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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Akutmottagningar kännetecknas av ett högt tempo och en hög patientomsättning. 

För patienten innebär detta ett möte med okända miljöer och rutiner. Aggression, hot och våld 

är en återkommande problematik inom vården och akutmottagningar är en särskilt drabbad 

sektor. Patientrelaterat våld har visat sig ha en negativ inverkan på sjuksköterskornas mentala 

och känslomässiga hälsa, men även på patienten som riskerar att erhålla sämre eller utebliven 

omvårdnad. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur patientrelaterat våld uppstår på en akutmottagning. 

Metod: Syftet besvarades genom en litteraturöversikt av sex kvantitativa och fem kvalitativa 

artiklar. 

Resultat: Vid granskningen framkom fyra teman kring hur och varför våld uppstått på 

akutmottagningen: Våld som ett resultat av patienten berörde hur patientens egenskaper 

såsom ålder, kön och om de varit påverkade av sjukdom eller substanser ansetts bidra till att 

våld uppstått. Våld som ett resultat av sjuksköterskan visade på hur sjuksköterskan genom sitt 

beteende antingen kunde bidra till eller minska en potentiellt våldsam situation. Våld som ett 

resultat av yttre omständigheter belyste hur yttre faktorer utanför det direkta patientmötet 

bedömts inverka på hur utfallet blivit. Slutligen rörde temat våld som ett resultat av mötet hur 

intressekonflikter mellan sjukvård och patient uppfattats stå som bidragande till våld på 

akutmottagningen.  

Slutsats: Det fanns en mängd identifierbara faktorer som kunde påverka om ett möte blev 

våldsamt eller ej. Vissa av dessa var svåra att påverka, då de kunde knytas till inkommande 

patienter, så som alkoholintag och psykisk sjukdom. Däremot fanns det även faktorer som 

sjuksköterskan har möjlighet att påverka genom sitt bemötande och information. 

Klinisk betydelse: Genom att belysa faktorer som bidrar till patientrelaterat våld skapas 

ytterligare en förståelsedimension av patient-vårdarmötet.  

Nyckelord: Våld, akutmottagning, möte, patient. 



ABSTRACT 

Background: Emergency departments [ED] are characterized by fast-paced activity and high 

patient turnover. Patients visiting the ED are faced with an unfamiliar milieu and obscure 

routines. Aggression, threats and violence are recurring problems within emergency 

departments. Patient-related violence often has a detrimental effect to nurses’ mental- and 

emotional well-being. Consequently, patients may receive lesser quality of care, or none at all. 

Aim: The aim was to describe the genesis of patient-related violence in the Emergency 

Department.  

Method: This was a literature review of six quantitative and five qualitative articles. 

Results: The factors could be separated into four themes; Violence as a result of the patient 

comprised how patient attributes such as age, gender and substance-influence contributed to 

violence. Violence as a result of the nurse showed how the nurses behaviour either escalated 

or disarmed a potentially violent situation. Violence as a result of external circumstances 

encompassed how factors outside the immediate nurse-patient meeting influenced violence. 

The final theme regarded violence as a result of the encounter and how the conflict of interest 

between patient and healthcare was seen as contributing to violence.  

Conclusion: There were a variety of identifiable factors capable of influencing whether an 

encounter turned violent or not. Some of these were difficult to affect as they were linked to 

incoming patients, such as alcohol-intoxication and psychiatric illness. However, there were 

also factors the nurse was capable of influencing through approach and information.  

Clinical Significance: Describing factors that contribute to patient related violence furthers 

the understanding of the patient-nurse encounter. 

Keywords: Violence, emergency department, encounter, patient. 
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Inledning 

“Waiting is good. It means you’re not going to die. The person you need to feel sorry for is 

the one who gets rushed into the ER [emergency room] and treated first.” (Graves, 2010). 

Denna underfundiga text är uppsatt på insidan av entrédörren till en amerikansk 

akutmottagning. Bakom den skämtsamma ytan går det dock att finna en allvarligare 

verklighet. Att den befinner sig på andra sidan av det nätförstärkta glaset, på motsatt sida från 

väntrummet, är nog ingen slump. Denna lapp hade kunnat sitta på vilken akutmottagning som 

helst i världen, även i Sverige. 

 Att svara på frågor om väntetid, när läkaren kommer eller varför just en viss patient 

måste vänta så länge var något vi snabbt blev duktiga på under våra praktikperioder på en 

akutmottagning. Vad som även började framkomma var att inte alla patienter hanterade dessa 

besked lika väl. Sura miner, ifrågasättanden, krav och fula ord var inte ovanliga. Det kunde 

till och med bli hotfullt. Här såddes ett frö till den undran som skulle komma att resultera i 

frågeställningen för denna studie. Varför slutar vissa patientmöten på akuten i skrik, hot och 

till och med våld? 

Bakgrund 

Akutmottagningen 

Verksamheten på akutmottagningar skiljer sig från mycket annan sjukvårdsverksamhet i det 

att patienten inte behöver boka tid, utan istället söker direkt till mottagningen. Utöver detta 

kan de också skickas på remiss från vårdcentraler, andra vårdinrättningar, via 

telefonrådgivning, eller inkomma med ambulans. Oavsett hur patienterna anländer ska 

samtliga patienter triageras (Elmqvist & Frank, 2012). Göransson, Eldh och Jansson (2008) 

beskriver triage som ett system där den medicinska angelägenhetsgraden baserat på patientens 

vitalparametrar avgör hur snabbt en patient ska omhändertas. Systemet innebär att rätt patient 

får vård först och för dem som måste vänta blir väntetiden säkrare (Göranson et al., 2008). I 

nuläget finns det ett flertal olika triagesystem. De gemensamma dragen är dock att de alla 

rangordnar patienterna på en fallande sifferskala, där ett utgör det mest brådskande. Beroende 

på land och system förekommer tre- fyra- och femgradiga skalor. Triagering som process kan 

genomföras på samtliga platser inom akutmottagningen, dock är det önskvärt att det finns en 

avsatt yta för detta (Göranson et al., 2008). 
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 Akutmottagningar världen över är välbesökta och de i Sverige är inga undantag. 

Landets två största akutverksamheter står tillsammans för över 300 000 besök per år, där 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna-Huddinge står för cirka 200 000 och Södersjukhuset 

cirka 100 000 (www.karolinska.se, www.sodersjukhuset.se). Utslaget per dag ger detta en 

snittbesökssiffra på ca 274 besökare. Variationer i antal sökande är utmärkande för 

verksamheten, vilket ställer höga krav på att personalen är redo för både ebb och flod 

(Göransson et al., 2008). En akutmottagning bemannas av ett flertal olika professioner som 

alla arbetar på olika nivåer för att hjälpa patienten. Sjuksköterskor har en central roll och är 

ofta de första att träffa patienterna och är de som triagerar patienterna (Göranson et al., 2008; 

Durning, 2003). 

Patienten på akutmottagningen 

En patients besök på en akutmottagning sker i många fall utan att denne känner till vilka 

regler som finns, och vilka rutiner som ska följas (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). 

Patienten förväntas volontera sin kropp och makt när det är dags för en undersökning eller 

behandling, men förutsätts även vara relativt självgående där emellan. Utan fungerande 

kommunikation kan detta skapa osäkerhet hos patienten (Elmqvist et al., 2012). 

