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SAMMANFATTNING 

Hot och våld är vanligt förekommande inom psykiatrisk slutenvård och utgör ett betydande 

problem både för patienter som vårdas och för de sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk 

verksamhet. Det finns ett ansvar hos sjuksköterskor inom psykiatrisk vård att hantera situationer 

med patienter där inslag av hot och direkt våld är en realitet utan att tillfoga patienten onödigt 

lidande. Det krävs kunskap och erfarenhet men också en förståelse inför patientens situation och 

egna upplevelser. Forskning som rör arbetsmiljön inom psykiatrisk slutenvård visar på att 

förekomst av hot och våld kan innebära relativa arbetsmiljöproblem för de sjuksköterskor som 

arbetar där. Detta kan resultera i psykosociala problem och med minskad arbetsglädje som följd. 

Känslor av skuld och självanklagelser drabbar ofta dem som möter hot och våld i sitt arbete. När 

sjuksköterskor känner bristande förmåga att klara av sitt arbete på grund av hot och våld kan 

känslan av misslyckande i sin yrkesroll påverka möjligheten till genuina möten med patienter. 

Denna studie syftar till att försöka beskriva sjuksköterskors upplevelser av ett hotfullt möte 

mellan dem och patienter. Data har insamlats genom kvalitativa intervjuer. Analysen har gjorts 

utifrån en innehållsanalys. Försökspersonerna har alla en specialistutbildning i psykiatri och alla 

arbetar på en allmänpsykiatrisk klinik. Resultatet visar på att sjuksköterskor som har förmågan 

att visa omtanke och respekt och att kunna vara närvarande under den hotfulla situationen har 

störst möjlighet att nå fram till patienten. När sjuksköterskorna känner som mest rädsla och 

osäkerhet har de en tendens att bli som mest påtvingande i sin attityd gentemot patienten. Det 

hotfulla mötet hotar den betydelsefulla relationen mellan patient och sjuksköterska där 

sjusköterskan har den svåra uppgiften att få till stånd en dialog som präglas av respekt och 

närvaro gentemot patienten trots att mötet kan utvecklas till en våldsam situation. En slutsats av 

studien är att en rädd och osäker sjuksköterska har minskad förmåga att erbjuda en genuin och 

rak kontakt gentemot patienten. Den andra slutsatsen är att möjligheten att förhindra en hotfull 

situation är som störst innan ett möte övergår i en hotfull situation mellan en patient och en 

sjuksköterska. 
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ABSTRACT 

Threats and violence are common in psychiatric care and are a significant problem for both 

patients who are under treatment and for the nurses who work within the psychiatric healthcare. 

The nurses within the psychiatric healthcare has a responsibility to handle the situations with 

patients were elements of threat and violence are a reality without inflicting unnecessary 

suffering. 

It requires knowledge and experience but also an understanding for the patients situation and 

previous experiences. Research that concerns working environment within the psychiatric care 

shows that occurrence of threat and violence may result in working environmental problems for 

the nurses. The consequences that may occur among the nurses are psycho social problems with 

a result of demised work pleasure. Nurses who face threat and violence at their jobs has often 

feelings of guilt and self accusations. The feelings of failure affect the possibility of a genuine 

contact with the patient when nurses feel a lack of ability of coping with their jobs. This study is 

aimed to try to describe psychiatric nurses’ experiences of threatening meetings between them 

and patients. Data has been collected through qualitative interviews. The analysis has been done 

on the basis of a content analysis.  All the subjects of the interviews have a specialist education 

within psychiatric care and works on a psychiatric clinic. The result shows that nurses who have 

the ability to show care and respect and also being able to be present in threatful situations have 

the best possibility to achieve a genuine dialog with the patient. When nurses are feeling fear and 

insecurity at its most they tend to be even more forced in their attitude against the patient.  

The threatful meeting threatens the important relation between the patient and the nurse who  

has the difficult task to achieve the dialog which is based on respect and presence towards the 

patient despite the fact that the meeting can evolve into a threat full meeting. One conclusion of 

the study is that a frightened and insecure nurse has a diminished capability to offer a genuine 

contact with the patient. The second conclusion is that the best possibility to prevent a threatful 

situation is before a meeting turns into a threatful situation between the patient and the nurse. 

 

 

Keywords:  Threatful meeting, Dialogue, Emergency Psychiatric Care, Psychiatric Nurse, 

Reflective dialogue 
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INLEDNING 

Under den tid som jag arbetat som sjuksköterska inom psykiatrisk vård har mina tankar 

ofta återkommit till hur sjuksköterskorna upplever sitt arbete. Inom psykiatrisk 

verksamhet förekommer regelbundet situationer där hot om våld och direkt våld 

drabbar sjuksköterskor eller medpatienter (Woods & Ashley, 2007). Området 

debatteras återkommande i media där rapporteringen ofta blir ensidig och till stor del 

handlar om bristande resurser (Fonn, 1990). Problematiken med våld inom vården är 

sammansatt. Det handlar dels om vården i sig men samtidigt om arbetsmiljön för dem 

som arbetar där. Det finns ett uttalat och självklart ansvar för de sjuksköterskor som 

arbetar inom psykiatrisk vård, att på ett professionellt sätt klara av att bemöta 

situationer där aggressioner och direkt våld förekommer utan att riskera att den enskilde 

patienten, andra patienter eller personal tar skada (Wynn & Bratlid, 1998). Den 

enskilde sjuksköterskans uppfattning om den egna arbetsinsatsen påverkas till stor del 

av det som händer i det dagliga arbetet (Fonn, 1990). När den enskilde sjuksköterskan 

känner svårigheter att klara sitt arbete ökar risken för självanklagelser och skuldkänslor 

över att inte kunna klara av sitt arbete (Woods & Ashley, 2007). Samtidigt skapar de 

möten med patienter där sjuksköterskor genom kunskap och erfarenhet klarar av att 

hantera våldsamma situationer en miljö som skapar trygghet både för personal och för 

patienter (Keely, 2002). En del av den vårdvetenskapliga disciplinen med Katie 

Eriksson i förgrunden menar att den psykiatriska omvårdnaden under 1900-talet och 

fortfarande är en praktisk självlärd kunskap (Eriksson, 1987a, 1987b). Hos de 

sjuksköterskor som i sitt arbete möter situationer där hot och våld förekommer finns en 

kunskap och erfarenhet som behöver beskrivas och formuleras. På så sätt kan kunskap 

sprungen ur erfarenhet på sikt utvecklas till teoretisk kunskap (Eriksson, 1987a, 1987b). 

Genom magisteruppsatsen ges en möjlighet att göra något av mina funderingar 

omkring problematiken med våld mellan patienter och personal inom psykiatrisk vård.  
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BAKGRUND 

Hot/Våld inom psykiatrisk vård  

Internationellt har våld och hot inom psykiatrisk vård varit i fokus under flera år och 

problemet är betydande samtidigt som forskning inom området är begränsat 

(Whittington, 1997). Arnetz (1998, 2001) har i Sverige gjort en utförlig kartläggning av  

svensk och internationell forskning gällande hot och våld gentemot personal inom 

hälso- och sjukvård. Arnetz (1998) konstaterar att hot och direkt våld inte är något nytt 

inom vården utan det redan 1889 beskrevs i en tysk studie. 1970 diskuterade Ekblom i 

sin avhandling problematiken med våld och hot som drabbar personal inom hälso och 

sjukvården. Under 1990-talet började återkommande rapporter komma om våld 

gentemot personalen inom den psykiatriska vården (Arnetz, 1998). Whittington (1994) 

visar i en studie att hot om våld och direkt våld tenderar att vara ett ökande problem 

inom sluten psykiatrisk vård. En av orsakerna är enligt Whittington (1994) att 

slutenvårdsplatserna inom psykiatrin och beroendevården minskade i hela västvärlden 

under 90-talet. Detta har resulterat i att vårdplatserna idag är belagda av psykiskt 

sjukare individer än tidigare.  

 

Hot/Våld gentemot psykiatrisjuksköterskor 

Arnetz & Arnetz (2001) påvisar i en omfattande studie att 76 procent av 

sjuksköterskorna inom psykiatrisk vård uppgivit att de utsatts för direkt våld. I samma 

studie uppgav 40 procent av sjuksköterskorna att de i det dagliga vårdarbetet utsatts för 

hot om våld eller direkt våld (Arnetz & Arnetz, 2001). Mörkertalet av rapporterade 

incidenter inom psykiatrisk vård antas vara hög eftersom ett stort antal hot och eller 

våldshändelser ej rapporteras vidare till den närmast ansvariga chefen (Schnieden & 

Marren-Bell, 1995; Jansen, Dassen & Moorer, 1997; Cutcliffe, 1999;  Gates Fitzwater 

& Meyer 1999; Keely 2002). Inom sluten psykiatrisk vård är risken större att 

patientnära personal såsom psykiatrisjuksköterskor och skötare kan bli skadade än 

övriga personalkategorier (Arnetz & Arnetz, 2001). Keely (2002) visar att de patienter 

som omhändertas inom psykiatrin idag förutom sin primära sjukdom ofta befinner sig i 

social svikt och flertalet har tidigare haft eller har ett pågående (bland) missbruk. Dessa 

parametrar ökar risken för våld mot vårdpersonalen inom psykiatrisk vård och utgör ett 

växande arbetsmiljöproblem (Libscomb & Love, 1992).  
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Keely (2002) visar i en studie att det är viktigt att sjuksköterskor har omfattande 

kunskaper om hur de ska hantera och möta individer med hotfullt och aggressivt 

beteende för att i preventivt syfte kunna minska risken för att våld i den patientnära 

miljön.  

