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Sammanfattning    
 
Det förekommer allt mer våld och hot i vårt samhälle. Vårdpersonal är den största 
gruppen i samhället som utsätts för hot och våld i sin arbetsmiljö. Tidigare forskning 
påvisar att majoriteten av ambulanspersonal utsätts för hot och våld i sitt yrkesutövande. 
Bakomliggande orsaker till detta problem är till största del alkohol och droger som ökar 
i samhället. Andra faktorer som kan leda till ett hotfullt beteende hos patienten kan vara 
psykisk ohälsa eller somatisk sjukdom. Ett hotfullt beteende som utlöses av 
sjukdomstillstånd hos patienten har större acceptans hos vårdpersonalen än hos 
patienten med ett hotfullt beteende som har utlösts av alkohol och droger. Syftet med 
denna studie är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av hot och våld på sin 
arbetsplats i mötet med patienten. För att få fram denna subjektiva upplevelse 
genomfördes intervjuer med ambulanspersonal. Genom analys av intervjuerna 
framträdde fem teman som beskrev ambulanspersonalens upplevelser. Dessa teman var; 
”Miljöns betydelse”, ”Upplevelsen av obehag”, ”Känslan av frustration”, ”Reflektion av 
egen säkerhet” och ”Eftertankens betydelse”. Grunden till att de hotfulla situationerna 
uppstod i denna studie var då patienten var alkohol- och drogpåverkad och händelserna 
inträffade kvälls- och nattetid. Genom erfarenhet lär sig ambulanspersonalen att tyda 
varningssignaler, så att en hotfull situation undviks i den utsträckning det går.  
 
 
 
 
Nyckelord: Upplevelse, hot och våld, mötet, ambulanspersonal, kvalitativ 
intervjustudie. 
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INLEDNING 

Arbetet inom hälso- och sjukvård där grunden är att hjälpa människor kan vara förenat 
med en viss risk. Hot och våld inom hälso- och sjukvård har under senare år blivit ett 
allt mer belyst och omdebatterat problem. Speciellt inom psykiatrisk vård, äldreomsorg 
och inom akutsjukvård har detta kommit att diskuterats och lyfts fram allt mer. I Borås 
Tidning torsdagen den 31 Januari 2008 kan följande läsas; "den 45-åriga kvinnan från 
hemtjänsten skadades med ett vasst tillhygge. Hon fick sår på armarna, men klarade sig 
utan allvarliga skador". Det var under ett hembesök som kvinnan utsattes för misshandel 
av vårdtagaren.  
 
Arbetet inom ambulanssjukvård innebär att möta människor i olika livssituationer. 
Ambulanspersonal vet oftast inte innan de kommer fram till patienten vad det ”riktiga” 
vårdbehovet är. Ambulanspersonal kan därför oftast inte förbereda sig på den hotfulla 
situationen som eventuellt kan uppstå. Den hotfulla och våldsamma situationen uppstår 
oftast som ett ögonblicksverk. Ambulanspersonal måste då agera och improvisera efter 
bästa förmåga. 
 
BAKGRUND 

Våld ökar i samhället och tycks bli allt våldsammare. De olika våldsbrotten i samhället 
har sexdubblats under de senaste femtio åren och fördubblats de senaste tio åren. 
Genom att bemöta aggressioner, hot och våld på ett tillfredställande sätt kan risk för 
skador minska och möjligheten att skydda sig öka. Risken att drabbas av våld minskar 
om det finns förståelse för vad som ligger bakom våldsamma reaktioner och handlingar. 
Det är arbetsgivarens skyldigheter enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter att 
utarbeta åtgärder för att minimera våld och hot på arbetsplatsen ( Nenzén, 2003). 
 
Efter år 1993 ses det en klar ökning av arbetsskador relaterade till våldsamma och 
hotfulla situationer i samhället. Det är fler kvinnor än män som utsätts för hot och våld 
inom vårdsektorn. Enligt arbetsmiljöverket har 360 000 kvinnor och 220 000 män 
utsatts för våld och hot i arbetet under år 2003. År 2002-2004 anmäldes drygt 7000 fall 
som arbetsskada till följd av att personal blivit utsatt för hot- och våldsituationer i sitt 
arbetsutövande (Menckel, 2003; Arbetsmiljöverket, 2004). 
 

Förordningar  
Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS], 1993:2) 
är det arbetsgivarens ansvar att utreda om det finns hot och våld inom arbetet. Rutiner 
på arbetsplatsen ska utformas så att risker förebyggs. Arbetstagaren ska ha tillräcklig 
utbildning och information för att kunna utföra arbetsuppgifter om en hotfull situation 
uppstår. Vid risk för återkommande våld ska arbetstagaren kunna få handledning och 
särskilt stöd. Arbetstagaren ska även ha möjlighet att snabbt kalla på hjälp vid hotfulla 
situationer. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns larmutrustning att 
nyttja i sådana situationer. Enligt arbetslagen får inte ensamarbete utföras där det finns 
risk att arbetstagaren kan drabbas av hot och våld. Tillbud skall dokumenteras och 
utredas. Arbetstagaren som utsatts skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller 
lindra psykisk och fysisk skada. Liksom i det dagliga samhället har ambulanspersonal 
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rätt till nödvärn enligt brottsbalkens 24 kapitel § 1. För att använda sig av nödvärn finns 
det några villkor som måste uppfyllas. Det ska finnas ett angrepp mot dig som person 
eller någon i din omgivning och vara aktuellt i sammanhanget samt att försvaret ska 
vara rimligt i jämförelse med angreppet (Gregow, 2006).  
 

Riskgrupper 
Vårdpersonal är den största gruppen i samhället som utsätts för hot och våld i sin 
arbetsmiljö. Riskgrupper att möta i sitt arbetsutövande är missbrukare, kriminella, 
senildementa och psykiskt labila. Våldsverkare är oftast män, men kvinnor med ett 
våldsamt beteende ökar. Alkohol är den största och utlösande faktorn till att 
sjukvårdspersonal utsätts för hot och våld. Andra faktorer som kan påverka att det blir 
ett hotfullt möte är bemötandet från ambulanspersonalen, frustration från patienten, ett 
organisationsproblem att patienten har ett missnöje mot sjukvården eller samhället i 
övrigt och den yttre miljön (Sandström, 2007). Andra orsaker som leder till ett våldsamt 
beteende, kan vara funktionellt eller organiskt utlösande. Organiska orsaker kan vara 
utlöst av drogintoxikation eller endokrina sjukdomstillstånd. Exempel på organiska 
orsaker kan vara hypoglukemi, sepsis eller hyponatremi. Det kan även vara människor 
som får delirium eller blir våldsamma på grund av överdosering av läkemedel. Den 
funktionella orsaken är vanligtvis orsakad av schizofreni eller bipolär affektiv störning. 
De människor som i grunden är friska, men ändå utför våld eller hot mot personal kan 
vara utlöst av en livskris av olika slag. Detta kan leda till smärta, rädsla och ångest hos 
individen som kan uttrycka sig i ett hotfullt och aggressivt beteende (Walker, 1998; 
Brice, Pirrallo, Racht, Zachariah & Krohmer, 2003). Alla människor har sitt egna 
område som man gärna inte släpper in någon annan människa till. Ett fysiskt och 
psykiskt område som är personligt och eget. Människor med psykiska besvär har oftast 
ett ännu större behov av sitt eget område och kan uppleva det hotfullt om någon 
kommer för nära. Detta kan vara ett problem då ambulanspersonalens arbetsutrymme är 
begränsat och ambulanssjukvård är att arbeta nära patienten (Nenzén, 2003).  
 
Amulanspersonal är mer toleranta mot våld från äldre än från människor med 
drogproblem. Personalen känner sig mer sårbar i kontakt med drogpåverkade och det 
kan vara svårt att förutse vad nästa steg kan resultera i. Drogpåverkade och kriminella är 
de som brukar mest våld enligt statistiken. Ambulanspersonal har större förståelse för 
människor i krissituationer som brukar hot och våld. En ökning av hot och våld kan 
bero på större tillgång av droger i dagens samhälle (Suserud, Blomqvist & Johansson, 
2002).  
 