 Patienter som enligt triagesystemet får vänta länge ges sällan möjlighet att ställa frågor 

och upplever kontakten med vårdpersonal som fragmenterad (Nyström, 2003). En studie av 

Sørlie, Torjuul, Ross och Kihlgren (2006) skildrade att patienterna upplevde ett vänligt och 

uppmuntrande bemötande som lika viktigt som den medicintekniska vården. Även Holden 

och Smart (1999) poängterar att sjuksköterskor och patienter på akutmottagningar har olika 

prioriteringar, och att patienterna premierar omsorg och komfort. Vidare beskrevs även att 

patienterna lätt kände sig förvirrade av allt som pågick runt omkring dem på mottagningen, 

men att det lindrades genom att erhålla information om väntetider eller planerade 

undersökningar (Sørlie et al., 2006). Om patienternas frågor däremot inte besvarades växte 

känslan av osäkerhet. Sandström (1996) beskriver människans känsla av att kunna delta i 

konstruktiv kommunikation, meningsfullhet i sin tillvaro samt känsla av makt över sin 

livssituation är tre grundläggande behov i samspelet med omvärlden. Hänsynen till detta har 

dock en tendens att nedprioriteras till förmån för annat på en akutmottagning (Nyström, 

2003). 

 Patienter som har svårt att artikulera sina behov och kräva uppmärksamhet beskrevs 

som särskilt utsatta i akutvårdssammanhang av Nyström (2003). I studien framgick även att 

patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte såg deras problem som tillräckligt intressanta 
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för att berättiga deras vistelse på akutmottagningen. Nyström (2003) förklarar vidare att dessa 

patienter osynliggjordes inte bara genom att de var lågprioriterade, utan att de genom 

sjuksköterskornas bemötande kände sig lågprioriterade. Göransson et al. (2008) poängterar att 

det är viktigt att uppmärksamma patientens upplevelse då något som i personalens ögon inte 

är så farligt kan upplevas som extremt obehagligt av patienten och dess anhöriga. 

Våld på akutmottagningen 

Aggression, hot och våld har varit en återkommande problematik inom vården och 

akutmottagningar har varit en särskilt drabbad sektor (Sandström, 1996; Pich, Hazleton, 

Sundin & Kable, 2010). Luck, Jackson och Usher (2008) fann att våldshandlingar kunde ses 

som ett uttryck för kritik mot sjukvårdssystemet i stort, men även vara avsedda att foga 

personlig skada. Patienter utgjorde den största gruppen våldsverkare men i viss utsträckning 

även anhöriga (Ryan & Maguire, 2006). Verbalt våld var den vanligast förekommande typen 

av våld som majoriteten av sjuksköterskor har utsatts för och akter av fysiskt våld ofta föregås 

ofta av verbala hot (Pich et al., 2010). 

 En stor del av våldsincidenterna rapporterades inte formellt menar Esmaeilpour, Salsali, 

och Ahmadi (2011). Författarna beskrev att sjuksköterskorna i deras studie i stor utsträckning 

var missnöjda med hur våldsproblematiken hanterades på deras arbetsplatser, och de ansåg 

även att incidenterna i stor utsträckning hade kunnat förebyggas. Pich et al. (2010) fann att 

våldet normaliserats i vårdmiljöer där det förekom ofta, och nu sågs som självklar del av 

arbetet bland personalen. 

 Våldsincidenter befanns ha en negativ effekt på sjuksköterskornas mentala och 

känslomässiga hälsa, samt en försämrande inverkan på omvårdnaden (Pich et al., 2010). 

Arnetz (2001) menade att omvårdnaden påverkades negativt i det att relationen mellan 

sjuksköterska och patient förändrades till följd av en våldsincident, både på kort och lång sikt. 

Om en sjuksköterska distanserade sig och tillbringade mindre tid med patienterna minskade 

patienternas möjlighet att delta i omvårdnaden och uttrycka sina behov (Arnetz, 2001). Även 

Chapman, Perry, Styles och Combs (2009) beskrev att patienter som har begått någon 

våldshandling blev förvägrade omvårdnad. Författarna fann även att dessa patienter ibland 

blev fysiskt begränsade eller fick sedativa läkemedel för att förhindra att de fogade någon 

annan eller sig själva ytterligare skada. Sådana interventioner beskrevs som extrema och 

förvärrade patientens känsla av hjälplöshet, ångest och förödmjukelse (Chapman et al., 2009). 
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Centrala begrepp 

Definition av våld 

Isdal (2001) delar in begreppet våld i fem undergrupper. Fysiskt våld innebär att fysisk makt 

nyttjas för att bland annat skrämma, kränka, eller på annat sätt påverka omvärlden. Det 

sexuella våldet innebär alltifrån trakasserier och kränkningar till brutal våldtäkt eller sexuell 

tortyr. Materiellt våld rör handlingar som riktar sig gentemot ting eller föremål som, genom 

att verka skrämmande eller kränkande, påverkar andra att göra något eller mot sin vilja avstå 

från något. Det psykiska våldet innebär skada, skrämsel eller kränkningar på sätt som inte är 

fysiska till naturen, men även beteenden som styr och dominerar andra människor med hjälp 

av bakomliggande makt eller hot. Slutligen återfinns latent våld, där blotta hotet om våld 

fungerar begränsande på en människa eller grupp (Isdal, 2001). 

Definition av faktor 

Svenska Akademien (2006) definierar faktor som “tal som multipliceras med ett annat; 

medverkande kraft el omständighet; viktig beståndsdel; arbetsledare på tryckeri”. För syftet 

av föreliggande arbete kommer faktor användas med betydelsen “medverkande kraft el 

omständighet; viktig beståndsdel”. Betydelsen är medvetet vald då den är bred och innefattar 

både statiska och föränderliga egenskaper.  

Den terapeutiska alliansen 

D’Elia (2004) talar om patient-vårdarmötet som en “terapeutisk allians”. Denne definierar 

framgångsfaktorer för att denna ska fungera i tre komponenter. Den första benämns empatisk 

förståelse och rör vårdarens förmåga att kommunicera sin känsla för patientens aktuella 

känsloläge på ett språk anpassat för patienten. Den andra innebär en icke-dömande, 

accepterande hållning, som beskriver vårdarens förmåga att kommunicera acceptans för 

patientens aktuella känslor och tankar. Sist nämns äkthet och värme, och tar upp vårdarens 

förmåga att kommunicera äkta intresse och engagemang. 

Omvårdnad 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är omvårdnad. Röda Korsets Högskola [RKH] 

(2011) menar att området rör teorier och metoder för att studera och förstå människans 

upplevelser och uppfattningar om dennes livssituation i förhållande till hälsa och förändringar 

i hälsotillstånd. Vidare ska sjuksköterskan respektera patientens självbestämmanderätt för att 
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skapa en vårdsituation där patienten är delaktig och trygg (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

Sveriges författningssamling [SFS], 1982:763). Det ingår även i sjuksköterskans etiska ansvar 

att värna om människans värdighet och rättigheter (International Council of Nurses, 2007). 

Tillämpad omvårdnad innebär bland annat att främja eller återställa hälsa och välbefinnande 

samt motverka eller lindra sjukdom och lidande (RKH, 2011). 

 Eriksson (1994) talar om tre olika former av lidande: sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidandet presenteras som en direkt följd av sjukdom och behandling. 

Livslidandet berör hela människans liv, och blir således bredare än sjukdomslidandet. 

Vårdlidandet uppkommer i mötet med vården, och kan ses som ett resultat av faktiska och 

upplevda brister hos denna. 

 Vårdlidandet kan sammanfattas i fyra övergripande kategorier: kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994). 