Inom psykiatrisk akut vård är tvångsåtgärder som bältesläggning, isolering och 

tvångsmedicinering en del av de åtgärder som är återkommande i akuta skeden och 

dessa åtgärder initieras ofta av hot eller hot om våld (Fisher, 1994). Carlsson (2003) 

definierar dessa situationer som ett våldsamt möte. Vid en situation där beslut tagits om 

en specifik tvångsåtgärd gentemot den enskilde patienten har ofta det initiala mötet 

mellan patient och sjuksköterska misslyckats, där en dialog ej har kunnat uppnås 

(Woods & Ashley, 2007). Om den enskilda sjuksköterskan inte lyckas etablera en 

dialog med patienten och därigenom får försöka avstyra att hot eller att direkt våld 

uppstår, ökar risken för våld (Duxbury & Whittington, 2005). Att kliniskt kunna förutse 

hot om våld eller direkt våld är komplext och svårt för den enskilde sjuksköterskan i 

den akuta situationen, allt händer samtidigt och då patientens situation snabbt förändras, 

krävs en nybedömning av situationen (Wykes & Whittington, 1994). Woods & Ashley 

(2007) menar att om riskbedömningar av patienter gällande våldsbenägenhet används 

strukturerat i det dagliga omvårdnadsarbetet minskar det direkta våldet mot personal 

och medpatienter. Sailas & Whalbeck (2005) menar att det är svårt att använda 

riskbedömningar kliniskt då orsaksparametrarna till hot och våld är många och att våld 

är ett sammansatt fenomen. Bristen på kommunikation mellan personal och patienter är 

en av de grundläggande parametrarna för att våld ska uppstå i en vårdrelation, detta 

ickemöte mellan patient och personal av alla kategorier är grunden till att mötet präglas 

av våld (Carlsson, Dahlberg & Drew, 2000). Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är 

feldiagnostiserade och icke diagnostiserade patienter samt direkta felbedömningar en 

bidragande orsak till att möjligheterna minskar avsevärt för att hantera komplexa 

situationer där våld förekommer (Duxbury & Whittington, 2005). 

Arbetsmiljö 

Sjuksköterskors upplevelser av hot om våld och direkt våld har studerats av Åkerström 

(1993) samt av Duxbury & Whittington, 2005). Resultatet av dessa studier visar att de 

sjuksköterskor som återkommande utsätts för hot och våld i sitt arbete under en längre 

tid drabbas av olika psykiska reaktioner efteråt. Flertalet upplever en besvikelse och en 

maktlöshet inför situationen. Många beskrev känslor som frustration, rädsla, oro och 
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skuld. Omerov (1990) beskriver i en studie att många sjuksköterskor som mött hot och 

våld i sitt arbete sällan får något stöd från arbetsledning. I den mån de fått något slags 

stöd har detta kommit från arbetskamraterna. Ett flertal studier visar på att personal 

inom psykiatrisk vård som i sitt arbete återkommande utsätts för hot om våld och direkt 

våld har en benägenhet att betrakta detta som en del av arbetet. I förlängningen kan 

detta resultera i att problemet normaliseras (Arnetz, 1998; Gates m.fl., 1999). I en 

studie (Cutcliffe, 1999) gällande hot och våld gentemot personal, visar resultatet på att 

flertalet sjuksköterskor inom akut psykiatrisk vård regelbundet utsätts för våld och där 

många uppgav att de dagligen drabbades av hot om våld. Cutcliffe (1999) påvisar att 

förekomst av hot och våld inom psykiatrisk vård kan innebära relativa 

arbetsmiljöproblem där direkt våld ibland kan resultera i en somatisk skada. Även 

psykosociala parametrar där återkommande stress är en del av de allvarliga 

arbetsmiljöproblem som påverkar den dagliga arbetssituationen negativt. 

 

 Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld 

Upplevelse av att vara utsatt för hot eller hot om våld är påfrestande i alla sammanhang, 

alla individer blir i den situationen ett offer oavsett om den drabbade är privatperson, 

patient eller personal (Lind, Kaltiala-Heino, Suominen, Leiono-Kilpi & Valimäki, 

2004). Känsla av maktlöshet, upplevelser av misslyckande och skamkänslor är väl 

beskrivna psykologiska reaktioner på hot samt på direkt våld (Lind et al., 2004). Att bli 

utsatt för hot om våld och direkt våld som psykiatrisk sjuksköterska är problematiskt då 

relationen mellan patient om personal är ojämlik då patienten alltid befinner sig i 

underläge och som försvåras ytterligare om patienten befinner sig under psykiatrisk 

tvångsvård (Wykes, 1994). Den enskilde sjuksköterskan har utifrån sin profession, 

erfarenhet och kunskap en maktposition som innebär ett större ansvar för 

vårdrelationen (Ekeberg, 2001). Att bli utsatt för hot eller direkt våld som sjuksköterska 

under dessa betingelser och där vårdrelationen fortsätter även efter ett våldsamt möte 

ställer stora krav på den enskilde vårdaren då denne har att hantera sina egna 

upplevelser samtidigt som vårdrelationen skall fortgå (Rask, 2002). 
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PROBLEMFORMULERING 

Inom psykiatrin finns en sfär av kunskap som inte är lätt att definiera och beskriva. 

Inom de patientnära yrkesgrupperna som psykiatrisjuksköterskorna finns en 

erfarenhetskunskap som i regel inte är explicitgjord. Den är tyst och är enligt Ekeberg 

(2001) kroppslig till sin natur och definieras därför av många som ett 

praktikerkunnande. Ekeberg menar att det finns mer kunskap och yrkesmässiga 

färdigheter än vad som kan uttryckas i ord. Kunskapen finns inbyggd i själva 

handlingen vilket kan försvåra en kunskapsöverföring. Praktikerkunnande enligt 

Bengtsson (1999) innebär att sjuksköterskan vet vad som ska göras i en given situation 

vilket ofta sker oreflekterat och spontant. Innebörden är i regel 

inte medvetandegjord och kunskapen finns där utan att sjuksköterskan direkt kan 

beskriva den och denna kunskap styr handlandet i flertalet arbetsrelaterade situationer, 

även i kritiska och akuta situationer (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 

 

SYFTE   

Syftet med studien var att beskriva hur ett hotfullt möte med en patient upplevs av den 

enskilde sjuksköterskan. 

 

DESIGN 

Metod – Kvalitativ deskriptiv studie 

Studien har en kvalitativ ansats. Intervjuerna har genomförts med halvstrukturerade 

frågor utifrån en intervjuguide så att alla delar täckts samt för att datainsamlingen ska 

bli mer systematisk. Guiden har varit grunden för intervjun men frågorna har ibland 

kommit i olika ordning beroende på försökspersonernas svar. Då intervjun ofta har 

formen av ett samtal kommer svaren spontant och forskaren kan delvis fritt formulera 

frågor. Intervjun syftar till en öppenhet och nyfikenhet inför vad försökspersonerna vill 

förmedla (Polit & Beck, 2008).  Frågorna är relaterade till syftet med studien där fokus 

är - Hur en hotfull situation upplevs av den enskilde sjuksköterskan. De intervjuade har 

stimulerats att svara så öppet som möjligt på frågorna. Huvudfrågan var; Berätta om en 

konkret hotfull situation från ditt arbete här på kliniken. Under intervjun användes 

ibland följdfrågor såsom ”Vad tänker, känner, vill och vad gör du under ett hotfullt 
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möte”, ”Finns det tyst kunskap som påverkar dessa möten, och hur ser den isåfall ut”, 

Om du har varit rädd, hur hanterar du den rädsla som du har upplevt under ett hotfullt 

möte”, ” Hur kan forskning utvecklas så att tyst kunskap kan belysas” för att kunna få 

ytterligare en förståelse i intervjuerna. En risk är att flexibiliteten i formuleringarna kan 

visa på för många olika perspektiv vilket ibland kan resultera i att intervjuaren tappar 

fokus (Patton, 2002). Se intervjuguide bilaga 1. 

 

Urval 

Målet med kvalitativa studier är att få ut så mycket data som möjligt, från så få 

deltagare som möjligt (Polit & Beck, 2008). Enligt Patton (2002) finns inga regler för 

hur stort deltagarantalet skall vara i en kvalitativ studie. Deltagarantalet beror på syftet, 

avsikten med det som skall undersökas och disponerad tid. Efter diskussion med 

verksamhetschef och vårdchef beslutade författaren att studien skall omfatta 

nattsjuksköterskor på en akutpsykiatrisk avdelning på ett sjukhus i mellan Sverige. Då 

denna studie har ett upplevelseperspektiv är det ett medvetet val att inte ta reda på 

bakgrundsfakta om försökspersonerna eller respektive enhet. Därför har 

verksamhetschefen och vårdchefen på kliniken fått välja aktuell enhet. 