Patienter, familjemedlemmar eller andra åskådare kan alla tillföra spänning och 
frustration på en skadeplats, som i sin tur kan skapa en potentiellt farlig situation för 
ambulanspersonalen. Situationer som verkar vara säkra kan ändras drastiskt från det att 
samtalet registrerats till det att ambulanspersonal är på plats, speciellt om samtalet 
involverar våld eller dispyt i hemmiljön. Känslorna hos de inblandade är oftast då så 
starka att dessa kan vara svåra att hantera på ett förnuftigt sätt. Risken för att 
ambulanspersonal ska utsättas för våld har kartlagts och anses vara en större risk än 
väntat i de hushåll där droger och alkohol är involverade. Att handskas med våldsamma 
eller potentiellt våldsamma patienter i den prehospitala miljön är vanligt förekommande 
i både hemmiljöer och offentliga miljöer (Holliman, 1994; Walker, 1998; Weiss, Garza, 
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Casaletto, Stratton & Ernst 2004). 
 

Säkerhetstänkande  
När ambulanspersonal kommer fram till området där det finns en potentiellt våldsam 
patient ska den initiala bedömningen vara att försäkra sig om deras egen säkerhet. Att 
hjälpa en våldsam och hotfull person ska endast göras med hjälp av polis som har 
befogenheter att använda visst våld för att omhänderta den våldsamma personen. Om 
ambulanspersonal anländer först till platsen ska de stanna i ambulansen på ett säkert 
avstånd från den våldsamma händelsen och inte försöka att närma sig situationen innan 
polis kommit och säkrat. När ambulanspersonal blir underrättad om att det finns en 
potentiellt våldsam situation är det alltid deras rättighet att inte gå in i området innan 
platsen är säkrad och då av polis. Detta kan innebära att det direkta 
patientomhändertagandet fördröjs, men får då accepteras då risken finns att 
ambulanspersonal skadas. För att ambulanspersonalen ska kunna utföra sitt jobb måste 
de många gånger försöka att förutse eventuella risker för hot och våld. Genom kunskap 
och erfarenhet kan personalen försöka lära sig vilka beteenden som kan föranleda 
våldsamma eller hotfulla situationer. Detta ökar möjligheterna för personalen att skydda 
sig själva samt att utföra ett säkert arbete. Ambulanspersonal ska aldrig låta en våldsam 
patient gå mellan dem och utgången. De ska dessutom alltid hålla den våldsamma 
patienten inom blickfånget så att denna inte kan gå undan för att hämta tillhyggen eller 
överrumpla personalen. En av de stora diskussionsfrågorna har varit om polisen ska ta 
med sig den våldsamma eller drogpåverkade patienten till häktet istället för till 
sjukvården. Alkohol och droger kan maskera sjukdom eller skada. Det är då alltid bäst 
att föra dessa patienter till sjukvården för undersökning än att personen ifråga förs till 
häktet (Holliman, 1994).  
 

Tolerans av våld 
De som jobbat länge inom ambulanssjukvården står oftast ut med mer, smärttröskeln 
och toleransen blir högre. Erfarenheten gör även att de kan anpassa sig till olika 
personkategorier. Anmälningar om hot och våld till polis stannar oftast där utan att gå 
vidare till åtal. Det finns en klar underrapportering i förekomsten av hot och våld inom 
sjukvården. Detta kan ha olika förklaringar. Bland annat kan det vara svårt att veta om 
det är misshandel när en dement patient river och slår vårdpersonalen, eller om det är 
hot när en psykiskt sjuk patient hotar vårdpersonal. Betydelse för rapportering har också 
att göra med att alla människor upplever likartade situationer på olika sätt, beroende på 
antal yrkesverksamma år, erfarenhet och ålder (Fröberg, 1994; Suserud m.fl., 2002). 
 
Oavsett om människan som våldför sig är sjuk ska alla hot och våldshandlingar 
rapporteras och anmälas. De personer som oftast och lättast använder sig av fysiskt våld 
i olika situationer har som regel låg självkänsla, svårigheter att uttrycka sig i ord samt 
svårigheter att kontrollera sig. En del författare och forskare som skriver om ämnet 
anser att det ingår i arbetet. En del andra menar att det aldrig ska accepteras oavsett yrke 
eller vilken arbetsgrupp det berör. Våld är ”allt som vållar smärta eller skada” enligt 
Kurt Durewall. Varje individ avgör själv om den utsatts för hot och våld, det är en egen 
känsla ((Nenzén, 2003; Sandström, 2007).  
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Tidigare forskning 
Förekomst och upplevelser av hot och våld inom ambulanssjukvård har studerats vid 
nio ambulansstationer i södra Norrland. Totalt svarade 109 personer på enkäten. 80,7 
procent svarade att de utsatts för hot någon gång i tjänsten. Studien innefattade också att 
jämföra eventuella skillnader mellan tätort- och landsbygdsambulanser och deras 
utsatthet. Inom tätortsstationerna svarade 62 personer att de någon gång varit utsatta för 
hot i tjänsten. Bland stationerna på landsbygden uppgav 26 personer att de utsatts för 
hot i tjänsten (Enheim & Björkman, 2005).  
 
Ambulanspersonal är mycket utsatt om patienten blir våldsam under transport, eftersom 
det inte finns någon flyktväg och nästan allt i en ambulans kan användas som vapen. I 
en svensk studie framkom att ambulanspersonal anser att hot och våld inte var ett stort 
problem. De menade att hot och våld dock påverkade bemötandet av patienten, men de 
var oense om det påverkade själva vården till patienten. Studien visar att verbalt hot är 
det vanligaste formen. 67 procent hade utsatts för fysiskt våld och 17 procent hade 
utsatts för vapenhot (Suserud m.fl., 2002). Menkel och Viitasara (2002) visar i sin 
undersökning inom kommunal vård och omsorg i Sverige att 51 procent av vårdarna 
hade varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld det senaste året. 
 
I en studie gjord om ambulanspersonalens arbetsmiljö deltog 17 av 22 län i Sverige. 41 
procent (875 av 2217) av ambulanspersonalen uppgav att de utsatts för hot eller 
trakasserier under det senaste året då studien ägde rum. Hoten kom från patienter, 
anhöriga eller andra personer som fanns på uttryckningsplatsen. Stora skillnader kunde 
ses mellan de olika länen i kunskapen om hur ambulanspersonalen skulle agera i en 
hotfull situation. 67 procent av ambulanspersonalen uppgav att de inte fått någon 
utbildning eller instruktioner i vad som ska göras i en vålds eller hotfull situation 
(Hedlin, 1998). En annan studie utförd i New Mexico, USA visade att 90 procent (299 
av 331) av ambulanspersonal någon gång under sina yrkesår upplevt utnyttjande, 
överfall eller våldshandling. Dessa handlingar hade riktats mot dem själva från patient, 
eller dennes anhörig eller från någon utomstående under arbetssituationen. Flera inom 
ambulanssjukvården tyckte att deras säkerhet var i fara på grund utsattheten för hot och 
våld (Pozzi, 1998). 
 

Vårdvetenskapligt perspektiv 
Studiens vårdvetenskapliga innehåll grundar sig i det vårdvetenskapliga perspektiv som 
beskrivs av Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003).  Här betonas 
bland annat ett öppet livsvärldsperspektiv och värdet av vårdrelationen i mötet med 
patienten. Även vårdarens förhållningssätt beskrivs utifrån vårdvetenskaplig litteratur.  
 

Livsvärldsperspektiv 
Förutsättning för god vård är öppenhet och närvaro från vårdaren i mötet med patienten. 
Vårdandet ska utgå från patientens subjektiva upplevelser. Ambulanspersonal ska kunna 
beakta sin förförståelse och inte till fullo lita på de andrahandsuppgifter som 
framkommit om patienten. Vårdaren ska istället lyssna in patientens egna perspektiv om 
vad som upplevs vara problemet. Patientens behov ska sedan ställas i relation till den 
medicinska kunskapen som ambulanspersonal har. Genom att vårdaren tar sig tid och 
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förklarar för patienten varför vissa medicinska åtgärder behöver göras kan patienten 
uppleva tillfredställelse (Dahlberg m.fl., 2003). 
 