Kränkning av patientens värdighet innebär att patientens mänsklighet på olika sätt 

underkänns, exempelvis genom nonchalans vid tilltal eller bristande hänsyn vid 

integritetskränkande åtgärder. Fördömelse och straff yttrar sig i att patienter som på olika sätt 

uppfattas som ”icke-ideala”, till exempel besvärliga eller krävande, straffas genom utebliven 

eller bristande vård. Maktutövning benämns som antingen direkt, fysisk tvingande makt eller 

att vårdaren genom sitt beteende får patienten att handla på ett sätt som denne egentligen inte 

vill. Utebliven vård eller icke-vård innefattar en oförmåga att se och uppfatta patientens 

behov. 
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Problemformulering 

Akutmottagningar skiljer sig från mycket annan sjukvårdsverksamhet. Verksamheten 

kännetecknas av ett högt tempo och en hög patientomsättning. Aggression, hot och våld är en 

återkommande problematik inom vården och akutmottagningar är en särskilt drabbad sektor. 

Patientrelaterat våld har visat sig ha en negativ inverkan på sjuksköterskornas mentala och 

känslomässiga hälsa, men även på patienten som riskerar att erhålla sämre eller utebliven 

omvårdnad. Genom att belysa faktorer som leder fram till ett våldsamt patientmöte hoppas vi 

bidra till ökad förståelse kring våld i akutmiljö.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur våld uppstår på akutmottagningar. 

Metod 

Design 

Studiens syfte besvarades genom en litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2013) beskrev 

litteraturstudier som lämpliga för att sammanställa kunskapsläget i en väl avgränsad fråga 

genom att se till resultat från relevant forskning.  I denna studie användes både kvantitativa 

och kvalitativa studier, vilket enligt Friberg (2012) ger en nyanserad översikt. 

Urval 

För att hitta studier som var av intresse för denna undersökning användes sökord framtagna 

med hjälp av Medical Subject Headings [MeSH] (http://mesh.kib.ki.se). De sökord som 

användes för litteratursökningen var violence, aggression, nurs*, patient och emergency 

department. Som en kommentar till sökordet patient kan tilläggas att en del studier 

inkluderade våldsamma anhöriga till patienterna i sina undersökningar. Sökningarna 

presenteras i tabell 1. 

 För att avgränsa informationssökningen valdes följande inklusionskriterier: studierna 

skulle vara publicerade mellan år 2003 och 2013, vara etiskt granskade, skrivna på engelska 

och utgå från empiriskt material. 
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 Exklusionskriterier var artiklar där söktermen violence föregicks av termen domestic 

eller partner, även studier som hade söktermen psych*, detta för att undvika studier rörande 

psykiatri och våldsamma psykiatriska patienter. 

 

Tabell 1, sökmatris. 

* Under inkluderade artiklar presenteras antalet först. Siffrorna inom parantes representerar de enskilda studierna 

och siffran korrelerar med hur de är numrerade i litteraturmatrisen. Då olika sökningar ledde fram till samma 

artikel förekommer dubbletter inom parenteserna. Totalt antal inkluderade artiklar är 11. 

Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

antal 

Abstract 

Inkluderade 

artiklar* 

CINAHL, 

MEDLINE, 

Academic Search 

Elite 

2013-

09-03 

Emergency Department 

AND Violence AND 

Aggression NOT Domestic 

NOT Partner NOT Psych* 

160 59 9 

(6, 1, 7, 8, 2, 

9, 3, 4, 10) 

CINAHL, 

MEDLINE, 

Academic Search 

Elite 

2013-

09-03 

Emergency Department 

AND Aggression AND 

Patient NOT Domestic NOT 

Partner NOT Psych* 

129 40 7 

(1, 7, 8, 9, 3, 

4, 10) 

CINAHL, 

MEDLINE, 

Academic Search 

Elite 

2013-

09-03 

Emergency Department 

AND Violence AND 

Aggression AND Patient 

NOT Domestic NOT Partner 

NOT Psych* 

82 41 6 

(1, 7, 8, 9, 3, 

4) 

CINAHL, 

MEDLINE, 

Academic Search 

Elite 

2013-

09-03 

Emergency Department 

AND Violence AND Nurs* 

AND Patient NOT Domestic 

NOT Partner NOT Psych* 

143 51 5 

(1, 3, 4, 5, 

11) 
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Datainsamlingsmetod 

De databaser som användes var CINAHL, MEDLINE och Academic Search Elite, vilka var 

tillgängliga via EBSCO. Inledningsvis var sökningarna breda och resultaten för sökningar 

med de enskilda sökorden var stora. För att begränsa resultaten och få fram mer relevanta 

resultat användes boolesk sökteknik. Enligt Östlundh (2012) var boolesk sökteknik lämplig att 

använda för att avgöra vilket samband olika sökord har till varandra. Genom att lägga till den 

booleska operatorn AND kombinerades därmed de olika söktermerna för att få fram mer 

avgränsade träffar. Vi gjorde först individuella sökningar och valde oberoende av varandra ut 

ett antal artiklar, först baserat på titlar, sedan abstract. Efter det slogs de individuella 

sökresultaten ihop och en gemensam bedömning av abstracten gjordes. Artiklarnas 

tillgänglighet i fulltext kontrollerades. Eftersom artiklarnas tillgänglighet i fulltext inte var ett 

inklusionskriterium var vi tvungna att säkerställa att det skulle vara möjligt att få tillgång till 

artiklarna. Detta uppnåddes genom att spåra artiklarna i Libris (http://libris.kb.se/). De artiklar 

som inte fanns tillgängliga via Röda Korsets Högskola inhämtades således från Kungliga 

Tekniska Högskolan. 

 Femtioen artiklar insamlades i fulltext utifrån de abstracts som hade bedömts som 

relevanta. Vissa av de inkluderade abstracten hade uppfattats som ofullständiga, men ändå 

inkluderats för att säkerställa att de artiklar de representerade inte uteslöts till följd av 

felaktiga antaganden. Innan alla femtioen artiklar genomlästes ingående gjordes en gemensam 

snabbgranskning av samtliga artiklar. Syftet med snabbgranskningen var att göra en initial 

uppskattning av artiklarnas vetenskapliga hållbarhet. Vid snabbgranskningen föll 33 artiklar 

bort, då ett stort antal inte höll kraven på vetenskaplighet, egen empiri eller saknade viktiga 

delar i dispositionen. 

Dataanalys 

Det första steget av dataanalysen bestod av att genomföra en kvalitetsgranskning av de 18 

artiklar som lästes i fulltext. De kvalitativa artiklarna granskades enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2013) granskningsmall för kvalitativa artiklar, se bilaga 1. De 

kvantitativa artiklarna granskades efter en modifierad mall baserad på Friberg (2012), se 

bilaga 2. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 11 artiklar; 5 kvalitativa och 6 kvantitativa (se 

litteraturmatris, bilaga 3). De artiklar som uteslöts föll på brist av metodologisk transparens, 

otillräcklig etisk redogörelse, eller att deras syfte och/eller resultat inte var relevanta för den 

här studien. 
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 Därefter följde den faktiska analysprocessen, då artiklarna delades in i två grupper 

baserat på kvantitativ eller kvalitativ ansats. De två grupperna analyserades separat. 

Analysförfarandet utgår från en modell för innehållsanalys utformad av Forsberg och 

Wengström (2013), där förfarandet var uppdelat i ett antal steg. Dessa ligger till grund för de 

steg som beskrivs nedan. 

 I det första skedet lästes samtliga studier ingående flertalet gånger. Forsberg och 

Wengström (2013) benämnde detta som att “bekanta sig med materialet”. Efter att ha läst 

studierna började vi enskilt extrahera koder som svarade mot denna studies syfte. Dessa koder 

utgjordes således av faktorer som bidrog till en patientrelaterad våldshandling. Det praktiska 

förfarandet innebar att vi markerade och skrev in koderna i varsitt dokument. 

 Nästa steg var att vi tillsammans slog ihop och jämförde de koder som hade extraherats 

enskilt. Dubbletter av koderna togs bort och vi diskuterade diskrepanser i respektive studie. 