Försökspersonerna på den valda avdelningen var alla 4 ordinarie nattsjuksköterskor. 

Alla var kvinnor, åldern varierade mellan 48 år till 60 år. Alla har specialistutbildning i 

psykiatri och har var för sig jobbat i mer än 10 år inom akut psykiatrisk vård. Detta 

säkerställer att alla sjuksköterskor rimligen har erfarenhet av situationer där hot eller 

våld förekommer. Att författaren valt att intervjua nattsjuksköterskor beror på att 

nattetid är personaltätheten i regel mindre och att sjuksköterskorna ofta tjänstgör 

ensamma tillsammans med skötare samt att ansvarig läkare sällan är tillgänglig på plats 

utan finns att nå per telefon. Detta betyder att sjuksköterskorna nattetid i större 

omfattning ensamma får hantera hotfulla situationer än de sjuksköterskor som arbetar 

övrig tid.  
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Genomförande 

Efter att kliniken ställde sig positiv till att medverka i studien valde författaren att 

intervjua alla ordinarie nattsjuksköterskor på en allmänpsykiatrisk enhet. Kontakt togs 

med ansvarig enhetschef. Denne erhöll samma information som verksamhetschefen och 

vårdchefen, vilken i sin tur informerade aktuell personalkategori. Efter det kontaktades 

försökspersonerna via brev och informerades om studien samtidigt som de tillfrågades 

om de kunde tänka sig att delta i studien (Bilaga 3). Två veckor efter brevet skickats 

kontaktades alla 4 sjuksköterskorna per telefon och tillfrågades om de kunde tänka sig 

att delta. Alla 4 sjuksköterskor valde att delta. Alla var kvinnor. Innan intervjuerna 

genomfördes valde författaren att ha två pilotintervjuer för att öka säkerheten och att 

minimera problem med inspelningsteknik mm (Kvale, 1997). Under intervjuerna 

försökte författaren i största möjliga mån skapa en kontakt där den intervjuade känner 

sig tillräckligt trygg för att fritt kunna prata om sina upplevelser och erfarenheter. 

Intervjuerna som spelades in på band tog ungefär 2 timmar för varje intervju. 

Intervjuerna skedde alla i anslutning till att sjuksköterskan skulle gå på sitt nattpass, 

tiden var planerad till två och en halv timme. Platsen var ett samtalsrum utanför 

avdelningen. Efter transkribering omfattade allt material ungefär 192 A4 sidor text. 

Pilotintervjuer genomfördes under hösten 2009. Pilotintervjuerna ingår inte i materialet. 

Intervjuerna genomfördes under början av 2010.  

 

Dataanalys – Manifest innehållsanalys  

Kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys kan delas upp i två huvudriktningar. Den 

kvantitativa som används till exempel i mediaforskning och den kvalitativa inriktningen 

som till stor del används inom omvårdnadsvetenskap (Graneheim & Lundman, 2003). 

Kvalitativ innehållsanalys används vid berättelser, både muntliga och skriftliga. 

Innehållsanalys kan vara ett stöd då behov finns att fokusera på strukturer och den 

djupare innebörd som finns i det som kommuniceras (Berg, 1998). Analysen kan vara 

manifest vilket innebär att forskaren ser det som uttrycks i texten medan latent 

innehållsanalys innebär att forskaren utifrån den manifesta analysen gör en egen 

tolkning av materialet (Graneheim & Lundman, 2003). Författaren har valt att använda  

manifest innehållsanalys på materialet. Bägge metoderna inbegriper dock en tolkning 

av materialet men där djup och abstraktionsnivå varierar mellan metoderna (Graneheim 

& Lundman, 2003). Det övergripande syftet med att använda innehållsanalys är att på 
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ett organiserat sätt kunna hantera en större mängd textmaterial så att data kan reduceras 

och därigenom på ett enklare sätt kunna förstås (Berg,1998).  De fyra intervjuerna 

transkriberades efter att alla intervjuer genomförts. Alla upprepningar, pausar och 

känslouttryck noterades vid utskrift. Alla intervjuer har genomlyssnats två gånger och 

den utskrivna texten lästes igenom ett antal gånger för att kunna få en säker känsla av 

innehållet i materialet. Under hela transkriberingen fördes anteckningar om preliminära 

mönster i textmassan. Detta för att sätta ord på den direkta naiva analysen av 

datamaterialet. Under hela intervjuprocessen var fokus på att medvetandegöra 

förförståelsen genom att föra anteckningar om de eventuella tankar eller funderingar 

som dök upp under eller efter intervjuns gång samt även under hela transkriberingen. 

Alla anteckningar vid sidan om var till stöd i den senare bearbetningen av 

datamaterialet gällande det latenta innehållet. Analysen gjordes till en början av en 

intervju i taget och utgick från frågorna under intervjuerna. Då syftet med studien var 

att belysa den enskilda sjuksköterskans upplevelse av ett hotfullt möte med en patient 

så grundlades början till analysen då de meningsbärande enheterna i datamassan 

samlades ihop eller kondenserades. Graneheim & Lundman (2003) definierar 

kondensering som att den meningsbärande enheten förkortas utan att kärnan i texten 

förändras. Därefter kodades de förkortade enheterna. De koder som under arbetet växte 

fram ligger alla nära de meningsbärande enheterna (Berg, 1998).  Under analysens 

gång ställdes kontinuerligt textens innehåll mot ett flertal frågor: Vad handlar texten 

om? Vad säger texten till mig? Vad säger sjuksköterskan bakom texten? Vad betyder 

detta? Vad står detta för i den konkreta handling som sjuksköterskan gör under ett 

hotfullt möte? Syftet med dessa frågor var att underlätta den manifesta analysen av 

datamaterialet. Att ställa frågor till texten skapade ett större perspektiv, att se mönstret 

av delarna som tillsammans bildar helheten. Den fortsatta analysen innebar att de olika 

meningsbärande enheterna och de bildade koderna jämfördes utifrån det som var 

gemensamt och det som skilde dem åt. Detta för att kunna delas in i grupper för att så 

småningom kunna bilda kategorier. Enligt Graneheim & Lundman (2003) definieras en 

kategori som en klassificering som beskriver något som är likartat i en grupp av koder. 

Till slut delades kategorierna in i två olika teman som gav ett uttryck för det latenta 

innehållet som kommit fram i de kondenserade enheterna och koderna. Tabellen nedan 

visar på exempel ur analysens olika delar där meningsbärande enheter förtätas till 

kondenserade enheter som sen kodas för att slutligen komma fram till två teman 
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Tabell 1, Exempel ur analysarbetets olika faser 

 

Meningsbärande enheter ”Om jag lyckas nå fram till någon slags genuin kontakt med 

patienten så känner jag att möjligheterna ökar till att jag 

förhoppningsvis får respons för mina tankar. Har jag fått det 

förtroendet från patienten upplever jag att hotbilden minskar 

rejält, vilket ökar möjligheterna till att mötet tar en annan 

vändning” 

 

  Kondenserade enheter Respons för sin uppfattning om en förändring 

 

 Koder  Respons för sin uppfattning 

 

 Kategorier  Vilja väl    

 

Teman  Möte som möjlighet  

 

Förförståelse 

Då jag tidigare läst en specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska och arbetat 

kliniskt inom akut psykiatrisk vård bär jag på en egen förförståelse som består av egna 

erfarenheter, teoretiska kunskaper när det gäller hotfulla möten mellan patient och 

sjuksköterska inom akut psykiatrisk vård. Min kliniska erfarenhet har inbegripit 

situationer där jag som sjuksköterska har hanterat situationer som inneburit ett hotfullt 

möte mellan mig och patient. Dessa möten har resulterat i situationer där direkt våld 

förekommit samt möten där en hotfull situation utmynnat i en dialog istället. Inför 

denna studie har jag fördjupat mig i fenomenet om hotfulla möten inom psykiatrisk 

vård, sökt och läst artiklar om ämnet. Enligt Dahlberg, Drew och Nyström (2001) är det 

av vikt att medvetandegöra sin egen förförståelse då risken att studiens resultat i större 

grad kan påverkas av författarens egen erfarenhet och uppfattning. Dahlberg et al. 

(2001) beskriver det som är den kvalitativa metodens kännetecken – ”att medvetet 

försöka tygla sin förförståelse genom att inta en kritisk reflekterande hållning över sig 

själv samt över den studie man deltar i och metoden som valts”.  
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ETISKA ASPEKTER 

Pollit & Beck (2008) pekar på betydelsen av att göra etiska överväganden under en 

intervjustudies alla olika delar. Pollit & Beck (2008) betonar att syftet med en 

intervjustudie inte bara handlar om den förväntade kunskapstillväxten utan även 

handlar om en mänsklig relation som man som forskare har ansvar för. Syftet med 

studien ska ställas mot den personliga integriteten och de eventuella obehag som 

försökspersonerna kan utsättas för under en studie. I föreliggande studie kan 

försökspersonerna eventuellt känna en rädsla för att bli identifierade om de lämnar ut 

specifik information om sig själva, den arbetsplats de arbetar på eller om aktuella 

patienter. Konfidentialiteten har hanterats på så sätt att enbart författaren och den 

aktuella försökspersonen känner till vilka svar som lämnats till varje fråga samt att 

citaten som använts i resultatsammanställningen hanterats på sådant sätt att bara 

författaren och försökspersonen kan identifiera dessa. Allt material har under hela 

studien förvarats i ett låst skåp på författarens arbete. Värdet av den kunskap studien 

kan bidra med har ställts mot de förmodade obehag som försökspersonerna kan utsättas 

för och resultaten bör kunna visa på den kunskap och erfarenhet som många 

sjuksköterskor har om detta sammansatta fenomen som en hotfull situation mellan en 

patient och sjuksköterska är. Studiens resultat bör kunna fokusera mot den del av 

psykiatrisk vård som har att hantera hotfulla situationer mellan patienter och personal. 