Vårdrelation 
Vårdrelation är ett möte och en relation mellan ambulanspersonal och patient. Ansvaret 
för relationen ligger hos ambulanspersonal. Vårdrelationen ska vara ett professionellt 
engagemang från vårdaren. Det är inte meningen att vårdaren ska få ut något av 
vårdrelationen för egen del, därmed inte sagt att vårdaren inte får ut något av relationen 
men det är inget ambulanspersonal kan kräva. Det är patientens behov som ska 
uppfyllas i första hand och i den utsträckning det går. Vårdaren ska ha ett öppet 
förhållningssätt gentemot patienten samt en reflektion över vad som händer i relationen 
och i vårdandet. Vårdrelationen kan försämras genom att vårdaren känner att inte tiden 
räcker till för patienten. Patienten kan även göra ambulanspersonal osäker så att 
relationen försämras eller att vårdaren har en egen rädsla att bli för mycket involverad i 
patientens problem. Målet med vårdrelationen är att försöka minska lidandet, förbättra 
hälsa och välbefinnande hos patienten (Dahlberg m.fl., 2003). 
 

Vårdarens förhållningssätt 
Vårdtagare med våldsamt beteende kräver ett skärskilt förhållningssätt hos vårdaren. 
Förståelsen för människan, kreativitet, flexibilitet, förmåga att möta önskningar och 
behov samt att ha en förmåga att kunna tolka och förstå kroppsspråk är av betydelse. 
Isaksson (2008) anser att den avgörande faktorn i mötet med en våldsam vårdtagare är 
förmågan hos vårdaren att vara i nuet och att vara följsam i situationen. Det ställs stora 
krav på vårdaren att både vara passiv och aktiv i den våldsamma situationen. Vårdaren 
måste vara förberedd på att agera men samtidigt vara avvaktande beroende på hur 
situationen utvecklas. Detta kan göras genom att tala lugnt till vårdtagaren, visa 
förståelse och att kunna se bakom beteendet som uppvisas. Några känslor som vårdarna 
lyfte fram i mötet med en våldsam vårdtagare var ilska, aggressivitet, sorgsenhet, rädsla 
och maktlöshet över att bli utsatt. Vad vårdaren uppfattar som våld är subjektivt och 
ligger i betraktarens ögon enligt Isaksson. Därför kan det vara svårt att generalisera och 
definiera vad våld är. Begreppet våld och aggressivitet används synonymt i olika syften 
att beskriva ett inte accepterat beteende. I studier inom psykiatrisk vård (Carlsson, 2003) 
har våldsamma möten studerats utifrån att mötet med patienten kan vara positivt eller 
negativt. Positivt möte kännetecknas av att vårdaren hela tiden är närvarande i 
situationen med patienten. Patienten kan se och genomskåda om vårdaren har ett äkta 
och genuint intresse för honom/henne eller inte. En potentiell hotfull eller våldsam 
situation kan avvärjas av vårdaren i många fall om denne visar ett äkta intresse att vilja 
väl, ett förtroende som avspeglar äkthet och trygghet från vårdaren till patienten. 
Negativt möte avspeglar vårdarens frånvaro som grundar sig i att vårdaren känner en 
rädsla i mötet med patienten. Rädslan gör att vårdaren intar ett förhållningssätt som är 
påtvingat och patienten blir istället ett objekt för vårdaren. Rädslan dominerar det 
negativa mötet och trots att kunskapen finns hos vårdaren om vad som är viktigt i 
situationen blir vårdaren låst och har svårt att vara lyhörd för patienten. Omedvetet 
försöker vårdaren att skynda på och komma bort från händelsen. Detta skapar en oro 
hos vårdaren som i sin tur avspeglar en osäkerhet över att vara kvar och reda ut 
situationen. Vårdaren känner en oro över sin egen säkerhet. Detta kan resultera i att 
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vårdaren tappar kontrollen och den otyglade rädslan dominerar helt och tvingar 
vårdaren att ge upp eller att fly från situationen.   
 
PROBLEMFORMULERING 

Hot och våld är ett samhällsproblem som tycks öka i vår omgivning. Medier har under 
senare tid uppmärksammat och rapporterat om hot och våld inom hälso- och sjukvård. 
Ambulanspersonal är ofta den första länken och kontakten till sjukvård för den 
vårdbehövande. Ambulanspersonal arbetar som regel i par och som oskyddade ute på 
fältet kan ställas inför en rad av olika och hotfulla situationer som t ex. verbala hot eller 
handgripligheter. Bakgrundsfaktorer till dessa övergrepp kan vara sjukdom, stress, 
maktlöshet eller drogpåverkan hos den behövande. Studier som gjorts inom ämnet visar 
att problemet finns och att det är större i storstäderna. De studier vi funnit inom ämnet 
hot och våld i ambulanssjukvård är övervägande av kvantitativ ansats och genomförda 
utomlands. Vi vill i vår studie undersöka ambulanspersonals upplevelser av hot och 
våld. Studien avser att belysa följande forskningsfrågor: 
- Upplever ambulanspersonal att de möts av hot och våldssituationer på sin arbetsplats?  
- Hur upplevs det i så fall? 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva ambulanspersonals upplevelser av hot och våld på sin arbetsplats i 
mötet med patienten.  
 
METOD 

Studien har inspirerats av ett fenomenologiskt förhållningssätt och utifrån ett 
livsvärldsperspektiv. Fenomenologi är ett begrepp som innefattar hur den enskilda 
människan uppfattar, upplever eller erfar ett fenomen. Den fenomenologiska analysen 
riktar sig till att beskriva ett fenomen så som det upplevs och uppfattas av människan 
(Dahlberg, 1997; Dahlberg, Drew, & Nyström, 2001) 
 

Livsvärldsperspektiv 
Fenomenologin har sin centrala utgångspunkt i livsvärldsperspektivet där öppenhet, 
följsamhet och reflektion står i centrum för att kunna studera fenomenet. Livsvärlden 
som ansats beskrivs som ”den värld vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given i 
alla våra aktiviteter” (Dahlbeg, 1997 s. 57). Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå, 
beskriva och att analysera världen så som den just upplevs av den enskilda människan 
utan tillägg av några fördomar eller tillrättavisande. Att använda sig av 
livsvärldsperspektivet är att förstå hur ett fenomen uppfattas av människan. Genom 
livsvärldsteorin beaktas människans upplevelser och erfarenheter. Målsättningen med 
livsvärldsteorin är att utforska och förstå världen utifrån den enskilda människan. 
Öppenhet måste vara riktad mot det fenomen som studeras och undersökaren måste 
fokusera på fenomenet och detta kräver följsamhet så att fenomenet studeras och 
ingenting annat. Fenomenet studeras genom att undersökaren vänder sig till verklig 
erfarenhet med strävan efter att förstå vilket som är av intresse för fenomenet. Det är då 
viktigt att undersökaren går in i mötet med ambulanspersonalen med öppet sinne och 
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genom reflektion strävar att tygla sin egen förförståelse av fenomenet. Fördomsfrihet 
och följsamhet från undersökaren är viktigt så att människan får tid och utrymme att 
beskriva sina erfarenheter så att fenomenet träder fram och belyses (Bengtsson, 1998; 
Dahlberg m.fl., 2003). 
 

Kvalitativ intervju 
Datainsamling sker genom kvalitativa intervjuer. I den kvalitativa intervjun ska 
undersökaren ta vara på den egna upplevda världen hos den tillfrågade. Genom 
intervjuer får undersökaren fram hur den enskilde personen erfar just sin egen värld, det 
subjektiva. För att få en fördjupad och vidgad kunskap om andra människors 
upplevelser är intervjuer det bästa sättet att nå fram till detta. Intervjun börjar med en 
ingångsfråga, därefter försöker undersökaren att ställa frågor för att följa upp den 
intervjuades uttalande så att det som berättas blir mer djupare och tydligare. Under 
intervjun hjälper undersökaren den som intervjuas att hålla sig till det fenomen som är 
avsett att studeras, därav följdfrågor. Exempel på följdfrågor var: Hur var det? Hur 
kändes det? Kan du berätta mer? I studien är det ambulanspersonalens upplevelser av 
hot- och våldsituationer i mötet med patienten som är fenomenet (Dahlberg, 1997; 
Dahlberg m.fl., 2001). 
 