Efter att våra individuella koder likriktats (exempelvis då den ene skrivit psykiatrisk patient 

och den andre psykiatrisk problematik) kunde vi konstatera att vi nästan uteslutande hade 

funnit samma koder, trots att extraktionsarbetet hade skett enskilt. Det enskilda undantaget 

var i en studie av Crilly, Chaboyer och Creedy (2004) där vi tolkat en formulering på vitt 

skilda sätt, vilket gjorde att det blev nödvändigt att diskutera igenom dess betydelse innan den 

lades till som kod. 

 Efter kodextraktionen var nästa steg att kondensera koderna till ett antal kategorier 

(Forsberg & Wengström, 2013). Under processen att kategorisera koderna gjordes 

regelbundna återkopplingar till källmaterialet för att undvika att tolkning och kategoriserande 

skulle förvränga eller frångå ursprungsresultatet. Detta skedde genom att ställa oss frågan “är 

denna kategori fortfarande tillämpbar på detta resultat?”. 

 Slutligen sammanfattades dessa kategorier till teman, vilka redovisas i tabell 2. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är teman alltid tolkningar, och kan ses som en övergripande 

metafor för att sammanfatta ett antal kategorier. Hela processen från det att någon av 

studierna påvisade en faktor tills dess att faktorn blev en del av ett tema kan exemplifieras 

som följande; faktorn manligt kön blev till en kod, koden hamnade i kategorin kön, vilken 

slutligen ingår i temat identifierade patientgrupper. Dessa teman har sedan agerat underlag när 

resultatet presenteras och diskuteras. 
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Tabell 2. Temamatris 

Kvalitativa studier Kvantitativa studier 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Våld som ett 

resultat av 

patienten 

x x x x x x x x x x x 

Våld som ett 

resultat av 

sjuksköterskan 

x x x x x   x   x 

Våld som ett 

resultat av 

mötet 

x x x x x x x x   x 

Våld som ett 

resultat av 

yttre 

omständigheter 

x x x x  x 

 

x   x x 

 

Etiska aspekter 

Etiska överväganden har gjorts genom hela denna undersökning. Tyngd har lagts på att inte 

omtolka och förvanska enskilda studiers resultat. Vi har varit medvetna om att eventuell 

förförståelse kan ha inverkat på utformandet av teman och tolkandet av dessa, då båda 

författare genom praktik och arbete varit del av verksamheten på en akutmottagning. Detta är 

något vi aktivt förhållit oss till under studiens gång. 

 För att undvika bias i resultatet ska även studier som kan tänkas motbevisa eventuell 

teori och hypotes från författarnas sida inkluderas. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska 

publikationer som nyttjats i en litteraturstudie vara etiskt granskade. Vidare beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen att forskning ska värna om subjektens integritet, värdighet och 

personliga information (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/). Eftersom 

litteraturstudier inte kommer i direkt kontakt med mänskliga forskningssubjekt har vi endast 

haft möjlighet att beakta dessa aspekter indirekt. Även om studierna är granskade av andra 

kommer särskild vikt fästas vid om de tagit hänsyn till de av Vetenskapsrådet (2002) 

framtagna etiska kraven gällande information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. 
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Resultat 

Vid granskningen framkom fyra teman rörande hur och varför våld uppstått på 

akutmottagningen, se figur 1. Våld som ett resultat av patienten berör hur patientens 

egenskaper såsom ålder, kön och om de varit påverkade av sjukdom eller substanser ansetts 

bidra till att våld uppstått. Våld som ett resultat av sjuksköterskan visar på hur sjuksköterskan 

genom sitt beteende antingen kunde bidra till eller minska en potentiellt våldsam situation. 

Våld som ett resultat av yttre omständigheter belyser hur yttre faktorer utanför det direkta 

patientmötet bedömts inverka på hur utfallet blivit. Slutligen rör temat våld som ett resultat av 

mötet hur intressekonflikter mellan sjukvård och patient uppfattats stå som bidragande till 

våld på akutmottagningen.  

 

 

Figur 1. Temaöversikt 

Våld som ett 

resultat av 

patienten 

 

Våld som ett resultat 

av personalen 

Våld som ett 

resultat av mötet 

 

Våld som ett resultat av 

yttre omständigheter 

 

Våld 
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Våld som ett resultat av patienten 

Patienternas kön och ålder 

I fyra av de kvantitativa studierna framgick det att huvuddelen av alla patienter som varit 

inblandade i en våldsincident var män under 40 år gamla (Knott, Bennett, Rawet & Taylor, 

2005; Downes, Healy, Page, Bryant & Isbister, 2009; Gilchrist, Jones & Barrie, 2011; James, 

Madeley & Dove, 2006). 

 I intervjustudier beskrev sjuksköterskor att unga patienter var mer benägna att bli 

våldsamma (Pich et al., 2009; Pich et al. 2013; Knowles, Mason & Moriarty, 2012).  Detta 

förklarades med att unga patienter idag ser sjukvård som en rättighet och inte ett privilegium, 

och ofta krävde omedelbar behandling (Pich et al., 2009). Den yngre generationen beskrevs 

även som mer krävande till följd av högre utbildning, och hade ett starkt behov av omedelbar 

behovstillfredsställelse (Pich et al., 2013; Knowles et al. (2012): 

Younger peoples’ access to info is better, brought up to be more confident and challenging. I 

think the way they come up to you and ask info of you is now less polite than it used to be. I 

think there’s an expectation that you’re just there for them and you’ll give them this info now 

because this is when they want it… (Knowles et al., 2012, s. 3). 

 Pich et al. (2009) beskrev att sjuksköterskorna inte upplevt någon större skillnad mellan 

könen avseende våldsamt beteende, men att de upplevt att det hade skett en ökning av 

aggressivt beteende hos kvinnor. 

Patientens bakgrund 

Tidigare dokumenterad inblandning i våldsincidenter på en akutmottagning beskrevs som en 

riskfaktor för framtida inblandning i våldsincidenter i tre kvantitativa studier. Dessa visade att 

mellan tio och åttiofem procent av våldsverkarna hade varit inblandade vid en tidigare 

våldsincident på en akutmottagning (Gates, Ross & McQueen, 2006; Downes et al., 2009; 

James et al. 2006). James et al. (2006) fann även att huvuddelen av de 156 dokumenterade 

våldsamma patienterna i deras studie kom från socioekonomiskt missgynnade områden. 

 I en intervjustudie av Pich et al. (2009) beskrev en sjuksköterska att patienter från en 

lägre socioekonomisk bakgrund var mer troliga att visa sig vara våldsamma. Denne talar om 

dem som ”Unkempt, tattooed… people from lower socioeconomic groupings” (Pich et al., 

2009, s. 15).  Detta resultat motsägs av att det även framkom att personer med högre 
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utbildning visat sig mindre toleranta till långa väntetider och mer benägna att konfrontera 

personalen (Pich et al., 2013; Knowles et al., 2012). 

Alkohol och droger 

Patienter med alkohol- eller drogmissbruk beskrevs som riskgrupper (Gates et al., 2006; 

Gilchrist et al., 2011; Crilly et al., 2004; James et al., 2006; Knott et al., 2005; Downes et al., 

2009). Alkohol kunde utgöra en riskfaktor i upp till 80 % av fallen, och droger i 76 % av 

fallen (Gates et al., 2006). James et al. (2006) påvisade att de som var drogpåverkade oftare 

var fysiskt våldsamma. Lägst var omnämnandet i studien av Downes et al. (2009) där alkohol 

och droger var en riskfaktor i 14 % av incidenterna. 

