissa fall som en normal reaktion, men som kanske inte alltid var det 

lämpligaste för situationen. Många gånger handlade det om att bita sig i läppen och försöka 

göra sitt jobb så bra som möjligt.   

Jag blir arg……. Och det är ju inte alltid så bra men alltså hur det än är 

så blir man ju förbannad. Så är det ju, om någon hotar mig, ehh och vad 

jag tycker då är obefogat, för det är det ju i princip alltid tycker jag när 

man hotar någon som jobbar så här som vi gör (intervju 3). 

Trygghet 

Resultatet visade att sjuksköterskorna kunde uppleva viss trygghet på arbetsplatsen vid 

hotfulla situationer. Sjuksköterskorna poängterade att en trygg arbetsmiljö ledde till att deras 

arbetsförmåga, omvårdnadskvalitet och välbefinnande bevarades. Sjuksköterskorna kunde 

uppleva trygghet, i samband med hotfulla situationer, när de fick kollegialt stöd, stöd från 

arbetsledning, stöd från andra yrkesgrupper och teknisk assistans. 

Kollegialt stöd 

Det som framförallt skapade en upplevelse av trygghet vid hotfulla situationer var stödet från 
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sina kollegor. Kollegorna slöt upp och samlades direkt efter händelsen för att stötta varandra. 

De kunde reflektera och diskutera om det som inträffat och erbjöd sig att ta över 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna upplevde att de sällan behövde utföra praktiska 

arbetsuppgifter ensamma i hotfulla situationer, eftersom kollegorna alltid samarbetade. Detta 

stöd upplevdes som värdefullt för att kunna känna trygghet trots att arbetsmiljön innebar 

situationer där hot förekom.  

Alltså det är våra egna kollegor……… Vi stöttar varandra jättebra. Man 

känner aldrig att man är ensam eller nåt sånt utan det känner jag, att man 

har sina kollegor som stöttar jättebra (intervju 5). 

Stöd från arbetsledning 

Arbetsledningen ansågs som ett bra stöd för sjuksköterskorna. De kände förtroende gentemot 

sin ledning och de hade möjlighet att prata med chefen efter en krävande och påfrestande 

situation. Det fanns även möjlighet till stöd via samtal med landstingshälsan, en 

kamratstödjande grupp och från en hot- och våld-grupp, i anslutning till hotfulla situationer. 

Det fanns dessutom möjlighet att kunna få andra arbetsuppgifter eller tillfälligt bli befriad från 

tjänstgöring om sjuksköterskorna kände behov av det. 

Ja så finns det ju landstingshälsan så man får väl gå dit. Jag vet att en del 

som har haft det mer besvärligt kan gå dit och prata om de behöver någon 

kontakt så…….. Vi har även en hot och våld-grupp som kan kontaktas ifall 

det behövs (intervju 8). 

 

Stöd från andra yrkesgrupper 

På grund av den eskalerade trenden av hotfulla situationer på den somatiska 

akutmottagningen så ansågs det nödvändigt att ha andra yrkesgrupper som vakt och polis för 

att kunna uppleva trygghet på arbetsplatsen. Möjligheten av att ha vakt nära till hands när 

hotfulla situationer uppstod upplevdes som en trygghet och uppskattades av sjuksköterskorna. 

Snabbknappar gjorde det även möjligt att polisen snabbt kunde vara på plats om vakt och 

personal ansåg situationen som okontrollerbar.  

I den akuta situationen har vi ju vakter här man kan ringa efter, vilket 

känns bra (intervju 1). 
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Teknisk assistans 

Tekniska hjälpmedel upplevdes av sjuksköterskorna som en ovärderlig trygghet när 

ensamarbete utfördes och närheten till kollegor var begränsad. På avdelningen fanns teknisk 

utrustning i form av bärbara överfallslarm, tysta larm och kameraövervakning. Utan dessa 

hjälpmedel ansåg sjuksköterskorna att arbetsmiljön hade känts osäker och att de hotfulla 

situationerna hade kunnat få hemska konsekvenser.  

Sen har vi alltid larm som vi har på oss och använder det om vi känner att 

det behövs (intervju 5). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod användes eftersom syftet var att lyfta fram varierande och detaljerad 

information från deltagarnas värld. Eftersom syftet fokuserar på sjuksköterskors upplevelser 

så användes intervjuer. Detta ansågs vara lämpligt eftersom individens subjektiva upplevelser 

är möjliga att fånga genom intervjuer (Olsson & Sörensen, 2011; Kristensson, 2014). 