Studien har följt de forskningsetiska riktlinjer för information, samtycke och nyttjande 

som definierats av Buckhardt & Nathaniel (2002). Information om studien gavs via 

brev och per telefon innan intervjuernas början (se bilaga 3). Accepterande till att delta 

i studien erhölls av alla tillfrågade innan intervjuerna planerades starta. Deltagandet var 

frivilligt och kunde när som helst avbrytas.    

 

RESULTAT 

I resultatet kommer ett hotfullt möte mellan en sjuksköterska och en patient att 

beskrivas såsom det upplevs av den enskilda sjuksköterskan. Först beskrivs temat möte 

som förändring med tillhörande kategorier och sedan temat möte som möjlighet med 

tillhörande kategorier. För några av kategorierna är gränserna mellan dem inte klart 

tydliga utan hör nära samman såsom verkligheten ofta är. Alla citat som finns i 

resultatet är i kursiv stil och finns i den löpande texten. Nedan finns en modell över de 

teman och kategorier som allteftersom framkom under dataanalysen.  
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Tabell 2, Översikt över teman och kategorier  

 

TEMA;   MÖTE SOM FÖRÄNDRING 

 

KATEGORIER: Reflekterande dialog 

Rädsla 

Osäkerhet 

 

TEMA;  MÖTE SOM MÖJLIGHET 

 

KATEGORIER; Vilja väl 

Omvårdnadsstrategier 

 

Möte som FÖRÄNDRING 

Ett hotfullt möte är ett sammansatt fenomen där allt händer samtidigt. Det är en kritisk 

situation som präglas av distans och närvaro. Att kunna vara nära och ha distans 

samtidigt som det förväntas att sjuksköterskan ska kunna vara aktiv och/ eller passiv i 

direkt handling. Att avvakta för att i nästa stund ta ett aktivt beslut är en förutsättning 

för att sjuksköterskan ska kunna hantera situationer där hot och eller våld förekommer. 

I det direkta omedelbara mötet får sjuksköterskan ta flera spontana beslut och många 

upplever en betydande rädsla, osäkerhet och skräck i detta skede av mötet. Alla 

sjuksköterskorna pekar på betydelsen av att försöka acceptera och bejaka den rädsla 

man känner och inte försöka undkomma den. När rädslan känns igen brukar den ofta 

minska och bli mer hanterbar och hela situationen blir mer greppbar, vilket är en viktig 

förutsättning för att ärligt kunna möta patienten som ofta befinner sig i exakt samma 

situation. 
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Tabell 3, Exempel från kategori; Reflekterande dialog 

 

Meningsbärande enheter; ”Under mötet tänker jag hela tiden på att ja, jag 

kan fly. Men så fort känslan av trygghet ökar en 

aning så skapar det en slags stabiliserande effekt 

som både jag och patienten känner direkt.” 

Kondenserade enheter;  Tänker hela tiden på att ja, jag kan fly 

Koder;   Inre samtal 

Kategori:    Reflekterande dialog 

 

Ett slags inre samtal som alla sjuksköterskorna var för sig beskrev på olika sätt, men 

där kärnan var att på egen hand kunna hantera den rädsla som upplevdes i den aktuella 

situationen och därigenom kunna använda sin erfarenhet och kunskap som rädslan 

hindrar en att använda om den får övertag . Det var viktigt med ett slags inre samtal 

kunna relatera till sin egen erfarenhet från tidigare situationer där hot varit en realitet 

men där utfallet har blivit positivt. Under det här inre samtalet pendlar tankarna mellan 

att undkomma situationen genom att fly iväg samtidigt som viljan finns att stå kvar och 

tillsammans försöka lösa situationen. Den primära rädslan skapar alltid en primitiv 

reflex att undvika risken att bli utsatt för direkt våld. Samtidigt skapar det inre samtalet 

en insikt om att situationen inte blir bättre av att ta ett steg tillbaka utan att viljan att 

hjälpa patienten till att tillsammans hantera situationen är det mest realistiska. En 

sjuksköterska beskrev det så här ”Jag tänker alltid på vad som är viktigast just nu i denna 

sekund för det kan ändras i nästa sekund. När jag börjar tänka på vad som är bra om några 

sekunder tappar jag känslan för vad som händer här och nu”, ”Det är jättelätt att i den här 

situationen falla in i mönstret att hela tiden tänka vad patienten tänker och ska göra. För så 

fort man gör det så slutar man tänka på sina egna strategier”. Under de här inre samtalen 

som sker parallellt med mötet med patienten diskuterar sig sjuksköterskorna fram till 

olika lösningar och eventuella konsekvenser gällande situationen. Fortfarande finns 

möjligheten att fly som en realitet men det känns nu mera som en avlägsen trygghet. 

Några av sjuksköterskorna beskriver det här samtalet som en process fram till vad som 

känns rätt att göra utifrån sin tidigare erfarenhet och den aktuella situationen. En 

sjuksköterska säger så här ”Under mötet tänker jag hela tiden på att ja, jag kan fly. Men så 

fort känslan av trygghet ökar en aning så skapar det en slags stabiliserande effekt som både jag 

och patenten känner direkt. Det kan handla om en sekund när jag tar beslutet att nu vågar jag 

stanna kvar”. En annan sjuksköterska berättar att ”I början när jag var ny i min yrkesroll 
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väntade jag in känslan mer när jag kände mig trygg i en hotfull situation. Nu vågar jag oftare 

bestämma att jag stannar och att jag klarar av det här. Då förändras situationen direkt när jag 

väl tagit det beslutet”. De här inre samtalen som ibland bara pågår under några minuter 

då ett hotfullt möte ibland kan ta en snabb vändning skapar en slags inre säkerhet och 

tro på att man klarar av det själv. När beslutet att stanna väl tagits förändras fokus i det 

inre samtalet till att mer handla om konkreta åtgärder i den aktuella situationen. 

Känslan av rädsla försvinner alltmer till att ersättas av tro på att man tillsammans med 

patienten kan lösa den här situationen. Alla sjuksköterskorna berättar att 

förutsättningarna för det inre samtalet underlättas av erfarenhet av tidigare liknande 

situationer där de har kunnat hitta lösningar tillsammans med patienten. En av 

sjuksköterskorna berättar att hon utifrån sin livserfarenhet som mamma och mormor 

lättare kan gå in i det inre samtalet. Hon säger så här ”Ibland känns det som jag får släppa 

min sjuksköterskeroll och hitta min roll som människa när jag befinner mig i en kritisk situation 

med en patient, då är det bara det äkta mötet som gäller. Då använder jag mig av min 

erfarenhet som mor och mormor för att nå fram till den andre”.      

 

Tabell 4, Exempel från kategori; Rädsla 

 

Meningsbärande enheter; ”Känslan av att tappa kontrollen går snabbt, det 

är som en ´dejavu´känsla. Likaväl som jag kan få 

stöd av en tidigare situation” 

Kondenserade enheter;  Känslan av att tappa kontrollen 

Koder;   Kontroll 

Kategori:    Rädsla 

 

Det kalkylerade antagandet om hur våldsam en patient kan bli i just denna situation 

avgör ofta hur sjuksköterskan han hantera sin rädsla. I de fall där sjuksköterskorna inte 

kan hantera sin rädsla, tar den överhanden både över dem själva och hela situationen. 

Det är en känsla som alla har gett uttryck för att de inte förmår bearbeta just då. Den 

överväldigande känslan av rädsla blockerar den enskilde sjuksköterskan och får henne 

att tappa kontrollen över hela situationen. En säger så här: ”Känslan av att tappa 

kontrollen går snabbt, det är som en ´dejavu` känsla. Likaväl som jag kan få stöd av en tidigare 

situation där jag kunnat hantera det mötet så går jag nu in i en situation där min tidigare 

erfarenhet enbart handlar om när allt gick fel, det är fruktansvärt”. Rädslan gör att 

sjuksköterskan hamnar i ett tillstånd då hon inte kan se klart. De alternativ som fanns 
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innan ter sig inte längre som tänkbara. Den inre dialogen som många berättar om finns 

inte längre. När rädslan ökar kommer tankarna på flykt tillbaka. En annan sjuksköterska 

berättar: Synfältet minskar, jag ser allt som i en tunnel. Jag tänker bara på att nu ska han få. 