 I en intervjustudie beskrev sjuksköterskor att unga män upplevdes som mest sannolika 

att inkomma berusade, men det gjordes även kopplingar till ökat alkoholmissbruk bland 

kvinnor: ”… more girls coming in with alcohol… there´s more aggression than in the past…” 

(Pich et al., 2013, s. 159). Sjuksköterskorna upplevde att dessa patienter inte insåg att deras 

missbruk kunde kopplas till de anledningar de sökt till akuten för och kunde bli aggressiva när 

frågan togs upp.  

Sjukdom 

Våldsbenägenhet fanns även ha en stark koppling till fysisk och psykisk sjukdom, antingen 

som ett resultat av den aktuella sökorsaken vid exempelvis skalltrauma, eller bakomliggande 

psykiatrisk problematik (Knott et al., 2005; Gates et al., 2006; Downes et al., 2009; Crilly et 

al., 2004; Gilchrist et al., 2011). Även patienter med självskade- eller suicidproblematik 

beskrevs som riskgrupper (Downes et al., 2009; James et al., 2006; Crilly et al., 2004) 

 I en intervjustudie beskrev sjuksköterskor att spända situationer snabbt kunde eskalera 

till våld om den involverade patienten hade någon psykisk sjukdom (Pich et al., 2009). Även 

desorienterade patienter uppfattades som en riskgrupp. Desorienteringen kunde bero på 

mental ohälsa, abstinens, demenssjukdom, trauma eller annan somatisk sjukdom. Att vara 

desorienterad kunde i de fall patienten inte omhändertogs på ett tryggt sätt sluta med att denne 

gjorde utfall mot personalen: ”Sometimes with their conditions, you know, like if they are 

delirious, you know, they might swing out and act out and its part of their sickness” (Luck et 

al., 2007, s. 16).  
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Agiterad 

Knott et al. (2005) visar att patienterna i 61,6 % av våldsincidenterna hade betett sig 

utåtagerande gentemot personalen, sig själv, egendom och/eller andra patienter. 

 I en kvalitativ studie sammanfattar Luck et al. (2007) fem observerbara tecken på 

våldspotentialitet i akronymen STAMP: Staring, Tone, Anxiety, Mumbling samt Pacing. 

Staring involverar både överdriven ögonkontakt eller en ovilja att möta vårdarens blick. Tone 

rör röstläge och volym. Anxiety syftar till tecken på oro såsom hyperventilation, snabbt tal, 

smärtpåverkan, förvirring, eller uttrycklig brist kunskap kring rutinerna på akuten. Mumbling 

rör allt från sluddrande tal till knappt hörbara hot och kritik. Pacing innefattar ett rastlöst 

vankande till att vara motoriskt orolig i sängen. 

If they are getting really wound up, usually their voices will get louder, the pitch will change, 

their use of language will change as well, you know, they might start off using, you know, 

normal reasonable language and it will become less reasonable and less pleasant. (Luck et al., 

2007, sid. 15) 

 Lau, Magarey & Wiechula (2012b) observerade däremot i sin etnografiska studie att 

över en tredjedel av attackerna inte föregåtts av några varningstecken. Förmågan att 

identifiera varningstecken kan även försämras av att närmiljön är stökig eller bråkig. Pich et 

al. (2013) utvecklade vidare att ett synbart våldsamt beteende i vissa fall kan förstås som att 

patienter ”skådespelar” genom att iscensätta ett bråkigt, stökigt, avbrytande och krävande 

beteende: ”there’s usually a group of them and they continually yoo-haa and that out in the 

waiting room” (Pich et al., 2013, s. 159). Detta upplevdes av personalen som en metod från 

patienternas sida för att tilltvinga sig uppmärksamhet och erbjudas vård snabbare för att 

undvika tumult. ‘‘...they end up getting seen quicker just to get rid of them and stop the 

ruckus going on...’ ’(Pich et al., 2013, s. 159 ) 

Våld som ett resultat av sjuksköterskan 

Manlig personal var två gånger mer sannolik att utsättas för våld än kvinnor (Gilchrist et al., 

2011). Crilly et al. (2004) fann däremot att det inte förelåg någon skillnad mellan manlig och 

kvinnlig personal i detta avseende. 

 I en intervjustudie av Pich et al. (2009) framgick att personalens tonfall och attityd hade 

betydelse för hur mötet föll ut. Lau et al. (2012b) och Knowles et al. (2013) beskrev att viss 

personal skapar ett vi och dem-förhållande genom att bemöta patienterna auktoritärt eller 

fördömande. 
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Certain personalities get into arguments…being a jobsworth, ’sorry I can’t tell you 

that…sorry I can’t help you with that’. Even if you can’t help someone, give the attitude that 

you would like to help them…the way you come across is quite important (Knowles et al., 

2013, s. 4) 

 Vidare framgick att egenskaper hos personalen också kunde verka hämmande på 

potentiella våldshändelser. Till dessa räknades att ha mycket erfarenhet och kompetens samt 

att kunna skapa en positiv mellanmänsklig kontakt (Knowles et al., 2012; Pich et al., 2009; 

Lau et al., 2012b). Detta skedde genom att använda ett öppet kroppsspråk, bekräfta 

patienterna, tilltala dem med förnamn, samt att tacka patienterna när de delgivit information 

och medverkat vid undersökningar (Lau et al., 2012b). 

…you can be firm without inflaming a situation [...] you can talk them round, keep being nice 

and eventually they’ll calm down. If you go in with airs and graces you’re going to be 

attacked for lording it over them. Get to their level, whatever that might be…but don’t talk 

down to people  (Knowles et al., 2013, s. 4) 

 Sjuksköterskor som var medvetna om den myriad av känslomässiga och fysiska 

stressmoment patienten gick igenom hade även större möjlighet att hjälpa patienten att stävja 

sin ångest innan situationen eskalerade till en våldsincident (Luck et al., 2007). 

Våld som ett resultat av mötet 

Förväntningar 

Majoriteten (60 %) av sjuksköterskorna som deltagit i studierna angav patienters långa 

väntetider som en riskfaktor (Gates et al., 2006; Gilchrist et al., 2011), och medianväntetiden 

för de patienter som kom att bli inblandade i en våldsincident var 59 min (Knott et al., 2005). 

Patienterna hörde i 34 % av fallen till den lågprioriterade triagekategorin 3 och i 34 % av 

fallen till kategori 4 (Crilly et al., 2004). 

 I en intervjustudie beskrev sjuksköterskor att patienter inkom med vad som upplevdes 

som en orealistisk syn på hur snabbt de eller deras anhöriga skulle få vård, och att de antingen 

inte blivit informerade om eller förstått hur triagesystemet fungerar (Luck et al., 2007). 

And they will say to you, ’Well how much longer have I got to wait?...I’m sicker than they are 

and I’ve seen other people come and be treated’. And they don’t understand anything about 

the triage system and understand that they are prioritised (Luck et al., 2007, s. 15). 

 Att patientens förväntningar på vården inte uppfylldes beskrevs som en prediktor för 

våldshandlingar, där väntetider intar en särställning (Pich et al., 2013; Luck et al., 2007; 

Knowles et al., 2012; Lau et al., 2012b). Det spelade då mindre roll om väntetiden faktiskt 



16 

 

varit lång utan ska snarare ses som ett resultat av patientens upplevda väntetid. Att se andra 

patienter som hade väntat kortare tid gå före i kön upplevdes även som provocerande för de 

patienter som ansåg sig sjukare än de andra (Luck et al., 2007). 

