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Sammanfattning    

Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är ett vanligt 

förekommande problem. Ambulanspersonalen möter inte bara patienter på utryckningar 

utan även anhöriga och andra människor som kan befinna sig på vårdplatser. Det är inte 

bara patienten som kan bli våldsam. Forskning visar att även andra människor runt 

patienten bidrar med hot och våld. Forskning om hot och våld mot ambulanspersonal är 

till största del genomförd i storstadsmiljöer där det finns god tillgång till andra 

ambulanser och polisiär assistans. Den här studien inriktar sig på 

ambulanssjuksköterskor i glesbygd där stationerna är långt från närmaste sjukhus och 

antalet ambulanser per invånare är få. Syftet med studien är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av hot och våld i glesbygd. Tidigare forskning är i 

huvudsak kvantitativa undersökningar och bygger på hur ofta våld förekommer. Det 

behövs mer kvalitativ forskning om hur ambulanssjuksköterskor upplever att vårda en 

våldsam patient i glesbygd, vad hot och våld kan leda till på längre sikt och om det 

påverkar deras omvårdnad av patienterna. Metoden som använts var en fenomenologisk 

kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. Studien visar att hot och våld 

skapar otrygghet och påverkar vårdandet av patienten. Hot och våld påverkar både under 

händelserna och efter under lång tid. Då tidigare studier inte har studerat fenomenet hot 

och våld i glesbygdsområden kan resultatet av denna studien belysa ett nytt problem 

som kan bidra till en ökad medvetenhet hos personal, högskolor och universitet om att 

hot och våld inte är geografiskt begränsat. 
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INLEDNING 

Internationella och nationella studier visar att hot och våld mot ambulanssjuksköterskor 

är vanligt förekommande i prehospital miljö (Suserud, Blomquist & Johansson 2002). 

En undersökning från arbetsmiljöverket visar att ambulanssjuksköterskor ofta möter 

människor som kan bli aggressiva både patienter, anhöriga och andra personer som är 

närvarande. Att som ambulanspersonal bli utsatt för hot, skrik, slag, sparkar, bett och 

spott, utgör en stark psykisk påfrestning för dem som blivit berörda av detta. Psykiska 

och fysiska men kan uppstå som kan vara bestående en lång tid efter händelsen 

(Arbetsmiljöverket 2017). Att utsättas för hot och våld kan leda till att vårdpersonal 

upplever rädsla och osäkerhet. Det kan leda till att den medicinska bedömningen och 

omvårdnaden påverkas negativt (Ahl & Nyström 2012). 

Vår vårderfarenhet är akutmottagning, kardiologisk enhet, geriatrisk, ortopedisk och 

palliativ enhet. Båda författarna har mött hot och våld i olika former på de tidigare 

arbetsplatserna.  Författarna till den här intervjustudien är aktiva inom 

ambulanssjukvården och har genom åren både upplevt och sett hur hot och våld blivit 

alltmer vanligt. Både kollegor inom ambulansen och media har förmedlat budskapet om 

att hot och våld gentemot ambulanssjuksköterskor är ett växande problem. Detta har 

väckt vårt intresse för temat. Med bakgrund i detta har författarna genom denna 

kvalitativa intervjustudien undersökt hur ambulanssjuksköterskor i glesbygdsområden i 

västra Sverige har upplevt hot och/eller våld i prehospital miljö. Glesbygdsstationer 

innebär att det är långt till närmaste akutsjukhus och patienterna måste vårdas under en 

längre tid i ambulansen. Ambulanssjuksköterskorna kan dessutom behöva vänta en 

längre tid på eventuell assistans av såväl polis som andra ambulanser. 

 

BAKGRUND 

Enligt kompetensbeskrivningen till Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor skall 

den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan bland annat behöva utveckla en 

handlingsberedskap inför oförutsedda och varierande uppdrag, ofta med bristfällig 

information, i skiftande vårdmiljöer och under ogynnsamma förhållanden (Ahl & 

Nyström 2012; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening 2012) 

 

Ambulansen som arbetsplats 

Ambulans kommer från latinets ambulare som betyder “gå omkring, vandra, ta sig 

framåt” och betydde ursprungligen ett rullande sjukhus. Ambulansen är ett fordon som 

är konstruerat för att möjliggöra en sjuktransport av patienter som är i livshotande behov 

av vård eller snabbt behöver komma till en vårdinrättning. Det är alltid ett fordon som är 

registrerat som ett utryckningsfordon och särskild kompetens krävs för att få framföra 

detta fordon under utryckning. (Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor u.å.) 

Det är SOS Alarm som sköter inkommande telefonsamtal om nödsituationer eller 

olyckor i Sverige. En SOS-operatör intervjuar dem som ringer och prioriterar uppdragen 
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eller ärendet för ambulansen beroende på hur allvarlig ärendet, sjukdomen eller 

händelsen som rapporteras är. Dessa ärenden kan prioriteras som 1, 2, 3 och 4 beroende 

på vad händelsen gäller. Prio 1 är livsfara med hot om död och innebär att ambulansen 

ska vara framme hos en patient inom 20 minuter enligt Västra Götalandsregionens 

uppsatta mål för ambulanssjukvården (2016b). Prio 2 är brådskande men inte alltid hot 

om livsfara. Patienten behöver komma till en doktor skyndsamt, men det är ej direkt fara 

för liv om behandling ges. Prio 3 och 4 innebär ren sjuktransport och patienten skall inte 

behöva medicinsk behandling under transport. Ärendet skickas sedan ut till en ledig 

ambulans. I ärendet finns information om vad patienten söker för, vilken prioritering 

ärendet har från SOS Alarms sida och oftast en mycket kort del med information om 

patienten, som oftast med namn, personnummer och adress. Det ligger i 

ambulanspersonalens skyldighet att identifiera patient och besvär på plats. 

Ambulanssjuksköterskan har i Västra Götalandsregionen rätt att göra en bedömning av 

patientens behov på plats. Det är alltså inte SOS Alarm som avgör huruvida en patient 

har behov att åka ambulans eller inte. Det är först och främst patientens behov av 

medicinsk övervakning som styr (1177 Vårdguiden u.å.). Det är inte alltid en ambulans 

får uppdrag eller ärenden inom sina egna områden. Så kallade passningsuppdrag (när 

ambulanserna placeras ut på andra områden för att täcka upp vid ordinarie bils frånvaro) 

är vanliga när ambulansen befinner sig i andra områden, t.ex. vid avlämning av patient 

på sjukhus. Ambulanspersonalen har alltså inte alltid kännedom om platser som kan vara 

stökiga, patienters tidigare historik eller sjukdomar (Riksföreningen för 

Ambulanssjuksköterskor u.å.) 

I ambulansen är det ett begränsat utrymme att vårda patienter på och det trånga 

utrymmet kan vara en fara i sig när ambulanspersonalen vårdar en våldsam patient. Det 

är ett litet avgränsat område där ambulanssjuksköterskan och patient är nära varandra. 

Så länge vårdsituationerna är positiva och inga problem uppstår är ambulansen ett 

utmärkt vårdutrymme. Det är först i situationer där problem uppstår som omvårdnaden 

av patienten kan bli rent utav farligt för sjuksköterskan. Som människa är ett ökat 

utrymme mellan den som känns hotfull eller blir våldsam en grundläggande instinkt, 

ambulanspersonalen har inte möjlighet till detta bak i en ambulans (Melby, Deeny, 

Hagiwara, Jonsson, Kängström, Kernohan & Suserud 2014).  

 

Ambulanssjukvården i glesbygdsområden 

Glesbygdsstationer definieras som dem med minst 45 minuters transporttid till närmaste 

akutsjukhus där antalet bemannade ambulanser per station är som mest två. 

Ambulanserna skall täcka upp ett mycket större område än ambulanserna i en storstad 

och antalet ambulanser per invånare är färre i glesbygd. Tiden fram till en patient och 

tiden in till sjukhus påverkas av att vara ensam ambulans i ett större område 

(Glesbygdsverket 2006). Akuta och livshotande tillstånd kräver mer avancerad teknik 

när sträckorna är längre och vårdandet av de mest akuta tillstånden måste kunna 

påbörjas på plats redan ute hos patienten. I de större städerna nås akut sjuka inom ca. 10 

minuter enligt statistik från Riksrevisionen (2012). I glesbygder kan väntetiden på en 

ambulans bli upp till 30 minuter och längre, även vid livshotande tillstånd. Enligt 

siffrorna från Glesbygdsverket (2006) var det i Sverige mer än 260 000 personer som 

bodde i glesbygder eller tätortsnära landsbygder varav då 50 000 människor kan få vänta 
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i mer än 30 minuter. Vid akuta sjukdomar som hjärtinfarkt och hjärtstillestånd krävs 

mycket snabba insatser. Det ställer krav på tillgänglighet och antalet aktörer som kan 

assistera vid ett eventuellt akut insjuknande i glesbygd. Ambulanspersonalen har också 

ett större ansvar att bedöma och hänvisa patienter till rätt vårdnivå och rätt färdsätt när 

antalet ambulanser är begränsat. 

 

Definition hot och våld 

Definitionen för hot är enligt Nationalencyklopedin (u.å.-b): ”Varning om möjlig 

obehaglig följd som talaren e.d. kan utsätta den tilltalade för, om denne inte handlar på 

ett önskvärt sätt”. Våld definieras som ”Användning av fysisk styrka som påtrycknings 

eller bestraffningsmetod mot någon”. (Nationalencyklopedin u.å.-c) Exempel på vanligt 

upplevda hot kan vara kränkande och aggressiva gester, sexuella trakasserier och/eller 

kränkande personangrepp mot en vårdgivare (Hallberg 2011, s. 8). Enligt 

Arbetsmiljöverket är också hot och våld vanligt förekommande bland personal inom 

hälso- och sjukvård, omsorg och sociala tjänster. Larsson (2012, ss. 12-14) skriver att 

“faran ligger i betraktarens öga”, en tes som länge funnits inom stress och krishantering 

teorier. Det en människa ser, hör och känner omvandlas till en spegelbild av den yttre 

världen inne i hjärnan. Hörberg, Carlsson, Holst, Andersson, Eskilsson och Ekebergh 

(2014) beskriver detta vidare som att reaktionerna på stress är olika hos olika individer 

och alla har sin egen bakgrund, livssituation och livserfarenheter att ta hänsyn till i hur 

de hanterar hotfulla och stressande situationer. Alla formar sin egen bild av världen i hur 

man tolkar/upplever den hotfulla situationen. Det går därför inte att generalisera 

begreppet hot och våld. Livsvärlden utgår från varje individs berättelse och upplevelse i 

deras tolkning av vad som är sant (Hörberg et al. 2014). En och samma händelse för två 

personer kan upplevas olika hotfull eller våldsam mycket beroende på 

handlingsalternativ (Larsson 2012, ss. 12-14).  

 

Patientperspektivet i det prehospitala mötet  

Att vårda en patient i en ambulans beskrivs av Wireklint Sundström, Bremer, Lindström 

och Vicente (2019) & Bremer, Herrera, Axelsson, Marti, Sandman och Casali (2015) 

som att ambulanssjuksköterskor på kort tid skall kunna etablera en relation och skapa ett 

förtroende hos en patient och dess anhöriga. Patientperspektivet bygger på att patienten 

är medelpunkten i vårdandet och på ett löfte om att vårdarna gör en professionell 

bedömning och vårdar på ett sätt som gör att patienten känner sig sedd och trodd på. 