Etiska aspekter 
Verksamhetschef och vårdenhetschef fick en muntlig förfrågan om genomförande av 
intervjuer på respektive ambulansstation. Samtliga intervju personer informerades om 
att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Alla namn 
på personer, ambulansstationer, sjukhus och orter utelämnades i studien (Kvale, 1997).  
 

Genomförande 
Deltagare och datainsamling 
Intervjuerna genomfördes våren 2008 vid två olika ambulansstationer i södra Sverige. 
Kontakt togs med verksamhetschef samt vårdenhetschef om möjlighet fanns till att 
genomföra en intervjustudie om hot och våld inom ambulanssjukvård. De erhöll både 
muntlig information och ett skriftligt informationsbrev (se bilaga1) om studien. Därefter 
fick vi ett muntligt tillstånd av vårdenhetschef att genomföra intervjuer på respektive 
arbetsplats. Personlig kontakt togs med respektive ambulansstation, där 
ambulanspersonal tillfrågades om de upplevt någon hotfull situation i samband med 
deras arbete. Några som tillfrågades upplevde inte att de varit utsatta för något hotfull 
situation och kunde därför inte deltaga.  De som svarade att de upplevt ett hotfullt möte 
fick då uppgiften att fundera över den hotfulla situation de varit med om. De erhöll både 
muntlig och skriftlig information om tillvägagångssättet och syftet med studien. Den 
skriftliga informationen var samma som givits till verksamhets- och vårdenhetschef.  
Information gavs att deltagandet var frivilligt samt att inget i resultatet kan härledas till 
dem som person, förutom att de själva kan känna igen sina egna utsagor i resultatet 
Ambulanspersonal i denna studie inkluderar undersköterskor, sjuksköterskor och 
sjuksköterskor med vidareutbildning. Tre män och tre kvinnor i åldern mellan 35 år till 
60 år deltog. Intervjupersonerna hade erfarenhet inom ambulanssjukvård mellan 5-25 år. 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades efter varje intervju. Tiden på 
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intervjun varierade mellan 30-60 minuter. Fokus för intervjuerna var ambulanspersonals 
upplevelser av hot och våld på sin arbetsplats i mötet med patienten. Varje intervju var 
inriktad på en specifik hotfull händelse. Intervjuerna bestod i att ambulanspersonalen 
fick beskriva den hotfulla situationen med egna ord. Följdfrågor ställdes för att fördjupa 
berättelsen.  
 

Dataanalys 

För att materialet i intervjuerna ska kunna beskrivas och förstås måste det bearbetas. 
Detta innebär att materialet analyseras och struktureras för att slutligen sammanställas i 
ett resultat. Analysen inriktar sig inte på att förklara eller tolka utan istället beskriva 
fenomenet så som det upplevs av intervjupersonerna. Resultatet av intervjuerna 
analyserades med hjälp av innebördsanalys. Analysen består av tre faser, 
bekantgörandefasen, analyserandefasen och dataanalysens resultat (Dahlberg, 1997; 
Dahlberg m.fl., 2001).  
 
Bekantgörandefasen är den första fasen i analysen som består i en bearbetning av 
materialet i sin helhet. Intervjuerna lästes igenom flera gånger, så att vi kände oss 
bekanta med innehållet. När texterna kändes förtrogna för oss var det dags att gå vidare 
i analysen. Den egentligt analyserande fasen är steg två i processen. Frågor ställdes till 
texten gentemot syftet för att få fram fenomenet det vill säga ambulanspersonalens 
upplevelser av hot och våld på sin arbetsplats. I dialog med texten frågades: Hur kändes, 
upplevdes och var det hotfulla eller våldsamma mötet? Utifrån dessa frågor markerades 
meningsbärande utsagor. De meningsbärande utsagorna fördes samman till mönster. 
Dessa mönster uppstod utifrån de likheter och skillnader som trädde fram i texten. Vi 
fann cirka femton mönster där flera av dessa hade liknande innebörd. I den tredje fasen 
fördes dessa mönster samman, vilket slutligen resulterade i fem teman. Målet med 
analysprocessen är att ge en utförlig beskrivning av de fem teman i resultatet. I denna 
fas ingår även att sammanställa materialet så att det blir förståligt för andra utöver oss 
själva. Resultatet styrks med hjälp av citat från intervjuerna (Dahlberg, 1997; Dahlberg 
m.fl., 2001).  
 
RESULTAT 

I detta avsnitt beskrivs resultatet av analysen om ambulanspersonalens upplevelser av 
hot och våld i mötet med patienten. De fem teman som framträdde är, ”Miljöns 
betydelse”, Upplevelsen av obehag”, ”Känslan av frustration”, ”Reflektion av egen 
säkerhet” samt ”Eftertankens betydelse”.     
 

Miljöns betydelse 
I analysen framkommer att ambulanspersonalen upplever att de kom till en stökig miljö, 
där alkohol och droger är den bidragande orsaken till att den hotfulla situationen 
uppstår. Det kan röra sig om att personalen kommer till en stökig fest eller ett tungt 
missbruk i hemmiljö. På ställen där fest förekommer känner sig ambulanspersonalen 
ofta trängda. Det kan vara trångt, hög ljudvolym, närgångna människor som tränger sig 
fram och vill hjälpa till. Detta kan hindra ambulanspersonalen från att utföra sitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt. Kontentan blir att ambulanspersonalen har svårt att skapa 
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sig ett vårdutrymme i situationen.   
 

"och sen så var det ganska så trångt eller....vi tar oss ut genom den lilla 
dörröppningen och ut i hallen där båren står och då blir det ännu trängre 
och personen fortsätter att lyfta och dra i benen". 

 
Trånga, mörka utrymmen ökar och skapar en otrygg känsla hos ambulanspersonalen. 
Genomgående visar analysen att de beskrivande händelserna utspelar sig kvälls- och 
nattetid, när det är mörkt ute. Personalen kan redan innan mötet med patienten ha en 
olustkänsla på grund av miljön runtomkring. De kan redan innan mötet med patienten 
ha byggt upp denna känsla och skapat en negativ bild över hur situationen kan bli på 
grund av den synbara yttre miljön.  
 

"när vi kommer till platsen så skulle vi upp och genom en portgång och 
uppför en trappa och in till lägenheten, och det var mörkt, det var nån trasig 
lampa.... och det var redan från början lite så här" 

 
Analysen visar att ambulanspersonalen känner sig utsatta i vårdandet av patienten. I 
vårdarhytten i ambulansen är miljön trång och ambulanspersonalen sitter oftast ensam 
med patienten. Personalen sitter nära patienten som ligger på båren med ett 
fyrpunktsbälte fastspänt på överkroppen. Om det finns en risk att patienten kan skada 
sig själv eller vårdaren finns det ett bälte för benen att använda.  Det kan dock vara svårt 
för ambulanspersonalen att undkomma fysiska slag från armar, verbala kränkningar 
eller andra förnedringar från patienten. Detta kan leda till att ambulanspersonalen har 
svårt att hitta en flyktväg bort från den aggressiva patienten. I vårdandet av patienter 
med intoxikationer eller missbrukare får ambulanspersonalen vara på sin vakt eftersom 
dessa patienter kan vara väldigt oberäkneliga på grund av ett eventuellt blandmissbruk. 
På grund av detta kan humöret hos patienten växla väldigt fort och detta kan hända när 
ambulanspersonalen sitter själv med patienten i vårdarhytten.  
 

"jag blev inte skadad, det blev jag inte, jag fick ju ta emot några smällar och 
en riktig spottloska i ansiktet fick jag med" 

 
Ambulanspersonalen möter olika boendesituationer ute i samhället i mötet med 
patienten. Ambulanspersonalen kan komma hem till människor som lever i social misär. 
I dessa hem kan det vara väldigt ohygieniskt med smuts och stank. I arbetet som 
ambulanspersonal kommer de hem till någon i dennas hemmiljö och måste respektera 
och hjälpa trots det eventuella obehag det kan medföra.  Personalen måste anpassa sig 
och vara flexibel över situationen.  
 