Nobody wants to wait…nobody thinks they should wait. Everyone wants fast food medicine: 

they come in, get immediate treatment, everything’s curable and everything can be done 

straight away and it doesn’t matter if two people or 22 people arrive at once because 

expectations of those who become aggressive is that they shouldn’t have to wait (Knowles et 

al., 2013, s. 3) 

 De senare våldsamma patienterna hade uttryckt oro för att just de var för lågt 

prioriterade och fått vänta för länge. En särskild grupp som nämndes var unga föräldrar som 

blivit aggressiva efter att ha uttryckt ängslan över att deras barn skulle behöva vänta för länge 

på vård. Detta sågs som ett uttryck för att föräldrarna befann sig i en situation de inte kunde 

hantera och att de inte hade förståelse för hur triagesystemet fungerar.“...they want it faster 

and they don’t want to wait...and unfortunately our system at the moment is not designed 

around rapid delivery..” ( Pich et al., 2013, s. 159). När förväntningarna på vården inte 

uppfylldes kunde frustrationen leda till att patienten eller den anhörige blev våldsam. Detta 

beskrevs som ett uttryck för maktlöshet (Luck et al., 2007; Pich et al., 2009; Pich et al., 2013). 

Missnöje 

Missnöje gick att härleda till både genomförda och nekade åtgärder. Med nekade åtgärder 

avses tillfällen då patienten aktivt förvägrats ett krav eller önskemål. Fjorton procent av 

patienterna som uppträtt våldsamt hade blivit förvägrade ett krav, som att få gå ut och röka 

(Knott et al., 2005). Ovilja att närvara eller delta i den egna behandlingen var även en 

prediktor för våld, då 43 % på något sätt vägrat behandling och 39,7 % hade visat tecken på 

att vilja avvika. Dessa patienter hade till följd av att inte få röra sig fritt eller följa sina egna 

rutiner blivit våldsamma (Knott et al., 2005). Crilly et al. (2004) visade att patienter i 44 % av 

incidenterna hade försökt fånga sjuksköterskornas uppmärksamhet eller begärt vissa åtgärder. 

 I intervjustudier beskrevs att patienter blivit våldsamma till följd av förvägrade krav 

rörande tidigare konsultationer, snabb smärtlindring eller att få en säng att ligga på (Lau et al., 

2012b; Pich et al., 2013). Lau et al. (2012b) utvecklar att en förvägran utan motivering var 

särskilt provocerande och ledde till våldsamt beteende. Våldet kunde även föregås av att 

patienterna uttryckt missnöje med hur en åtgärd genomförts. Detta missnöje kunde 

demonstreras genom att en patient på olika sätt motsatte sig medicinska eller 

omvårdnadsmässiga åtgärder, genom att dra sig undan sjuksköterskan eller dra ut sitt dropp. 
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Våldsbenägenhet kan utifrån detta visa sig i det initiala mötet om patienten redan då uppvisar 

tecken på samarbetsovillighet eller beter sig avvisande mot sjuksköterskan (Luck et al., 2007; 

Lau et al., 2012b ). ”I think that fright-flight response, yeah - rarely does anyone just sit there 

calmly and go ‘Yeah yeah, I’m quite happy’.” (Luck et al., 2007, s. 16). 

Våld som resultat av yttre omständigheter 

Organisation 

Brist på bemanning sågs som bidragande till att en våldsincident hade utspelat sig i 32 % av 

fallen och ensamarbete i 15 % (Gates et al., 2006). Att inte känna till en patients tidigare 

inblandning i en våldsincident beskrevs även som en risk, med tillägget att det saknats rutiner 

kring hanterandet av kända våldsverkare (Gates et al., 2006). Vidare rapporterades även 

problem kring att säkerhetsvakterna inte funnits på plats eller inte hunnit reagera tillräckligt 

snabbt när en situation börjat urarta. 

 I en intervjustudie beskrev sjuksköterskor att våld uppkom för att de inte hade 

tillräckliga förutsättningar för att motverka och hantera våldshändelser. Dessa exemplifierar 

de med att ingen av dem erhållit träning i att hantera psykiskt sjuka patienter. ‘‘none of us . . . 

have any mental health training other than in our basic university training’’  (Pich et al 2009, 

sid. 15)  

Tidpunkt 

Knott et al. (2005) visade att flest tillbud inträffade under söndagar, men att årstid eller månad 

inte gjorde någon skillnad. Vad gäller tid på dygnet inträffade flest incidenter (43 %) mellan 

16:00-24:00 med höjdpunkten nåddes under timmarna 00:00-04:00 (Knott et al., 2005). 

Downes et al. (2009) påvisade däremot att inget samband mellan veckodag och händelse 

förelåg, men styrkte att majoriteten (62 %) av incidenterna inträffade mellan 18:00 och 06:00. 

Miljö 

Det område där patienterna triagerades skildrades som särskilt drabbat av incidenter (Gates et 

al., 2006; Crilly et al., 2004). Däremot visar Knott et al. (2005) att majoriteten (62 %) av 

incidenterna hade inträffat i behandlingsrum. Vid 8 av incidenterna var vapen inblandade, 

men då inte knivar eller pistoler, utan lättillgängligt sjukhusmateriel. Vapenproblematiken 
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beskrevs även av Gates et al. (2006), där 25 % av deltagarna upplevde att det var lätt att föra 

in vapen på akuten och 22 % såg brist på metalldetektorer och larm som ett problem. 

 I en intervjustudie omnämndes förekomst av vapen eller tillgång till materiel som kan 

användas som vapen som en bidragande omständighet till att en situation kunnat eskalera till 

våld: ‘‘[the patient] grabbed a pole and came back and smashed the window down trying to 

kill her. . .’’(Pich et al., 2013, sid. 159). Sjuksköterskorna hade konfronterats med både 

konventionella vapen och opportunistiska, så som innehållet i en stick- och skärburk (Pich et 

al., 2009; Pich et al., 2013). Våldsamt beteende kunde förklaras med att akutmottagningen 

utgör en för patienten ny och okänd miljö (Knowles et al., 2012; Luck et al., 2007). 

Diskussion 

Resultatet i denna studie visade att det fanns en mängd identifierbara faktorer som kunde 

påverka om ett möte blev våldsamt eller ej. Bland dessa fanns omständigheter som 

sjuksköterskan har möjlighet att påverka genom sitt bemötande och information till patienten.  

Metoddiskussion 

Valet av metod förde med sig både för- och nackdelar. En fördel var det sammanställda 

resultatet från inkluderade studier skapade en bra översikt. En fördel var även att det fanns 

god tillgång på studier om våld i akutvårdsmiljö, och att vi genom vald ansats fick tillträde till 

en mångfald information som vi kanske inte hade kommit i kontakt med om vi hade 

genomfört en egen empirisk studie. En nackdel rörde riskerna att få ett snedvridet resultat till 

följd av fel urval eller bristande systematik. Detta är risker som beskrivs av Forsberg och 

Wengström (2013). 

 För att ge en nyanserad översikt valde vi att inkludera fem kvalitativa och sex 

kvantitativa studier i urvalet. Fördelen med detta var att det sammantagna resultatet beskriver 

både förekomst av olika faktorer, men även innehåller beskrivande aspekter. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är detta att betrakta som en styrka. Hade vi endast använt kvalitativa 

artiklar är det möjligt att vi hade nått djupare förståelse för patientrelaterat våld som fenomen. 

Vi valde även att avgränsa urvalet till studier som var högst tio år gamla, vilket även i 

efterhand upplevs som en adekvat avgränsning. Det slutgiltiga antalet studier upplevdes som 

tillräckligt för att besvara föreliggande studies syfte, men innebär däremot att resultatets 

eventuella generaliserbarhet bedöms som svaga. Då den numeriska datan bygger på en större 
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mängd informanter än den deskriptiva informationen kan generaliserbarheten sägas vara 

något högre. 

