
EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP  
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2008:19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulanspersonalens behov av stöd efter en hot- eller 
våldssituation 

En kvalitativ intervjustudie 
 
 
 
 
 

Johanna Lundgren  
Jenny Nylén 

 
 

 
 
 
 

 



 
Uppsatsens titel: Ambulanspersonalens behov av stöd efter en hot- eller 

våldssituation – en kvalitativ intervjustudie 
 

Författare: Johanna Lundgren & Jenny Nylén 
 

Ämne: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Ambulanssjuksköterskeutbildningen 
 

Handledare:  Gunilla Carlsson 
 

Examinator:  Här anges examinatorns namn  
 

  
 
Sammanfattning    
 
Hot och våld inom sjukvården är ett ökande problem. Vårdare som utsätts för hot och 
våld påverkas negativt i sitt arbete. Ambulanspersonal måste under en begränsad tid och 
i en akut situation etablera en bra relation till vårdtagaren. För att förutsättningarna att 
klara detta ska vara så bra som möjligt behöver vårdaren må bra. Därför är det viktigt att 
vårdaren efter att ha varit utsatt för en hot- eller våldssituation får möjlighet att bearbeta 
händelsen. 
 
Syftet med studien är att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av behov av stöd 
efter att ha varit utsatt för en hot- eller våldssituation. 
 
En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Sex personer på två olika ambulansstationer i 
Västra Götalands regionen intervjuades. 
 
I resultatet framkom att ambulanspersonalen behöver stöd ifrån sina kollegor för att 
bearbeta det inträffade, detta i form av samtal. Är inte detta tillräckligt är stöd ifrån 
verksamheten i form av samtal med chefen eller utomstående, t.ex. diakon eller kurator, 
det som ambulanspersonalen upplever sig behöva. Det visade sig även vara viktigt att få 
tid för återhämtning.  
 
I diskussionen förs resonemang kring studiens genomförande. Här diskuteras även 
möjligheten till samtal och handledning, reaktioner på hot och våld samt att personalen 
behöver påtala när behov av stöd finns. 
 
 
 
Nyckelord:  Ambulanssjukvård, Hot, Våld, Stöd, Ambulanspersonal, Återhämtning, 
Samtal 
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INLEDNING 

Media förmedlar dagligen nyheter om hotfulla och våldsamma människor i vårt 
samhälle, problemet finns överallt. Vem som utövar hot- och våldshandlingar och vem 
som drabbas kan vi aldrig veta på förhand, många gånger handlar det om att befinna sig 
på fel plats vid fel tillfälle.  
 
Arbete inom sjukvården innebär att få möjlighet att träffa många olika människor, alla 
med olika livserfarenheter, mål och värderingar. Naturligtvis möter även vårdpersonal 
hot och våld i sitt arbete. Detta kan vara svårt att hantera, vårdyrket är ofta valt med 
målet att vilja hjälpa andra, att då bemötas hotfullt och våldsamt kan innebära att 
yrkesvalet ifrågasätts. Vårdaren som utsätts förväntas vara professionell och kunna 
hantera situationen på ett sätt som är bra för vårdtagaren och alla övriga inblandade.  
 
När någon ringer efter ambulans har det ofta inträffat något oväntat, både vårdtagare 
och anhöriga är många gånger rädda och oroliga. Rädsla och oro kan uttryckas på 
många olika sätt, ibland i form av hot och våld. Ambulanspersonalen arbetar två och två 
i varje ambulans detta innebär att hjälp kan vara långt borta om en vårdtagare eller 
anhörig blir hotfull eller våldsam. Situationen måste lösas utifrån stundens 
förutsättningar. 
 
Människor kommer alltid att använda sig av hot och våld i olika situationer, detta kan vi 
aldrig bli helt fria ifrån. Det vi istället kan göra är att se till att må så bra som möjligt i 
vårt arbete och bearbeta de händelser som inträffar, detta för att orka jobba vidare och 
vara bra vårdare till nästa patient. Hur hanteras då dessa situationer bäst? Vad behöver 
ambulanssjuksköterskan för hjälp för att orka arbeta vidare och vara en bra vårdare? 
Detta var frågor som vi ställde oss som snart färdiga ambulanssjuksköterskor. 
 
BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs hot och våld inom vård i allmänhet och därefter inom 
ambulanssjukvård. Tidigare forskning presenteras och en vårdvetenskaplig förankring 
genom hälsa och lidande beskrivs. 
 

Hot och våld inom vård 
Hot och våld inom sjukvården ökar. Sjuksköterskor löper tre gånger så stor risk att bli 
utsatt för hot och våld än någon annan yrkeskategori (Keely, 2002). Unga 
sjuksköterskor utsätts oftare för hot och våld än äldre och män utsätts oftare än kvinnor. 
Sjuksköterskor som arbetar natt är mer utsatta än sjuksköterskor som arbetar dagtid och 
inom psykiatrin är det vanligare med hot och våld än inom geriatriken (Arnetz, 1998). 
De patientkategorier som vanligen är hotfulla och våldsamma är kriminella, 
missbrukare, psykiskt sjuka och dementa (Sandström, 2007). Hur vanligt hot och våld 
inom vården är går inte att bedöma eftersom många fall aldrig rapporteras (Keely, 
2002). Vårdare som utsätts för hot eller våld påverkas negativt i sitt arbete. 
Vårdkvaliteten sjunker och personalen känner sig stressad (Arnetz & Arnetz, 2001). 
Många kände sig arga, irriterade, frustrerade och ledsna. Även känslor av hjälplöshet 
och kränkning visade sig efter vålds- eller hot händelser. I det fortsatta arbetet har 
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personalen blivit försiktigare, mer på sin vakt. Många upplever även att arbetsglädjen 
minskat (Menckel & Viitasara, 2000). Även i Arnetz och Arnetz (2001) studie reagerar 
personalen med besvikelse, ilska och rädsla efter en hot- eller våldssituation. Efter 
händelsen anser personalen att de är mer försiktiga, räddare och trivs inte lika bra på 
arbetsplatsen. 
 
Carlsson (2003) menar att i mötet mellan vårdare och en våldsam vårdtagare är det 
viktigt att vårdaren förmår att stanna kvar i ögonblicket. Klarar vårdaren av detta i en 
situation där känslan av att vara hotad och rädsla för mötet med vårdtagaren är påtaglig 
kommer rädslan avta. Känslan av rädsla minskar när vårdaren känner igen och 
accepterar situationen. Klarar vårdaren att hantera sin rädsla blir mötet med vårdtagaren 
positivt. Vårdaren strävar efter att möta patienten öppet och förutsättningslöst och 
försöker förstå den mening situationen har för vårdtagaren. Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud och Fagerberg, (2003) anser att en vårdare som klarar att behålla sitt 
lugn utstrålar stabilitet och lugnar vårdsituationen. Vidare menar Carlsson att om 
vårdaren inte kan hantera sin rädsla blir mötet negativt. Vårdaren visar sin oro och 
klarar i denna situation inte att vara lyhörd och lyssna på vad vårdtagaren egentligen 
önskar. Blir mötet med vårdtagaren negativt tar vårdarens rädsla tillslut över mötet. Alla 
sätt att försöka finna en lösning på situationen avbryts och vårdaren tvingas ge upp och 
fly.  
 