"ja det låg grejor överallt, flaskor och burkar och sådant. och sen låg han i 
en hög i soffan i ett annat rum där bredvid och luktade ju både, ja det 
luktade sprit och sådana här saker och smutsigt var det" 

 

Upplevelser av obehag 
I analysen belyses ett obehag som ambulanspersonalen inte kan sätta ord på, en 
olustkänsla i kroppen. Ambulanspersonalen uttalar ingen direkt rädsla under det hotfulla 
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mötet med patienten eller dennes omgivning, utan funderingar uppstod efter mötet om 
vad som skulle kunna hänt. Ambulanspersonalen känner att det var mer en obehaglig 
stämning, att situationen var otrevlig och att det kunde uppstå våldsamheter om 
ingenting gjordes åt situationen.  
 

"det var väldigt....det var obehaglig stämning det var ju inget uttalat 
hot.....det var så att nackhåren reste sig" 

 
Analysen visar att ambulanspersonal utsattes för direkta hot eller verbala påhopp. De 
blir kallade för otrevliga och förnedrande tillrop i deras yrkesroll. Detta skulle inte 
accepteras på samma sätt i den privata vardagen.   
 

"ni ska inte gapa era ambulans jävlar" 
 
Onyktra personer tar till ett språk som kan kännas både hotfullt och förnedrande för 
ambulanspersonalen. I arbetet som ambulanspersonal är det viktigt att inte själv 
provocera fram mer aggression hos den redan aggressiva och hotfulla personen, utan 
istället ta ett steg tillbaka och känna av situationen. I analysen framkommer det även att 
ögonkontakt med en aggressiv person bör undvikas då detta kan upplevas som 
provocerande och hotfullt och öka den redan laddade stämningen. Analysen påvisar att 
det endast var en person i varje händelse som upplevs hotfull och aggressiv mot 
ambulanspersonalen. Övriga personer runt händelsen försökte ge stöd och hjälp åt 
ambulanspersonalen.  
 

"fast han kunde ju inte komma loss och emot oss...jag vet inte...eller det 
kanske är tur att man inte har facit i handen vad han hade gjort om ingen 
höll i honom...det kanske inte hade hänt någonting han hade kanske bara 
stått och gapat...men det" 

 
Personer som får snedtändning under drog- och alkoholpåverkan kan vara svåra att 
handskas med. De kan bli fysiskt mycket starka och i detta tillstånd sakna normala 
spärrar. Det påvisas i analysen vikten av att inte börja argumentera med personen i fråga 
som känns instabil i humöret, för att inte förvärra situationen. Om ambulanspersonalen 
bedömer att patienten kan stanna kvar i hemmet poängteras för patienten eller dennes 
anhörig att de ska höra av sig igen om tillståndet försämras och behovet av akutsjukvård 
behövs.  
 

"vi propsade ju inte på att vi skulle ha med oss patienten...är det så att han 
blir sämre får ni ringa igen".  

 
Analysen visar att när ambulanspersonal känner igen den hotfulla personen från det 
privat livet, framkommer efter händelsen en rädsla för att personen i fråga ska söka upp 
eller konfrontera ambulanspersonalen eller dennes familj. Det viktigaste för personalen 
är att inte familjen blir inblandade i efterförloppet. Att utsättas för flera hot eller påhopp 
som inte är arbetsrelaterade skrämmer amulanspersonalen.  
 

"han har säkert  ett agg till mig efter denna händelse" 
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Känslan av frustration 
Temat frustration betonas bland annat av känslan att känna sig utnyttjad känslomässigt 
av patienten. Det kan vara verbala kränkningar riktade mot ambulanspersonalen i den 
situationen där patienten får vård i eller utanför ambulansen. Ambulanspersonalen kan i 
en del situationer fråga sig vad de egentligen gör hos patienten. Varför har patienten 
eller någon i dennes omgivning ringt efter hjälp? Patienten visade ingen vilja att vårdas.   
 

”man fick inte ut något av han när man frågade utan han sa att man kunde 
dra åt helvete i princip, det var sådana saker…att vi inte hade med honom 
att göra” 

 
Känslan av frustration upplevs av ambulanspersonalen i form av att den vård som ges är 
av nytta för patienten, men patienten i sin tur visar ingen ”tacksamhet” för denna insats. 
Analysen påvisar en stress hos ambulanspersonalen när de inte kan utföra sina 
undersökningar på patienten så som blodtryck, puls och andra vitalparametrar. 
Ambulanspersonalen upplever att behovet av de olika kontrollerna finns, men de kan 
inte utföras på ett tillfredsställande sätt då patienten inte medverkar. Detta hindrar 
ambulanspersonalen från att utföra sitt jobb.  
 

”det  var fullständigt omöjligt, jag kunde ju inte ta något blodtryck eller 
någonting sådant i ambulansen” 

 
Att hjälpa en människa som har ett aggressivt beteende, men som samtidigt har behov 
av sjukvård kan både vara frustrerande och kännas kränkande för ambulanspersonalen. I 
analysen framkommer att de verbala kränkningarna och hoten eller de fysiska slagen 
kan få ambulanspersonalen att känna frustration över arbetssituationen. Känslan av 
irritation eller ilska mot patienten som gjorde detta emot dem framträdde då.  
 

”dom här slagen han utdelade var ju inget som skadade mig, det jag blev 
mest förbannad på var när han spottade mig i ansiktet, för det kändes mer 
som en medveten sak av honom” 

 
Enligt ambulanspersonalen upplevs denna handling mer personligt riktad än de slag som 
utdelades. Detta känns som en stor kränkning av ambulanspersonalens integritet och 
upplevelsen av att patienten har gått rejält över gränsen. Det kan i dessa situationer vara 
svårt att skapa en god vårdrelation tillsammans med patienten. Amulanspersonalen 
försöker anpassa sig och hjälpa patienten efter de förutsättningar som finns. De försöker 
lindra smärta och obehag trots det förnedrande bemötandet de utsätts för av patienten. 
Personalen agerar ändå professionellt mot patienten och dennes omgivning. Resultatet 
av mötet blir att ambulanspersonalen håller en distans till patienten, gör det som är 
”nödvändigt” och håller god min inför patienten. Det är först efter det hotfulla mötet 
som ambulanspersonalen uttrycker ilska och en undran över hur människor kan 
uppträda på ett oacceptabelt sätt. Detta bearbetas genom att ambulanspersonalen 
reflekterar över händelsen med sin kollega.  
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Reflektion av egen säkerhet 
Något som verkar vara inpräntat i varje ambulanspersonal är att de ska sätta sin egen 
säkerhet i första rummet. Befinner sig ambulanspersonalen i en hotfull miljö försöker de 
att snabbt få med sig patienten därifrån, ifrån den hotfulla situationen för att kunna 
fortsätta att vårda patienten på ett säkert sätt. Analysen visar att personalen i de fallen 
försöker komma bort från den hotfulla person som funnits i omgivningen.  
 

” jag minns att jag  sade till min kollega  att nu åker vi härifrån och är det 
något vi behöver göra med patienten så stannar vi lite längre bort då … 
bort från denna bygdegård” 

 
Ambulanspersonalen försöker få med sig patienten om det går. Ibland kan situationen 
bli så ohållbar att den egna säkerheten sätts på spel. Ambulanspersonalen kan bli 
tvungen att lämna kvar patienten tills det att den hotfulla situationen har lugnat sig eller 
att de tillkallat polis till den hotfulla platsen. I väntan på att polis anländer kan 
ambulanspersonalen bli tvingade att ta sig till en säker plats, utan möjlighet att ge 
patienten vård. Det behöver inte vara någon hotfull situation från början utan läget kan 
snabbt förändras. Det blir inte alltid som ambulanspersonalen varit inställda på innan 
mötet med patienten och situationen. Det gäller då för ambulanspersonalen att vara 
flexibla och lyhörda inför situationen.    
 