Nu ska han bältas”. Alla beskriver denna situation likartat och i synnerhet då hela 

arbetslaget tillsammans känner att de inte längre har kontroll. Det blir en negativ spiral 

där hela gruppen runt patienten ofta börjar tveka då sjuksköterskan som är arbetsledare 

blir osäker. En berättar att: Jag tappade kontrollen helt och började skrika åt patienten. Det 

var jobbigt efteråt både mot patienten men mest inför mina kollegor. Patienten bad jag om 

ursäkt efteråt men inför mina kollegor kändes det som jag tappat ansiktet”. En annan 

sjuksköterska berättar: Patienten hade kontroll över situationen, vi runt patienten hade inte 

kontroll. Han hade en stol som tillhygge. Jag var fullständigt panikslagen. Jag började nästan 

gråta och sa till patienten och sa att jag släpper ut dig från avdelningen om du inte slår oss och 

visade honom nycklarna. Direkt släppte den största rädslan för jag hade återtagit initiativet 

igen men jag släppte ut patienten. Hade inget annat val”. I sådana och liknande situationer 

är alla förlorare men allra mest patienten. När respekten för en annan människa uteblir 

blir kränkningen desto större. En sjuksköterska säger så här. ”Jag var väldigt rädd och 

brukade för mycket våld när vi skulle ge patienten en injektion. Patienten pratade inte med mig 

efteråt trots att jag försökte få kontakt och så var det under resten av vårdtiden. Jag har med 

mig den erfarenheten hela tiden. Det är jobbigt”.     

 

Tabell 5, Exempel från kategori; Osäkerhet 

 

Meningsbärande enheter; ”I sådana situationer börjar jag tveka på mitt eget 

omdöme, de olika strategier jag haft innan som 

eventuellt är möjliga är nu långt borta” 

Kondenserade enheter;  Börjar tveka 

Koder;   Tveka 

Kategori;    Osäkerhet 

 

Karakteristiskt för negativa möten är osäkerhet. Hotfulla situationer där rädsla är en stor 

komponent resulterar i att sjuksköterskans förmåga att hålla dialogen naturlig och 

öppen minskar. Patienten känner att sjuksköterskan tvekar och är undvikande i 

kontakten och har svårt att nå fram. Dialogen hamnar ofta i en envägskommunikation 

där sjuksköterskan ofta ger uttryck för vad som konkret ska hända. Sjuksköterskan 

känner inte av den oro patienten känner men är istället fylld av sina egna känslor inför 
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situationen. En sjuksköterska berättade: ”När jag börjar känna mig osäker i ett möte har 

jag lärt mig att då står jag mitt mellan min egen rädsla och viljan att försöka hålla ut. Mötet 

kan fortfarande ta två vägar”. Osäkerheten skapar en instabilitet hos sjuksköterskan som 

då blir allt otryggare på sin förmåga att klara av situationen. En sjuksköterska beskriver 

att hon:” I sådana situationer börjar jag tveka på mitt eget omdöme, de olika strategier jag 

haft innan som eventuellt möjliga är nu långt borta. Patienten befinner sig allt längre borta och 

mina egna känslor är mer i fokus”.  Även om sjuksköterskorna fortfarande inte har tankar 

på fly iväg så har sensibiliteten inför patientens mående reducerats och närvaron i mötet 

minskat. Sjuksköterskorna svarar inte i lika hög utsträckning på de frågor patienterna 

ställer. Även om ambitionen att klara av situationen finns kvar så har tankarna på olika 

flyktstrategier börjat uppta alltmer av sjuksköterskans tankar. En sjuksköterska säger 

”När jag började känna mig osäker i mötet med patienten började jag tveka och samtalet 

skiftade från att jag till en början bara pratade med patienten till att mer och mer prata med 

mina kollegor. Till slut var patienten inte där”. 

 

Möte som MÖJLIGHET 

Ett våldsamt möte är en kritisk situation där pendlingen mellan distans och närvaro 

präglar mötet. Allt sker samtidigt oavsett om mötet tar sig en positivt eller negativ 

riktning. Alla sjuksköterskor beskriver att närvaro är betecknande för ett positivt möte 

även om situationen i sig kan vara hotfull. Förmågan till följsamhet och känslighet inför 

patienten är avgörande för vilka möjligheter och förutsättningar sjuksköterskan har att 

skapa en dialog med patienten även om den alltid inte är verbal. Några beskriver att 

rädslan finns där men att den kan hanteras lättare då kontakten med patienten finns där 

hela tiden. Sjuksköterskan försöker upprätthålla dialogen med patienten för att skapa 

tillit genom att visa respekt och ödmjukhet inför patienten och dennes lidande just nu. 

Att mötas öppet och att inte försöka ha någon bestämd uppfattning om hur patienten 

vill försöka lösa situationen. Alla sjuksköterskor menar på att om mötet tar den 

vändningen att man som sjuksköterska vågar och kan få tillstånd den kontakten så är 

det lättare att förstå och se den mening som patienten upplever. Detta är en 

förutsättning för att både patienten och sjuksköterskan tillsammans ska kunna lösa 

situationen. Det negativa mötet med patienten upplevs av alla sjuksköterskor som 

frånvaro av kontakt. Frånvaro handlar om den rädsla sjuksköterskan känner i den 

direkta situationen. En rädsla som sjuksköterskan just då ej kan hantera, vilket skapar 

en distans till patienten och hela situationen. När den enskilde patienten börjar 
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objektifieras minskar förmågan till lyhördhet och känslan till att lyssna in vad patienten 

känner. Trots den egna erfarenheten av vad som är viktigt just i denna situation förmår 

inte den enskilde sjuksköterskan att agera utifrån vad som är bäst för patienten. Rädslan 

skapar förutsättningarna för hela mötet. Osäkerheten skapar en instabilitet och minskar 

tilltron till den egna förmågan att vara kvar i situationen. 

 

Tabell 6, Exempel från kategori; Vilja väl 

 

Meningsbärande enheter; ”Hon började gråta och sa att hon kände att jag 

ville hjälpa henne och att hon inte menade att slå 

mig” 

Kondenserade enheter;  Kände att jag ville hjälpa henne 

Koder   Vill ha hjälp 

Kategori:    Vilja väl 

 

Alla sjuksköterskorna menar att vikten av att våga se och orka se patientens lidande och 

kunna mötas det i en ärlig dialog bottnar i en vilja till att göra gott. Att verkligen vilja 

gott i relationen till patienten kommer ur sjuksköterskans förmåga till inlevelse och 

medkänsla för patientens utsatta situation. Medkänslan i en given situation lyser 

igenom sjuksköterskans omvårdnadshandling även om det kan vara en 

omvårdnadshandling som präglas av en tvångshandling.  

En sjuksköterska berättar: ”Jag gjorde det för hennes skull, hon mådde så dåligt. Instinktivt 

så kände jag om jag tryckte på mitt larm så skulle patienten hamna i bälte och vår kontakt 

skulle då försvinna direkt. Hon slog till mig med knytnäven och jag tog tag i henne och tryckte 

henne mot väggen.  Hon började gråta när jag fick tag i hennes arm då hon var på väg att slå 

till mig igen. Hon började gråta och sa att hon kände att jag ville hjälpa henne och att hon inte 

menade att slå mig”. Att försöka ge möjlighet åt att patienten att själv få påverka vart 

mötet ska ta vägen visar patienten att man vill väl. Ett möte där patienten upplever en 

respekt för sig själv som människa. Där sjuksköterskan är närvarande och ärligt ger av 

sig själv och därmed också låter sig bli berörd. En inbjudan till dialog där patienten 

känner sig säker på att sjuksköterskan verkligen vill väl. En sjuksköterska berättar: 

”Han hade varit min patient under några år och jag upplevde vi hade en trygg relation även de 

gånger då det sviktade ordentligt. Han hade svårt att knyta an och jag tror att han inte hade 

tillit till någon på avdelningen överhuvudtaget förutom mig. Nu hade han kommit in 

ångestdriven och suicidal och situationen var akut när jag kom och skulle jobba natt och en ny 
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jour läkare hade beslutat om tvångsinjektion. Jag visste att patienten var livrädd för detta och 

att situationen ändå alltid lugnade sig snabbt. Jag gav aldrig injektionen. Att jag handlade fel 

visste jag men ändå tog jag det beslutet. Det blev vår hemlighet. Flera veckor senare berättade 

patienten att det var första gången inom psykiatrin han kände att han blev sedd som en 

människa”. Från sjuksköterskornas berättelser framkom att viljan är sammanlänkad med 

sjuksköterskans möjlighet att hantera sin rädsla och osäkerhet. När rädslan tar över så 

minskar viljan till att påverka patienten proportionellt. Vilja att göra gott, finns den hos 

alla? En sjuksköterska berättar:” Jag har en kollega som är kompetent på många sätt men 

när hon jobbar så blir det ofta tvångsåtgärder mot stökiga patienter av något slag. Får hon en 

ordination på en tvångsåtgärd mot en patient så genomför hon den oreflekterat, hon ger aldrig 

patienten någon ny möjlighet att backa och ändra situationen i en ny riktning”.  