Hot och våldshandlingar föregås nästan alltid av frustration. Vad som väcker frustration 
är individuellt, men kan vara t.ex. otydlig kommunikation eller skrämmande situationer. 
Den professionelle vårdaren kan antingen ge trygghet eller skapa ångest och förstärka 
skräck hos patienten. Om ångesten växer och blir ohanterbar är risken för hot och våld 
stor. Bemötande och yttre miljö är två saker som påverkar hur relationen mellan vårdare 
och patient kommer att utvecklas. Det skapar inte någon aggressivitet när någon är 
vänlig, om vänligheten inte uppfattas som hånfull. Bemöts någon däremot nedlåtande 
eller kränkande är risken stor att relationen utvecklas negativt. I en ful och sjaskig miljö 
inträffar fler våldsincidenter än i en vacker och väl skött miljö (Sandström, 2007). 
 
Sandström (2007) menar även att fysiska skador alltid blir uppmärksammade, men det 
är inte lika självklart att psykiska skador tas om hand. Ett obearbetat psykiskt trauma 
kan påverka en människas personlighet och där med även yrkeslivet och privatlivet. 
Även Arnetz (2001) menar att våld inte alltid behöver orsaka fysisk skada för att lämna 
spår hos den som blivit utsatt. Arbetets kvalitet kan försämras hos vårdpersonal som 
utsätts för stress i form av hot och våld från vårdtagare. För att orka fortsätta arbetet 
distanserar vårdaren sig patienten, detta är ett sätt att hantera situationen (Arnetz, 2001). 
 
I arbetsmiljölagen under allmänna skyldigheter finns beskrivet att det är arbetsgivarens 
skyldighet att se till att arbetstagaren har god kännedom om hur arbetet bedrivs, samt 
har den utbildning som krävs för att kunna bedöma och i möjligaste mån undvika de 
risker som finns (Arbetsmiljölagen). Enl. arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS 
1993:2) skall arbetstagare ha tillräcklig utbildning och information för att säkert kunna 
utföra sitt arbete och ska även ha möjlighet att kunna larma om så krävs för sin säkerhet. 
Det åligger arbetsgivaren att utreda de risker som kan förekomma i arbetet samt att i 
möjligaste mån reducera dem. Finns risk för hot och våld skall även stöd och 
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handledning ges, detta för att lindra så väl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren ska 
ha särskilda rutiner för detta. 
 

Hot och våld inom ambulanssjukvård 
Arbetsmiljöverket erhöll mellan åren 2002-2004 totalt tio rapporter om olycksfall 
genom fysiskt våld inom ambulanssjukvården som inneburit att personalen varit 
frånvarande från arbetet under minst en dag. Statistiken är dock missvisande då det 
finns fler fall som inte alltid leder till frånvaro från arbetet samt fall som aldrig 
rapporteras. I minst hälften av fallen har de personer som utövat våldet varit påverkade 
av alkohol eller andra droger (Arbetsmiljöverket). 
 
Hot och våld är vanligt förekommande på både akutmottagningar och inom 
ambulanssjukvård (Lundälv, 2007). Majoriteten av deltagarna i Suserud, Blomqvist och 
Johanssons (2002) studie om ambulanspersonal i Sveriges upplevelse av hot och våld i 
sitt arbete, uppgav att de varit utsatta för hot eller våld när de varit i tjänst. Det 
vanligaste var att personalen blivit verbalt hotad. Ambulanspersonal utsätts för hot och 
våld både på skadeplats, i patienternas bostäder och under transport. Att våld 
förekommer under transporten innebär inte bara en risk för ambulanspersonalen, 
trafiksäkerheten påverkas och därmed utsätts även medtrafikanterna för risker. 
(Lundälv, 2007) 
 
Dahlberg, m.fl., (2003) menar att den prehospitala akutsjukvården vanligen är en form 
av parvård där vårdaren är beroende av sin kollega. Detta kräver att vårdarna har tillit 
till varandra då arbetsmiljöerna ofta är nya och ibland är verbal kommunikation 
omöjlig. Ambulanspersonalens möte med patienten är ofta kort och kan ske i princip var 
som helst. I mötet ska vårdaren under en begränsad tid och i en akut situation etablera 
en god relation med patienten. Om vårdaren mår bra och har en bra arbetssituation är 
förutsättningarna de bästa för att mötet mellan vårdare och patient ska bli så bra så 
möjligt. Vidare menar Dahlberg, m.fl. (2003) att ingen situation får vara främmande för 
ambulanssjuksköterskan, att vara förberedd för en mängd olika situationer är en del av 
det prehospitala arbetet. I den prehospitala akutsjukvården balanserar sjuksköterskan sin 
medicinska kunskap med den vårdvetenskapliga kunskapen och omvårdnaden. Denna 
balansering skapar trygghet och tillit i mötet med patienten. Patientens situation avgör 
vilken vård som ska ges och därmed vilken kunskap som ska dominera mötet. Vården 
präglas av ambulanssjuksköterskans kunskap och vilja att förstå patientens livsvärld. Att 
ha ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardag uppmärksammas och att 
förstå, beskriva och analysera världen som den erfars av människor. 
Livsvärldsperspektivet stödjer vårdarens sätt att förstå patientens upplevelser i det akuta 
mötet. Det är också en förutsättning för att patienten ska kunna känna trygghet i 
vårdandet.  (Dahlberg, m.fl. 2003) 
 

Tidigare forskning 
En studie gjord av Suserud, m.fl. 2002 på tre ambulansstationer i Sverige visar att 
majoriteten av deltagarna i studien någon gång utsatts för hot eller våld. Mest 
förekommande var verbala hot, detta hade 78 procent av deltagarna i studien upplevt. 67 
procent hade blivit utsatta för fysiskt våld t.ex. sparkar och slag, 17 procent hade blivit 
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hotade med vapen. 98,1 procent av deltagarna ansåg att relationen mellan vårdare och 
patient påverkades av hot och våld. Den patientgrupp som deltagarna upplevde det 
lättast att tolerera hot och våld ifrån var dementa. Även Boyle, Koritsas, Coles och 
Stanley (2007) studie på ambulanspersonal i södra Australien visar att verbalt hot är den 
vanligast förekommande formen av hot inom ambulanssjukvården, näst vanligast är 
fysiskt våld. Kön och ålder påverkar vilka patienter som vanligen har ett våldsamt 
beteende. Patienter i åldern 30-44 år är de som är mest hotfulla och våldsamma, 
förekomsten är högre hos män än hos kvinnor enl. Grange och Corbett, (2002). Denna 
studie visar även att tid på dygnet är relevant. Hot och våld förekommer främst mellan 
klockan 18-24, däremot har veckodag ingen betydelse för förekomsten. Grange och 
Corbett (2002) har genomfört sin studie i södra Kalifornien 1995. Suserud m.fl. (2002), 
påtalar att det är svårt att jämföra studier gjorda i USA med arbetsmiljön i Sverige då 
hot- och våldskulturen skiljer sig åt markant i dessa länder. 
 