 De valde söktermerna hade även stor betydelse för urvalet. Friberg (2012) menar att 

avgränsningar måste ske med omsorg och alltid kunna motiveras. Vår initialsökning visade att 

det fanns många studier som berörde våld inom psykiatrin. För vår studie blev det då viktigt 

att exkludera psych* i sökningarna för att säkerställa att urvalet härrörde från den kontext vi 

ämnade undersöka. Här uppstår en fråga kring huruvida det är rätt att i en uppsats gällande 

patientrelaterat våld medvetet välja bort den del av vården som troligtvis har störst erfarenhet 

av att möta våldsamma patienter. Skälet till detta val var att den psykiatriska vården är 

uppbyggd på ett helt annat sätt avseende våld och hanteringen av detta. Psykiatrin verkar även 

inom ett annat lagrum (Socialstyrelsen, 2009). Sökorden partner och domestic exkluderades 

då initialsökningen även gav ett stort antal träffar på studier som berörde våld i nära 

relationer. Nurs* inkluderades då initialsökningen visade att träffarna annars till stor del 

landade på studier som handlade om våldsdrabbade patienter, vilket alltså inte stämde med 

vårt syfte. Inklusionen av nurs* bidrog till att hitta studier där våldet var riktat från patient 

mot sjuksköterska. 

 Enligt Forsberg och Wengström (2013) är teman alltid tolkningar, och kan ses som en 

övergripande metafor för att sammanfatta ett antal kategorier. Förfarandet att tematisera 

resultatet var inte helt okomplicerat. Flertalet av inkluderade studier listade exempelvis vad 

som kan ses som statisk demografisk information som orsaksfaktorer, vilka var svåra att 

tematisera. De ansågs dock utgöra en betydelsefull aspekt av det sammantagna resultatet, 

varför även den typen av information inkluderades i resultatet. Andra faktorer, som 

exempelvis hur patienten reagerade på personalens bemötande, var enklare att tematisera. De 

slutgiltiga analysresultatet upplever vi speglar det som vi utifrån syftet avsåg studera. 

 En betänklighet är att studierna som legat till grund för föreliggande studie alla 

härstammar från anglosaxiska länder, med en klar övervikt mot Australien. Studier från andra 

länder, bland annat Marocko, Turkiet och Iran, föll bort till följd av brist på kvalitet, 

överensstämmelse med syftet eller bristande metodologisk transparens. Shklarov (2007) 

menar att kultur, kontext och semantik alltid påverkar läsarens förståelse för en text, då språk 

och ord för med sig subtila nyanser vilka riskerar att förloras eller omtolkas vid översättning. 

Här har vi dock haft stor fördel av att vara två författare, både vad gäller språklig förståelse 

och tolkning av innehållet. Under hela studiens gång har vi kunnat diskutera sinsemellan när 

vi upplevt oklarheter eller betänkligheter. Detta förfaringssätt anses ha många fördelar, bland 
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annat menar Henricson (2012) att diskussion och förhandling kan ses som ett sätt att minska 

risken för misstolkningar och fel från enskilda författare, vilket i sin tur ökar inter-

bedömarreliabiliteten och trovärdigheten. 

Resultatdiskussion 

Våld som resultat av patienten 

Resultatet i denna studie visade att det fanns ett antal faktorer hos patienten som ansågs bidra 

till våldsbenägenhet i mötet med akutmottagningen. Arnetz (2001) menar att individfaktorer 

hos patienten utgör en del av de orsaker som kan bidra till ett våldsamt möte. Karaktäristika 

som föreligande studie har uppmärksammat var framför allt alkohol- och narkotikapåverkan, 

psykisk ohälsa, kön och ålder. Ferns (2007) förklarar att berusade personer kan få en 

försämrat konsekvensuppfattning och därmed inte ta till sig instruktioner eller varningar. Pich 

et al. (2010) menar att missbruk inte bara utgör en riskfaktor i sig utan även förvärrar andra 

faktorer som mental ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverket (2011) uppstod en stor del av 

registrerade hot- och våldssituationer när personal försökt lugna patienter som inkommit 

påverkade, agiterade eller med demens- och förvirringsproblematik. Sands (2007) utvecklar 

vidare att anknytningen mellan psykisk ohälsa och våldsamtbeteende är komplicerat. 

Atmosfären på en akutmottagning kan vara stressad och outförsägbar vilket vilket gör det än 

svårare för en kanske redan fragil patient att hantera sina känslor och beteende (Sands, 2007). 

 Resultatet visade även att tidigare inblandning i våldsincienter, och i mindre 

utsträckning låg socioekonomisk klass var bidragande faktorer. Det här är faktorer som 

Arnetz (2001) benämner som livsstilsvariabler. Ferns (2007) förklarar att människor som på 

något sätt utesluts från samhället kan uppvisa reaktionell aggressivitet till följd av negativ 

interaktion med andra, snarare än att de är ute efter bråk. 

Våld som resultat av personalen 

Resultatet visade att med vilken attityd sjuksköterskor bemöter patienter kunde bidra till att en 

situation eskalerade eller lugnades. Relevanta aspekter av bemötandet var röst, tonfall och 

kroppsspråk (Lau et al., 2012b). Detta får stöd av Manchon (2006) som belyste att 

sjuksköterskans attityd är av största vikt vid patientmötet. Då patienten i många fall inte valt 

att frivilligt söka vård befinner sig denne i en beroendeposition. Om sjuksköterskan genom 

kroppsspråk och ton förmedla att patienten inte är önskvärd riskerar denne att sabotera vårdar-



21 

 

patientrelationen. Dinç och Gastmans (2013) utvecklar vidare att relationen mellan patient 

och sjuksköterska kan ses som ett reciprokt fenomen. Förtroendet som ska finnas mellan 

patient och vårdare är inte givet eller statiskt, utan står att finna i att båda parter respekterar 

och uppfattar varandra som likar. Resultatet visade att när så inte sker riskerar relationen att 

fallera, och kan i slutändan resultera i våld. 

 Resultatet visade att sjuksköterskors beteende kunde verka hämmande på potentiella 

våldshändelser. Förmåga att skapa en positiv mellanmänsklig kontakt genom ett personligt 

bemötande nämndes exempelvis. Manias (2010) menar att bemötandet ska bidra till att 

etablera en vårdmiljö där patientens perspektiv värderas högt, medan ett ointresserat, stressat 

och splittrat bemötande resulterar i ineffektiv vårdkommunikation.  Delmar (2012) utvecklar 

vidare att informationsflödet och makten mellan sjuksköterska och patient är att betrakta som 

asymmetrisk då dessa utelämnar sig själva i och med sjukdomshistoria och anamnes, men 

även ger upp en del av självbestämmandet i utbyte mot behandling. Detta får stöd av Sands 

(2007) som menar att atmosfären på en akutmottagning kan vara stressad och oförsägbar 

vilket gör det än svårare för en kanske redan orolig patient att hantera sina känslor och 

beteende. Resultatet visade att de sjuksköterskor som var medvetna om dessa aspekter av 

patienternas situation hade bättre förutsättningar att hjälpa till att stävja patientens ångest 

innan en situation eskalerade till våld. 