Denna relation skapas så fort ambulanssjuksköterskan kliver fram till patienten (Hörberg 

et al. 2014). Patientens situation och tillstånd påverkar också hur mycket tillit en patient 

får till ambulanspersonalen. Personalen måste uttrycka sig på rätt sätt, inte för barskt då 

risken finns att patienten kränks, utan med rätt tonläge och samtidigt med ett varmt 

bemötande. Patienter har i Bremer et al. (2015) artikel beskrivit vikten av att 

ambulanspersonalen respekterar dem och tar deras berättelser på allvar. Detta har gjort 

patienternas lidande mindre och fått dem att känna sig sedda.  

I ambulansen och i det första mötet med en patient är säkerställandet av livsviktiga 

organfunktioner det viktigaste i det initiala skedet. Detta skall ske parallellt med att 
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vården skall lindra ett eventuellt lidande för patienten. Parallellt med omvårdnaden av 

patienten för att tillgodose dennes medicinska behov, så skall även omvårdnadsbehovet 

och dennes anhörigas behov tillfredsställas i den situation som råder. I prehospital miljö 

finns ständig risk för att utsätta en patient för dubbelt lidande, dvs både det lidande som 

utgjorde att ambulans tillkallades men även ett vårdlidande. Bremer skriver vidare att ett 

vårdlidande kan vara att relationen mellan vårdare och patienter blir asymmetrisk. 

Patienten är beroende av vårdaren på ett sätt som ger vårdaren en maktposition gentemot 

patienten (Bremer 2016, s. 65). Hela patienten skall tas i beaktning i en akut situation, 

både sociala fysiska och psykiska behov skall i största möjliga mån beaktas (Bremer et 

al. 2015; Wireklint Sundström et al. 2019) 

En rapport som gjordes av Statens egna inspektörer (Riksrevisionen 2012, ss. 45-47) 

visar att anmälningarna mot ambulanspersonal har ökat för varje år. Många av dessa 

anmälningar rör bemötandet av ambulanssjuksköterskor, men också på grund av nekad 

ambulanstransport. Antingen erbjöds patienten ett annat transportsätt än ambulans i 

anmälningarna, eller så berodde anmälan på bemötandet under vårdandet i ambulansen. 

Den som skall bedöma och intervjua en patient utvecklar en ledarroll, en maktposition, 

denna ledarrollen kommer med ett ansvar och en förutsatt tillit från patientens sida om 

att sjuksköterskan har ett högre kunskapsnivå. Här uppstår oftast konflikterna då 

mottagarens livsvärld och det ambulanspersonalen säger krockar och skapar olustiga 

situationer (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud 2005; 

Larsson 2012, s. 39; Melby et al. 2014; Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). 

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30 har alla medborgare rätt till 

likvärdig vård där sjukast har företräde till vården. Grunden inom omvårdnad är att att 

vårda alla under samma förutsättningar och bemöta alla patienter med respekt och 

likvärdighet (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659).  När en person ringer till SOS 

Alarm betyder det ofta att de upplever stor fara för sitt liv, antingen på grund av 

sjukdom eller olycka. I det prehospitala mötet med en ambulans är patienten redan i en 

sårbar och utsatt situation. En situation där ambulanssjuksköterskan ska lyssna, vägleda, 

skydda och ta ansvaret över vårdandet från patienten i flera olika steg.  Patientens 

integritet och autonomi skall beaktas och ytterligare eller förvärrade skador skall 

förhindras. Detta har visat sig i studier som en komplex situation där mycket kan gå fel 

med små marginaler (Ahl & Nyström 2012; Berntsson & Hildingh 2013; Hörberg et al. 

2014). Det kan vara en stökig miljö på platsen där det första mötet med patienten sker, 

till exempel utomhus med flera människor inblandade. Stressen över att uppleva 

sjukdom, oron hos patienten och ambulansen i sig kan skapa ytterligare stressmoment 

för patient och anhöriga (Bremer 2015, s. 66; Brice, Pirrallo, Racht, Zachariah & 

Krohmer 2003). Om patienten mot förmodan inte uppfyller de kriterier en patient skall 

ha enligt riktlinjerna i Västra Götalandsregionen kan ambulanspersonalen hänvisa till 

vårdcentral eller jourcentral med antingen egen bil eller sjukresa med taxi (Västra 

Götalandsregionen 2016a). Att göra en bedömning av en patients tillstånd som både 

följer Västra Götalandsregionens riktlinjer och patientens upplevelse av sjukdom kan 

vara utmanande. I några fall är inte symtomen tillräckligt allvarliga för att motivera en 

ambulanstransport enligt bedömningen ambulanssjuksköterskan gjort med sina 

undersökningar. Det är inte sällan en källa till upprörda känslor hos patienter och eller 

anhöriga (Västra Götalandsregionen 2017). Det händer därför att ambulanspersonalen 

måste lasta och ta med en patient för att anhöriga och patienter påstridigt kräver detta 

trots att behov av medicinsk övervakning inte finns (Ahl & Nyström 2012). Detta kan 
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leda till ett sämre bemötande och påverka omvårdnaden på grund av den press som satts 

på ambulanspersonalen i det läget. Press och osäkerhet, ilska och känslan av att bli 

tvingad till ett beslut påverkar alla människor, även ambulanspersonalen. Forskning 

visar att det kan påverka både behandling, överrapportering och journalföring 

Inledningen på möte mellan patient och ambulanssjuksköterska behöver vara av god 

karaktär oavsett situation (Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). Om den kontakten 

och stabiliteten som uppnås i mötet blir bristfällig blir kommunikationen mellan 

ambulanssjuksköterskan och patient låst och blockerad (Ahl & Nyström 2012; Bremer et 

al. 2015; Carlsson 2016, s. 91). För att skapa en delaktighet för patienten i vårdandet har 

ambulanspersonalen ett stort ansvar för att bjuda in till det. Även ett stort ansvar att 

förmedla den goda viljan i sitt sätt att agera hos patienter, både med kroppsspråk, attityd 

och tonläge. Patientens delaktighet i vårdandet förutsätter samtycke, vilja och förmåga 

att vara delaktig. Att patienten känner sig sedd och hörd i mötet med vården ger en 

känsla av trygghet (Bremer et al. 2015). En ambulanssjuksköterska skall vara stabil och 

säker. Hen skall utstråla självsäkerhet och trygghet, samt kommunicera på patientens 

nivå. I vårdmötet är detta en viktig aspekt då ambulanssjuksköterskan ska vara 

tillmöteskommande och lyhörd för patienten. Viljan att göra gott och vilja väl för 

patienten är central (Brice et al. 2003; Carlsson 2016, s. 91). Motsatsen blir enligt 

Carlsson (2016) en rädd, nonchalant eller otrevlig ambulanssjuksköterska. Som i sin tur 

leder till osäkerhet hos patienten. Det kan utgöra en risk för misstag eller missförstånd 

och skapa en hotfull eller våldsam situation. En ambulanssjuksköterska som är osäker på 

sin position eller osäker i situationen kan gå i försvar och därmed försvåra en redan 

svårhanterlig situation (Brice et al. 2003).  

En hotfull situation kan uppstå när patient eller anhörig känner sig kränkt i 

vårdsituationen av ambulanssjuksköterskan. Upplevelsen av kränkning kan enligt Ahl 

och Nyström (2012) uppstå i samband med och/eller som en inledning i mötet med en 

patient. Ambulanspersonal möter oftast patienter i deras hem eller i miljöer som innebär 

att vårdrummet måste skapas på patientens eller vårdsituationens förutsättningar. 

Förutsättningarna måste dessutom möjliggöra ett möte som inte kränker patienternas 

eller anhörigas integritet. Att inte känna sig sedd eller känna sig misstrodd är en av 

många orsaker till att patienter och anhöriga blir aggressiva. Patientens upplevelse av att 

vara oviktig, misstrodd eller misstänkt för påverkan i ambulanssjuksköterskans ögon kan 

också ge upphov till aggressivitet. Att vara trygg i sig själv är den viktigaste grunden för 

att skapa en bra inledning på vårdmötet enligt Brice et al. (2003). Att man inte lätt låter 

sig provoceras även om patienten eller andra närvarande är påstridiga eller otrevliga. Att 

hitta den magiska gränsen för var en situation anses dräglig eller kontrollerad mot 

urartad är högst individuell. Varje negativt möte påverkar ambulanssjuksköterskan och 

kan påverka den vård hen utför i framtiden. Även om ambulanssjuksköterskan är 

ödmjuk och öppensinnad i mötet med patienter sätter negativa händelser spår och 

påverkar. (Ahl & Nyström 2012; Carlsson 2016, s. 93; Wireklint Sundström & Dahlberg 

2012).  

 

Hot och våld mot ambulanspersonal 

Hot och våld mot ambulanssjuksköterskor i Sverige är ett område som det ännu inte har 

forskats mycket på. Den forskningen som redan är gjord är genomförd i större städer och 
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i andra mer tätbefolkade orter. Historiskt sett är hot och våld mot ambulanspersonal en 

relativ ny företeelse. Den första rapporterade forskningsartikeln på ämnet är från USA 

av Tintinalli och McCoy (1993). Forskning från Sverige visar att 

ambulanssjuksköterskor i stor utsträckning utsätts för hot och våld inom den 

prehospitala vården. I en studie gjord av Petzäll, Tällberg, Lundin och Suserud (2011) 

skriver författarna att 66 procent av ambulanssjuksköterskorna har upplevt hot och/eller 

våld någon gång och 16 procent uppger att de har upplevt fysiskt våld det senaste året då 

studien gjordes. Nästan dagligen kan man läsa i olika media om hur ambulans eller 

annan blåljuspersonal har blivit utsatta för hot och våld på arbetet, t.ex. stenkastning 

(Edstam 2018) och senast 19 mars 2019 blev ambulanspersonal i Göteborg angripna 

med kniv av en psykiskt sjuk gärningsman (Håkansson & Petersen 2019). Enligt 

undersökningar utförda av fackförbundet Alarm rapporterades det in 181 fall av ”mycket 

hotfulla situationer med våldsinslag” i 2013. I 2014 hade siffran stigit till 244. I 2016 

släppte fackförbundet siffran för 2015, som nu stigit till 386 fall. Det är mer än en 

fördubbling på två år. (Wendick 2016) 

Enligt en artikel i tidningen Vårdfokus av Westin (2018b) ser man att 

ambulanssjuksköterskor löper större risk för att hamna i en hot och våldssituation. De 

ankommer ofta ensamma i situationer som kan vara stressiga eller potentiellt farliga. 

Ofta finns väldigt lite eller ingen tid att förbereda sig på eventuella situationer, vilket 

kan skapa stress och kräver en stor flexibilitet (Ahl et al. 2005; Brice et al. 2003; 

Larsson 2012, s. 49). Samhället har en förutfattad tro på att ambulansen kommer att lösa 

alla problem i alla sorts situationer vilket skapar en komplex situation när 

ambulanssjuksköterskorna helt plötsligt visar osäkerhet eller blir kraftigt påverkade av 

stress (Larsson 2012, s. 49). Situationer som upplevs som ett hot mot egen säkerhet kan 

ge upphov till posttraumatiskt stressyndrom, ångestproblematik och depression i 

efterhand (Johansen, Wahl, Eilertsen, Hanestad & Weisaeth 2006; Petrie, Milligan-

Saville, Gayed, Deady, Phelps, Dell, Forbes, Bryant, Calvo, Glozier & Harvey 2018). 