Inklusionskriterierna var legitimerad sjuksköterska med minst sex månaders erfarenhet av 

arbete på somatisk akutmottagning. Gränsen på sex månader sattes eftersom trovärdigheten är 

beroende av att intervjudeltagarna har upplevelser inom det aktuella ämnet att dela med sig av 

(Polit & Beck, 2012). Trovärdigheten ökar om deltagarna rekryteras från olika avdelningar 

(ibid.). På grund av tidsaspekten så ansågs rekrytering från andra somatiska akutmottagningar 

i södra Sverige inte vara aktuell.  

Intervjudeltagarnas ålder varierade från 35 år till 60 år och arbetserfarenheten varierade från 2 

år till 30 år. Detta kan ha stärkt trovärdigheten i resultatet, eftersom en varierande ålder kan 

bidra till en växlande beskrivning av deltagarnas erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012).   

Intervjudeltagarna bestod endast av kvinnor, vilket kan ses som en svaghet. Antalet kvinnliga 

sjuksköterskor var dock överrepresenterade på den somatiska akutmottagningen. En 

urvalsmetod som bidragit till att även manliga sjuksköterskor inkluderades kunde använts, för 

att få mer varierande erfarenheter, som eventuellt kunde stärkt trovärdigheten. Anledningen 

till att bekvämlighetsurval användes var framförallt tidsaspekten. Kristensson (2014) betonar 

dock att bekvämlighetsurval kan bli skevt och leda till att de personer som väljs ut inte är 
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representativa för populationen. Även Polit och Beck (2012) hävdar att resultatet blir svårare 

att generalisera, eftersom vid ett bekvämlighetsurval är oftast representativiteten låg. Men 

eftersom deltagarna själva kontaktade avdelningschef vid intresse av att delta i studien så 

förmodades de ha värdefulla upplevelser att dela med sig av, kopplade till studiens syfte. 

Avdelningschefen skickade mail till alla potentiella deltagare som uppnått 

inklusionskriterierna och anses inte påverkat urvalet eftersom de första åtta sjuksköterskorna 

som återkopplade fick en plats i studien.  

Rutinerna och arbetsbelastningen på den somatiska akutmottagningen ledde till att sex 

intervjuer genomfördes vid det första intervjutillfället, vilket kan ses som en svaghet. Att 

intervjua är energikrävande och kan skapa mycket känslor och funderingar (Kristensson, 

2014). Finns möjlighet till att planera in en intervju per tillfälle är detta en fördel, eftersom då 

finns det möjlighet till reflektion och diskussion, vilket kan leda till eventuella förbättringar 

inför kommande intervju (ibid.). Samtliga intervjuer ägde rum i ett och samma 

behandlingsrum, vilket kan ses som en styrka. Enligt Danielsson (2012) är det en fördel om 

intervjuerna genomförs i samma rum, eftersom då kan rummet möbleras inför intervjun, 

placering av teknisk utrustning kan testas och ett meddelande om att ej vilja bli störd sättas 

upp på dörren. Behandlingsrummet var avsatt av avdelningschefen för att genomföra 

intervjuerna, vilket övrig personal var medvetna om. Detta ledde till att ingen i den övriga 

personalen på den somatiska akutmottagningen avbröt någon intervju. En av intervjuerna 

pausades vid två tillfällen eftersom deltagarens telefon ringde. Deltagaren var tvungen att ha 

den på sig i sin yrkesroll. Detta löstes genom att diktafonen pausades under pågående samtal 

och anses inte påverkat resultatet.  

Innan intervjuerna startade så testades inspelningsutrustningen och en provintervju 

genomfördes. Detta kan ha höjt kvaliteten eftersom intervjuarna saknade erfarenhet av att 

intervjua samt att ett par frågor i intervjuguiden korrigerades. Inspelningsutrustningen bör 

testas i förväg så att inte komplikationer uppstår under intervjutillfället (Kristensson, 2014). 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör provintervju göras för att undersöka till exempel 

intervjuguidens innehåll och hur undersökningen ska genomföras i praktiken. En provintervju 

är även fördelaktigt för att intervjuaren skall bli tryggare i sin roll som intervjuare 

(Danielsson, 2012).  