Vårdvetenskaplig förankring 
 

Hälsa och lidande 
Människan, hälsa och vårdandets grundmotiv utgör vårdvetenskapens ontologiska 
antaganden. Dessa antaganden tillsammans med en livsvärldsansats innebär att den 
unika människan beaktas (Dahlberg m.fl., 2003). Lidandet utgör en del av livet och av 
hälsan och hör samman med den mänskliga tillvaron. Lidandet berör frågor som t.ex. 
meningen med livet, likaså meningslösheten med detsamma. Att lindra det mänskliga 
lidandet har i alla tider utgjort vårdandets kärna. Förmågan att möta och lindra detta 
lidande är beroende av vår egen erfarenhet och mognad i det egna lidandet (Eriksson & 
Barbosa da Silva, 1991). Enligt Lanara (1981) reagerar varje människa olika i sitt 
lidande och behöver då en person som förstår henne och möter henne med värdighet. 
Ofta läggs fokus på ohälsa snarare än hälsa, vilket i och för sig inte är så konstigt då 
hälsan sällan är något som de flesta reflekterar över förrän den hotas (Eriksson & 
Barbosa da Silva, 1991). Antonovsky (2005) menar att det är i balansgången mellan 
hälsa och ohälsa som människans känsla av sammanhang (KASAM) utvecklas. 
KASAM avspeglar människans förmåga att hantera påfrestande situationer i livet och 
består av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 
står för den kognitiva uppfattningen där ordning respektive kaos, struktur respektive 
slumpmässighet och sammanhang respektive oförklarlighet ställs mot varandra. 
Hanterbarheten står för hur människan klarar påfrestningar i livet och vilka resurser som 
individen har för att göra detta. Den tredje och kanske viktigaste komponenten 
meningsfullhet, handlar om människans motivation i livet och att livet har en 
känslomässig innebörd. Det vanligaste är att dessa tre komponenter hänger samman, 
men med individuella variationer. En hög KASAM bör leda till en framgångsrik 
hantering av problem och därmed till bättre hälsa och livskvalitet. Dahlberg m.fl. (2003) 
menar däremot att känslan av trygghet är ett viktigt fenomen i relation till lidande och 
välbefinnande. Begreppet otrygghet har en nära koppling till fenomenet hot och önskan 
om att undkomma hotet är det som återställer tryggheten. Dessa upplevelser av trygghet 
eller otrygghet kan kopplas till olika former av lidande. Människan som utsatts för 
händelser som skapat ett sådant lidande kan sakna den grundtrygghet som krävs för ett 
gott liv. Ett gott liv kan i det här fallet jämföras med en god vård. En god vård kan 
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erbjuda välbefinnande genom ett lindrat lidande, men förutsätter att det mellan vårdare 
och patient finns någon form av mellanmänsklig relation. Det finns dock en del hinder 
för att skapa denna vårdande relation med patienten, menar Dahlberg m.fl. (2003), med 
hänvisning till Travelbee. Tid kan vara ett sådant hinder då vårdaren känner sig stressad 
eller om patienten gör att vårdaren känner sig osäker och rädd. Dessa hinder kan hindra 
utvecklandet av en god vårdrelation. Dahlberg m.fl. (2003) refererar vidare till 
Halldórsdóttir som påpekar att är inte vårdaren "färdig" med sina egna livserfarenheter 
och har analyserat sitt eget lidande, finns ej heller möjligheten att kunna hjälpa en annan 
människa till hälsa. 
 
Andersson (2005) belyser vårdarlidandet i sin magisteruppsats. Känslor som olust, 
utsatthet, frustration, besvikelse och obehag kan förekomma hos personalen i samband 
med vårdandet. Dessa känslor utgör i sin tur ett hot mot vårdandet och således 
patientens hälsa. Vårdaren uthärdar enligt Andersson lidandet i ensamhet eller 
gemenskap. Han menar att uthärdandet i ensamhet innebär att vårdaren tar avstånd till 
patienter och kollegor genom att prioritera sina egna behov och problem framför deras. 
Uthärdandet i gemenskap handlar däremot om att tillsammans med kollegor få 
bekräftelse och avlastning, genom att de tröstar, lyssnar och delar vårdarens problem 
och behov. Carlsson (2003) talar om att det är just när vårdarna blir rädda det blir som 
svårast för dem att utöva en god vård. Oftast är det den osäkre vårdaren som ger uttryck 
för denna rädsla. Är vårdaren osäker kan det bli så att han eller hon istället utnyttjar sin 
"maktposition”, vilket naturligtvis påverkar mötet med patienten ännu mer negativt, då 
även patienten upplever ett hot. Självklart finns det situationer då vårdarens säkerhet 
måste gå först. Men balansen mellan försöket till att skapa ett meningsfullt möte med 
patienten och känslan av att det kan utvecklas till en hotfull situation, blir komplext för 
vårdaren. För att optimera möjligheterna till en god vård, även under dessa pressade 
förhållanden, är det viktigt att reflektera över det stöd som vårdarna behöver. 
 

PROBLEMFORMULERING 

I dagens samhälle ökar hot och våld. Ambulanspersonal möter i sitt arbete patienter med 
olika diagnoser och bakgrunder som kan bidra till att mötet blir hotfullt eller våldsamt. 
Alkohol och drogpåverkade patienter, psykiskt sjuka och dementa är några av de 
patientkategorier som av olika anledningar kan agera hotfullt och våldsamt mot 
personalen under en ambulanstransport. Ambulansen är oftast bemannad av endast två 
personer, en som kör bilen och en som vårdar patienten. Att få hjälp av andra kollegor 
eller polis kan ta tid beroende på vilka resurser som finns lediga och hur långt bort de 
befinner sig. Ambulanspersonalens arbetsmiljö innebär att risken för att utsättas för hot 
och våld alltid finns. Vård ska ges på olika platser med olika förutsättningar och 
patienter vid varje uppdrag. 
 
För att mötet mellan patient och vårdaren ska bli så bra som möjligt behöver vårdaren 
må bra och ha en bra arbetssituation. Efter att ha varit utsatt för en hot- eller 
våldssituation är det viktigt att vårdaren får möjlighet att bearbeta händelsen för att orka 
fortsätta sitt arbete och kunna ge nästa patient god vård. Arbetsgivaren är skyldig att 
hjälpa arbetstagaren att hantera och bearbeta dessa situationer på bästa sätt. 
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Frågeställningar 
Vilket behov av stöd har ambulanspersonalen efter att ha varit utsatt för en hot- eller 
våldssituation? 
Vilket stöd erbjuds från verksamheten? 
Vilket stöd fick den utsatta personalen? 
Är det stödet tillräckligt för att kunna hantera situationen? 
 
SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av behov av stöd efter att 
ha varit utsatt för en hot- eller våldssituation. 
 
METOD 

Nedan kommer valet av metod att beskrivas samt hur studien genomfördes. 
 
Val av metod 
Författarna valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie utifrån ett 
livsvärldsperspektiv för att uppnå studiens syfte. Trost (1997) menar att den kvalitativa 
metoden ger möjlighet att fånga upp de egna upplevelserna och nyanserna hos olika 
individer när det gäller olika sätt att reagera och resonera. Enligt Kvale (1997) är 
samtalet ett samspel mellan två människor för att få veta något om andra människors 
erfarenheter, känslor och förhoppningar i den värld de lever i. Samtalet i form av utbyte 
av synpunkter kring ett ämne av gemensamt intresse gör att ny kunskap växer fram. 
Under ett intervjusamtal lyssnar forskaren på vad människor själva berättar om sin 
livsvärld med sina egna ord, för att få en uppfattning om och förstå världen utifrån den 
intervjuades synvinkel. Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer 
vilket innebär enligt Kvale (1997) en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. Ett 
förhållningssätt där fokus på livsvärlden föreligger, fördjupar det kvalitativa 
perspektivet. Valet av att genomföra halvstrukturerade intervjuer gjordes då författarna 
ville vara säkra på att vissa givna ämnen täcktes in under intervjun och en intervjuguide 
användes (bilaga 1). Frågorna som ställdes var av öppen karaktär för att uppmuntra 
informanten att prata fritt om dessa ämnen. Trost (1997) tillåter och ser fördelen med att 
frågorna kan komma i den ordning som det passar och intervjuaren kan styra intervjun 
och ställa följdfrågor efter informantens svar. Det finns enligt Kvale (1997) ingen 
standardteknik för att utforma en intervjustudie men Kvale beskriver sju stadier för att 
ge en viss struktur under intervjuundersökningens process, vilka författarna har utgått 
ifrån under studiens genomförande. En kvalitativ analys skedde enligt tre analysfaser, 
helhet - delar - helhet, vilket innebär bekantgörandefasen, analyserandefasen och 
dataanalysens resultat (Dahlberg, 1997). 
 