 Forskning har även visat att långsiktiga problem kan uppstå hos människor vid 

långvarig stressbelastning (Karlsson, Niemelä & Jonsson 2011). I en studie i från 

Sverige 2003 rapporterade 223 av 362 ambulanspersonalen att de hade upplevt hot och 

våld på jobbet. Av dessa 223 hade 15,2% sedan tecken på posttraumatiskt stressyndrom 

(Jonsson, Segesten & Mattsson 2003).  

I vissa områden eller stadsdelar i landet kan man ha en rekommendation från SOS 

Alarm eller polisens ledningscentral att man skall invänta polisassistans före man beger 

sig in i ett område (Nationella operativa avdelningen 2017). SOS Alarm har inte 

möjlighet till att se en patients eventuella tidigare brottshistoria mot blåljuspersonal. 

Detta bryter enligt svensk lag mot patientens integritet (Westin 2018a). Egen säkerhet är 

det första ambulanspersonal får lära sig redan i sin introduktion till arbetet, det som inte 

lärs ut redan från början är hur ambulanssjuksköterskor skall agera vid en plötsligt 

uppkommen akut situation som inte kunnat förutspås (Ahl & Nyström 2012; Brice et al. 

2003; Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). 
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PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att hot och våld inom ambulanssjukvården är vanligt 

förekommande i prehospitalt miljö. Forskning om hot och våld mot ambulanspersonal är 

till största del genomförd i storstadsmiljöer där det finns god tillgång till andra 

ambulanser och polisiär assistans. Tidigare forskning är i huvudsak kvantitativa 

undersökningar och bygger på hur ofta våld förekommer. Ambulanssjuksköterskor 

ankommer ofta ensamma i situationer och miljöer som kan vara stressiga eller potentiellt 

farliga. Det behövs mer kvalitativ forskning om hur ambulanspersonalen upplever att 

vårda en våldsam patient i glesbygd, vad hot och våld kan leda till på längre sikt för 

ambulanssjuksköterskor och om det påverkar deras omvårdnad av patienten. Situationer 

som upplevs som ett hot mot egen säkerhet kan ge upphov till posttraumatiskt 

stressyndrom, ångestproblematik och depression i efterhand (Johansen et al. 2006), 

Vilket också kan leda till ökade kostnader för sjukskrivningar, rehabilitering och 

inkallad extra personal (Helweg-Larsen, Sørensen, Brønnum-Hansen & Kruse 2011). 

 

SYFTE    

Beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av hot och våld i glesbygd 

 

METOD 

Studien utförs som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor (Bilaga 1). 

Studien gjordes utifrån en tolkande fenomenologisk kvalitativ ansats enligt Polit och 

Beck (2012, ss. 496-497). Ansatsen gjorde det möjligt att på djupet studera 

ambulanssjuksköterskornas livsvärld; upplevelserna och erfarenheten kring begreppet 

hot och våld. Ett begrepp som hot och våld upplevs olika beroende på vilken individ du 

frågar. Författarna ville få fram hur dessa våldsamma möten påverkat 

ambulanssjuksköterskorna och vilka strategier de hade för att bearbeta liknande 

vårdsituationer (Polit & Beck 2012, ss. 495-497).   

 

Datainsamling 

Studien inriktas enbart på ambulanspersonal som är aktiva i tjänst och som arbetar på 

stationer i glesbygdsområden. Enligt Jordbruksverket (2015) är kommunerna där vi har 

intervjuat ambulanssjuksköterskorna att definiera som landsbygd då det är en 

befolkningstäthet av minst fem invånare per km2. Det utfördes en inspelad intervju med 

semistrukturerade frågor som fick besvaras med följdfrågor under intervjuns gång med 

varje ambulanssjuksköterskorna. Semistrukturerade frågor valdes enligt Polit och Beck 

(2012, s. 537) på grund av att de möjliggör att ställa frågor utifrån större frågeområden 

med bredare svar, istället för många detaljerade frågor. Detta sätt fick intervjuerna att 

flyta på bättre och ambulanssjuksköterskorna kunde själva styra en del av samtalet. 

Följdfrågorna som ställdes av författarna innebar en önskan om att fördjupa eller 

förklara vissa områden t.ex. som “du säger att du blev upprörd, kan du beskriva det mer 
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ingående?” och “hur kände du då?” m.m. Enligt Polit och Beck (2012, s. 537) ger 

följdfrågor under intervjun en rikare information om själva fenomenet som skall 

undersökas. Denna typ av intervjumetod gjorde att alla ambulanssjuksköterskorna inte 

fick exakt identiska frågor, men slutmålet och innebörden i alla intervjuerna var att få 

fram upplevelsen av begreppen hot och våld. Frågorna öppnade upp för 

ambulanssjuksköterskorna att med egna ord beskriva sina upplevelser och följdfrågorna 

utgjorde ett stöd om ambulanssjuksköterskan frös fast eller kanske tappade tråden i sin 

berättelse. Innan intervjun utfördes fick ambulanssjuksköterskorna ett brev med 

information och samtycke om deltagande i vår studie (Bilaga 4). Författarnas telefoner 

med röstinspelning användes som redskap. Ett ljudtest gjordes inför varje intervju för att 

säkra kvaliteten på inspelningarna. Författarna och ambulanssjuksköterskorna möttes 

personligen en och en och satt avskilt på de stationerna där de var stationerade. 

Intervjuerna tog i genomsnitt cirka 15 till 20 minuter. 

Urval 

Nio personer intervjuades, alla verksamma inom ambulansen som sjuksköterskor. Enligt 

Polit och Beck (2012, s. 523) var 10 eller färre intervjuer att rekommendera för att utföra 

en fenomenologisk studie. Materialet skall tolkas på djupet och kan annars bli för stort 

och ytligt Polit och Beck (2012, s. 523). Fördelningen var jämn mellan könen och 

ambulanssjuksköterskornas erfarenhet inom yrket varierade från några år till årtionden 

vilket rekommenderas enligt Polit och Beck (2012, s. 523) för en varierad beskrivning 

av begreppen som ämnas att undersökas. Författarna har valt att intervjua ett homogent 

urval. Enligt Polit och Beck (2012, s. 50;518) är ett homogent urval strategiskt då det är 

en fokuserad grupp, dvs ambulanssjuksköterskors erfarenhet av hot och våld  som vi 

som författare vill undersöka. Ingen särskild hänsyn togs till åldersskillnad, 

arbetslivserfarenhet inom ambulansyrket eller kön. Studien inriktade sig till dem som 

valfritt ville delta då författarna ansåg att detta utgjorde en grund för ett öppnare 

intervjuresultat. Intervjuerna ägde rum på fem olika stationer på mindre orter i västra 

Sverige. Åtta av nio intervjuer valdes ut, en intervju föll bort då personen i intervjun inte 

kände att hen hade upplevt hot och våld. 

  

Kön 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Man 

Ålder 

38 år 

35 år 

53 år 

58 år 

35 år 

48 år 

35 år 

52 år 

Arbetslivserfarenhet inom prehospital vård 

6 år 

2 år 

30 år 

32 år 

12 år 

5 år 

7 år 

30 år 
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Kvinna 31 år 3 år 

 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och fördelades jämnt mellan 

författarna. Därefter lästes de nedskrivna intervjuerna noggrant flera gånger för att 

verkligen förstå vad ambulanssjuksköterskors upplevelser var och vad 

ambulanssjuksköterskorna egentligen menade när de berättade om sina upplevelser. 

Därefter hittade författarna hjälp i den innehållsanalys som Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver för att få struktur i underlaget. En latent innehållsanalys gjordes då 

författarna både vill lyfta fram det som sägs men också tolka de känslor som förmedlas. 

Meningsenheter valdes ut som passade studiens syfte, dessa meningsenheter bestod i 

ord, meningar eller stycken som relaterade till varandra. Meningsenheterna 

kondenserades för att göra texten mer övergriplig, med fokus på att bevara kärnan. Till 

exempel en mening med en upplevelse ströks över med en markeringspenna och skrevs 

ner på ett särskilt papper. Dessa meningar sorterades sedan och parades ihop med 

liknande upplevelser, och bildade koder. Det fördes anteckningar om vad i texten som 

föll ut som upplevelser runt hot och våld och en djupare analys gjordes runt koderna och 

bildade underkategorier. Alla underkategorier som passade ihop bröts ytterligare ner i en 

sammanfattande kategori. Kategorin är det som är själva kärnan i den kvalitativa 

analysen (Graneheim & Lundman 2004). Totalt blev det åtta underkategorier och tre 

huvudkategorier. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarna till denna studie följer SFS 2008:192 §2 som säger att forskning som utförs 

på högskolor på grund och avancerad nivå faller inom ramen för den typ av forskning 

som inte behöver etikprövas. Enligt SFS 2008:192 §17 skall forskning bara utföras om 

forskningspersonen har samtyckt till det. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och 

preciserat till viss forskning och samtycket skall dokumenteras. Därigenom gjordes ett 

brev för godkännande av verksamhetscheferna på respektive arbetsplats där 

ambulanssjuksköterskorna fanns. Ambulanssjuksköterskorna fick också ett brev med 

godkännande och information (bilaga 4). Att ha upplevt hot och våld kan vara en 

traumatisk händelse för den enskilda individen och kan ha tagit lång tid att bearbeta. 

Den som intervjuades fick detta som en muntlig information inför frågorna och det fanns 

därför en beredskap att helt avbryta intervjun eller göra avbrott om det skulle upplevas 

som jobbigt för den som intervjuades.  
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RESULTAT 

Upplevelsen var att hot och våld skapade en otrygg miljö att arbeta i. Det påverkade 

också omvårdnaden av patienten. Händelserna satte sig kvar hos 

ambulanssjuksköterskorna och gjorde sig påminda i liknande situationer. 

Det framkom tre kategorier med två till tre underkategorier. 

    “Ett förändrat vårdande” 

• Att vårda i en hotfull och våldsam situation 

• Hot och våld från andra närvarande än patienten 

• Hot och våld med ambulansen som vårdutrymme. 

     “Konsekvenserna av att uppleva hot och våld i arbetet” 

• Rädsla vid utryckning 

• Att bemästra hot och våldssituationer 

    “Avsaknad av handlingsberedskap” 

• Stöd från kollegor 

• Utlämnad 

• Stöd från arbetsgivaren 

 

Ett förändrat vårdande 

Upplevelsen av hot och våld påverkade ambulanssjuksköterskorna negativt både som 

person och i yrkesrollen. Det behöver inte alltid vara fysiskt våld eller ett direkt verbalt 

hot. Det kunde vara stämningen i själva vårdsituationen som känts olustig. Upplevelsen 

att vara hotad kunde också vara en non-verbal kommunikation som en gest, tonläget hos 

personen eller annat som kunde leda till en otrygghet/olustkänsla eller ren rädsla. När 

ambulanssjuksköterskorna mötte en våldsam person i behov av vård upplevde de en 

ändring i sin attityd till personen beroende på vad som var orsaken (somatisk, psykisk 

sjukdom kontra drogrelaterade orsaker) till personens aggressiva beteende. Hot eller 

våld från andra personer än patienten på platsen bidrog också till att situationen och 

därmed vårdrelationen mellan ambulanssjuksköterska och patient ändrades. 