Under några minuter i början av varje intervju skapades en lättsam och trevlig stämning för att 

göra intervjudeltagaren samarbetsvillig. Detta är nödvändigt för att intervjudeltagaren ska 
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känna sig trygg och kunna lämna bra och pålitliga svar (Olsson & Sörensen, 2011). Trots att 

denna åtgärd genomfördes så upplevdes ett par deltagare nervösa inledningsvis av intervjun 

genom att de gav relativt korta svar. Detta kan dock ses som en mänsklig reaktion och om det 

påverkade resultatet är svårt att säga. De korta intervjuerna ansågs dock inte skilja sig allt för 

mycket rent innehållsmässigt gentemot de längre intervjuerna. Intervjuerna varierade mellan 

elva till 22 minuter där deltagarna i ett par intervjuer tappade fokus och pratade om 

upplevelser som inte berörde syftet. Intervjuaren förde då tillbaka deltagaren mot studiens 

syfte.  

Åtta deltagare rekryterades och detta upplevdes efter innehållsanalysen som ett 

tillfredställande antal eftersom inga nya aspekter om fenomenet framkom, vilket tolkades som 

att mättnad uppnåtts. Om mättnad ej uppnåtts skulle kompletterande intervjuer ha genomförts. 

Kristensson (2014) betonar att det inte är antalet intervjuer som är det väsentliga, utan det 

viktiga är innehållet i de transkriberade texterna. Rekrytering av deltagare avslutas när 

mättnad anses vara uppnått (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är betydelsefullt att 

intervjustudien inte har för få eller för många deltagare. Är antalet deltagare för litet kan det 

bli problematiskt att generalisera och är antalet för stort så kan det bli svårt att göra ingående 

tolkningar av intervjuerna (ibid.).  

Semistrukturerade intervjuer användes eftersom denna metod tillåter intervjuaren att välja fritt 

bland frågorna i intervjuguiden, samt i vilken ordning de ska tas (Danielsson, 2012). På så sätt 

kan intervjuaren enklare anpassa sina frågor efter intervjudeltagarens berättande. Detta kan 

vara fördelaktigt för att upprätthålla en god interaktion mellan intervjuaren och 

intervjudeltagaren. Är frågorna för detaljerade kan intervjun lätt upplevas som stel (ibid.). För 

att omsätta en semistrukturerad intervjumetod i praktiken så skapades en intervjuguide som är 

karaktäristisk för denna typ av intervjuer. En semistrukturerad intervjuguide bör enligt 

Wibeck (2012) undvika ja- eller nej- frågor och innehålla så öppna frågor som möjligt. 

Intervjuguiden bestod av huvudfrågor som försökte fånga intervjudeltagarnas upplevelser som 

svarade på studiens syfte. Följdfrågor ställdes för att eventuellt komplettera eller förtydliga ett 

ämne. Intervjuarna tog även upp vissa följdfrågor som inte förformulerades i intervjuguiden, 

men som ändå berörde relevanta områden som kunde vara till nytta för studien. Detta är enligt 

Wibeck (2012) en frihet intervjuarna har och ett verktyg intervjuarna kan använda sig av i den 

semistrukturerade intervjumetoden. 

Båda intervjuarna var närvarande och aktiva under samtliga intervjuer. Ansvarsområden 

delades upp så att en person höll i intervjuerna samt ställde följdfrågor. Den andra personen 
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ansvarade för inspelningsutrustningen, noterade känsloyttringar och ställde följdfrågor. Dessa 

ansvarsområden behölls under samtliga intervjuer. Anledningen till att intervjuarna inte 

växlade ansvarsområden var att de blev allt tryggare i sina roller, vilket ansågs fördelaktigt för 

intervjuernas kvalitet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det fördelaktigt att ha olika 

ansvarsområden och att den som intervjuar endast har fokus på intervjufrågorna och inte 

behöver tänka på till exempel deltagarens kroppsspråk.  