 

Tabell 7, Exempel från kategori; Omvårdnadsstrategier 

 

Meningsbärande enheter; ”När jag la min hand på patientens axel skedde 

en förändring. Det kändes som hela klimatet i 

rummet blev annorlunda. Patienten vågade visa 

sin rädsla och skörhet” 

Kondenserade enheter;  Skedde en förändring 

Koder;   Förändring 

Kategori:    Omvårdnadsstrategier 

 

För många är det inre samtalet en början till den konkreta handling som senare skall ta 

form. Genom att öppet försöka vara närvarande i ögonblicket av dialog eller icke dialog 

under mötet med patienten samtidigt som man i samtal med sig själv till slut väljer en 

aktiv handling. Alla sjuksköterskor har på olika sätt gett uttryck för att vid hotfulla 

situationer där våld tagit överhanden beror det på att personalen och patienten inte har 

berörts av varandra. De handlar om sjuksköterskans förmåga till att känna in patientens 

resurser. Att just under denna situation känna in vilken sorts uttryck patienten har 

kapacitet till. Ibland kanske inte patienten har möjlighet till verbala uttryck. Alla 

sjuksköterskor beskriver med vilken försiktighet de närmar sig patienten vid en hotfull 

situation. Att röra sig försiktigt i rummet, hela tiden med verbal eller icke verbal 

kontakt med patienten. Den fysiska kontakten med en patient kan skapa en känsla av 

närhet. En fysisk beröring som en gest med handen eller ett ansiktsuttryck beskrivs av 

alla informanterna som väldigt viktig för att avvärja fysiskt våld. Genom fysisk 
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beröring förmedlar sjuksköterskan och patienten sin närvaro eller frånvaro under mötet. 

Samtidigt betonar några av sjuksköterskorna att känslan av att vilja bli berörd måste 

finnas hos patienten. En sjuksköterska minns:” Jag var ny på avdelningen och en ung 

manlig patient hade kommit in med polis och han var väldigt paranoid men satt lugnt och 

väntade på mig vid en stol vid expeditionen. En av de unga manliga skötarna kom och la sin 

hand på patientens axel och presenterade sig. I nästa sekund flög patienten på skötaren”. Det 

krävs mod att som sjuksköterska eller som patient våga visa sig ”naken” under ett 

hotfullt möte och acceptera fysisk beröring. När beröring tillåts kan den skapa känslor 

som tillit och äkthet men vid minsta misstanke om sjuksköterskans avsikt ej är genuin 

och utgår från att vilja väl, så stängs möjligheten till kontakt direkt. Beröringens kraft 

uteblir då och skapar istället avstånd och osäkerhet. För sjuksköterskans del så skapar 

rädslan hinder till att bli berörd eller till att beröra patienten.  

                     

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En studies resultat ska enligt Graneheim & Lundman (2003) vara så pass tillförlitliga 

som det är möjligt utifrån metodens förutsättningar. Varje studie måste sättas i relation 

till vilken metod som använts för att påvisa forskningsresultatet (Pollit & Beck, 2008). 

Graneheim & Lundman (2003) menar att definitioner som trovärdighet och pålitlighet 

samt överförbarhet använts inom den kvalitativa metodologin för att försöka beskriva 

olika delar av en studies tillförlitlighet. 

 

Enligt Polit & Beck (2008) handlar trovärdighet om forskningens fokus på hur data och 

hela analysprocessen riktar in sig på det problemområde som den aktuella studien 

avser. Den kontextuella miljön i denna studie består av en psykiatrisk vårdavdelning 

inom en allmän akutpsykiatrisk verksamhet. Patientkategorierna täcker det panorma av 

sjukdomstillstånd som vårdas inom allmänpsykiatrin, psykos, beroende, 

allmänpsykiatri med livskriser, bipolära sjukdomar mm. I studien deltog fyra 

sjuksköterskor, alla kvinnor mellan 48 till 60 år, alla med specialistutbildning i 

psykiatri. Sjuksköterskorna hade alla arbetat mer än 10 år inom akutpsykiatrisk 

verksamhet efter sin specialistutbildning. Utifrån Benners (1993) definition av 

kompetens så är dessa fyra sjuksköterskor som accepterade att delta i studien 

expertsjuksköterskor inom sitt område. Sjuksköterskorna har alla länge arbetat nattetid 
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inom akutpsykiatrisk vård och har stor erfarenhet av hotfulla möten med patienter. 

Variationen i urvalet av försökspersonerna resulterade till viss del att köns-/  

åldersspektrat är smalt. Innan studien påbörjades tydliggjordes för försökspersonerna 

att föremålet för studien var hur ett hotfullt möte med en patient upplevs av den 

enskilde sjuksköterskan. Detta tydliggörande bedömdes som nödvändigt då fenomenet 

är sammansatt och komplicerat och att det är lätt att fokus hamnar på hur omvårdnaden 

för patienterna ser ut under dessa situationer. Intervjuguiderna som innehåller några 

öppna men riktade frågor har underlättat till att fokusera på frågorna utifrån syftet med 

studien. 

 

Graneheim & Lundman (2003)  pekar på betydelsen av att välja den mest lämpliga 

datainsamlingsmetodiken för att uppnå så hög trovärdighet som möjligt. Upplevelsen 

av ett hotfullt möte mellan en sjuksköterska och en patient är sammansatt och när flera 

individer är inblandade blir situationen mer avancerad. I denna studie användes öppna 

men riktade frågor för att samla in data. En kombination av flera olika 

datainsamlingsmetoder förutom intervjuer som deltagande observationer samt 

journalgranskning kunde varit aktuella. Deltagande observationsstudie hade varit en 

fördel att använda då denna metod skapar en större förståelse för den speciella kontext 

en hotfull situation betyder för den sjuksköterskas upplevelse av en hotfull situation. 

Samtidigt är det tveksamt om acceptans skulle ges från kliniken för medverkan till en 

observationsstudie av en hotfull situation. En praktisk aspekt är också att det är svårt 

som forskare att veta när en hotfull situation inträffar på en avdelning, en sådan 

situation kan vara över på 5 minuter. I tillägg hade en journalgranskning av 

sjuksköterskors omvårdnadsanteckningar gällande dessa situationer kunnat ge en 

ytterligare dimension av upplevelserna av detta fenomen. Pollit & Beck (2008) menar 

att intervjuer är en så pass etablerad metod inom den kvalitativa forskningen att det ger 

ett bra datamaterial för att förstå människors livsvärld. Under intervjuerna framkom 

inte några problem att beskriva upplevelsen av en hotfull situation. Ibland kunde 

beskrivningarna ändra fokus där ibland patientens upplevelseperspektiv kom fram. 

Eventuellt hade de känslomässiga dimensionerna i berättelserna och den icke verbala 

kommunikationen getts en ytterligare aspekt om någon slags observationsstudie 

använts. Att beskriva upplevelser är problematiskt på många sätt och att samtidigt ge 

uttryck för sin egen upplevelse av en hotfull situation har krävt en bredd och ett djup i 

intervjuerna. För att underlätta för informanterna att delge sin berättelse var strävan till 
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att få informanterna att känna sig så bekväma som möjligt i denna situation. Det har 

underlättat att intervjumetodiken upplevts bekväm och därigenom varit till ett stöd 

under intervjusessionerna. Fokus har varit att på ett öppet och följsamt sätt vara 

observant på vad som sjuksköterskorna försökt förmedla (Graneheim & Lundman 

(2003). Intervjuguiden har varit ett stöd under datainsamlingen för att undvika att tappa 

områden som är av betydelse för syftet med studien. Emellertid kunde ibland 

intervjuguiden ge en känsla av att känna sig låst vilket kan ha påverkat djupet av 

intervjun. Detta kan ha betydelse på hur data av upplevelser samlas in (Dahlberg et al., 

2000). 

 

Trovärdighetsaspekten i kvalitativa studier påverkas starkt av forskarens egen 

förförståelse. Insikten i ens egen förförståelse och kontrollen över ens förförståelse är 

av vikt för att inte riskera ifrågasättande av ämnet. Under intervjuerna hanterades 

förförståelsen genom att försöka inta en naiv hållning för att i ett vardagligt samtal 

kunna gå innanför det som kan tas för givet. Under själva intervjuerna var syftet att ge 

berättelserna större perspektiv samt att få informanten att djupare reflektera över sin 

upplevelse. Genom att ställa följdfrågor som exempelvis: Vad tänker, känner, vill och 

gör du under ett hotfullt möte?, Finns det tyst kunskap som påverkar dessa möten, och 

hur ser den isåfall ut?, Hur hanterar du den rädsla som du har upplevt under ett hotfullt 

möte? Samtidigt gjordes försök att i största möjliga mån undvika att ställa följdfrågor 

så att sjuksköterskornas berättelser fick framträda i hela dess upplevelsevärld. En 

central del i analysarbetet har varit att försöka skapa trovärdighet utifrån 

analysmetoden. Trovärdigheten utgår från förmågan att välja de mest lämpande 

meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman, 2003). Fokus i 

metodbeskrivningen har varit att förtydliga processen med arbetet att plocka ut de 

meningsbärande enheterna ur texten och illustrera ett exempel i tabellform. Detta gör 

det lättare för läsaren att följa analys processen. Trovärdigheten beror också enligt 

Graneheim & Lundman (2003) på i vilken omfattning kategorier och identifierade 

teman täcker data och hur skillnader mellan kategorier beskrivs. Konsekvent har citat 

från den transkriberade texten använts då detta enligt Graneheim & Lundman (2003) är 

det mest trovärdiga sättet att förmedla data när det gäller innehållsanalys med latent och 

manifest budskap. Konsensus har försökt säkerställas genom att under analysarbetet i 

perioder låta hela analysen vila och att börja om från början med analysen tills samma 

teman och kategorier återkommer (Kvale, 2001). Metahandledning med handledare har 
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varit av stor vikt då analysarbetet är igång och då det har varit lätt att fastna i vad som 