”och detta resulterade i att min kollega sa till mig att kom vi sticker 
härifrån vi skall inte behöva bli utsatta för det här… så vi stack därifrån 
eller vi sprang nedför trappan och han efter då och åh vi sprang till våran 
bil som stod en bit bort åh och äh ringde efter polisen” 

 
Ambulanspersonalen upplever ofta att de vill ha med polisen vid misstänkt hotfulla 
situationer. Polis kan även tillkallas till ”kända” adresser, där ambulanspersonalen vet 
att det finns ett missbruk och att kollegor tidigare upplevt det hotfullt. 
Ambulanspersonalen begär oftast att polis följer med in i den misstänkt hotfulla 
situationen så att inte deras egen säkerhet äventyras. Innan ambulanspersonalen kommer 
fram till patienten försöker de få så mycket kompletterande uppgifter som möjligt 
genom SOS. Det gäller för ambulanspersonalen att vara så förberedd som möjligt innan 
framkomsten till patienten. Det kan vara så att SOS får försöka ta förnyad kontakt med 
inringande person för att förvissa sig om läget på platsen där ambulansen behövs.  
 

”vi går inte fram eftersom han hotade oss” … ”vi går inte fram innan 
polisen kommer” 

 
De gånger ambulanspersonalen har gått ifrån säkerhetstänkandet när en patient blivit 
aggressiv i ambulansen är när de tycker att det är kort tid till det att de är framme vid 
sjukhuset. När det bara tar några minuter till sjukhuset känns det som 
ambulanspersonalen här tar en risk och hoppas att allt går bra. Säkerheten sätts då till 
viss del åt sidan. Skulle det vara så att situationen blir ohållbar av olika anledningar får 
ambulanspersonalen lämna ambulansen med patienten eller låta den hotfulla patienten 
komma loss från båren och från ambulansen. Personalen får sedan invänta att polisen 
kommer till undsättning. 
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”jag säger till honom att gasa på lite så att vi kommer fram och ett tag hade 
jag väl funderingar på att vi skulle stanna… det tar ju bara fem minuter till 
sjukhuset” 

 

Eftertankens betydelse 
Analysen påvisar att ambulanspersonalen är så fokuserad på att vårda under pågående 
situationen, att de ibland inte tänker på de risker de utsätter sig för. Det var först efteråt 
de uppfattade att de hade varit med om en hotfull situation. Analysen visar även att det 
kan vara hela stämningen runt omkring den hotfulla situationen som gör det lite kusligt, 
men vid eftertanke och reflektion kändes inte situationen som hotfull. Det kunde vara 
miljön runt omkring som trissade upp stämningen. Av detta byggs det upp en förväntad 
hotfull situation som inte är relevant. 
 

”Nä en mycket märklig situation det kanske inte låter så hotfullt när man 
berättar om det men det var väldigt obehagligt när man var i det. Det var 
någonting i situationen som gjorde det hotfullt , skum belysning , svårtolkad 
information, svårt att säga exakt vad det var” 

 
Ambulanspersonalen upplever även att de bygger på sig erfarenheter som gör att de mer 
kan undvika hotfulla situationer. Att de kan känna av situationen och anpassa sig efter 
den. Ambulanspersonalen reflekterar över vad de kunnat göra annorlunda, vad som 
egentligen kunnat hända. Analysen visar att den hotfulla situationen har gett 
ambulanspersonalen en tankeställare inför framtida möten. Varje hotfull situation 
påvisar analysen, är en erfarenhet som ambulanspersonalen bär med sig och är 
utvecklande för yrkesrollen  
 

”men det är inget som jag har mått dåligt av, men man lär ju sig alltid 
något av det” 

 
I analysen beskrivs hur det finns en bild som ofta stämmer att när ambulanspersonalen 
kommer är oftast människor vänliga. Eftersom ambulanspersonalen kommer för att 
hjälpa någon som är i nöd är människor vanligtvis tacksamma.  Det kan då ses som 
överraskande att ambulanspersonalen kan få ett hotfullt bemötande. Samtidigt vet 
ambulanspersonalen om att människor blir oberäkneliga i påverkat tillstånd av alkohol 
eller droger. Analysen visar att alkohol och droger är den bidragande faktorn till att det 
hotfulla mötet uppstår.  
 

”vi kom dit och skulle hjälpa den här patienten och det trodde jag ju inte att 
man som ambulanspersonal var så utsatt att när man kom för att hjälpa 
någon att dom ville oss illa det hade jag inte kunnat tro faktiskt” 
 
 ”Man inser då att man liksom att folk inte rullar ut röda mattan när vi 
kommer så som jag hade trott innan utan att alla blir glada för det blir inte 
alla har man ju lärt sig”    
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Intervjupersonerna som medverkar i studien arbetar på två olika ambulansstationer i 
mindre städer i Sverige. Det kunde ha varit av intresse att genomfört intervjuer på en 
ambulansstation i en storstad. På grund av de beskrivningar som rapporterats i litteratur 
och media om ett ökat våld som finns i de större städerna. Inkluderingskriterierna var 
ambulanspersonal som varit utsatt för ett hotfullt möte i sin yrkesroll. Mötet med hot 
och våld kan all ambulanspersonal ställas inför. Därför valde vi att tillfråga all 
ambulanspersonal oberoende av deras yrkeskategori så som ambulanssjukvårdare, 
sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Det är ingen av ambulanspersonalen i vår 
studie som uttrycker att de mått dåligt efter att de upplevt det hotfulla mötet. Om vi 
hade tagit hjälp av vårdenhetschefen på respektive ambulansstation som i sin tur valt ut 
vilka som skulle deltaga i studien, kunde detta ha resulterat i att de valt personer som 
varit med om någon uppmärksammad hotfull händelse. Det hade i sin tur kunnat leda 
till att vi fångat ambulanspersonal med traumatiska upplevelser i efterförloppet och 
utfallet av resultatet hade då blivit annorlunda.  
 
Genom artikelgranskning fann vi ett stort utbud av kvantitativ forskning inom ämnet hot 
och våld inom vården. Det finns även kvalitativforskning gjord inom ämnet hot och 
våld men då mestadels med inriktning mot psykiatrisk vård och socialomsorg. Med 
anknytning till detta valde vi en kvalitativ intervjustudie inom ambulanssjukvård. Valet 
att välja intervju som metod grundades sig i intresset för att få fram upplevelsen av det 
hotfulla mötet med patienten inom ambulanssjukvård. Genom någon annan metod än 
kvalitativ intervju ser vi det som svårt att belysa och få fram upplevelsen från den 
enskilda människan. Genom det personliga mötet som uppstår under intervjun kan det 
för ambulanspersonalen vara lättare att uttrycka sina innersta känslor och upplevelser. 
För att få fram den subjektiva upplevelsen under intervjun hos ambulanspersonalen 
användes livsvärldsperspektivet som ansats (Dahlberg, 1997; Dahlberg, m.fl., 2001).  
 