Intervjuarna valde att transkribera intervjuerna direkt efter att de avslutas. Detta för att hålla 

intervjuerna färska i minnet och så fort som möjligt påbörja innehållsanalysen. Intervjuarna 

transkriberade fyra intervjuer var innan innehållsanalysen påbörjades, eftersom denna 

uppdelning ansågs rättvis. Valet av att använda en innehållsanalys beskriven av Graneheim 

och Lundman ansågs relevant eftersom den är lämplig att använda för nybörjare vid 

kvalitativa studier (Lundman & Graneheim, 2012). Samtliga steg i innehållsanalysen gjordes 

gemensamt, vilket kan ha ökat tillförlitligheten. Kristensson (2014) menar att arbetets 

tillförlitlighet ökar om innehållsanalysen genomförs gemensamt av två eller flera personer. På 

så sätt undviks att arbetet påverkas av en persons förförståelse (ibid.). Förförståelse är 

kunskap och tidigare erfarenhet inom ett område som ska studeras och får inte påverka 

objektiviteten i intervjuerna och resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuarna hade 

ingen erfarenhet av att arbeta på en somatisk akutmottagning och ansåg sig sakna förförståelse 

om ämnet som studerats, vilket kan ses som en styrka. 

 

Resultatdiskussion 

Ett fynd i resultatet var att sjuksköterskor upplevde frustration i samband med en situation där 

de upplevt hot. Sjuksköterskorna kunde utsättas för ett respektlöst beteende från patienter eller 

anhöriga, vilket resulterade i en känsla av uppgivenhet. Aggressiva patienter ansåg att de 

kunde behandla sjuksköterskorna hur de ville. Konsekvenserna blev att sjuksköterskorna 

kände sig uppgivna, besvikna och att arbetet medförde en känsla av olust. Franz, Zeh, 

Schablon, Kuhnert och Nienhaus (2010) beskriver i sin studie att verbal aggression mot 

sjuksköterskor ofta leder till en känsla av hjälplöshet och besvikelse.  

En annan form av frustration bland sjuksköterskors upplevelser i studien var att de kände ilska 

gentemot hotfulla patienter och anhöriga. Frustration är en typisk reaktion bland personer som 

har blivit hotade (Menckel & Viitasara, 2002). Ur sjuksköterskornas perspektiv så ansågs 

många aggressiva beteenden och hotelser onödiga och utan berättigad grund. Denna 
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upplevelse gjorde att de ofta kände irritation och ilska, trots att de själva ansåg att det sällan 

var till fördel för situationen. Enligt Lancman et al. (2013) så kan hotfulla situationer i vissa 

fall förebyggas på akutmottagningar, om attityderna hos personalen anpassas till ett mer 

lämpligt förhållningssätt. Edward, Ousey, Warelow och Lui (2014) visar i sin globala studie 

att sjuksköterskors reaktioner när de upplevt hot och aggression på arbetsplatsen 

huvudsakligen var ilska, förvirring, skam, sorg och chock. Vezyridis, Samoutis och 

Mavrikiou (2014) menar att ilska var den vanligaste psykologiska konsekvensen av att ha 

blivit hotad och var starkt förknippad med stress, vilket ledde till att det ofta blev en stressfull 

stämning på den somatiska akutmottagningen. I föreliggande studies resultat framkom dock 

inte att sjuksköterskorna upplevde något samband mellan ilska och stress.    

Resultatet visade att sjuksköterskor kände sig otrygga vid hotfulla situationer. Den 

upplevelsen som tydligast framkom var rädsla. Detta var en känsla som ofta uppstod bland 

sjuksköterskorna i hektiska och hotfulla situationer. Sjuksköterskornas arbetsförmåga 

påverkades genom att de backade undan och inte gjorde vad som ansågs vara rätt i den 

aktuella situationen, vilket kunde leda till att omvårdnaden blev sämre. McKenna et al. (2003) 

menar att rädsla vanligtvis uppstår vid hotfulla situationer och kan leda till att arbetsförmågan 

påverkas negativt. Menckel och Viitasara (2002) hävdar dock att de mest typiska reaktionerna 

bland sjuksköterskor som upplevt en hotfull stämning i den svenska vård- och omsorgen var 

att de blev arga, irriterade eller ledsna. Även i en cypriotisk undersökning framkom det att de 

vanligaste reaktionerna vid hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning var ilska och 

besvikelse (Vezyridis et al., 2014). 