 

Vårda i en hotfull och våldsam situation 

I studien framkom att ambulanssjuksköterskornas upplevelse var att hot och våld ofta 

uppstod i samband med att patienten var påverkad av narkotika eller alkohol. De beskrev 

det som att attityden och de tidigare erfarenheterna gjorde att de ibland tappade den 

professionella yrkesrollen, på grund av rädsla eller misstanke gentemot patienten som 

betedde sig påverkad. Med dessa misstankar ansåg de flesta att det ändrade deras 

bemötande. Upplevelserna var att en person som blir hotfull eller bråkig om den är 

“påtänd” får andra konsekvenser och möts av en annan attityd. Det medgavs att man 

som ambulanssjuksköterska ofta tänkte att “de får skylla sig själv” och “det är 
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självförvållat”, medan en skadad, sjuk eller äldre konfusorisk patient som är våldsam 

möttes av förståelse för sin sjukdom eller skada. 

“Dementa är ju inte friska”..“Dementa kan ju inte rå för att dom uppför sig på det 

sättet dom gör” 

En somatisk sjuk patient med till exempel demens eller annan form av akut konfusion 

som utövade våld eller var hotfull ansågs vara mer accepterat av de flesta 

ambulanssjuksköterskorna i studien. Ambulanssjuksköterskorna var mer ödmjuka och 

inte lika fördömande gentemot patienten om denne var aggressiv eller hotfull. Ett 

våldsamt beteende ansågs vanligt förekommande hos t.ex. dementa. 

Ambulanssjuksköterskorna såg inte det som en anledning att känna sig särskilt hotad om 

patienten var en äldre, liten människa. De skulle dock aldrig acceptera hot eller våld av 

en påverkad person, även om det är samma handling som en dement eller somatisk sjuk 

skulle kunna utföra. 

“En stor dement farbror som kollar sådär läskigt på dig och tar tag i dig och inte vill 

släppa, det tycker jag är jätteobehagligt. Men han är ju sjuk och så, och det kan han ju 

inte hjälpa” 

Några av ambulanssjuksköterskorna uttryckte att det var obehagligt med hot och våld 

oavsett om det berodde på somatisk sjukdom eller inte. Men tröskeln för att tillkalla 

extra resurser, som assistans av polis, var lägre om det var drogrelaterad än om hotet och 

våldet berodde på skada och/eller somatisk/psykisk sjukdom. 

Ambulanssjuksköterskorna kände otrygghet och olust att vårda i samband med en 

hotfull och våldsam situation. Några uppgav olustkänslor som de inte kunde förklara, en 

känsla av att något inte stod rätt till. Detta utan att de hade fått en förvarning eller gjort 

en medveten riskvärdering av situationen. De beskrev det som en intuition, en känsla de 

fick, som kanske kommer av ökad erfarenhet eller som de upplevde de hade genom sin 

livserfarenhet. Känslan av olust (eller “magkänslan” som den också har blivit beskriven) 

blev ofta åsidosatt av att vilja gå fram till patienten och eventuellt rädda liv. Vissa 

situationer, vissa typer av utlarmning och en viss typ av klientel gjorde att de redan på 

förhand fick en olustkänsla.  

“Det kan ju ligga lite i luften ibland också, man står på en plats eller inne i en lägenhet, 

att det nästan ligger i luften.. Man får en dålig magkänsla.  Det kan vara 

jätteobehagligt..” 

Det fysiska våldet kunde variera i form av att bli slagen, sparkad, spottad eller puttad på. 

Även bruk av ett objekt för att skada kan förekomma. I studien beskrivs fysiskt våld som 

blir utfört av patienten själv, av närstående eller av obehöriga personer som befinner sig 

på platsen. 

“.. Han.. förutom att ta tag i och rycka i läkemedelsväskan då så tar han tag i min tröja 

vi flertalet tillfällen liksom och hotar ju faktiskt med att slå mig. Han säger att jag är typ 

intelligensbefriad. Han säger det att jag som kvinna inte kan saker.” 

Som ambulanspersonal vill man mötas av respekt från patienterna. Respekten upplevdes 

som att den måste vara ömsesidig från båda parter för att ett möte skall bli bra. Men när 

patienter började bruka fysiskt eller verbalt våld eller hota upplevde alla respekten var 
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borta hos den som hotade och situationen förändrades. Även tonläget och 

kroppshållningen förändrades, blev mer avvaktande.  Det kunde gå så långt att man som 

ambulanssjuksköterska tappade besinningen och tog till våld i rent självförsvar. 

“Jag tappade kontrollen över mig själv när jag såg kollegan bli slagen och 

nedbrottad… Hade inte mina andra kollegor stoppat mig så hade jag kanske skadat den 

där patienten allvarligt” 

Känslan hos ambulanssjuksköterskorna var att de var rädda för hur starkt de kunde 

reagera på fysiskt våldsamma situationer. Hur deras överlevnadsinstinkt gjorde att de 

agerade helt annorlunda än de själva trodde de skulle. 

“Jag förstår poliserna när dom ibland använder övervåld, det är bara när du väl ligger 

där å kämpar med någon så är det lätt att du gör dom här greppen [sic]som man inte 

får lov å göra.” 

Precis som med hot och våld upplevde ambulanssjuksköterskorna att sexuella beröringar 

och kränkningar var något som man fick räkna med i sitt arbete. Det var en avvägning 

hos ambulanssjuksköterskorna huruvida man skulle våga gå i försvar mot närmanden 

eller om detta kunde orsaka andra problem som då aggressivitet eller utfall. Detta tog 

stort fokus från själva vårdandet av patienten och påverkade i stor grad även val av den 

vård patienten fick. 

“Jag visste ju att han hade slagit i huvudet, och det kan ju vara en orsak till att man 

beter sig konstigt, han var inte nykter heller kan man väl säga.. Men när han började ta 

mig på insidan av låret och säga äckliga saker och inte ville sluta efter upprepade 

tillsägningar så bara gav jag upp o satte mig fram. Så fick han ligga där bak.. ensam.. i 

45 min in till sjukhuset..” 

Sexuella anspelningar eller närmanden upplevdes i form av sexuell beröring, kränkande 

ord och gester av sexuell natur. Det framkom av ambulanssjuksköterskorna att just 

sexuella närmanden eller trakasserier inte ansågs vara ett aggressivt beteende men att det 

i stora drag kränker den personliga integriteten. 

Sexuella anspelningar eller närmanden ansågs inte heller som särskilt hotfullt av de 

medverkande i studien, någon såg det som “ett okynne” medan någon annan tyckte att 

det var självklart att det inte skulle accepteras. 

“...Det kan ju vara något med sexuella undertoner så som för oss kvinnor kan man ju 

ibland få uppleva på arbetet att någon tar på dig när du sitter i ambulansen eller på 

andra ställen där du inte har en chans att komma undan.” 

Ambulanssjuksköterskorna kände att som ambulanspersonal har du patientens integritet 

att bevara och skydda i alla lägen. Men upplevelsen var också att din integritet som 

ambulanspersonal inte får lov att finnas där bak i ambulansen och du anses otrevlig om 

du gör anspråk på det. I studien framkommer att upplevelsen av verbala hot kan vara i 

form av aggressivt språk, ropande eller skrikande med intentionen om att skapa rädsla 

eller vara kränkande. Det kan precis som med det fysiska våldet komma ifrån patientens 

själv, en anhörig eller en tillfällig närvarande person. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att man som ambulanspersonal behövde stå ut med saker som man som 

privatperson verkligen inte hade tolererat. 
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“ … Om någon kom fram till dig i affären, skulle du acceptera om han började ta på dig 

då, utan att anmäla det? Varför skall vi då acceptera detta i ambulansen?” 

Det handlar om samhällets syn på vårdpersonal, att de själva valt yrke, så då får de 

tolerera att bli utsatta kände ambulanssjuksköterskorna. Att anmäla ett sexuellt 

närmande eller en våldssituation som ambulanspersonal var något 

ambulanssjuksköterskorna kände inte gick.  

“Det skulle inte hända något, alla sådana fall läggs ner” 

Många av ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var värre med verbala hot än t.ex. 

fysiskt våld eller sexuell trakassering. De tyckte det var ännu mer skrämmande när det 

blev personligt som när patienter hotade deras familj eller sa saker som “Jag vet vem du 

är,” “Jag vet vart du bor”. Många av ambulanssjuksköterskorna arbetar på orter där de 

bor eller har arbetat en längre tid. Detta skapade givetvis både en trygghet och en 

osäkerhet när de stötte på patienter eller anhöriga som inte kunde skilja på personen och 

professionen när de möttes ute på utryckningar. 

“Åh, vad skönt att det är du som kommer, nu vet jag att min far får bästa vården på 

vägen till      sjukhuset…. När man inte ens tänkte ta med patienten...Anhöriga blev 

upprörda... Situationen blev väldigt obekväm, det var ju ändå bekanta på orten... och 

jag var tvungen att lasta och köra patienten” 

 

Hot och våld från andra närvarande än patienten 

Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde även anhöriga eller bara tillfälliga 

personer som kunde befinna sig på platsen som ett potentiellt hot. Det kunde vara i 

situationer där man minst förväntat sig att hot och våld skulle kunna uppstå. 

Upplevelsen var att personer eller anhöriga runt omkring platserna eller patienterna där 

ambulanssjuksköterskorna arbetade kunde bli närgångna och otrevliga om de ombads 

lämna platsen eller backa undan enligt ambulanssjuksköterskorna. Störst var risken där 

folksamlingarna var bestående av påverkade personer som inte förstod 

ambulanspersonalens uppmaning eller klarade tolka den på rätt sätt. 

“...Han blir jätteupprörd på, eller snarare förnärmad kanske man ska säga och går upp 

i mot oss och börjar kallar oss horor [sic], han säger att du ska inte komma styra över 

mig, du är inte min morsa.” 

En bra relation till hotfulla och våldsamma anhöriga tyckte ofta 

ambulanssjuksköterskorna var svårt att skapa på ett bra sätt. De upplevde att det skapade 

olika förutsättningar när man arbetade på glesbygdstationer för hur man bemötte 

otrevligheter från patienter och anhöriga. Hos nästan alla ambulanssjuksköterskorna 

framkom det att det kunde vara som att föra ett krig mellan patientens ibland egna vilja 

och anhörigas önskningar. När de inte uppfyller patienten eller anhörigas önskan om 

vård eller rätt vårdnivå kunde detta utlösa oro, aggressivitet och ängslan hos patienten 

och anhöriga som kunde eskalera till en obehaglig situation. Detta påverkade även 

ambulanssjuksköterskornas mående och de upplevde att deras kompetens ifrågasattes. 
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“...Då så tar han tag i min tröja vi flertalet tillfällen liksom och hotar ju faktiskt med att 

slå mig…”jag skall slå ner dig”- För du gör inte som jag tycker..” 

Ambulanssjuksköterskorna kände sig klämda mellan verksamhetens riktlinjer och 

patienter eller anhöriga som var påstridiga. Att rädsla, osäkerhet och stress kan leda till 

ett aggressivt beteende var de mycket väl medvetna om, även hos dem själva. Det gjorde 

dock inte att de situationer som kunde uppstå där anhöriga blev hotfulla eller våldsamma 

skapade ökad förståelse, eller ökad acceptans av ambulanssjuksköterskorna. 

Upplevelserna av hotfulla/våldsamma situationer blev att det skapade osäkerhet hos 

ambulanssjuksköterskorna och tog fokus från patienterna och situationen. Det förlängde 

dessutom ibland framkomsten eller vårdandet av patienten och kunde skapa problematik 

i bedömningar och behandling. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att fokus fick ligga 

på att övervaka omgivningen, leta eventuella nödutgångar och patienten fick inte det 

fokus den skulle haft. 