Brister fanns i intervjutekniken och avsaknaden av intervjuerfarenhet från oss. Vi 
upplevde att vissa svårigheter uppkom, då det kunde vara svårt att få ett flyt i intervjun. 
En svårighet var att ställa ”rätt” följdfrågor till intervjupersonens beskrivning. Detta 
kunde ha orsakats av en förförståelse som vi har inom akutsjukvård, vilket resulterar i 
att vissa utsagor som den intervjuade berättar om blir ytligt beskrivet. Strävan fanns hos 
oss att tygla vår förförståelse eftersom vi har en egen erfarenhet av akutsjukvård. Det 
var genom att under hela analysprocessen reflektera över den egna tidigare förståelsen 
så att den inte tog överhanden och därmed påverkade resultatet. Här hade vi också nytta 
av att vara två, genom att hela tiden vara i dialog med varandra samt med innebörderna 
så att slutligen fenomenets innebörder kunde beskrivas. Vi upplevde att 
ambulanspersonalen beskrev sina upplevelser och känslor på ett utförligt sätt och visade 
ett engagemang att dela med sig av sina erfarenheter. Vi upplever själva att de sista 
intervjuerna i studien blev de utförligaste. Genom att utföra ett antal intervjuer så blir 
förmågan och känslan för att ställa ”rätt” följdfrågor och vid ”rätt” tillfälle bättre.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det hotfulla eller våldsamma mötet med en patient leder till att 
ambulanspersonal känner ilska, frustration, obehag och en känsla av att vara utlämnad. 
För att god omvårdnad ska kunna ges krävs det en relation som är baserad på förtroende 
mellan patient och den som vårdar. För att en god omvårdnad skall utvecklas måste 
båda parter ha en så god kommunikation, att de förstår varandras känslor och tankar. 
Det kan i vissa pressade situationer vara svårt för ambulanspersonal som vårdar att 
uppnå dessa faktorer. Kommunikation är ett komplicerat verktyg. Detta verktyg utgörs 
både av det medvetna språket och det omedvetna kroppsspråket. 50-90 procent av 
kommunikationen består av ordlösa handlingar såsom blick, mimik och röstläge. 
Kommunikation kan leda till konflikter speciellt om kommunikationen är otydlig, 
ofullständig eller nedvärderande. Ett fungerande samtal kan förebygga hot och 
våldshandlingar och kan minska aggressioner. I en allvarlig våldssituation kan ett 
lugnande samtal upplevas som irriterande och öka aggressionen och faran (Hellzén, 
2000;  Nenzén, 2003).  
 

Alkohol och drogers påverkan 

Grunden till att den hotfulla situationen uppstår i vår studie beror till största del på 
alkohol och drogers inverkan hos den hotfulla personen. Detta kan bero på att inom 
hälso- och sjukvård är det ambulanspersonal och personal på akutmottagningar som till 
största del träffar på personer som är i ett alkohol- och drogpåverkat tillstånd. Respekten 
försvinner för ambulanspersonal och dess yrkesutövande hos den alkohol eller 
drogpåverkade personen. I Sydkorea utfördes en intervjustudie på en akutmottagning. 
Där framkom att sjuksköterskorna upplevde sig kränkta av den bristande respekten från 
patientens sida vid våldsamma eller hotfulla situationer. Denna känsla uppkom främst i 
mötet med berusade patienter (Nyström, 2003). Ambulanspersonal vistas ofta i miljöer 
där det finns alkohol och droger, eftersom många skador och sjukdomar uppkommer i 
samband med nyttjandet av detta. En grupp som ökat i samhället är blandmissbrukarna 
och denna patientgrupp kan vara väldigt oberäkneliga i påverkat tillstånd. 
Ambulanspersonal i vår studie påvisade att de har stor respekt för blandmissbrukare 
samt att ambulanspersonal får vara på sin vakt under vårdandet. Det finns inte samma 
acceptans hos ambulanspersonal för alkohol- eller drogpåverkade patienter med 
aggressivt beteende som för psykiskt eller somatiskt sjuka som har ett aggressivt eller 
hotfullt beteende. Isaksson (2008) påvisar i sin avhandling att personal inom 
sjukhemsvård har inställningen att den hotfulla situationen måste lösas. I jämförelse 
med vår studie känner ambulanspersonal inte samma behov av att lösa den hotfulla 
situationen. Det kan finnas olika faktorer till detta, som att ambulanspersonal har ett 
kortare möte med patienten samt att patienten oftast är okänd för dem. Vi anser att inom 
psykiatriska vårdavdelningar och inom social omsorg är det lättare för personal att 
relatera det hotfulla uttrycket hos patienten till den kända grundsjukdomen. Personalen 
har en helt annan förutsättning då de träffar patienten under en längre tid och lär känna 
dem på ett mer personligt plan. Vi reflekterar över att en person som är aggressiv men 
som personalen känner och vet bakgrunden om behöver inte upplevas lika hotfull.  
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Tidpunkt 
Inom ambulanssjukvård inträffar de flesta hotfulla möten under sena timmar på dygnet. 
Detta är ett välkänt fenomen (Corbett, Grange & Thomas, 1998). I vår studie framkom 
det att ambulanspersonal är väl medvetna om att det inträffar mer våldsamheter nattetid 
samt under helger. De förbereder sig mer mentalt på detta vid uttryckning under dessa 
tidpunkter. Vi anser att människan inte kan vara lika uppmärksam och fokuserad under 
ett nattpass jämförelsevis med ett dagpass. Detta kan leda till att uppmärksamheten 
försämras och att ambulanspersonal inte ser eventuella varningssignaler för ett hotfullt 
möte. Även om det finns statistiskt bevisat att det mesta våldet inträffar under dessa 
tider anser vi att miljön omedvetet påverkar ambulanspersonal. De skapar sig redan 
innan mötet med patienten en otrygg känsla beroende på omgivningen. Det kan 
exempelvis kännas mer otryggt mitt på natten, när det är mörkt ute och inga andra 
människor som är vakna eller i rörelse. Väl framme vid adressen ska 
ambulanspersonalen ta sig fram genom eventuella trånga och mörka utrymmen. Detta 
kan i sin tur göra att ambulanspersonalen bygger upp ett obehag. Fantasin får större 
utrymme. Denna bild kanske inte skulle ha skapats en måndag förmiddag.  
 

Frustration 
Viljan att hjälpa den behövande människan är en grundpelare inom ambulanssjukvård. 
Resultatet i studien visar att ambulanspersonal känner frustration då de är där för att 
hjälpa och börja behandla den behövande patienten. Trots att behovet föreligger, kan 
behandling inte påbörjas då antingen patienten eller någon i dennes omgivning 
motsätter sig detta med ett hotfullt bemötande. Detta blir väldigt stressande och 
frustrerande för ambulanspersonal. I vår studie framkom det att vid ett flertal tillfällen 
ifrågasätter ambulanspersonalen sig själva vad de egentligen gör på platsen. Känslor 
som hopplöshet och otillräcklighet framträdde. Detta har även framkommit i studier 
som gjorts tidigare. Aggressivt eller våldsamt beteende från patienten kan leda till att 
personal börjar ifrågasätta sin roll som vårdare. Efter en våldsam situation påvisar 
majoriteten av personalen att de blev mer försiktiga och avvaktande i arbetet med 
patienten. De kände en mindre tillfredställelse i det direkta patientarbetet samt en 
ihållande rädsla efter det hotfulla mötet. Detta beskrivs även i mötet med svårt psykiskt 
sjuka patienter. Även där kan personal i vissa situationer uppleva sitt arbete som 
meningslöst. Personalen upplevde sig som offer och en känsla av vanmakt i det hotfulla 
mötet med den psykisktsjuka patienten (Arnetz & Arnetz, 2001; Hellzén, 2000).  
 
Det som för personalen känns mest kränkande och smärtsamt är om patienten går över 
den ”osynliga” gräns för vad som är ett acceptabelt beteende (Carlsson, 2003; Isaksson, 
2008). Exempel på detta i vår studie är då ambulanspersonal fick ta emot en spottloska i 
ansiktet eller då en annan ambulanspersonal blev hotad med kniv. Dessa situationer är 
några som vi reflekterar över och det är ett klart övertramp mot vad som är acceptabelt 
att utstå i sitt yrkesutövande. I likhet med det vardagliga samhället har alla människor 
en sfär runt sig. Denna personliga sfär avgör hur nära de vill släppa in någon annan 
människa (Nenzén, 2003). Vi anser att när ambulanspersonalen utsätts för hot och våld 
ökar denna sfär omedvetet. Ambulanspersonalen tar då ett steg tillbaka och har svårt att 
komma patienten nära. Detta medför att livsvärldsperspektivets grund i relation till 
patienten är svår att uppfylla.  
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För ambulanspersonal som utsätts för hot eller våld försvåras möjligheten att lyssna in 
eller att få en god relation med patienten. Vårdarna i Hellzén (2000) ställer sig frågan 
om det verkligen finns en mening att ge vård i hotfulla och våldsamma möten där 
patienten gått över gränsen. Bli utsatt för bespottningar kan vara svårt att förhålla sig 
professionellt till, liksom ambulanspersonalen upplevde vårdarna ett personligt angrepp. 
De hade en känsla av att vara besmittade och orena. Detta innebär för en del av 
ambulanspersonalen att de tar sin yrkesroll som skydd, istället för att ta angreppen 
personligt. Ett skydd för att minska det psykiska lidandet som kan uppstå efter det 
hotfulla mötet. Vi anser att beroende på vad det är för situation som 
ambulanspersonalen utsätts för kan det vara svårt att alltid vara professionell. 
Ambulanspersonalen ska inte behöva utsättas för vilka kränkningar som helst utan att få 
reagera och visa känslor. Vi anser även att det är ambulanspersonalens rättighet att 
påvisa för patienten att de inte accepterar det aktuella beteendet. Det är 
ambulanspersonalens arbetsmiljö det handlar om.  
 