Pincar och Ucmak (2010) fann att rädsla och oro som uppkom till följd av hot och våld på en 

somatisk akutmottagning i Istanbul påverkade akutsjuksköterskornas arbetsförmåga. Även 

resultatet från föreliggande studie visade att arbetsförmågan bland sjuksköterskorna på den 

svenska somatiska akutmottagningen påverkades, framförallt i samband med den hotfulla 

situationen men även en kortare period efter händelsen. För att kunna leva upp till 

kärnkompetensen säker vård och ge en god omvårdnad krävs en trygg vårdmiljö (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). För att behålla personalen på arbetsplatsen och för att de ska 

kunna bedriva en säker vård och ge en god omvårdnad, krävs det att personalen mår bra och 

får stöd. Vezyridis et al. (2014) betonar att känslomässiga konsekvenser efter hotfulla 

situationer kan leda till att säkerheten brister och leder till sämre vårdkvalitet, till exempel 

felmedicinering, dåligt kliniskt beslutfattande och förseningar av behandling. Detta stämmer 

delvis överens med resultatet från föreliggande studie som visade att sjuksköterskorna inte 
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kunde utföra sina arbetsuppgifter på rätt sätt eller göra rätt bedömningar i vissa hotfulla 

situationer, eftersom de upplevde rädsla, vilket i sin tur kunde påverka omvårdnaden. 

Arbetet på den ofta hektiska och känsloladdade somatiska akutmottagningen behövde dock 

sällan utföras helt ensamt. Var arbetssituationen påfrestande eller svår att hantera själv, 

upplevde sjuksköterskorna att det alltid fanns kollegor som kunde hjälpa till eller ta över 

arbetsuppgifter. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg att stödet från kollegor 

vid hotfulla situationer var den mest uppskattade tryggheten. Detta styrks även av Farell 

(1999) och Tan, Lopez och Cleary (2015) som visar i sina studier att sjuksköterskor som varit 

med om hotfulla situationer inom vården upplevde sina kollegor som det mest fördelaktiga 

stödet vid hantering av svårhanterliga känslor. 

Sjuksköterskorna upplevde stöd från arbetsledningen, men ansåg att reflektionerna kunde 

förbättras. Vidare visade resultatet att vissa sjuksköterskor önskade sig mer professionellt 

reflektionssamtal, med någon för detta ändamål utbildad person, när de upplevt allvarliga 

situationer som påverkat dem negativt. Välbefinnandet i och i anslutning till en hotfull 

situation upplevdes då ofta som otryggt och nedsatt. Tan et al. (2015) fann i sin studie att 

sjuksköterskor på somatisk akutmottagning upplevde att stödet från arbetsledningen efter en 

aggressiv och hotfull händelse var otillräcklig. Detta styrks även av Edward et al. (2014) som 

visar att sjuksköterskorna i sin studie upplevde för lite professionellt stöd efter en hotfull 

händelse.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att de saknade utbildning i hur de ska 

bemöta hotfulla personer samt hur de ska agera i hotfulla situationer. Det finns ett stort behov 

av utbildning och konkreta riktlinjer för hur aggressiva patienter eller anhöriga ska bemötas 

och hur hotfulla situationer kan hanteras (Tan et al., 2015). Socialstyrelsen (2005) betonar att 

en av sjuksköterskans kärnkompetenser bland annat går ut på att kunna hantera situationer där 

hot och risk för skada förekommer. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är det 

arbetsgivarens skyldighet att se till så att arbetstagaren har nödvändig utbildning för att 

minska risken att utsättas för hot i arbetet. Eftersom dessa situationer blivit vanligare och 

många sjuksköterskor upplever sig sakna utbildning i bemötande och hur de ska agera i 

hotfulla situationer, skulle det kunna vara aktuellt att börja tillämpa utbildning inom detta 

ämne redan i sjuksköterskeutbildningen. Detta skulle kunna leda till att sjuksköterskorna 

känner sig mer förberedda och tryggare i sin roll när hotfulla situationer uppstår, vilket skulle 

kunna leda till en säkrare vård med bättre omvårdnad. Vezyridis et al. (2014) menar att bättre 
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säkerhetsåtgärder och utbildning kan förebygga våld- och hotsituationer på somatiska 

akutmottagningar. God utbildning bör ges till akutsjuksköterskorna, men även allmänheten 

bör få utbildning och information om hur arbetet på somatisk akutmottagning fungerar, för att 

öka förståelsen (ibid.). 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde otrygghet eftersom det förekom brister i den 

fysiska arbetsmiljön. Otryggheten ansågs kunna minska om det fanns vakt med rätt 

befogenheter dygnet runt, om dörrarna till avdelningen var låsta dygnet runt samt om mer 

kameraövervakning och skyddsglas monterades upp. Lancman et al. (2013) betonar att om 

hotfulla situationer ska minska och förebyggas, krävs det bättre säkerhetsåtgärder samt mer 

personal i tjänst för att möta den överbelastade patientmängden. Arbetsorganisationen bör ta 

dessa aspekter på allvar för att öka tryggheten både för individen men även för kollektivet 