1. Tematisering 
2. Planering 
3. Intervju 
4. Utskrift 
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5. Analys 
6. Verifiering 
7. Rapportering 
 
(Kvale, 1997). 
 
Dessa sju stadier följdes i studiens tillvägagångssätt och presenteras här nedan. 
 

Tematisering och planering samt etiska ställningstaganden 
Efter att tagit reda på vad som skulle undersökas och varför ställde författarna sig frågan 
om hur studien skulle genomföras. En sökning efter tidigare forskning skedde för att 
scanna av området och för att ta ställning till vilken metod som skulle användas för att 
genomföra studien. Att hot och våld brukas mot vårdpersonal var ett faktum, men inom 
ambulanssjukvård var sökresultatet begränsat. Detta eftersom sökresultatet visade att en 
stor del av de studier som tidigare genomförts inom ambulanssjukvård var gjorda 
utomlands och därför inte jämförbara med den svenska ambulanssjukvården utifrån 
studiens syfte. Författarna ville undersöka upplevelsen av stödbehov hos 
ambulanspersonal som blivit utsatta för hot- och eller våld i sitt yrkesutövande. Valet att 
genomföra en intervjustudie föll sig istället mer relevant. 
 
Efter godkännande från verksamhetschefen att få genomföra intervjustudien bland 
ambulanspersonal på två olika ambulansstationer i Västra Götalandsregionen, skickades 
en skriftlig förfrågan till avdelningschefen på respektive ambulansstation. Vederbörande 
ombads att vardera utse tre personer som var lämpliga för studien. 
Yrkeslivserfarenheten likaså kompetensen, ambulansjuksköterska/sjukvårdare, hade 
mindre betydelse för valet av informanten. Inklusionskriteriet var att de någon gång 
hade blivit utsatt för en hot- och eller våldssituation i sin yrkesverksamma roll. Av de 
sex informanterna som frivilligt ingick i studien var 4 kvinnor och 2 män. Alla jobbade 
eller hade jobbat inom ambulanssjukvården i en mellanstor stad i Västra 
Götalandsregionen. Etiska ställningstaganden togs enligt Helsingforsdeklarationen och 
dessa utvalda personer fick ta del av ett informationsbrev innehållande studiens syfte 
och hur den var tänkt att genomföras. Brevet innehöll även information om att 
deltagandet i studien var frivilligt och att rätten att avbryta fanns utan påföljder, samt 
information kring att uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och anonymitet kunde 
utlovas. Detta gjorde att kraven på informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandet 
av information uppfylldes (Kvale, 1997). Författarna tog sedan personlig kontakt med 
informanterna för att bestämma lämplig tid och plats för intervjun och informanterna 
ombads även att fundera kring en hot- eller våldssituation de hade varit utsatta för. En 
provintervju genomfördes för att pröva intervjuguiden gentemot syftet. Denna intervju 
exkluderades ur studiens resultat, då författarna själva valt ut informanten.  
 

Intervjuernas genomförande och utskrift 
De av avdelningscheferna sex utvalda informanterna fick träffa endera någon av 
författarna. Genom att bli intervjuad av endast en av författarna och inte av båda 
samtidigt skapades en så förtroendefull atmosfär som möjligt för att informanten skulle 
kunna känna sig trygg nog att prata fritt om sina känslor och upplevelser (Kvale, 1997). 
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Fem av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och en av intervjuerna 
skedde i informantens hem. Dahlberg (1997) ser fördelarna med att genomföra 
intervjuerna i en för informanten välbekant miljö. Tyvärr hade inte alla informanterna 
möjlighet att genomföra intervjun på ledig tid utan någon blev avbruten med larm under 
intervjun, som sedan återupptogs. Tidsåtgången för intervjuerna varierade alltifrån 20 
till 45 minuter. Intervjuerna spelades in på band, samtidigt som stödord antecknades 
under intervjuerna. Stödorden utgjorde ett minnesstöd för den viktiga information och 
de detaljer som inte är möjliga att "fånga upp" under en bandinspelning. Intervjuerna 
transkriberades sedan ordagrant av författarna för att göra intervjumaterialet tillgängligt 
för analys. Kvale (1997) menar att transkribera innebär att transformera, att ändra form 
till en annan, i detta fall från tal till text. 
 

Analys 
De utskrivna intervjuerna genomlästes av författarna var för sig upprepade gånger för 
att fördjupa sig i materialet, enligt den bekantgörandefas som innebär att forskaren läser 
texten som en helhet och får en förståelse för den (Dahlberg, 1997). Denna fas innebar 
inget aktivt analyserande från författarna utan de utskrivna intervjuerna lästes främst för 
att få en helhetsbild av datamaterialet. Med tiden blev författarna tillräckligt förtrogna 
med materialet för att kunna återberätta det. Nu började istället de olika delarna 
framträda. 
 
Bearbetning av texten har skett utifrån studiens syfte och med hjälp av en kvalitativt 
analyserande fas enligt Dahlberg´s (1997) beskrivning, där forskaren fördjupar 
förståelsen. För att detta skall fungera så måste forskaren dela upp texten i mindre delar. 
Intervjumaterialet sorterades i olika meningsbärande enheter efter svar på 
frågeställningarna i studien, vilket behov av stöd har ambulanspersonalen efter att ha 
varit utsatt för en hot- eller våldssituation, vilket stöd erbjuds från verksamheten, vilket 
stöd fick den utsatta personalen och är det stödet tillräckligt för att kunna hantera 
situationen. Svaren som texten gav oss markerades med olika färger för att förenkla och 
tydligt åskådliggöra dessa enheter. De meningsbärande enheterna skrevs åter ner 
omarkerade på ett nytt dokument, för att sedan klippas sönder. Denna ”klipp och 
klistra” metod gjordes för att författarna lättare skulle se sambanden i enheterna. Genom 
att jämföra likheter och skillnader i dessa meningsbärande enheter började nya mönster 
att framträda. Vad hör samman? Vad menas? Att hela tiden ”förhöra sig” och ”ställa 
frågor” till texten gjorde att liknande innebörder utkristalliserades i form av tre teman. 
Detta var en process i ständig rörelse mellan det ursprungliga datamaterialet och de nya 
mönstren.  
 
Enligt Dahlberg (1997) skall texten åter behandlas som en helhet och resultatet skall 
sammanställas i någon lämplig form för att bli hanterbart och presenterbart. När delarna 
i denna studie återigen behandlades som en helhet framkom tre teman som redovisas i 
resultatet. 
 

Verifiering 
Fastställandet av intervjuresultatets reliabilitet, validitet och generaliserbarhet behandlas 
i metoddiskussionen. 
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RESULTAT 

I resultatet redovisas vilket stöd ambulanspersonal upplever sig behöva efter att ha varit 
med om en hot- eller våldssituation. Främst ses ett behov av samtal, men även att få tid 
till återhämtning. Vikten av information samt att bli tagen på allvar är också en 
förutsättning för att kunna gå vidare. Behovet av stöd redovisas i form av tre teman och 
styrks med hjälp av citat från informanterna som deltagit i studien. 
 