“alla på plats tappade fokus när jag kom inflygandes i rummet där HLR pågick. Med 

medicinväska på ryggen och utrustning i händerna och allt. Jag flög rakt in i en 

sänggavel. Till och med räddningstjänsten som var först på plats blev riktigt arga när de 

såg hur anhörig bara puttade in mig i rummet” 

Hot och våld med ambulansen som vårdutrymme 

Det upplevdes av ambulanssjuksköterskorna att själva transporten till sjukhuset var den 

mest riskfyllda del av vårdandet i ambulansen om man transporterade någon som var 

hotfull eller våldsam. Långa transportsträckor betyder lång tid i ambulansen med 

patienterna. Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde att just ambulansen som 

vårdrum var det som gjorde dem mest osäkra i hot- och våldssituationer. Det är ett litet 

och trångt utrymme där patienten kommer väldigt nära, det skapar en känsla av att 

integriteten inte längre finns. Ambulanssjuksköterskorna visste att det kunde vara ett 

riskmoment att sitta i ett trångt utrymme med nästintill inga flyktvägar. Om patienten 

hade agerat avvikande på något sätt redan från början kändes det osäkert att vårda ensam 

i ambulansutrymmet. 

“...Jag satt där o försökte och få det här att fungera med kräkpåsar och hon som slog 

efter kräkpåsen och hon slog efter mig... Jag tror jag satt bak där i tre minuter så fick 

jag säga till pojkvännen som satt fram med kollegan med polisen, de satt ganska långt 

borta, polisen kunde inte göra ett skit ifrån sin plats de gjorde ju ingenting när hon 

sparkade o slog efter mig på vårdarplatsen, så sade jag bara till pojkvännen att nej det 

här går inte, nu får du sitta här för jag tänker inte vara med om det här. “ 

Ambulanssjuksköterskornas upplevelse av att sitta själv med en patient som varit 

aggressiv på plats, bak i ambulansen, gjorde att de ofta försökte skapa en miljö som inte 

gav upphov till någon form av ilska. De anpassade rösten och sitt sätt att uttrycka sig, 

vilket inte alltid var tillräckliga åtgärder i alla patientsituationer.  Om patienten 

missförstod, kände sig anklagad eller osedd kunde det leda till en mycket obekväm 

situation för ambulanssjuksköterskan. 

“Sitter vi på E6:an och jag har en, säg en drogpåverkad person bak som helt plötsligt 

blir rabiat [sic].. eller vaknar upp en medvetslöshet, jaha, hur ska jag ta mig ut 

därifrån? Det är ju inte bara och släppa allt och gå därifrån.” 
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Det upplevdes att man som ambulanspersonal inte alltid fick stöd av polisen när man 

skulle transportera patienter som var aggressiva eller hotfulla. Polisen upplevdes som 

oförstående för hur utsatt en ambulanssjuksköterska var bak i en ambulans. Många 

upplevde en stor frustration i de situationer där det uppstod diskussioner runt huruvida 

polisen skulle köra in patienten eller om denne skulle åka i ambulansen med polis 

närvarande. I glesbygdsområden är det få polisstationer och därav upplevdes hela den 

polisiära hjälpen som inte alltid så pålitlig. Osäkerhet runt polisens ankomsttider, hur 

behjälpliga polisen var på plats och deras attityd utgjorde en stor osäkerhet upplevde 

några av ambulanssjuksköterskorna. Det fanns också en risk med att kalla på polisiär 

hjälp, då vissa av patienterna blev mer agiterade om polisen var närvarande. 

“...Och polisen hjälpte honom till bilen där då, eh, [sic]så satte han i baksätet och då 

när polisen satte sig jämte honom bak där så skallade han polisen där då. Så då var det 

inte lika aktuellt med ambulans längre” 

 

Konsekvenserna av hot och våld i arbetet 

Ambulanssjuksköterskorna anser att man som ambulanspersonal har en önskan om att 

vilja hjälpa människor. Några av ambulanssjuksköterskorna nämner “kallet”, det som 

gjorde att de valde yrket. Den viljan som man har som ambulanspersonal att alltid 

“rädda liv”. Yrket innebar att man som ambulanssjuksköterska skulle finnas där för 

befolkningen som är i behov av hjälp. Upplevelsen av hot och våld blev därför väldigt 

traumatisk när det hände första gången. Deras illusion av yrket slogs till viss del i 

spillror och den erfarenheten gjorde dem ständigt påminda. Hot och våld skapade en 

situation som var svår att hantera enligt ambulanssjuksköterskorna. När anhörig eller 

patienten blir våldsam kunde det ge upphov till känslor av rädsla, stress, aggressivitet 

och förnedring.  

 

Rädsla vid utryckningar 

Ambulanssjuksköterskorna visste att även den mest oskyldiga situation kunde utvecklas 

till en hotfull och våldsam situation inom några minuter beroende på vad för slags plats, 

situation och vilket klientel ambulanspersonalen mötte. Erfarenheten av att råka ut för 

hot och våldssituationer har lett till att de senare i arbetslivet har varit vaksamma och 

kanske mer avvaktande vid vissa situationer och vid mötet med visst klientel vid 

utryckningar. Erfarenhet beskrevs som en viktig del i ambulanspersonalens hantering av 

hot och våldssituationer då en äldre och mer van person kände att hen vågade eller hade 

självförtroende nog i sin vårdarroll för att kunna bemästra de situationer som eventuellt 

kunde uppstå. 

“Om jag ska gå in i en lägenhet jag tycker är i ett lite obehagligt område så.. Innan jag 

öppnar dörren så sätter jag gärna foten mot dörren och öppnar bara lite grann. Kanske 

sätter medicinväskan på magen istället för ryggen. Tänker på vart jag har utgången, 

såna här saker... och tänker på att skit dock[sic] samma vad som händer, vi lämnar 

läkemedels väskan å springer“ 



 

 

16 

 

Upplevelserna var att våldet i sig inte alltid gjorde fysiskt ont men psykiskt och att 

ambulanssjuksköterskorna kände att det skapade en rädsla och en ilska gentemot 

patienten.  

“...därefter förflyttar vi oss utåt jag och min kollega där vi också har hela skaran 

förutom den som faktiskt är sjuk efter oss. Där en man utmärker sig genom att vara 

*suckar*…vad man skall tolka nästan som överhuvudet för dem här personerna…. han 

följer efter och tar tag i min läkemedelsväska och drar i den... tycker att jag skall ta med 

patienten och uttalar att jag är det ena och än det andra.” 

 

Att bemästra hot och våldssituationer 

Orsaken till att patienterna blir våldsamma upplevde ambulanspersonalen ha en 

koppling till om de känner de kan hantera situationen. Bemästrar man, eller upplever att 

man bemästrar, situationen ger det en trygghet i sig. Ambulanssjuksköterskorna kände 

att de situationer som blev våldsamma utan förvarning, där det inte hade kunnat 

förutspås alls var de situationerna som de kom ihåg mest och som format dem mest som 

ambulanspersonal. Men alla dessa situationer var inte alltid en negativ erfarenhet: 

“Jag kände ändå att jag kunde bemästra situationen, så det blev ju en bra hotfull 

situation.” 

 

Avsaknad av handlingsberedskap 

 

Stöd från kollegor 

Att vara i en ambulans innebär ett teamwork enligt ambulanssjuksköterskorna. Om detta 

teamwork i sig skall fungera måste besättningen vara överens. Att arbeta i team innebär 

att man även måste kommunicera. Inte bara muntligen utan även med ögonkontakt, 

gester och tecken. Personliga konflikter i bakgrunden och vetskapen om en ovilja att 

backa upp varandra eller svårigheter att kommunicera i turbulenta situationer gör att 

stressnivån och otryggheten ökar enligt ambulanssjuksköterskorna. 

“.. Min kollega är tyvärr en sådan som går undan lite, så att jag hamnade på 

efterkälken med dem här människorna... otryggheten av att de är runt mig och att 

kollegan faktiskt inte kommer att hjälpa mig. Han är man så han får vara ifred, jag är 

sköterska och den medicinskt ansvariga och den som tar besluten och det är mig de går 

på..” 

Om kollegan inte uppmärksammade stökiga patienter, hotfulla situationer eller avvek 

från platsen, skapade detta både en stress, rädsla och osäkerhet hos den som blev kvar på 

plats. Att det kollegiala samarbetet måste funka var avgörande hos merparten av 

ambulanssjuksköterskorna. De var överens om att man skulle backa upp varandra 

samtidigt som man inte kanske skyddade någon som uppenbarligen bröt mot 

riktlinjerna. Att ärlighet, öppenhet och tydlighet mellan kollegorna var av yttersta vikt 

för hur man agerade på plats. 
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“Vi har pratat om händelsen efteråt, men han är som han är. Det leder nog ingenstans” 

 

Att vara utlämnad 

Ambulanssjuksköterskorna i studien hade svårt att uppge riktlinjer för hur man skulle 

agera när situationerna hade blivit hotfulla eller våldsamma där detta inte kunde ha 

förutspåtts. Att man skulle avvakta polisiär hjälp, skapa brytpunkter och aldrig ge sig in 

i situationer som verkade osäkra redan från början var självklara. 

Ambulanssjuksköterskorna kände till att detta stod i verksamhetens riktlinjer. Förutom 

det överfallslarm som ambulanspersonalen är utrustad med upplevde 

ambulanssjuksköterskorna att de har få tillhyggen eller hjälpmedel för att kunna försvara 

sig med om situationer uppstod.  

“Magliten är väldigt bra att ha med sig. Den brukade jag ta med mig faktiskt en period 

efteråt... det är absolut inget bra sätt men det ger en liten trygghet för mig.” 

Överfallslarmet skall vara en trygghet för ambulanspersonalen, men deras upplevelse 

var att de inte alltid kände sig trygga. Flera av ambulanssjuksköterskorna hade aktiverat 

överfallslarmet, men då situationerna hade skett i glesbygdsområde har hjälpen dröjt. 

Det har varit frustrerande och lämnat en känsla av att sakna livlina om en situation 

urartar. Ambulanssjuksköterskorna har känt sig utlämnade och övergivna på platsen. 

Flertalet kände att de ibland klämdes fast mellan riktlinjerna för att inte ge sig in i 

eventuellt våldsamma situationer och verksamhetens uppbackning. 

“Innan polisen kommer är vi döda och nedgrävda.. Jag är säker på att om jag skadats i 

den situationen så skulle verksamheten inte backa upp mig för att de tycker att jag inte 

skulle ge mig in i situationen från början..” 

Ambulanssjuksköterskorna kände också en stor frustration över att lagen om 

självförsvar och verksamhetens uppbackning var så osäker. 

“Det hade självklart varit lättare om lagen var solklar och vi visste vart gränserna för 

självförsvar går, man vill ju inte bli anmäld för misshandel” 

Att vara förberedd på eventuella hot eller våldsamheter var något som 

ambulanssjuksköterskorna sade var omöjligt. Ett eventuellt varningssystem för områden 

som varit uttalat stökiga eller någon form av varning innan mötet med patienter som har 

varit våldsamma mot blåljuspersonal upplevde ambulanssjuksköterskorna var önskvärt. 

Det är inte alltid så att varje hotfull eller våldsam situation var med patienter eller 

anhöriga som är kända av myndigheter eller polis sedan innan. Enligt 

ambulanssjuksköterskorna kan man inte gå och förbereda sig på hot och våld hela tiden. 

Det skulle skapa en ohållbar arbetssituation där du är misstänksam mot alla och får en 

sämre attityd. 