är latent och vad som är manifest budskap (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Sjuksköterskornas reflektioner över sina berättelser och upplevelser varierade till viss 

del. Utifrån sina olika förutsättningar har sjuksköterskorna försökt att efter förmåga 

reflektera och förmedla sina erfarenheter under intervjuerna. Vid tre av intervjuerna 

behövde inte input ges i form av följdfrågor i någon större omfattning. Vad gäller en 

intervju ställdes större krav under uppföljning av svaren i form av att frågor fick ställas 

samt att gå vidare med följdfrågor. Ibland uppkom en känsla av att  informanterna hade 

svårt att sätta ord på och reflektera över valt agerande i en given situation då flertalet av 

valen handlar om subtil intuitiv kunskap som de sällan verbaliserat tidigare. Pålitlighet 

beror på många aspekter men där tidsaspekten kan påverka forskarens uppfattning och 

tolkning av materialet (Polit & Beck, 2008). Graneheim & Lundman (2003) pekar på 

tidsaspekten när data samlas in under en längre tid. Detta har inte varit något problem 

under denna studie. Intervjuguiden har till del varit en garant att fokus i 

datainsamlingen inte förändrats under studiens gång. Analysen av allt material 

påbörjades inte förrän alla intervjuer hade genomförts. Överförbarheten av kvalitativa 

mindre studier är svårt att ha någon bestämd uppfattning om enligt Polit & Beck 

(2008). I resultatsammanställningen har författaren strävat efter att i största mån 

använda omfattande beskrivningar av teman och kategorier för att ge ytterligare en 

fördjupad förståelse av materialet (Graneheim & Lundman, 2003). Detta kan till vis del 

underlätta jämförelser med studier med liknande frågeställning och liknande material 

enligt Polit & Beck (2008). 

 

Resultatdiskussion 

När nu denna studie kommit till sitt slut kommer frågan: Vad är det för ny kunskap som 

denna studie visar? Vad har den kunnat bidra med i förståelsen av vad ett våldsamt 

möte mellan en sjuksköterska och en patient är? Hur upplevs ett hotfullt möte ur en 

sjuksköterskas perspektiv? Forskning handlar om att upptäcka ny kunskap och där den 

kvalitativa forskningen ofta rymmer en annan dimension, att sätta ord på och eller 

belysa fenomen på ett nytt sätt på det som man i något avseende redan har en 

uppfattning om (Drew & Dahlberg, 1995).  
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Hot och våld präglar ofta vardagen på slutna psykiatriska avdelningar och alla de 

intervjuade sjuksköterskorna har någon slags uppfattning om att en hotfull situation ej 

uppstår i relation till bara en människa utan det handlar alltid om möten mellan 

människor. Alla sjuksköterskorna har också en uppfattning om att en hotfull situation 

vanligtvis inte uppstår i en stabil och tillitsfull kontext. Detta bekräftas till viss del i den 

aktuella studien. Förhoppningsvis kan studien ge en ytterligare dimension av relationen 

mellan patient och sjuksköterskan under ett hotfullt möte. Samt hur ett hotfullt möte 

mellan sjuksköterska och patient upplevs av den enskilde sjuksköterskan. 

Funderingarna under studiens gång har handlat mycket om urval av försökspersoner 

samt om val av vårdenhet. Hade resultatet från studien blivit annorlunda om studien 

hade genomförts på en rättspsykiatrisk klinik med övervägande manliga patienter och 

övervägande manlig personal (Arnetz, 1998)? I denna studies kontext är 

försökspersonerna kvinnor mellan 48 till 60 år, även övrig omvårdnadspersonal är 

kvinnor. Kan könsaspekten påverka attityden till lägre tolerans för hot och våld 

(Fransson, 2000).  

 

Dahlberg m.fl., (2006) har i en studie intervjuat patienter inom sluten psykiatrisk vård 

som alla varit med om hotfulla situationer mellan patient och personal. Studiens fokus 

har varit på patientens egen upplevelse av ett hotfullt möte mellan patient och personal. 

I resultatet tydliggörs patientens egen upplevelse av kränkning både som en följd av ett 

hotfullt möte och som en inledning till ett hotfullt möte. När patienten känner sig kränkt 

till sin egen person skapas en föreställning om att inte vara lika mycket värd, att inte bli 

sedd. Känslan av denna kränkning i den akuta situationen kan uppta hela patientens 

upplevelse och har sjuksköterskan då inte förmåga att se och bekräfta patienten ges 

patienten en upplevelse av att inte vara viktig. Känslan beskrivs som rädsla och som 

osäkerhet inför situationen och inför sjuksköterskan. För att få någon som helst form av 

dialog eller möjlighet till att påverka mötet kan ibland patienten inte finna någon annan 

möjlighet än att bli våldsam.  

 

Utifrån denna studie och den aktuella studie som syftar till att beskriva en 

sjuksköterskas upplevelse av en hotfull situation med en patient, så verkar upplevelsen 

och känslan hos både patient och sjuksköterska vara detsamma i det hotfulla mötet. 

Bägge känner en rädsla och osäkerhet för situationen. Bägge är fyllda av sin egen 

upplevelse och har inte förmåga att just då ta in den andre. Just i det ögonblicket suddas 
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gränsen mellan patient och sjuksköterska ut och det direkta ögonblicket är oförmågan 

att inte kunna nå fram helt på det mänskliga planet. Ett misslyckat möte mellan två 

individer.    

     

Utifrån analysen blev två teman tydliga: Möte som förändring och möte som möjlighet.  

Under temat möte som förändring visade analysen av sjuksköterskornas upplevelser av 

ett hotfullt möte att det som avgör ett hotfullt mötes utgång är sjuksköterskans kapacitet 

och eller vilja till att vara närvarande i själva mötet. Både en extern och intern dialog i 

mötet har påvisats i analysen. Sjuksköterskan försöker kommunicera med patienten 

samtidigt som hon parallellt försöker vägleda sig själv genom en slags inre dialog där 

den tidigare erfarenheten och kunskapen är till hjälp under de kritiska ögonblick som 

präglar ett hotfullt möte. Mötet karakteriseras av sjuksköterskans förmåga till 

följsamhet och känslighet i det omedelbara mötet. Detta avgörs av sjuksköterskans 

möjlighet till ett slags inre samtal som vägleder henne till att använda sina resurser till 

att vara nära till patienten men samtidigt kunna hålla distansen. Att kunna vara aktiv för 

att i nästa ögonblick kunna vara passiv i förhållande till patienten. Förmåga till att vänta 

in patienten i rätt ögonblick för att kunna agera med rätt intervention beskriver alla 

sjuksköterskor vara den viktigaste delen under ett möte där hot och eller våld 

förkommer. I det direkt ögonblicket där allt händer samtidigt är sjuksköterskan tvungen 

att ta flera beslut, många oreflekterade. Smythe (2002) fann i en studie om våld inom 

psykiatrisk vård att sjuksköterskor ofta är omedvetna om det lidande de kan orsaka 

patienterna genom handlingar som är oreflekterade. Smythe (2002) menar också att 

hastigt tagna beslut där rädsla och osäkerhet styr kan resultera i att mötet får ett negativt 

utfall där patienten utsätter personalen för direkt våld eller att patienten blir föremål för 

kontrollerat våld i form av bältesläggning och eller injektion mm. Alla sjuksköterskorna 

beskriver situationer där de inte försöker undvika denna känsla av osäkerhet och eller 

rädsla utan istället acceptera den som en naturlig del av den relation som man har 

tillsammans med patienten under ett hotfullt möte. När känslan av rädsla och osäkerhet 

känns igen, beskriver alla att den minskar i omfång och intensitet och möjligheterna till 

närvaro i mötet ökar avsevärt. När rädslan blir som störst blir sjuksköterskorna som 

mest tvingande i sina handlingar gentemot patienten eller så tar flyktkänslan över. I den 

aktuella studien berättar en sjuksköterska att rädslan ibland inte står i proportion till den 

verkliga faran i den aktuella situationen. Carlsson (2003) beskriver i en studie 

skillnaden mellan vad vårdare och upplever och vad de faktiskt gör gentemot patienten. 
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En tänkbar förklaring enligt Carlsson (2003) kan vara att det inom arbetsgruppen kan 

finnas en rädsla för hur kollegorna skulle reagera om en enskild sjuksköterska försökte 

förändra inriktningen på arbetet. Detta gör att det kan bli svårt att se på själva mötets 

innehåll ur patientens perspektiv. Samtidigt blir det mer problematiskt att väga 

patientens välbefinnande gentemot den egna upplevelsen.  