Stöd i form av samtal med kollegor 
I analysen framkom att ambulanspersonalen upplever ett behov av att samtala med 
någon, kollega eller utomstående, efter att ha varit utsatt för en hot- eller våldssituation. 
Att samtala är ett sätt att bearbeta de händelser som inträffar i arbetet. Här framkommer 
även vikten av att ventilera de obekväma situationer ambulanspersonalen utsätts för. 
Görs inte det finns risken att händelserna lagras och ambulanspersonalen inte orkar 
utföra sitt jobb. Att i första hand samtala med kollegan faller sig naturligt i de flesta 
besättningar, utomstående har inte samma förutsättningar att förstå händelsen. Kollegan 
har förståelse för situationen och besättningen känner ofta varandra väl och vågar prata 
med varandra när något varit svårt.  
 

"Jag tror att det viktigaste är din kompis eller kollega. Jag tror att det är viktigare 
än att du kan prata hemma, för dom vet inte situationen, men du vet och din 
kollega vet ju som var med om det va."  

 
"Man diskuterar med kollegan som var med. Missade jag något? Kunde jag ha 
förutsett? Att man får tillfälle att prata med de inblandade. Inte så mycket rädsla 
egentligen, utan mer att det får inte hända igen. Vad skall jag vara uppmärksam 
på?"  
 

Fördelen med att ha en bra kollega är att samtalet med honom eller henne faller sig 
naturligt. Hos kollegan finns ofta stöd att få om ett uppdrag varit jobbigt, detta genom 
att prata om situationen. Samtal med kollegan är första steget till att bearbeta det som 
inträffat, förmodligen för att han eller hon finns närmast tillhands. Att prata med 
kollegan är enkelt och därför vanligast. Att lösa problem tillsammans är det naturliga 
arbetssättet för personal inom ambulanssjukvården. De kollegor som varit 
yrkesverksamma inom ambulanssjukvården länge försöker lära nya medarbetare vikten 
av att prata om svåra upplevelser, samt att det inte finns någon anledning att visa sig 
heroisk, ambulanspersonal är yrkesmänniskor precis som alla andra. 
 

"Jag kände kollegan jag åkte med väldigt väl så vi kunde prata väldigt bra. Vi 
pratade igenom det väldigt mycket och löste det ihop han och jag."  
 
"Det har ofta varit så att vi har pratat oss kollegor emellan om varför vi gjorde 
som vi gjorde."  

 
Upplevelsen av vad som är jobbigt är individuell. Vad som kommer att finnas kvar i 
minnet och hur stor skada en händelse orsakar är omöjligt att veta från början. De flesta 
samtalen med kollegan sker i ambulansen på väg tillbaka till stationen, eller på väg mot 
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nya uppdrag. Genom att få en chans att sitta ner och prata utan att bli avbruten av ett 
nytt uppdrag är det lättare att bearbeta händelsen gå vidare. I analysen framkommer 
även önskemål om uppföljning, att få känna att någon bryr sig och ger sitt stöd. Detta 
t.ex. genom att fråga hur någon mår eller känner för situationen i efterhand. 
 

"Jag märker ju att kommer jag till en situation som jag känner är lite hotfull 
märker jag att jag blivit lite fegare, sedan kanske det inte är någon nackdel att ta 
ett steg tillbaka, men jag drar mig för att gå in i saker. Det kanske man hade 
kunnat undvika om man hade haft uppföljning och stödsamtal.” 
 
"Man är lyhörd mot varandra och talar om för chefen när man ser att någon inte 
mår bra."  

 

Möjlighet att få tid till återhämtning 
I analysen framkom att det finns ett behov av att återhämta sig efter att ha varit utsatt för 
en hot- eller våldssituation. Flera intervjupersoner ifrågasatte sin kompetens som 
vårdare direkt efter händelsen. Tankarna är kluvna och funderingarna påverkar 
vårdarens förmåga att utöva yrket. Tålamodet och förståelsen för nästa patient brister. 
Tidigare traditioner inom ambulanssjukvården var att inte avbryta ett pass efter en 
jobbig händelse. Alla informanter har fortsatt att arbeta hela passet, men menar att om 
händelsen inträffar igen kommer agerandet att vara annorlunda. Ambulansbesättningen 
skulle då se till att få tid till återhämtning direkt efter händelsen, allt ifrån några minuter, 
till att vara ledig ett tag. Det kan vara svårt för individen att upptäcka att situationen 
påverkat honom eller henne så pass mycket att tid för återhämtning behövs. Därför är 
det viktigt att uppfatta signaler från kollegor, att vara lyhörd för varandra, för att 
uppmärksamma om någon inte mår bra. 
 

"Sedan efteråt så fanns det inte tid att sitta och prata utan då fick vi direkt en 
förtur. Jag kände att jag inte hade tålamod med den patienten. Det kanske hade 
räckt med att jag hade fått sätta mig i några minuter och ventilera."  
 
"Så egentligen borde man ju blivit avställd.. Vi var nog så dumma att vi fortsatte 
att jobba utan och....men det kändes jobbigt. Och även när jag kom hem sedan så 
kändes det ju, ja man hade ju blivit mordhotad. Man visste ju inte hur läget var 
då."  
 
"Det är nog att man pratar. Att man får sitta ner och prata och ventilera och det är 
nog det enda som hjälper, att prata. Jag tycker ofta att det räcker att prata med 
dem som har varit med om händelsen. Det är rätt gott att sitta och prata allihopa 
som har varit ute. Både polis, brandkår och ambulans. Det ger oss ganska mycket 
om det har varit något stort. Då ser man liksom hur andra tänker, hur dom 
uppfattade oss och hur vi uppfattade dom och då blir det mer en helhet."  

 
Steget att berätta för sin kollega eller chef att man mår dåligt kan vara känslosamt. Detta 
då det kan vara svårt att visa andra sin sårbarhet. Rädslan för att inte bli tagen på allvar, 
eller bli ifrågasatt skapar känslor som besvikelse och frustration. Det är därför viktigt att 
vara medveten om att det som känns jobbigt för en person inte behöver vara jobbigt för 
en annan. Ytterligare en sak som kan försvåra för ambulanspersonalen att visa känslor 
är allmänhetens syn på yrket, risken att utsättas för hot och våld ses som en del av 
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arbetet.  
 

"Chefen undrade om jag verkligen hade känt mig hotad. Jag kände att jag blev 
ifrågasatt, men sedan hjälpte han mig att ta fram papper och så."  
 
"Åklagaren hade aldrig hört talas om något liknande mål och undrade om detta 
var vanligt, att bli utsatt för hot. Försvarsadvokaten menade på att jobbar du inom 
ambulansen så får man räkna med att bli hotad."  
 

Stöd från verksamheten 
När ambulanspersonal har blivit utsatt för hot eller våld i sin yrkesutövning faller det sig 
som tidigare redovisats, naturligt att samtala med sin kollega om det som inträffat. När 
samtal med kollegor inte känns tillräckligt för att bearbeta situationen är samtal med 
utomstående ett ytterligare alternativ. Ett sätt att hantera händelsen kan vara att samtala 
med alla inblandade yrkesgrupper, t.ex. polis och räddningstjänst. Ett annat alternativ 
kan vara att prata med yrkesgrupper som inte varit med i den aktuella situationen, t.ex. 
sjukhuskyrkan, kurator och psykolog.  
 