(ibid.). Även sjuksköterskans kärnkompetens säker vård betonar patientsäkerheten och att 

patienten ska skyddas från att utsättas för både psykiska och fysiska vårdskador 

(Socialstyrelsen 2009). När hotfulla situationer uppstår kan det vara svårt för sjuksköterskor 

att säkerställa denna kärnkompetens, eftersom vårdmiljön i dessa situationer kan försvåra en 

säker vård. Övriga medpatienter på den somatiska akutmottagningen kan även påverkas 

negativt och uppleva rädsla när det är en hotfull stämning. Det går inte att utesluta vid hotfulla 

situationer att patienten och medpatienterna drabbas av psykisk eller fysisk skada. 

Sjuksköterskornas otrygghet och nedsatta arbetsförmåga kan leda till att 

omvårdnadskvaliteten blir försämrad, vilket skulle kunna innebära högre risk för att 

vårdrelaterade skador uppstår. Genom att ha mer övervakning, vakt med rätt befogenheter 

dygnet runt och kunskap om att ingen obehörig kan ta sig in på avdelningen ökar 

sjuksköterskornas trygghet, vilket leder till att de kan ge en säkrare och bättre omvårdnad.  

Resultatet visade att aggressiva patienter idag har det relativt enkelt att ta sig in på den 

somatiska akutmottagningen. Tillgången till vakt i hotfulla situationer upplevdes som en 

trygghet. Vaktens befogenheter kunde dock vara bredare så att ett effektivare ingripande blev 

möjligt. Sjuksköterskor som deltog i en studie kring säkerheten på en pediatrisk 

akutmottagning upplevde att det fanns en stor förbättringspotential (Shaw, 2015). Det 

förekom att anhöriga eller närstående bar med sig vapen in, som kunde leda till att hotfulla 

situationer blev okontrollerbara. Sjuksköterskorna beskrev säkerhetspersonalen som ineffektiv 

och att de inte alltid fanns på plats. Enligt sjuksköterskorna kunde arbetsmiljön, speciellt i 

entréområdet ha bättre säkerhet. Mer än hälften av de tillförfrågade sjuksköterskorna 

konstaterade att de skulle känna sig säkrare om det fanns säkerhetspersonal som hade 
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befogenhet till ett fysiskt ingripande eller poliser stationerade vid huvudingången. På så sätt 

hoppades sjuksköterskorna att förekomsten av vapen och hotfulla beteenden från anhöriga 

eller närstående skulle minska (ibid.). Det finns således vissa likheter vad gäller behovet av 

ökad säkerhet på akutmottagningar i olika delar av världen. Detta behov måste tillgodoses då 

vården behöver vara säker för att garantera patienterna en god omvårdnad. 

 

Slutsats 

Hotfulla situationer visade sig vara en del av sjuksköterskornas vardag. De upplevde att dessa 

situationer skapade otrygghet och frustration som bland annat innebar att de var rädda, kände 

sig utsatta eller blev arga. Detta i sin tur kunde leda till att deras välbefinnande och 

arbetsförmåga påverkades negativt. Det fanns risk att patientsäkerheten och säkerheten för 

sjuksköterskorna åsidosattes, vilket i sin tur kunde påverka omvårdnaden. Sjuksköterskorna 

kunde ändå uppleva trygghet, framförallt när de fick stöd och stöttning av sina kollegor och 

arbetsledning. Behovet av utbildning om hur sjuksköterskor bör agera och bemöta hotfulla 

personer var stort, vilket kan ses som ett oväntat resultat. Det är arbetsgivarens skyldighet att 

se till så att arbetstagaren har nödvändig utbildning för att minska risken för att utsättas för 

hot och våld i arbetet. Resultatet kan förmodligen tillämpas på andra somatiska 

akutmottagningar i Sverige. Vidare kan resultatet användas för att öka säkerheten och 

tryggheten för sjuksköterskor så att de kan ge en optimal omvårdnad. För att göra vården 

säkrare, både för patienter och för personal, behövs mer forskning rörande hotfulla situationer 

i vården.  