 Här står paralleller att finna i D’Elias (2004) tankar om patient-vårdarmötet som en 

“terapeutisk allians”. Framgångsfaktorer för att denna ska fungera utgörs av tre komponenter: 

empatisk förståelse, icke-dömande, accepterande hållning, samt äkthet och värme. Resultatet 

visar att ett auktoritärt, nedlåtande eller fördömande bemötande genererat våldshandlingar och 

kan ses som att sjuksköterskan har misslyckats i att ha ett icke dömande, accepterande 

bemötande. Det fanns även paralleller till de lågprioriterade eller ängsliga patienterna som 

fick sin upplevelse bedömd och underkänd av sjuksköterskan, vilket går i konflikt den 

empatiska förståelsen D’Elia (2004) talar om. Byrne och Heyman (1997) förklarar att 

sjuksköterskor likställde graden av skada med graden av förmodad ångest hos patienten vilket 

motiverade sjuksköterskorna att investera mer engagemang i mötet med den svårast skadade 

patienten. Som resultat sökte sjuksköterskorna begränsa sin interaktion med lägre prioriterade 

patienter och höll sig på visst avstånd i mötet med dessa (Byrne & Heyman, 1997). 
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Våld som resultat av mötet 

Resultatet i denna studie visade att våldsincidenter kunde bottna i missnöje relaterat till 

patientens förväntningar på akutmottagningen. Detta får stöd av Eriksson och Svedlund 

(2007) som skildrade att patienter i vissa fall måste strida för att göra sig hörda, samtidigt som 

de känner sig maktlösa. Patienten kan även uppleva att sjuksköterskorna undviker dem för att 

bespara sig mödan att möta dem. Att som patient inte få sina behov uppmärksammade kan 

resultera i vad som av Eriksson (1994) beskrevs som vårdlidande. Vårdlidandet uppstår i 

mötet med vården, och kan kopplas till faktiska och upplevda tillkortakommanden hos denna. 

Mer specifikt kan situationen på akutmottagningen liknas vid det vårdlidande som benämns 

som utebliven vård eller icke-vård. Denna form av vårdlidande innefattar en oförmåga att se 

och uppfatta patientens behov (Eriksson, 1994). För de patienter som var oroliga att de själva 

eller deras anhöriga inte skulle få vård tillräckligt snabbt kan vårdlidandet även ses i 

avsaknaden av att bli bekräftad. Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) menar att känslan 

av att inte känna sig uppmärksammad är en vanlig källa till missnöje bland patienter som 

besökt en akutmottagning. Kington och Short (2010) förklarade vidare att för patienter som 

inte känner till rutiner kring triagering och väntetider kan dessa faktorer leda till orealistiska 

förväntningar och frustration. Besvikelsen som uppstår kunde stävjas genom att patienten görs 

delaktig och informeras om akutmottagningens processer. 

 Resultatet visade även att genomförda eller förvägrade åtgärder kunde leda till missnöje, 

och att missnöjet kunde ta sig uttryck genom våld. Tidigare forskning beskrev det som vanligt 

att patienter på en akutmottagning upplevde ängslan och oro till följd av att inte vara i kontroll 

över situationen de befann sig i, eller att inte kunna genomföra sina dagliga aktiviteter (Byrne 

& Heyman, 1997; Möller, Fridlund & Göransson, 2010).  Resultatet visade att en omotiverad 

förvägran upplevdes som särskilt provocerande och kunde leda till ett våldsamt beteende. 

Detta får stöd av Nyström (2003) som menar att förlust av kontroll över sin livssituation 

påverkar hur individen interagerar med sin omvärld. Ett sätt att bibehålla känslan av kontroll 

kan vara att rikta besvikelsen bort från den egna personen och agera utåt (Nyström, 2003). I 

föreliggande studie kan detta exemplifieras genom patienterna som med våld motsatte sig 

medicinska eller omvårdnadsmässiga åtgärder. Handlandet kan förstås som ett sätt för 

individen att värna om sin integritet och värdighet (Eriksson, 1994; Eriksson & Svedlund, 

2007). 

 Fördömelse och straff är ytterligare en form av vårdlidande (Eriksson, 1994). Detta 

yttrar sig i att patienter som på olika sätt uppfattas som ”icke-ideala”, t.ex. besvärliga eller 
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krävande, straffas genom utebliven eller bristande vård. Resultatet visade att patienter som 

uppvisat aggressivt beteende på akutmottagningen beskrevs som oförmögna att ta till sig 

information, och att de ställde orimliga krav på hur intag och triagering skulle gå till (Luck et 

al., 2007; Pich et al., 2009; Pich et al., 2013). Även tidigare forskning visar att patienter som 

upplevs som påfrestande eller hotfulla erhåller sämre omvårdnad (Chapman et al., 2009). 

Arnetz (2001) förklarade att sjuksköterskan lätt negligerar dessa patienter vilket innebär att de 

inte får möjlighet att delta i omvårdnaden och uttrycka sina behov. 

Slutsats 

Föreliggande studie har påvisat en mängd identifierbara faktorer som kunde påverka om ett 

möte på akutmottagningen blev våldsamt eller ej. Sjuksköterskans bemötande gentemot 

patienterna kan mycket väl hjälpa eller stjälpa en patientrelation. Ett mänskligt och 

inkännande bemötande visade sig kunna stävja potentiella våldssituationer Då vissa grupper 

var överrepresenterade bland våldsverkarna tyder detta på att sjukvården måste lära sig 

hantera dessa på ett annorlunda sätt. Många våldsamma patienter uppvisade missnöje över 

behandling eller bemötande inte motsvarade deras förväntningar. Våld i akutvårdsmiljö blir 

således något mer än endast ett uttryck för ilska eller frustration, utan kan snarare ses som ett 

försök från patienten att åstadkomma förändring i en situation denne finner oacceptabel.  

Klinisk betydelse 

Med vilka sjukdomar, egenskaper och tillstånd en patient möter akutsjukvården är svårt att 

påverka, medan bemötande, attityd och information är påverkningsbara. Om inte större 

organisatoriska förändringar ska till, som en utökad akutsjukvård, är det av vikt att patienten 

redan på ett tidigt stadium informeras om hur verksamhet och rutiner ser ut och varför de kan 

vara tvungna att vänta. Här spelar sjuksköterskan en nyckelroll då denna personalgrupp ofta 

står för den huvudsakliga patientkontakten samt har det överordnade omvårdnadsansvaret. 

 Kunskapen som genererats i denna studie kan förhoppningsvis ligga till grund för 

reflektion över sjuksköterskans yrkesfunktion, patientens upplevelse samt interaktionen 

mellan de båda. Att på ett tidigt stadium i sjuksköterskeutbildningen få en mer mångfacetterad 

bild av mötet skulle bidra till sjuksköterskans förmåga till ett individanpassat bemötande. En 

medvetenhet kring vad som påvisats i denna studie kan ses som verktyg för att nå ett bra möte 
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och en bra terapeutisk allians. Det ger även sjuksköterskan möjligheten att arbeta med denna 

patientgrupp, istället för mot. 

Förslag på vidare forskning 

Studier som utgår från ett tydligare patientperspektiv vore av intresse för att nå en större 

förståelse för patientrelaterat våld. Vi tror även att studier med ett mer ingående fokus på hur 

patient-vårdarmötet påverkas av en våldshandling vore av intresse för att belysa vilka 

omvårdnadsresurser sjuksköterskan kan mobilisera till följd av en våldshandling. Det skulle 

även vara intressant att veta mer om vårdmiljöns inverkan på patienternas upplevelse i 

akutvårdssammanhang, och om det genom förändringar i miljön är möjligt att påverka de 

faktorer som har diskuterats ovan. Studier som inte härstammar från engelsktalande länder 

skulle även bidra till en transkulturellt nyanserad förståelse för patientrelaterat våld. 
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Bilaga 2 

Kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa artiklar 

Är den aktuella artikeln relevant för ditt syfte? 

Finns en tydlig frågeställning? 

Är de personer som studerats väl beskrivna? 

Är de studerade tillräckligt många? 

Är interventionen väl beskriven och avgränsad från icke önskvärd påverkan? (Frågan endast 

tillämpbar på interventionsstudier) 

Är de faktorer/variabler som mätts väl beskrivna och relevanta? 

Är den instrument som använts för mätningen relevanta? 

Mäter instrumenten det de avser? 

Är instrumenten tillförlitliga och precisa? 

Har mätningarna hanterats statistiskt på ett adekvat sätt? 

Verkar resultaten rimliga? 

Har forskaren dragit relevanta slutsatser av resultaten? 
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