"Men jag tror att det är mycket det bara att man får ventilera. Hittills har det ju 
räckt med en kollega. Blir det större, djupare, så kanske man behöver professionell 
hjälp för att ta sig över den biten. Psykologhjälp. En utomstående, inte en som har 
insikt i organisationen och vet arbetet. En som är proffs alltså."  

 
Samtal med chefen är ytterligare ett sätt att hantera situationen och är det alternativ som 
ofta blir naturligast näst efter kollegan, beroende på vilket förtroende som finns för 
chefen. I studien framkommer att ambulanspersonalen inte gärna berättar om händelsen 
för chefen. När någon väl väljer att berätta för chefen om något som inträffat är det 
viktigt att lyssna på personen och ta den på allvar. Personalen behöver känna stöttning 
från ledningen då det kollegiala stödet inte räcker till. Tyvärr är inte denna hjälp alltid 
självklar, utan sker oftast först efter påtryckning från medarbetaren. Men det är först när 
ledningen får reda på att något inträffat som de får möjlighet att ge sitt stöd till utsatt 
personal. Det kan handla om allt från att få prata igenom händelsen till att bli avställd. I 
verksamheten har alltid en av cheferna jour och blir ibland kontaktade via SOS om 
personalen blir utsatt för någon allvarlig händelse. Möjligheten finns då att fråga hur 
den inblandade personalen mår och undersöka om behov att bli avställd finns. 
 

"Chefen fick aldrig någon chans att erbjuda hjälp, för jag berättade inte. Men hade 
jag gjort det hade jag säkert fått det. Kollegan faller sig lite mer naturligt."  
 
"Hade jag gått till chefen och sagt att jag måste ha ett stödsamtal så hade dom ju 
fått fixa det. Men det är ju aldrig, det har ju aldrig varit så att dom erbjuder det om 
man inte ligger på själv tror jag."  
 
"Och då får man ju säga det liksom, att jag var ute på en jobbig grej nu och det tog 
mig hårt. Jag skulle vilja sätta mig ner en stund och prata. Då får dom ordna det. 
Då tar dom in lite folk eller så ställer dom av en bil. Dom har varit jätteduktiga på 
det. Så att man får vara ifred."  
 

Minnen och känslor samlas tillsammans med erfarenhet. För att orka fortsätta sitt arbete 
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och upprätthålla sin kompetens som en god vårdare, är det viktigt att ventilera sina 
känslor. En förutsättning för detta är att det finns ett förtroende för dem samtalet förs 
med och att det som sägs stannar inom gruppen. Finns inget förtroende för gruppen eller 
arbetsledningen måste hjälpen hämtas utanför den egna organisationen. Detta i form av 
professionellt stöd där personen inte är insatt i arbetet och kan vinkla problemet utifrån 
olika perspektiv.  
 

"Vilket stöd man får från sin chef handlar om vilket förtroende man har för denna. 
Jag tror att jag skulle få mer stöd från mina kollegor faktiskt."  
 
"Jag tror ju att om jag inte kan få hjälp av mina kollegor så hoppar jag över 
chefsstadiet och tar hellre en utomstående person."  

 
Stöd ifrån utomstående efterfrågas av ambulanspersonalen, antingen i direkt anslutning 
till den inträffade händelsen som t.ex. polishjälp, eller efteråt i form av samtal med t.ex. 
diakon eller psykolog. Ofta är det personer som utnyttjas även i andra situationer och 
därför är kända av personalen sedan tidigare, vilket skapar trygghet och förtroende i 
samtalet. Även här gäller att hjälpen inte är regelbunden eller självklar utan sker först 
efter ambulanspersonalens påtryckning och förfrågan. 
 

"Det är säkert bra att prata med någon proffsig efteråt. Diakonerna är jättebra, 
dom är ju utbildade och det finns ju flera stycken som är himla bra. Dom tycker jag 
att man känner ett stort förtroende för. Och där har vi ju liksom en liten 
samverkan. Det är inga problem att ringa och prata med dom. Säger vi bara till så 
ordnar cheferna det."  
 
"Vi har ju väldigt bra kontakt med sjukhuskyrkan, inte som den religiösa biten, 
utan som, dom är ju duktiga på att prata, ge feedback och kamratstöd. Vi använder 
ju dom i jobbet till patienterna och jag tror att dom är väldigt bra för oss också."  
 
"Sedan har jag blivit bättre på att plocka med mig polisen i ambulansen och dom 
protesterar aldrig eller ifrågasätter."  

 
Ambulanspersonalen önskar stödsamtal i förebyggande syfte t.ex. i form av kontinuerlig 
handledning på arbetsplatsen. De anser att regelbunden handledning borde vara en 
självklarhet inom verksamheten. Var och en av personalen skulle personligen kunna se 
till att handledningen sker kontinuerligt, men eftersom det också är en ekonomisk fråga 
är detta något som arbetsgivaren måste ta initiativ till, vara medveten om och vilja satsa 
på för att personalen ska må bra. Flera av informanterna vittnar om att det inte finns 
någon kontinuerlig handledning idag, men att de känner stöd hos sina arbetskamrater 
när något jobbigt inträffat. 
 

"Jag tycker att vi ska ha handledning kontinuerligt. För tillslut brister det för 
någon. Jag tycker att det borde vara självklart."  
 
"Det finns ingen grupp som går in och tar hand om oss idag. Men jag tror att det 
är viktigare än någonsin."  

 
En annan typ av förebyggande stöd är utbildning inom hot och våld samt självförsvar, 
vilket är en av delarna som ingår i ambulanspersonalens utbildningsprogram. Med 
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denna hjälp känner sig ambulanspersonalen tryggare i sin arbetsmiljö. På detta sätt är de 
bättre förberedda när en obehaglig situation uppkommer och har lättare att hantera 
denna. Att lära sig se riskerna och att undvika att utsätta sig för dem gör att den hotfulla 
situationen kanske kan undvikas. 
 

"Vi får ju utbildning i våld i nära relation... självförsvarshjälp... och det är ju en 
trygghet."  
 
"Sedan går vi ju utbildning i hot och våld. Vi får väl lära oss lite grepp och sånt, 
men det är ju mer innan, men vad som händer efter har dom aldrig haft någon 
handlingsplan för."  

 
Osäkerheten kring om en handlingsplan upprättats på arbetsplatsen eller ej och var den i 
så fall fanns att läsa var uppenbar bland informanterna. Det viktiga är att personalen vet 
vart de kan vända sig för att få hjälp när de behöver det. Här är det 
verksamhetsledningen som måste erbjuda den hjälp som finns att få. Situationen som 
uppkommer efter att någon utsatts för hot- eller våld i tjänsten är för många en ny 
erfarenhet. Osäkerheten kring hur händelsen bör hanteras skapar frustration hos 
ambulanspersonalen. Råd och information behövs för att hantera problemet. Flera 
informanter uttrycker en brist på information från ledningen om var hjälp finns att få. 
 

"Jag saknade konkreta råd från chefen. Nu visste jag ju inte om jag själv skulle gå 
ner till polisstationen eller om chefen tog tag i det."  
 
"Det ska finnas några personer som man kan ventilera sånt här med, men jag kan 
inte namnen, jag vet inte vilka det är."  