Självständighet 

Processen började med att både Hannes och Alfred sökte relevant litteratur till bakgrunden på 

var sitt håll. Funna artiklar delades sedan upp för att studeras mer djupgående. Hannes höll i 

intervjuerna medan Alfred tog anteckningar, skötte inspelningsutrustning och ställde vissa 

följdfrågor. Både Hannes och Alfred har medverkat aktivt i arbetets samtliga delar. Inledning, 

bakgrund, metod, analys, resultat, diskussion och slutsats skrevs allt gemensamt eftersom 

teamarbetet fungerade väldigt bra. Det upplevdes även som en trygghet samt fördelaktigt för 

slutprodukten att hela arbetet skrevs tillsammans. 
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Bilaga 1 – Förfrågan till Verksamhetschef 
 

 
 

Förfrågan till verksamhetschef och avdelningschef på somatiska akutmottagningen. 

 

Förfrågan gäller godkännande av intervjuer samt rekrytering av sjuksköterskor till vår kandidatuppsats. 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskestudenter på Blekinge Tekniska Högskola, Hannes Trygg och Alfred Gitter, som går i termin 5. Nu har 

det blivit dags att skriva vår kandidatuppsats  om ”sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk 

akutmottagning”. Det finns relativt få undersökningar som studerar sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en 

somatisk akutmottagning. Mer kunskap behövs för att få en djupare förståelse om hur hotfulla situationer upplevs av 

sjuksköterskor, om det påverkar deras välbefinnande och arbetsförmåga samt om de får det stöd de behöver. Vi behöver 6-8 

sjuksköterskor som är intresserade av att delta i vår undersökning. För att finna intervjudeltagare så vore vi tacksamma om ni 

hade möjlighet att informera sjuksköterskorna antingen via mail eller på ett ATP-möte. Vi kan även komma och presentera 

oss och informera personalen på ett ATP-möte om den möjligheten finns. 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning. Vår datainsamling 

kommer att bestå av semistrukturerade intervjuer. Inklusionskriterierna är legitimerad sjuksköterska med minst sex månaders 

erfarenhet av att ha arbetat på en somatisk akutmottagning. 

Intervjuerna är individuella och kommer att spelas in. Deltagarnas identitet kommer att hållas konfidentiellt innan, under och 

efter studiens genomförande. Deltagandet är helt frivilligt och de som deltar har möjlighet att avbryta intervjun när som helst 

utan att ge någon anledning och därefter kommer materialet makuleras. Efter att intervjuerna är genomförda så görs en 

transkription av materialet. Slutligen kommer transkriptionerna genomgå en innehållsanalys. Varje intervju kommer att ta 

cirka 15-30 minuter och vår förhoppning är att intervjuerna kan genomföras under vecka 40 och 41, 2016. Intervjudeltagarna 

får själva välja plats för intervjun. 

 

Önskar ni ytterligare information så vänligen kontakta oss eller vår handledare. Om ni väljer att bistå vår förfrågan så ber vi 

Er kontakta oss med ett godkännande. 

 

Student                                                                  Student                                                           Handledare 

                  

Hannes Trygg                                                       Alfred Gitter                                                   Agneta Lindvall 

hatr14@student.bth.se                                          algi14@student.bth.se                                   agneta.lindvall@bth.se 

0738332252                                                          0730500301                                                   0455-385454 
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Bilaga 2 - Välkomstbrev 
 

 
 

Information till dig som är sjuksköterska på den somatiska akutmottagningen. 

 

Hej! 

Detta är riktat till dig som är sjuksköterska och är intresserad av att delta i studien ”Sjuksköterskors 

upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning”. Kravet är att du är legitimerad 

sjuksköterska som arbetat på en somatisk akutmottagning i minst sex månader. 

 

Vi är två studerande på sjuksköterskeprogrammet som valt att skriva vår kandidatuppsats om 

sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning. Av denna 

anledning önskar vi hitta 6-8 sjuksköterskor som vill bli intervjuade och dela med sig av sina 

erfarenheter. Intervjuerna är planerade att genomföras under vecka 40 och 41, 2016. Intervjuerna är 

semistrukturerade, med möjlighet att besvara fritt. Följdfrågor kan förekomma. Intervjuerna är 

individuella och kommer att ta cirka 15-30 minuter. Du har möjlighet att själv välja plats för intervjun 

samt möjlighet att avbryta intervjun när du vill utan att ge någon anledning. Samtliga intervjuer 

kommer att spelas in och allt konfidentiellt material behandlas på ett sådant sätt att deltagaren eller 

situationen inte kan kännas igen. Om du efter intervjun har behov att prata om dina upplevelser går det 

bra att kontakta oss eller vår handledare.    