 

Stöd från arbetsgivare 

Några situationer sker helt oförklarligt och utan minsta varningstecken och i miljöer 

ambulanssjuksköterskorna minst kunde ana det. Det är just de oväntade situationerna där 
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ambulanspersonalen inte har haft möjlighet till att skapa en brytpunkt på förhand, där 

situationer hastigt har eskalerat och urartat som ambulanssjuksköterskorna upplever som 

svårast. Upplevelsen av att inte ha någon utbildning i att hantera dessa situationer och 

kanske inte alltid den personliga erfarenheten för att reda ut den, gör att önskan om mer 

utbildning i området finns hos samtliga ambulanssjuksköterskorna. Många i studien 

nämnde att de saknar utbildning i hur man kan hantera och förebygga konflikter innan 

det har gått så långt att man måste ta till självförsvar. Kursen som är tillgänglig för 

ambulanspersonal är just en hot och våld-utbildning som riktar sig mot självförsvar, men 

som ambulanssjuksköterskorna säger i studien har det ju då redan gått för långt. En 

utbildning i konflikthantering skulle ha gjorts före händelserna.  

“Jag har inte haft den utbildningen.. Det känns lite otryggt faktiskt. Jag skulle ha gått 

den för länge sen. Men det har aldrig blivit så..” 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde en osäkerhet på vilka gränser de kunde sätta i 

bemötandet av otrevligheter. Gränsen mellan vad man som ambulanspersonal bör kunna 

klara att hantera och vad man som person faktiskt vill höra är inte alltid på samma nivå 

enligt ambulanspersonalen. Upplevelsen var att det inte fanns klara riktlinjer på hur man 

ska eller får agera om patienter eller anhöriga är otrevliga rent verbalt. De fann det 

självklart att avgå från platsen om patienter eller anhöriga började bruka fysiskt våld, 

men hur man tacklar spydigheter och rent verbala hot var det en stor osäkerhet runt. 

“..Det tycker man är lite jobbigare, det verbala hotet, när dom går på en sådär. Men det 

är ändå inte riktigt – det var inget hot om någonting utan det var bara aggressivt 

verbalt över hela..” 

Alla som var med i studien visste att verksamheten erbjöd samtal och stöd i form av 

debriefing eller samtal om de bara bad verksamhetscheferna eller den ansvarige för just 

detta om det. De flesta tyckte det räckte att samtala med sina kollegor om situationerna 

och på så sätt bearbeta upplevelsen. Samtliga ambulanssjuksköterskor bekräftade att 

situationer som ansetts obehagliga och våldsamma hade skapat ett behov av debriefing. 

Vid önskan om en gemensam debriefing kunde det upplevas som att några av 

ambulanssjuksköterskorna visade sig svaga och rädda. Det fanns en rädsla för att 

verksamheten skulle se ned på dem, eller att kollegorna skulle se detta som en form av 

svaghet. En gemensam debriefing ihop med räddningstjänst och polis (om det var ett 

samverkande uppdrag) som standard var något som upplevdes som ett behov. 

“...Polisen borde vi ha pratat med i efterhand egentligen, sagt att det här var inte en 

helt bra lösning eller hantering av varken oss eller henne, det var inte juste att hon 

skulle ligga där osäkrad utan bälte, jag menar hade vi krockat hade hon dött det hade ju 

förmodligen flera andra också för hon var ju som sagt obältad och hade kastats runt där 

inne och när du har en patient som vägrar bälte bak i bilen, då tycker jag att den inte 

skall få åka med alls..” 

 

DISKUSSION 

Diskussionen delas in i två olika delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 
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Metoddiskussion 

Vårt metodval baserade sig på vad vi ville undersöka, vilket var 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av fenomenet hot och våld. Det centrala begrepp 

vi som författare fokuserade på var livssammanhang och miljö. Livssammanhanget då 

det lyfter hur ambulanssjuksköterskans livsvärld påverkas av oförutsägbara traumatiska 

händelser. Miljön då den tidigare erfarenheten och ambulanssjuksköterskornas tro på 

vad ambulansyrket skall vara speglar en annan verklighet än hot och våld. Reaktioner 

eller förändringar i miljön påverkar ambulanssjuksköterskans sinnesstämning 

(Ylikangas 2016, ss. 266-267).  

Intervjuer skulle genomföras med fokus på upplevelser med hot och våld under 

utryckning i glesbygd.  Metoden som passade vår studie bäst var en tolkande 

fenomenologisk kvalitativ undersökning som enligt Polit och Beck (2012, s. 549) 

beskriver vara en djupare analys än en beskrivande fenomenologisk. Att utföra 

intervjuer var ett självklart val, men det var svårt att få ett flyt i intervjun. Vetskapen om 

att samtalet spelas in gör det lite stelare i konversationen än vanligt. Pauser uppstod då 

följdfrågorna inte kanske kom ut tillräckligt fort och då semistrukturerade frågor valt så 

hamnade ofta fokus på nästa fråga. Därav kanske viss information missades. Vi använde 

oss av Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys och en latent tolkning utfördes. 

Den latenta analysen innebär att vi som författare tolkar det som 

ambulanssjuksköterskorna beskriver om sina upplevelser av hot och våld, utan att 

förlora själva kärnan i det som sägs. En manifest analys hade inneburit att det som kom 

fram tagits rakt ur sitt sammanhang utan tolkning detta skulle lett till ett väldigt stelt och 

kort resultat. Trots tolkningen har vi som forskare strängt tyglat vår förförståelse för att 

den inte skall spegla våra egna åsikter utan det som sägs. Enligt Polit och Beck (2012) 

kallas detta objektivitet. Objektiviteten i studien ligger också i det att vi som forskare 

kunde enas om den tolkning som gjordes, för även hos oss finns det olika livsvärldar och 

erfarenheter som gör att vi tänker olika (Polit & Beck 2012, s. 191). Vår forskning 

bygger på upplevelser och känslor och vad dessa upplevelser och känslor kan orsaka hos 

en individ när man upplevt hot och våld. Därför motiverades en djupare analys. Det är 

nyfikenheten över deltagarnas ord och beskrivningar som utgör grunden för den metod 

vi valde (Graneheim & Lundman 2004). Att analysera oss fram till resultatet har varit en 

lång process. Vi har gått tillbaka till intervjuerna och läst igenom upprepade gånger så vi 

verkligen fick fram ambulanssjuksköterskornas upplevelse av hot och våld. Kodningen 

tog lång tid innan vi hade fått fram det som var det mest väsentliga i resultatet. Det var 

en utmaning att få fram rätt kategorier och subkategorier till ämnet så det representerade 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av hot och våld och inte vår egen objektivitet och 

förförståelse.   

Tillförlitligheten i vår studie bygger på att metoden har följts till punkt och pricka. Att 

vetenskapliga artiklar passande syftet har valts och att studiens metod är väl beskriven 

och motiverad (Polit & Beck 2012, ss. 565-567). Författarna har insett att ett än djupare 

resultat skulle kunna uppnås om vi valt öppna frågor istället för semistrukturerade med 

följdfrågor. Då frågorna redan är nedskrivna leder detta till att man som författare 

fokuserar mer på nästa fråga än vad ambulanssjuksköterskorna faktiskt säger. Analysen 

hade då kunnat göras djupare och än mer information kunnat inhämtas. Datan ska 
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jämföras för att få fram om det verkligen passar med de andra individernas svar. Håller 

det sig till syftet igenom alla intervjuerna med mera. Båda dessa författare beskriver att 

valet av metod är viktigt för att trovärdigheten skall öka (Graneheim & Lundman 2004, 

ss. 565-567; Polit & Beck 2012).  

 

Förförståelse 

Förförståelsen av hot och våld hos författarna var att det var mest uttalat i större städer. I 

större städer är utryckningarna fler och där finns fler ambulanser då befolkningen är 

högre, och fler bilar per station. Vi som författare arbetar i glesbygd och har varit av den 

uppfattningen att det är ett underskattat problem som inte blir belyst på samma sätt i 

glesbygd som i storstäderna. Författarna själva har lite erfarenhet av att ha varit utsatta 

för hot och våld i ambulansen. Vi har varit på andra arbetsplatser där vi har upplevd hot 

och våld så förförståelsen baseras således delvis på våra egna upplevelser och mycket på 

våra kollegor och omgivningens upplevelser av fenomenet. Medias rapportering av hot 

och våld mot ambulanspersonal har i likhet med omgivningen påtalat att problemet 

upplevs vara störst i segregerade stadsdelar i just större städer. Alla har sina 

livserfarenheter och olika bakgrunder, det är vi som författare som måste vara flexibla 

nog att kunna se bortom detta. Det ställer stora krav på att själv vara öppen och kritiskt 

tänkande så våra egna tankar och åsikter inte påverkar slutresultatet. Det är lätt att egna 

förutfattade meningar präglar tolkningen, det är därför viktigt att vi kan tygla vår 

förförståelse så vi kan få fram ambulanssjuksköterskans upplevelse. Förförståelsen kan 

aldrig helt kopplas bort, men vid reflektion och eftertanke kan det bli lättare att undvika 

att vår egen förförståelse tar över resultatet. Att konstruera en analys kräver att 

författaren har stor flexibilitet, en tyglad förförståelse, självkännedom och en förmåga 

att förstå att det är ambulanssjuksköterskornas personliga meningar som formas. Det är 

oundvikligen så att vår tidigare kunskap, vår kultur och livserfarenhet speglar i all sorts 

tolkning. En duktig forskare vet att det måste finnas en följsamhet i forskningen vilket 

innebär att man som författare måste återvända till datan som insamlats för att verkligen 

se om man har förstått det material som samlats in. 

 

Styrkor och svagheter 

Svagheten i att använda en kvalitativ studie när man som vi vill undersöka en erfarenhet 

eller upplevelse är just att det inte går att får fram bra siffror/mätningar på de fenomenen 

(Polit & Beck 2012, s. 175).  Alla olika individer har olika bakgrunder och tolkar sina 

upplevelser olika, och det är just den diversiteten författarna vill få fram i 

undersökningen. Vi ville synliggöra ambulanssjuksköterskans upplevelser ur ett 

livsvärldsperspektiv för att få en bredare kunskap om ämnet. Det homogena urvalet 

motiveras med att det var en specifik grupps, ambulanssjuksköterskors upplevelse om 

samma fenomen som skulle intervjuas enligt Polit och Beck (2012, ss. 495-497). I en 

kvalitativ studie kan det kan vara en utmaning att anonymisera studien då det är så få 

parter inblandade. Situationer som blir beskrivna i intervjuerna kan vara lätt att känna 

igen för andra som också har varit med. Anonymiteten och integriteten till de inblandade 

måste bevaras så det inte blir möjligt för utomstående att kunna känna igen händelsen.  
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Styrkan med en kvalitativ metod är att man vill undersöka något på djupet, med en 

beskrivning av ett upplevt fenomen, om man dessutom kan få flera olika personer att 

beskriva ett liknande fenomen kan man jämföra detta och kanske hitta mönster i deras 

upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck 2012, ss. 495-497). Människor förändrar 

hela tiden sitt beteende, detta gör att beteende, upplevelser etcetera inte går att studera 

faktabaserat så som naturvetenskapen gör. Vår studie är generaliserbar då vi som 

författare klart ser hur hot och våld påverkar ambulanssjuksköterskor. Verksamheter kan 

ha nytta av ambulanssjuksköterskornas beskrivning och det som forskningen beskriver 

kan hända vid långvarig exponering av hotfulla och våldsamma miljöer.   