 

DISKUSSION 

I diskussionen kommer metod, resultat och slutsats att behandlas. 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av behov av stöd 
efter att ha varit utsatt för en hot- eller våldssituation. Kvalitativa intervjuer med 
ambulanspersonal utifrån ett livsvärldsperspektiv ansågs relevant för att uppnå detta 
syfte. Fördelen med att genomföra intervjuer istället för t.ex. observationer eller en 
enkätundersökning, är att forskaren då har möjlighet att uppfatta de känslor som endast 
framkommer genom samtalet. Intervjuernas genomförande i form av halvstrukturerade 
frågor av öppen karaktär gjorde att författarna berörde vissa givna ämnen som 
informanterna kunde berätta fritt utifrån och delge författarna sina upplevelser. 
Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av ambulanssjukvård vilket kan varit en 
fördel då förförståelsen skulle läggas åt sidan. Nackdelen var att vissa av intervjuerna 
skedde under informantens arbetstid och risken av att bli avbruten av ett larm möjligtvis 
skapade stress och tidspress, vilket kan ha lett till att svaren var mer kortfattade och 
kanske inte lika genomtänkta som de kunde varit utan dessa faktorer. Detta har 
eventuellt varit avgörande för utfallet av intervjuresultatet. En annan nackdel var att 
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författarna inte har någon erfarenhet av att genomföra intervjuer, vilket troligen 
påverkade intervjuresultatet. 
 
Genomförandet av studien strukturerades enligt Kvales (1997) beskrivning av sju steg 
för tillvägagångssätt för en intervjustudie och analysen skedde enligt tre analysfaser 
(Dahlberg, 1997). Den kvalitativa studiens validitet uppnås genom att forskaren inte 
förvanskligar resultatet, utan skaffar sig ökad kunskap och förståelse för informantens 
levda erfarenheter utifrån ett livsvärldsperpektiv (Dahlberg, 1997). Detta är något som 
forskaren har med sig under hela studiens gång, vilket även uppfyller studiens 
reliabilitetskrav. Dahlberg (1997) menar också att varje enskild studie redovisas på dess 
egna villkor. Validiteten omfattar en noggrann beskrivning om hur datainsamling och 
analys gått till, samt beskrivning av hur resultat och slutsatser uppkommit.  
 
Under metod redovisas ingående hur planering, urval och genomförande av intervjuerna 
skett. Analysen har noggrant beskrivits och redogörelsen för resultatet stärks med citat 
från intervjuerna. Därför bedömer författarna reliabiliteten som relativt hög. Citaten är 
avidentifierade för att garantera informanternas anonymitet. Validiteten kan i detta 
sammanhang jämföras med hur studiens resultat är fullständigt och giltigt mot syftet. 
Naturligtvis görs inga anspråk på att resultatet är generaliserbart, men författarna tror att 
ambulanspersonal kan känna igen resonemanget. Studiens syfte har uppnåtts och 
tydliggjorts genom redovisning i form av tre teman.  
 

Resultatdiskussion 
 

Möjlighet till samtal 
Resultatet visar att det viktigaste för ambulanspersonal som utsatts för hot eller våld i 
sitt arbete är att få möjlighet att samtala om det som inträffat för att orka arbeta vidare. 
Samtal tillsammans med kollegan som varit med om situationen är det första och mest 
naturliga som sker, kanske redan på vägen tillbaka till stationen efter att uppdraget är 
slutfört. Vårdare som har ett behov av att prata om en jobbig händelse upplever att de 
får mest stöd ifrån sina kollegor, stödet ifrån chefen var betydligt sämre (Menckel & 
Viitasara, 2002). Under intervjuerna framkom ett behov av att avbryta arbetspasset om 
personalen upplevt något obehagligt. Resultatet visar att detta omhändertagande är 
ovanligt, men att det vore det bästa. Författarna är övertygande om att denna möjlighet 
måste ges till personalen. Detta är viktigt då arbetet gör det omöjligt att veta när nästa 
uppdrag kommer. Det går därför aldrig att garantera en möjlighet att sitta och samtala 
ostört så länge personalen är i tjänst.  Det är viktigt att personalen får möjlighet att 
samtala i lugn och ro, hur lång tid som behövs är helt beroende av hur den utsatta 
personalen upplevt situationen. Enligt Andersson (2005) är det omöjligt för vårdaren att 
visa sin frustration och besvikelse inför patienten. Vårdaren söker sig till kollegor för att 
få stöd och möjlighet att samtala om det som upplevts som svårt. Även vårdaren har ett 
behov av att få vara i centrum en stund, här får han eller hon möjlighet att få tröst 
genom att någon lyssnar. Kollegorna används här som ett skyddsnät som fångar upp 
vårdaren när det behövs och ger bekräftelse. 
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Att påtala behov av stöd 
Människor kan uppfatta en och samma situation helt olika beroende på livserfarenheter 
och livssituation. Vad som är hotfullt och hur det ska hanteras är en bedömning som 
ambulanspersonalen måste göra, denna bedömning påverkas av vilka handlings 
alternativ som finns (Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2000). Beroende på vilka beslut 
som fattas i dessa lägen och hur utfallet av dessa blir, kan ambulanspersonalen behöva 
stöd för att orka fortsätta utöva sitt yrke. Vems är då ansvaret för att vidare stöd 
erbjuds? Är det vårdaren själv som ska påtala att behovet finns? Vilket ansvar har 
kollegan som också varit med i situationen? Vilket ansvar har chefen att fråga 
personalen om hur de mår, oavsett om något inträffat eller inte? Författarna menar att 
det är nödvändigt att utsatt personal själva berättar när det upplevt något svårt. I 
resultatet fram kommer att i flera fall berättar vårdaren inte om det inträffade för någon 
annan än kollegan. En förutsättning för att chefen ska kunna erbjuda vidare stöd är att 
han eller hon blir uppmärksammad på vad som inträffat. Detta då det är omöjligt för 
utomstående att se vad som är svårt och för vem, denna upplevelse är helt individuell. 
Det första steget är att personalen erkänner för sig själva att problemet existerar, vilket 
också Dahlberg, m.fl. (2003) menar. Därefter måste behovet av att be om hjälp 
accepteras. Varför görs inte detta? Beror detta på de gamla traditionerna inom 
ambulanssjukvården där ingen vill visa sig sårbar lever kvar? Påverkar samhällets syn 
på ambulanssjukvården personalens agerande i dessa situationer? Resonemanget att hot 
och våld är något självklart i arbete inom ambulanssjukvård upplever författarna som 
tanklöst. Författarna erfar inga andra yrken där personalen ska räkna med att bli utsatt 
för olagliga handlingar och acceptera detta. Om ambulanspersonalen uppfattat detta 
resonemang som allmänhetens sätt att betrakta hot och våld inom ambulanssjukvården, 
skulle det kunna vara en tänkbar förklaring till att de drar sig för att be om hjälp när de 
upplevt något som känns jobbigt. Författarna tror även att i dagens samhälle vill ingen 
visa sig sårbar, kraven är höga och det finns en rädsla för vad andra ska tycka och tänka. 
Detta borde även prägla personalen inom ambulanssjukvården och deras sätt att hantera 
situationerna som uppkommer. Ingen vill bli upplevd som psykiskt svag, detta kan leda 
till att ingen vågar prata om svåra upplevelser. För att komma åt detta problem tror 
författarna att det behöver finnas tydliga instruktioner på varje arbetsplats om när och 
hur incidenter ska rapporteras och behandlas. Denna instruktion kan utformas på så sätt 
att konkreta exempel ges på i vilka situationer fortsatt handläggning kraftigt bör 
övervägas. Denna instruktion kan med fördel utformas av personalen. Ingen behöver då 
känna sig svag över att be om hjälp eftersom alla gemensamt har kommit fram till 
instruktionen. Enligt Hammarlund (2001) bör det finnas anvisningar för personalstöd på 
varje arbetsplats, detta är arbetsledarens ansvar. Hammarlund påtalar även vikten av att 
stödet snabbt sätts in. 
 