Yrkestrygghet 
I resultatet påvisas att ambulanspersonal under den pågående hotfulla situationen inte 
kände någon rädsla, utan stället upplevde ett obehag över situationen. Detta kan bero på 
att ambulanspersonalen befann sig i sin yrkesroll och var närvarande i sitt försök att 
vårda patienten. Människor reagerar olika i våldsamma eller hotfulla situationer. En del 
reagerar direkt, andra efter timmar eller dagar. Rädsla, obehag eller skräck är några 
upplevelser som framkommer efter det hotfulla mötet. Andra människor beter sig 
relativt oberörda. Precis som i det övriga samhället finns det olika kategorier av 
människor inom ambulansyrket. Det går därför inte att generalisera upplevelsen av hot 
och våld hos den enskilda individen i ambulanssjukvården. Förklaringen till de olika 
reaktionerna kan grunda sig i om den drabbade varit ensam, hade upplevt hotfulla möten 
tidigare eller var beredd på att det kunde inträffa (Arbetarskyddsstyrelsen, 1993). Vi 
anser att ambulanspersonal uttrycker ett lugn i sin yrkesroll. Detta tror vi grundar sig i 
att personal i vår studie hade gedigen erfarenhet i yrket. De har byggt upp sin kunskap 
genom att ha varit med om utsatta lägen och lärt sig att känna igen varningssignaler. 
Ambulanspersonal undviker genom erfarenhet att utsätta sig för riskfyllda situationer i 
den mån det går. Eftersom ambulanspersonalen arbetar i ett par är det risk för att de blir 
väldigt utsatta i en hotfull miljö. Vetskapen om att det kan ta lång tid innan hjälp 
anländer kan upplevas frustrerande för ambulanspersonal. Detta kan bero på att polis är 
upptagen med annat eller att ambulanspersonalen befinner sig långt ifrån där polis finns.  
Ambulanspersonalen är idag mer medveten om riskerna vid misstanke om en hotfull 
situation eftersom våldet i samhället har ökat. Det är rutin i storstäderna att polis följer 
med ambulansbesättning till misstänkta hotfulla situationer eller ”kända” adresser. 
Denna rutin har nu även kommit till de mindre städerna och orterna.  
 
Vi anser att ambulanspersonalen har fått bättre utbildning och kunskap om hot och våld. 
Detta resulterar i att ambulanspersonalen alltid ska sätta sin egen säkerhet före att hjälpa 
och vårda patienten. Det är ingen som ”tackar” ambulanspersonalen om de blir skadade 
och inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Detta resonemang går i grunden emot 
livsvärldsperspektivet och vårdrelationen mellan personal och patient, då 
ambulanspersonalens säkerhet går före patientens behov. Inom ambulanssjukvård kan 
det i vissa situationer vara svårt att lyssna helt på patientens perspektiv, utan det 
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medicinska behovet får till en början styra vården. Det gäller dock för 
ambulanspersonalen att bära med sig en vilja av att förstå patientens perspektiv i de 
olika situationerna. Detta för att en god balans mellan patient och ambulanspersonal ska 
uppstå i vårdrelationen. 
 

Framtida forskning 
Det finns inte så mycket forskning inom området ambulanssjukvård i Sverige som inom 
andra hälso- och sjukvårdområden. Detta beror på att ambulanssjukvård har olika 
utseende i olika landsting. Nu har yrkesnivån höjts och ambulanssjukvård har utvecklats 
från ”taxiverksamhet” till att innehålla hög specialiserad sjukvård. Vi tycker därför att 
ambulanssjukvården borde bli ett mer intressant område att forska inom och att mer 
pengar satsas på detta. En framtida intressant forskningsaspekt kan vara att jämföra om 
ambulanspersonalens vårdande och bemötande påverkas om patienten är hotfull eller 
inte. Metoden för detta ämne skulle kunna genomföras med hjälp av observations 
studie. En annan utgångspunkt för framtida forskning som vi tycker kan vara av intresse 
är att utföra om det finns skillnader i hur kvinnlig ambulanspersonal upplever hot och 
våld situationer i jämförelse med manliga kollegor.  

 
Slutsats 

Studien visar att ambulanspersonalen arbetar i en utsatt miljö. Under kvällar, nätter och 
helger besöker de platser där alkohol och droger finns i omgivningen. Resultatet i 
studien visar att riskerna för att utsättas för hot och våld ökar i dessa miljöer. I samband 
med hotfulla möten kan det vara svårt att finna en tillfredsställande vårdrelation mellan 
patient och vårdare. Detta gör att ambulanspersonal upplever frustration över 
situationen. Det är svårt att utföra den vård det finns behov av. Ambulanspersonal 
känner oftast ingen rädsla under det pågående hotfulla mötet, om rädsla uppkommer 
sker det först efter den hotfulla situationen. Resultatet visar dock att obehag är en känsla 
som följer ambulanspersonalen under det hotfulla mötet. Genom erfarenhet stärks 
ambulanspersonalens förmåga att förutse och eventuellt undvika att ställas inför hotfulla 
situationer. Resultatet påvisar att ambulanspersonalen alltid försöker att ge patienten en 
god vård efter de förutsättningar som råder. Blir situationen alltför hotfull och 
ohanterlig för ambulanspersonalen så måste deras egen säkerhet gå före patientens 
behov av hjälp och vård. 

Studien kan för ambulanspersonal och övrig personal inom hälso- och sjukvården vara 
av intresse då det påvisar att känslor som exempelvis obehag, ilska och frustration är 
vanligt förekommande i mötet med den hotfulla patienten. Detta kan i sin tur bekräfta 
vad vårdpersonal kanske känner, men inte vågat uttrycka verbalt inför andra. Studien 
kan vara ett underlag till att förbättra ambulanspersonals arbetsmiljö. Genom att belysa 
för ambulanspersonal om de risker som finns och öka medvetenheten om de olika 
hotfulla möten som ambulanspersonalen ställs inför.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
Vi är två sjuksköterskor som läser vidareutbildning inom ambulanssjukvård vid Borås 
Högskola. I utbildningen ingår det ett examensarbete inom ämnet ambulanssjukvård. 
Vårt arbete kommer att handla om är hot och våld inom ambulanssjukvården. Tidigare 
forskning som finns genomförda inom ämnet är mestadels statistiska studier. Vi är 
intresserade av den enskildes upplevelser av hot- och våldsituationer inom 
ambulanssjukvården. För att kunna undersöka den subjektiva upplevelsen kommer 
studien att bestå av intervjuer som kommer att spelas in på band.  
 
Syftet med studien är att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av hot och våld i 
mötet med patienten.  
 
Deltagandet i studien är givetvis helt frivilligt. Materialet av intervjuerna kommer 
endast att läsas och analyseras av oss som är involverade i examensarbetet. De uppgifter 
som du lämnar under intervjun kommer inte att kunna kopplas ihop med dig som person 
i uppsatsen.  
 
Till intervjutillfälle ber vi dig att tänka ut en händelse som du har upplevt hotfull eller 
våldsam i din arbetsroll. Denna händelse kommer sedan att ligga till grund för intervjun.  
 
Om det är några oklarheter är ni välkomna att höra av er till oss. 
 
Med vänliga hälsningar   
 
Johan Jakobsson    Malin Börjesson  
0736-796836    0702-940310 
Johan.jakobsson@lj.se   malin121@hotmail.com
 
Handledare: 
Gunilla Carlsson  
033-435 47 70 
Gunilla.carlsson@hb.se
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