Urvalet av personer som medverkar i studien hade stor påverkan på resultatet. Faktorer 

som kan ha påverkat inkluderar t.ex. ålder, kön, fysisk storlek, geografisk placering och 

när de har intervjuats. Intervjuerna baserades på de medverkandes historier, och en 

persons minne är kanske inte längre pålitligt när det har gått tillräckligt lång tid. Det 

bortfall som presenterades i studien föll bort på den grunden att 

ambulanssjuksköterskorna inte kunde minnas eller upplevde att hen inte hade upplevt 

något hotfullt eller våldsamt i en ambulans. En situation som upplevs hotfull i 

ögonblicket kan ha ändrats till att inte uppfattas som något speciellt om det har gått 

tillräckligt med tid innan intervjun genomförs. En ambulanssjuksköterska som arbetar i 

en storstad kommer vara med om fler utryckningar och kan ha upplevt fler hotfulla 

situationer än en som bor i glesbygd. Vi har intervjuat ambulanssjuksköterskor på fem 

olika ambulansstationer i västra Sverige. Detta för att få en mer varierad beskrivning än 

om vi bara hade valt én station. Arbetsplatser kan ha olika kulturer när det gäller hur 

man rapporterar om hot och våld. Några har kanske en högre tröskel för vad de 

definierar som hot och våld innan de tänker på att rapportera om det. Det kan också vara 

att man inte vill gå emot gruppen för att det finns en osäkerhet på om det bara ska 

definieras som en del av jobbet. Det går inte att säga att all ambulanspersonal upplever 

hot och våld på samma sätt oavsett hur många intervjuer vi gör och det är det intressanta 

med just kvalitativa studier.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet från studien visar att många av ambulanspersonalen har upplevt att hot och 

våldssituationer i glesbygdsområden har påverkat dem negativt. Tidigare studier har fått 

fram liknande resultat men då varit mer lokaliserade till storstäder (Petzäll et al. 2011). 

Att det är mest utbrett med hot och våld i storstäderna är möjligt, men författarna ser i 

studien att det också sker många situationer även på glesbygden (Ahl & Nyström 2012; 

Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). Enligt statens egen rapport om ambulansen 

(Riksrevisionen 2012) ökade anmälningarna mot ambulanspersonalen i samband med att 

sjuksköterskan i ambulansen skulle göra bedömningar ute på plats hos patienterna och 

börja hänvisa till olika vårdnivåer. Det kan ha ett samband med att invånarna kanske inte 

hade fått till sig den informationen utan lever kvar i tron om att om de ringer efter en 

ambulans skall de självklart till sjukhus (Ahl & Nyström 2012).  Rapporten visar också 

att patienter i glesbygd i högre grad anmäler att ambulansen är försenad, att färdsätt till 

sjukhus inte skall ske med ambulans, och bemötande från ambulanspersonalen. 

Patienten och anhöriga är inte alltid beredda på att det är sjuksköterskan som avgör om 

de skall få åka med eller inte, vilket statens rapport om ambulanssjukvården, 
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Riksrevisionen (2012) bekräftar. Det är sällan så att ambulanspersonal går in i 

situationer med intentionerna att såra, kränka eller skada någon patient. Men alla kan 

göra misstag eller säga fel saker som gör att situationerna inte blir som förutspått, även 

ambulanssjuksköterskor är människor med rätt att göra fel (Dahlberg, Todres & Galvin 

2009).  

Hot och våld har en klar inverkan på relationen mellan ambulanssjuksköterskor och 

patient och därmed hur omvårdnaden påverkas. Melby et al. (2014) har undersökt 

svårigheten för ambulanssjuksköterskan att vårda en patient i en ambulans helt säkert. 

Detta trots att alla ambulanssjuksköterskor redan från början får med sig att deras egen 

säkerhet går först. Resultatet från den studien visar att ambulanssjuksköterskor sätter 

patientens hälsa före sin egen säkerhet. Hot och våld ska inte behöva gå utöver 

patientens vård, men det framkommer att det i stor grad påverkar vårdandet om 

ambulanspersonalen blir osäkra eller rädda. Behandling, smärtlindring och 

undersökningar kan bli uteblivna eller felaktiga om rädsla för egen säkerhet uppstår hos 

ambulanssjuksköterskan.  Det kan bli svårare att triagera patient till rätt vårdnivå när 

samarbetet mellan patient, anhörig och ambulanssjuksköterskan inte fungerar optimalt. 

(Ahl et al. 2005; Brice et al. 2003; Gunnarsson & Warren Stomberg 2009; Helweg-

Larsen et al. 2011; Johansen et al. 2006; Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). I vår 

studie upplevde ambulanssjuksköterskorna att det inte gjorde någon avsevärd skillnad 

om hot och våld utförs av anhöriga eller andra människor som befann sig runt patienten, 

att bli utsatt av någon form av kränkande behandling räckte. Vi skall inte ta onödiga 

risker. 

Att inte ha möjligheten till att förbereda sig innan alla våldsamma mötet orsakade stress. 

Vissa utlarmningar sker med polis och där har ambulanssjuksköterskorna en helt annan 

möjlighet att kunna förbereda sig.  Avsaknad av handlingsberedskap i det plötsliga 

våldsamma mötet kan ge upphov till en minskad känsla av att kunna bemästra den 

hotfulla situationen. Något som i vår studie visar att ha en stor inverkan på hur 

ambulanspersonalen tyckte att de kunde hantera situationen i efterhand. Alla människor 

har en inre gräns för vad som ska tolereras och ambulanssjuksköterskor är inte ett 

undantag. Att ha direktkontakt med andra än sina kollegor, särskilt potentiellt aggressiva 

personer, samt att utöva kontroll eller makt över andra, som en sjuksköterska gör när 

hen bedömer patienten, verkar öka risken att utsättas för hot och våld i arbetet, säger 

Elisabeth Nordén, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå. (Vårdförbundet 2018). Det 

kan finnas mörkertal i de studierna som redan är gjorda inom området enligt flera 

forskare, en stor andel som råkat ut för hot och våld har inte anmält detta. Många som 

arbetar inom ambulanssjukvården ser denna typ av händelse som att det är en del av 

arbetet och därför rapporterar de inte alltid de fall med hot och våld som de råkar ut för. 

Det kan också vara så att det finns individuella uppfattningar om var gränsen går och 

vad olika individer tolkar som just hot och våld (Brice et al. 2003; Suserud, Blomquist & 

Johansson 2002). Vår studie visar samma sak, många tror inte att det är någon idé att 

anmäla hot och våld då det inte leder till ett åtal enligt intervjudeltagarna. Enligt flera 

internationella forskningsartiklar kan hot och våldssituationer bland annat ge upphov till 

PTSD, posttraumatiskt stressyndrom (Ahl & Nyström 2012; Brice et al. 2003; Wireklint 

Sundström & Dahlberg 2012). I en studie av Johansen et al. (2006) så framkommer att 

34% kunde diagnostiseras med PTSD efter att ha utsatts för traumatiska upplevelser som 

hot och våld.  
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Det som förvånade oss som författare i resultatet av studien är att en mindre del av 

ambulanssjuksköterskorna i studien har haft besvär i efterhand i form av PTSD, 

flashbacks, minnen eller mardrömmar som ger stark ångest.  Ambulanspersonalens 

arbetsmiljö kan också vara orsaken till problem med ångest, depression och PTSD. Det 

är långa arbetsdagar med nattarbete samt exponering för död och trauma (1177 

Vårdguiden 2018). Arbete med okända kollegor och andra faktorer kan också spela in 

när man ser på prevalensen av dessa händelser i ambulanssjukvården (Bigham, Jensen, 

Tavares, Drennan, Saleem, Dainty & Munro 2014). De flesta har känt sig färdiga med 

situationen efter att de har pratat med kollegorna på respektive station. Författarna har 

däremot inte gått djupare på dessa frågor när intervjuerna genomfördes. Det kan 

innebära att information har gått miste genom att inte ställa den följdfrågan redan från 

början. En utökad studie på detta område skulle vara av intresse för framtida forskare.  

I flera förslag och rapporter framkommer det att ambulanspersonal behöver mer 

utbildning och övning i situationer de potentiellt kan utsättas för, då alla typer av 

händelser. I dagsläget finns inom NU-sjukvården en endagsutbildning med inriktning 

“överfall” (Lindahl & Hall 2017). Detta är en utbildning som egentligen inriktar sig mot 

dörrvakter och väktare, inte vårdpersonal. Det framkommer att några av 

ambulanssjuksköterskorna saknar denna utbildning, även om ambulanssjuksköterskorna 

har arbetat en längre tid. Årliga utbildningar och övningar med praktiska och realistiska 

scenarier ihop med räddningstjänst och polis är efterfrågade (Brice et al. 2003; 

Johansson 2015; Jonsson, Segesten & Mattsson 2003; Petzäll et al. 2011).  

År 2018 flaggades just blåljuspersonalens säkerhet efter terrorattentaten i Stockholm och 

avsaknaden av övning i sådana katastrofala händelser. Ambulanserna kallades ut till 

något de aldrig tidigare mött och skulle bara lösa situationen. Redan 2015 flaggade 

Johansson (2015) om riskerna med ambulanspersonalens ringa erfarenhet av större 

attentat. Idag borde politiker och verksamheter mer än någonsin förstå vikten av 

utbildning och regelbunden övning (Johansson 2015; TV4 Nyheterna 2018). 

Ambulanssjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning och strategier för att lära sig lösa 

eventuella hotfulla och våldsamma situationer. Enligt Brice et al. (2003) borde hälso- 

och sjukvårdspersonal erbjudas handledning där möjlighet finns att reflektera och 

diskutera ur ett vårdvetenskapligt perspektiv där man försöker få fram strategier för att 

kunna möta hotfulla och våldsamma situationer innan ambulanspersonalen behöver 

rustas för att på något sätt behöva försvara sig själv. Om man dessutom har träning i 

självförsvar kan det vara lättare att hjälpa en kollega som behöver det i en våldsam 

situation. Deras studie från 2003 är lika aktuell än idag och det upplevs från författarnas 

sida som lite skrämmande att forskning redan har pekat på det uppenbara för så många 

år sedan utan att ha kommit längre i eventuella lösningar. 

Hållbar utveckling 

En hållbar utveckling är enligt Nationalencyklopedin (u.å.-a) en utveckling där sociala, 

ekonomiska och miljömässiga dimensioner stödjer varandra. Sverige har sedan 2002 

egna nationella mål för en hållbar utveckling med fyra hörnstenar i fokus; att bygga 

samhället hållbart, att stimulera en god hälsa på lika villkor, att möta den demografiska 

utmaningen och att främja en hållbar tillväxt. Ett mål med hållbar utveckling är att 

insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att 

arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Hot 

och våld är ett växande problem med tanke på dess långsiktiga effekter, det leder till 
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svårigheter att efteråt utföra sitt arbete på grund av att man tappar tilliten till sin 

arbetsmiljö, detta leder i stor utsträckning även till sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket 

2010; Hallberg 2011). Statistik hämtad från Arbetsmiljöverket (2010) visade att 13 % av 

alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården 2000–2009 

gällde hot och våld. Hot och våld leder till PTSD, depressioner och sömnproblem och 

ökad alkoholkonsumtion (Helweg-Larsen et al. 2011). Alla dessa faktorer ökar 

sjukfrånvaron och kostnaderna då vikarier eller fast personal måste tas in extra mot 

kvalificerad övertid. Statistiken talar sitt språk, om upp till 34% får bestående men efter 

att ha blivit utsatt för hot och våld i 2006, så borde denna procent ha ökat idag med 

tanke på att hot och våld mot ambulanssjuksköterskor ökar i samhället (Johansen et al. 