Resultatet kommer att ligga som grund för vår kandidatuppsats som kommer att publiceras på 

webbportalen DiVA. Vi kan även komma till Er och presentera slutprodukten om detta önskas. 

Om ni har frågor så tveka inte på att kontakta oss eller vår handledare! 

 

    Student                                                      Student                                              Handledare 

    Hannes Trygg                                           Alfred Gitter                                      Agneta Lindvall 

    hatr14@student.bth.se                             algi14@student.bth.se                       agneta.lindvall@bth.se 

    0738332252                       0730500301                                       0455-385454 
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Bilaga 3 – Informerat samtycke 
 

 
    
                                               Informerat samtycke 
 
 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information gällande studien ”Sjuksköterskors 

upplevelser av hotfulla situationer på en somatisk akutmottagning”. Jag anser att 

jag har getts möjlighet att fråga varför studien genomförs, hur den går till och 

vad målet är. 

 

Härmed lämnar jag mitt godkännande av att delta i studien och jag är medveten 

om att jag kan avbryta deltagandet när som helst utan förklaring. 

 

 

                   …............................................................................ 

                                                 Ort & datum 

 
 
                   …............................................................................ 
                                                    Deltagare 
 
 
         Student                                 Student                              Handledare 

      Hannes Trygg                       Alfred Gitter                      Agneta Lindvall 

  hatr14@student.bth.se         algi14@student.bth.se    agneta.lindvall@bth.se      

       0738332252                          0730500301                        0455-385454 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 
 

 

 

Huvudfrågor: 

Har du någon gång känt dig hotad på akutmottagningen? Hur vanligt är det? 

Vilka former av hot förekommer?   

Hur upplever du hotfulla situationer? Vad väcker det för känslor hos dig?   

Berätta om en situation när du upplevt hot.  

Hur upplever du att hotfulla situationer påverkar dig? Din vardag? Ditt arbete?   

Känner du att det finns möjlighet att få stöd vid hotfulla situationer? Tycker du att den är 
tillräcklig?    

Vad för stöd skulle du vilja ha om du upplever att hotfulla situationer påverkar din fysiska och 
psykiska hälsa?  

 

Förslag på eventuella följdfrågor som anpassas utifrån deltagarnas svar: 

Vad gjorde du då? 

Kan du utveckla ditt svar? 

Vad kände du då? 

Vad tycker du om det? 

På vilket sätt då? 

Varför det? 

I vilken form? 
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Bilaga 5 – Exempel på innehållsanalys 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Man tänker sig mer för……. Om 
de är påverkade, eftersom där 
vet du aldrig vad som väntar dig, 
det kan ju vända på två sekunder 
vilket humör, ja ifrån åh va söt 
och fin du är till jävla idiot. 

Vet aldrig vad som 
väntar när det handlar 
om påverkade 
personer, det kan 
vända på två 
sekunder.   

Vet ej vad 
som väntar. 

Ovisshet Otrygghet 

Ehh, kan komma in en grupp 
människor och då känner man 
sig hotad på grund av att de är 
en grupp. Att det kanske 
kommer tre, fyra stycken emot 
mig. 

Hotad på grund av att 
de är en grupp. Att 
det kommer tre, fyra 
stycken emot mig. 

Hotfullt att 
ha en grupp 
emot sig. 

Utsatthet 

Jag menar, man har så mycket 
hot och de anser att de kan säga 
vad som helst till mig men jag är 
ju bara en människa. 

De anser att de kan 
säga vad som helst 
till mig, men jag är ju 
bara en människa. 

De anser de 
kan säga 
vad som 
helst. 

Uppgivenhet Frustration 

Man känner aldrig att man är 
ensam eller nåt sånt utan det 
känner jag, att man har sina 
kollegor som stöttar jättebra. 

Man är aldrig ensam 
utan man har kollegor 
som ger ett jättebra 
stöd. 

Kollegor 
som stöttar. 

Kollegialt 
stöd 

Trygghet 

Sen har vi alltid larm och vi har 
det på oss också och det 
använder vi om vi känner att det 
behövs.   

Vi har alltid larm och 
använder det vid 
behov. 

Använder 
alltid larm. 

Teknisk 
assistans 

 

 

 