Det har visat sig att många hot- och vålds händelser aldrig rapporteras. Troligen finns 
ett stort mörkertal, därför är statistiken över ämnet inte tillförlitlig. Vad är då 
anledningen till att vårdpersonal väljer att avstå från att rapportera vissa händelser? Är 
det rädsla för att inte bli trodd, eller är det för att försvara patienterna? Finns det någon 
annan anledning? I bakgrunden nämns missbrukare, kriminella, psykiskt sjuka samt 
dementa som de patientkategorier som oftast utsätter vårdare för hot och våld. Enligt 
Suserud m.fl. (2002) är dementa den patient kategori som ambulanspersonal har lättast 
för att tolerera hot och våld ifrån. Det ter sig troligt att denna patientgrupp försvaras av 
vårdarna med argumentet att dementa inte alltid är medvetna om sina handlingar. Om 
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ovanstående resonemang är riktigt är det även troligt att de psykisktsjuka patienterna till 
viss del försvaras av vårdarna med samma förevändning, att de är sjuka. Förståelsen för 
kriminella och missbrukare bör då vara mindre, dessa tillstånd är oftast självförvållade 
och därför svårare att försvara. Arnetz (1998) beskriver att vårdare som ofta utsätts för 
hot och våld i sitt dagliga arbete accepterar tillslut detta som en del av jobbet.  

 

Handledning 

Studien visar att personalen saknar handledning. Önskemål om kontinuerlig 
handledning och kamratstöd var tydligt. Författarna delar informanternas uppfattning 
om att kontinuerlig, förebyggande handledning borde vara en självklarhet inom 
ambulanssjukvården. Författarna tror att om handledning finns med som en naturlig 
rutin på arbetsplatsen blir steget att samtala om jobbiga upplevelser inte så stort när det 
behövs. Sandström (2007) påtalar vikten av ett aktivt kamratstöd på arbetsplatsen. Om 
den drabbade får ett kyligt bemötande av sina kollegor finns det risk att de psykiska 
skadorna förvärras. Förtroende och god sammanhållning skapar en trygghet i gruppen. I 
ett öppet klimat tillåts personalen att vara sig själva och vågar vara det. Detta leder till 
att personalen får bekräftelse på att de inte är ensamma om att reagera på ett visst sätt i 
en vis situation. Författarna blev förvånade över att kontinuerlig handledning inte fanns 
som en självklar del av arbetet inom ambulanssjukvården. Ett rimligt antagande är att 
det är mycket påfrestande för en person att bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats, 
framför allt då vårdarens uppgift är att hjälpa. Vårdaren har en vilja att hjälpa och 
lindra, att då istället bemötas hotfullt eller våldsamt kan skapa rädsla, osäkerhet och 
frustration hos vårdaren. Detta borde rimligen påverka vårdaren i mötet med nästa 
patient. För att orka vårda nästa patient behöver stora, men även små incidenter 
ventileras och bearbetas. Enl. författarna verkar handledning vara en bra rutin för att 
komma åt detta problem. Carlsson (2007) menar att regelbunden handledning och 
fortbildning leder till förbättrade möjligheter att skapa meningsfulla vårdrelationer. 
Chefen på ambulansstationen bör vara den som ansvara för att möjlighet till 
handledning ges. Författarna tror däremot inte att chefen ska närvara under 
handledningen, risken är då att ”fel” saker diskuteras eller att alla deltagare inte vågar 
tala fritt. Handledningen bör ledas av en utomstående person med relevant utbildning 
och kunskap inom området. Det är viktigt att gruppsammansättningen blir sådan att ett 
förtroende skapas inom gruppen, att alla deltagare vågar säga sin åsikt och berätta om 
sina känslor. 
 

Reaktioner på hot och våld 
Upplevelsen av hot och våld samt hur vårdaren reagerar är individuellt. Menckel och 
Viitasaras (2002) studie visar att den vanligaste reaktionen på hot och våld är att 
vårdaren blir mer ”på sin vakt” och att arbetsglädjen minskar. Författarna menar att 
detta påverkar vårdaren negativt i mötet med patienten. Att bära med sig en känsla av 
obehag och rädsla påverkar vårdaren till att inte kunna fokusera helt på nästa patient. 
Vidare menar författarna att olika hot troligen påverkar vårdaren på olika sätt. Ett hot 
om fysiskt våld här och nu påverkar vårdaren i den situationen han eller hon befinner 
sig när hotet uttalas. Dessa erfarenheter påverkar troligen vårdarens arbetssätt, genom 
att vårdaren försöker undvika hotfulla situationer. Hot kan även uttalas genom att t.ex. 
vårdarens familj hotas, detta hot finns kvar även när personen som uttalat hotet 
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försvinner från platsen. Denna form av hot kan påverka vårdaren under en längre tid då 
rädslan för att hotet ska verkställas är svår att göra sig av med. 
 

Slutsats 
Studien visar att stöd i form av samtal är det som ambulanspersonal upplever som 
viktigast efter att utsatts för hot eller våld. Detta samtal sker främst tillsammans med 
kollegor. Om detta inte känns tillräckligt finns möjlighet att vända sig till chefen och få 
ytterligare stöd. Detta stöd är tyvärr inte självklart, ambulanspersonalen måste själva 
påtala behovet för chefen. Det har även visat sig vara viktigt att få tid till att ostört 
samtala om det inträffade. Ambulanspersonalen och författarna är överens om att 
kontinuerlig handledning är ett bra sätt att förebygga ohälsa hos personalen tillföljd av 
hot och våld. Studien visar även att allmänhetens syn på yrket behöver förändras. Det är 
viktigt att ambulanspersonalen tillåts må dåligt och att de snabbt får rätt hjälp för att 
bearbeta det som inträffat. Genom att visa att problemet med hot och våld finns är 
förhoppningen att ambulanspersonal som utsätts ska orka påtala problemet, på detta sätt 
visa att det existerar och få bra stöd i de situationer det behövs. 
 
Frågor som författarna ställde sig efter studiens genomförande var: Kan 
ambulanspersonalen förbereda sig inför hotfulla och våldsamma möten? Bör ny 
personal inom ambulanssjukvården få någon speciell utbildning inom området? Hur 
skulle en handlingsplan efter en hot- eller våldssituation bäst utformas? 
 
Författarna anser att mer forskning inom området behövs för att besvara de frågor som 
uppstått. 
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                Bilaga 

Intervju frågor                   

Du har blivit ombedd att fundera på ett tillfälle när du varit utsatt för en hot- eller 
våldssituation, var det en fysisk eller verbal händelse? 
Hur upplevde du situationen? 
Vad hände direkt efteråt? 
Hur blev du bemött av kollegor och chefer? Var det någon skillnad? 
Kände du att du blev tagen på allvar? 
Vad fick du för hjälp? 
Fick du tid för återhämtning? 
Märktes det någon skillnad på kollegors stöd och chefens stöd? 
Vad kände du själv att du hade behövt för hjälp? 
Upplever du att hjälpen och stödet du fick var tillräckligt? 
Om samma/liknande situation uppkommer igen, vad skulle du vilja ha för stöd då, och 
hur skulle du vilja bli bemött? 
Hade du velat se att situationen hanterats annorlunda? 
Finns det någon handlingsplan på arbetsplatsen för händelser som denna? 
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