 

Under temat möte som möjlighet har sjuksköterskan beslutat sig för att försöka stanna 

kvar i mötet med patienten. Henderson (2003) har i en studie studerat vårdrelationer 

mellan sjuksköterskor och patienter och konstaterar att för den del av sjukvården, 

exempelvis psykiatrin, där relationen mellan personal och patient är den grundläggande 

strukturen för allt vårdande, där är vården helt beroende av att det finns fungerande 

relationer mellan patienten och sjuksköterskan. Denna studie påvisar betydelsen av att 

sjuksköterskan förmår skapa den grundläggande kontakten i ett möte som präglas av 

tillit och som är beroende av sjuksköterskans vilja att göra gott. Detta är beroende av att 

det finns en direkt relation mellan sjuksköterska och patient. Den ömsesidiga relationen 

och betydelsen av att vilja väl är central inom vårdvetenskapen och har beskrivit och 

definierats av många (Travelbee, 1971., Parse, 1981., Meleis, 1985., Eriksson, 1987a, 

1987b). Sjuksköterskorna beskriver alla på sitt sätt att viljan till att göra gott kommer ur 

sjuksköterskans förmåga till inlevelse och medkänsla för den enskilde patienten just i 

den aktuella situationen. De försöker visa för patienten att de bryr sig om genom att 

skapa utrymme åt patienten så patienten får möjlighet att välja vart mötet ska ta vägen. 

Patienten kan då lättare hantera sin aggressivitet och rädsla. Förmågan att kommunicera 

vilket också kan innebära att lyssna och att kunna vara inkännande är en förutsättning 

för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten i denna situation. Att bara kunna 

stanna upp och bara ta del av det som just nu är patientens önskning är en form av 

omvårdnadsstrategier som alla sjuksköterskor beskriver som den viktigaste formen av 

en början till dialog. Här finns ett subtilt löfte om att patienten får prata tillsammans 

med sjuksköterskan. Att få reda ut situationen, att patienten ges möjlighet att få berätta 

sin historia.     
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Slutsatser 

En av studiens resultat visar att ett hotfullt möte som präglas av närvaro och försök till 

dialog mellan sjuksköterska och patienten har stora möjligheter till att gå från ett 

hotfullt möte till ett möte som präglas av dialog även om ståndpunkterna är helt de 

motsatta. Sjuksköterskans handlande har stor betydelse för hur ett hotfullt möte fortgår. 

Ofta är sjuksköterskan inte medveten om vilken betydelse hennes agerande har under 

en hotfull situation då tankarna ofta präglas av ens egen rädsla. Kontakt både verbal 

och inte minst icke verbal är av betydelse för att skapa kontakt men förhållandet kan 

även resultera i det motsatta. Hot och våld får som fenomen svårare att få fäste om 

miljön är tillåtande och sjuksköterskan förmår nå fram till patienten och samtidigt själv 

tillåter sig att bli berörd, både direkt och på en mer abstrakt nivå. Våld inom psykiatrin 

kan antas få sin näring ur frånvaro och icke beröring mellan patient och personal. En 

slutsats från temat möte som förändring är att en rädd och osäker sjuksköterska har 

minskad förmåga att erbjuda en genuin och rak kontakt gentemot patienten. En slutsats 

från temat möte som möjlighet är att förutsättningarna för att förhindra en hotfull 

situation är som störst innan ett möte övergår i en hotfull situation. Hot och våld inom 

sjukvården finns där utsatthet och sårbarhet är som störst och detta gäller inte bara för 

patienter. Rädd och osäker personal har mindre förmåga att låta sig bli berörda av 

patienten.  

  

Klinisk betydelse 

En trygg och säker sjuksköterska som visar respekt, omtanke och en genuin vilja att 

göra gott och att framförallt vågar vara ärlig och försöker vara närvarande i mötet med 

patienten har nog störst möjlighet att lyckas i det hotfulla mötet. Det framgår av 

sjuksköterskornas berättelser att när de känner som störst rädsla och osäkerhet som det 

blir som mest tvingande och distanserade i sin attityd gentemot patienterna. Ibland 

kanske inte rädslan stod i realitet till den verkliga till faran i det hotfulla mötet. 

Samtidigt finns det situationer där säkerheten för sjuksköterskan och patienten måste 

prioriteras. Till syvende och sist är det arbetsgivarens ansvar att skapa förutsättningar 

och möjligheter till att hotfulla och våldsamma situationer mellan patienter och 

personal inte resulterar i att någon kommer till skada. Trots alla säkerhetsåtgärder finns 
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det alltid situationer där sjuksköterskan i mötet med patienten inte har någon annan 

möjlighet att rädda sig undan än genom att fly iväg. Sjuksköterskor inom akut 

psykiatrisk vård har den svåra uppgiften att etablera ett möte mellan patient och 

sjuksköterska som präglas av öppenhet och respekt trots en samtidig känsla eller 

vetskap om att mötet kan utveckla sig till ett hotfullt möte. Sjuksköterskan är inte 

ensam om detta ansvar. Det vilar på hela professionen runt patienten inom psykiatriska 

vården. Ett oreflekterat förhållningssätt som går mer på rutin än känsla är troligen en 

viktig anledning till att patienter utsätts för onödigt lidande och att sjuksköterskor 

känner svårigheter i sitt arbete med att bemöta hotfulla patienter.    

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Behov av fortsatt vårdvetenskaplig forskning inom ämnet är av vikt då det finns en 

självklar förväntan och ett direkt ansvar som vilar på de sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrin. Sjuksköterskorna förväntas hantera situationer med inslag av våld 

samtidigt som sjuksköterskan på ett professionellt sätt ska hantera den akuta situationen 

utan att tillfoga patienten mer lidande. Forskning som rör arbetsmiljö inom 

verksamheter som präglas av hot och våld i det dagliga arbetet visar på allvarliga 

arbetsmiljöproblem. När en sjuksköterska känner skuld över att inte klara av sitt jobb 

och skuldbelägger sig själv för att inte klara sitt arbete kommer känslan av 

misslyckande att resultera i ett ännu mera sakorienterat synsätt där patienten riskerar att 

ännu mera objektifieras. Behov av stöd och handledning till sjuksköterskor som arbetar 

inom akut psykiatri kan inte nog betonas. Att kunna sätta ord på och definiera den 

kunskap som finns hos många av de äldre sjuksköterskorna gällande bemötande av 

patienter under hotfulla situationer skulle vara till stor hjälp för kollegor och inte minst 

blivande kollegor. I slutändan kanske det ändå är patienten som har mest att vinna på en 

ökad kunskapsbas om att mötas som patient och sjuksköterska i en hotfull situation.     
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Frågor/Frågeställningar 

 

- Beskriv/Berätta om en konkret hotfull situation från ditt arbete här på kliniken 

 

- Vad tänker, känner, vill och gör du under ett hotfullt möte 

 

- Finns det ”tyst” kunskap” som påverkar dessa möten, och hur ser den isåfall ut? 

 

- Hur hanterar du den rädsla som du har upplevt under ett hotfullt möte? 

 

- Hur kan forskning utvecklas så att ”tyst” kunskap kan belysas? 
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Till verksamhetschef 

Som en del i magisterprogrammet i Omvårdnad vid Röda korset högskola ska jag 

skriva en uppsats på avancerad nivå. Syftet med uppsatsen är att belysa sjuksköterskors 

egna erfarenheter av att möta patienter under hotfulla situationer. Mina handledare 

heter Mats Samuelsson som är Leg. Sjuksköterska och Med. Dr.  

För att få svar på dessa frågor behöver jag intervjua några sjuksköterskor som alla har 

specialistutbildning i psykiatri. Intervjuerna hålls i samtalsform och kommer att ta 

mellan en timme och en och en halv timme. Intervjuerna spelas in på band. 

Informanterna kommer att tillfrågas om de vill deltaga. Deltagandet i studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. Alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras i en uppsats. Vid 

godkännande av studiens genomförande är jag tacksam för din underskrift av denna 

bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Har du ytterligare frågor rörande 

intervjuerna är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 
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Bilaga 3 

 

Förfrågan om medverkan i en studie 

 

Jag är magisterstudent vid Röda korset högskola och skall som examensuppgift skriva en 

uppsats om ”Hotfulla möten inom psykiatrisk vård – Ur ett sjuksköterskeperspektiv” Jag skulle 

därför vilja intervjua några sjuksköterskor som har erfarenhet av att ha arbetat i situationer som 

präglats av hot eller hot om våld. 

 

Min fråga till dig är om du kan tänka dig att delta i denna studie. Önskar träffa dig för ett samtal 

som tar mellan 60 till 90 minuter och som kommer att spelas in på bandspelare och därefter att 

skrivas ut till text. Inga namn kommer att finnas med den utskrivna texten.  

Din medverkan är givetvis helt frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer att sammanställas så att det 

inte går att identifiera dig eller den enhet där du arbetar. Om du känner att du vill delta kanske du 

kan fundera om du kan komma ihåg någon specifik situation som du varit med om – Där ett 

patientmöte präglats av hot, eller direkt våld. 

 

Jag som genomför studien heter Hampus Palmebjörk och är leg sjuksköterska med 

specialistutbildning i Psykiatri och är magisterstudent vid Röda korset högskola i Stockholm. 

Min handledare är Mats Samuelsson och är lektor vid Röda korset högskola. 

 

Om du har några frågor angående studien är du välkommen att kontakta mig eller min  

handledare. 
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hampus.palmebjork@gmail.com  mats.samuelsson@rkh.se 

+46735-615614   

mailto:hampus.palmebjork@gmail.com
mailto:mats.samuelsson@rkh.se