2006). Detta leder till ökade skattekostnader vilket ur ett ekonomiskt perspektiv frestar 

på en redan hårt utsatt budget för samhället. Dessutom gör slitaget på den 

ambulanspersonal som arbetar extra trött och sliten vilket kan leda till felbedömningar 

som i sin tur kan leda till att befolkningen ur ett socialt perspektiv kan få sämre vård. 

Men även i ett hållbarhetsperspektiv ekonomiskt sett för sjukvården i stort, då 

sjukskrivningar och speciellt arbetsmiljörelaterade sådana är kostsamma och kräver lång 

rehabilitering (Helweg-Larsen et al. 2011; Johansen et al. 2006; Karlsson, Niemelä & 

Jonsson 2011).  

Om konflikthantering och självförsvar blir en del av de utbildningar som 

ambulansverksamheten gjort obligatoriska kan det göra att personalen blir medvetna om 

riskerna och kanske öka fokuset på att rapportera eventuella händelser av hot och våld. 

Ökar antalet anmälningar kommer statistiken tala för sig och verksamheten har krav på 

sig att säkra arbetsmiljön för sina medarbetare (Västra Götalandsregionen 2017). Väger 

man kostnader för sjukskrivningar med utbildningen, så vill vi som författare mena att 

det leder till besparingar för arbetsgivaren. Detta är också ett intressant ämne för 

forskning i framtiden (Helweg-Larsen et al. 2011).  

I ett ekologiskt perspektiv så är glesbygds ambulanserna tvungna att köra fler mil än 

ambulanserna i storstäder på grund av de långa avstånden, skall då dessutom extra 

resurser krävas ut på grund av hotfulla och våldsamma situationer leder det till mer 

utsläpp av bränsle och slitage på vägar (Glesbygdsverket 2006). 

Alla människors upplevelser är individuella, men att ingen vill behöva uppleva hot och 

våld på sin arbetsplats var gemensam. Vi som författare anser att vår studie kan skapa en 

förståelse för hur det kan vara att arbeta i en ambulans i glesbygd med dessa upplevelser 

och erfarenheter med sig som personal. Studiens resultat lyfter dessa upplevelser och är 

klart överförbar i dagens ambulanssjukvård då prevalensen ökar. Även utanför den 

prehospitala verksamheten är resultatet överförbart, en sjuksköterska på en 

akutmottagning möter dessa patienter senare i förloppet efter ambulanssjuksköterskan. 

Att personalen på akutmottagningar får inblick i vad ambulanssjuksköterskor 

prehospitalt upplever kan öka deras förståelse för de gånger ambulanssjuksköterskor inte 

har följt riktlinjerna på grund av en hotfull vårdsituation. Hot och våldssituationer 

händer på många olika instanser inom vården. Det hälsomässiga, samt 

omvårdnadsmässiga perspektivet lär inte ändras mycket om hot och våld uppstår i 

prehospital miljö eller på andra områden inom vården.  
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SLUTSATS 

Målet med uppsatsen var att ge en bild på de utmaningarna som ambulansen möter i 

samhället idag. Hot och våld är ett stort problem för ambulanssjukvården, det eskalerar 

och visar inga trender på att vända. Ambulanspersonalen känner sig ofta sväva mellan 

två världar i vad de får och inte får göra. Våldet påverkar ambulanspersonalen både 

under händelserna och lång tid efteråt, det kan också påverka kommande patienters 

omvårdnad. Fokus i uppsatsen har varit på hur det upplevs att vårda en våldsam patient i 

glesbygd över längre tid och med längre till hjälpande resurser. Vi hoppas på att studien 

kan bidra med att klargöra att hot och våld även är ett problem här på glesbygden och 

inte bara i storstäderna. 

Mer forskning behöver göras på området, både kvalitativt och kvantitativt för att 

kontinuerligt följa utvecklingen. I en artikel i vårdfokus redan 2015 skriver insändaren 

om vikten av utbildning av ambulanspersonalen för att möta våld, terror och hot. Att 

ambulansen skall vara redo för situationer den helt enkelt inte är tränad för. Samhället 

förväntar sig en beredskap och ambulanspersonalen kommer att utföra sitt bästa på plats 

oavsett situation. Men de måste få utbildning och öva på realistiska situationer i alla 

typer av skalor. Från den lilla dementa damen som spottar till den stora med 

terrorattentat och flera aktörer inblandade och ett stort antal skadade (Johansson 2015). 

Det är i några fall oundvikligt att hot och våldssituationer uppstår. Men det kan också 

undvikas via bättre förebyggande åtgärder för att minska risken, såsom utbildning för 

personalen i kommunikation och konflikthantering i mötet med en aggressiv person. 

Klara riktlinjer på arbetsplatsen i hur man ska agera i hotfulla situationer kan ge en 

trygghet och säkerhet i arbetet. Bättre samverkan mellan SOS Alarm och polisens 

ledningscentral för att på lagligt sätt kunde kartlägga/markera personer eller adresser 

som har varit hotfulla mot blåljuspersonal tidigare och varna ambulanspersonalen innan 

de beger sig in i en farlig situation. 

I nuläget pratar man med sina kollegor efter en hot och våldssituation. Men 

krishantering i form av samtal med berörda/samverkande parter var något som 

ambulanspersonalen ofta saknade efter det våldsamma mötet. Att uppleva hot och våld 

på arbetsplatsen skapar stress och otrygghet. Det kan även föra till PTSD, ångest, 

sömnproblematik och depression. Det är ett arbetsmiljöproblem som behöver åtgärdas. 

Vårt samhälle är i en ständig förändring. Tyvärr växer det fram att ambulanspersonalen i 

likhet med polis och andra aktörer också behöver skyddas mot den nya våldskulturen. 

Ambulanssjuksköterskor är viktiga i samhället och samhället bör förstå vikten av att 

vara rädda om oss. Det är ett riskfyllt arbete att arbeta i en ambulans, även om man som 

ambulanspersonal gärna blundar för riskerna då man har ett uppdrag, att hjälpa andra 

människor i nöd.  
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BILAGA 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna var som följer: 

Vad definierar du som hot och våld? 

Har du råkat ut för en hotfull situation på jobbet? Kan du beskriva den? 

Har du reflekterat runt situationen som uppstod i efterhand? Fått stöd från 

arbetsgivaren? 

Hur vill du att en eventuell uppföljning från arbetsgivaren skulle sett ut? 

Vet du vad riktlinjerna på din arbetsplats säger om hot och våldssituationer? 

Har det påverkat ditt arbetssätt när du möter en potentiell hotfull situation i efterhand? 

Tror du det är skillnad på hur män och kvinnor hanterar hot och våldssituationer? 

Följdfrågorna var påbyggnadsfrågor för att beskriva händelserna mera på djupet och 

kunde vara; När du var med om den situationen hur kände du då? Kan du beskriva vad 

du menar med ilska, med mera.  
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BILAGA 2 Verksamhetschef godkännande 

 
  

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att kartlägga 

ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld.  

Tidigare forskning har visat att hot och våld inom ambulanssjukvården är ett vanligt 

förekommande arbetsmiljöproblem som tenderar att eskalera såväl internationellt som 

nationellt. Forskningen som har gjorts har uteslutande varit gjord i andra europeiska 

länder, varit kvantitativ och belyst förekomsten av hot och våld genom enkäter, 

observationer samt registerstudier. Då hot och våld är en högst subjektiv upplevelse i 

både ord och handling finns det ett behov av en kvalitativ studie som beskriver 

problemet utifrån ambulanspersonalens livsvärld.  

Examensarbete bygger på en kvalitativ intervjustudie. Datainsamlingen är en inspelad 

intervju med styrda frågor som får besvaras öppet. Intervjun blir spelat in och 

transkriberat ordagrann i efterhand. Allt blir anonymiserat i det publicerade 

examensarbetet.  

Vi vill ha en blandad grupp av kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Datainsamlingen 

kommer börja 4/2–19 efter avtal med deltagarna.  

Deltagarnas samtycke inhämtas via skriftlig information som lämnas ut före intervjun. 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till 

datamaterialet.   

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i examensarbetet 

av nedanstående handledare.   

  

Hälsningar  

 

Madelen Rönning Viken 

Telefonnummer: 0723261432 

Mejl: s182551@student.hb.se 

 

Ramona Gren 

Telefonnummer: 0702836632 

Mejl: s183143@student.hb.se 
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Mobilnummer: 0702-765619  

E-post: anders.jonsson@hb.se 
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BILAGA 3 Tabell 

 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod 
Underkategori Kategorier 

Det är ju skillnad 
på om någon är 
påverkad av 
något får ju skylla 
sig själv 

En påverkad 
patient får skylla 
sig själv 

Påverkade 
patienter 

Att vårda i en 
hotfull och 
våldsam 
situation 

Ett förändrat 
vårdande 

  

En dement 
patient rår ju inte 
för att den gör 
som den gör 

Dementa rår inte 
för sitt beteende 

Somatiskt 
sjuka 
patienter 

Anhörig puttade 
mig så jag flög 
rakt in i rummet 
där patienten som 
HLR pågick på 
låg 

Våldsamma 
anhöriga tar bort 
fokus från 
patienten 

anhöriga 
och andra 
närvarande 
hos 
patienten 

Att uppleva hot 
och våld från 
andra 
närvarande än 
patienten 

Passa dig, din 
hora, du är inte 
min morsa, jag 
kommer att hitta 
dig 

Passa dig, jag 
kommer att hitta 
dig 

verbala hot 
från andra 
än patienten 

Det är väldigt 
trångt i 
ambulansen och 
man kommer 
väldigt nära inpå 
en patient som är 
aggressiv 

Trångt 
vårdutrymme 
som gör att man 
kommer nära 
patienten 

Ingen 
möjlighet att 
kunna backa 
undan 

Att uppleva hot 
med 
ambulansen 
som 
vårdutrymme 

Det är 
jätteobehagligt 
om någon tar 
sådär hårt i dig. 
och stirrar på dig 
jätte argt 

Obehagligt när 
någon tar hårt i 
dig 

Rädsla 
förändrar 
vårdandet 

Att känna 
rädsla vid 
utryckningar 

 

 

 

 

Konsekvenserna av 
att uppleva hot och 
våld i arbetet Hot och våld är 

egentligen inget 
som man som 
ambulanspersonal 
skall behöva 

Hot och våld 
skall man inte 
behöva uppleva i 
en ambulans 

Hot och våld 
mot dem 
som vill 
hjälpa 

Att känna sig 
oförberedd 
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uppleva 
egentligen 

Det blev en bra 
hotsituation då 
jag kände att jag 
kunde bemästra 
den 

En bra hotfull 
situation som 
kunde 
bemästras 

Personliga 
egenskaper 

Upplevelsen av 
att kunna 
bemästra hot 
och 
våldssituationer 

Kollegan bara 
gick när 
situationen blev 
jobbig, bara 
lämnade mig där 
ensam bland alla 
människor 

Lämnad kvar på 
platsen ensam 
av kollegan 

Samarbetets 
betydelse 

Att uppleva 
stöd från 
kollegor 

Avsaknad av 
handlingsberedskap 

Arbetsgivaren 
skulle aldrig stå 
bakom mig om 
jag blev skadad i 
den situationen... 

Arbetsgivaren 
står inte bakom 
mig 

Eget ansvar Att uppleva 
stöd från 
arbetsgivaren 

Jag blev så arg 
och frustrerad 
och ledsen, jag 
kände mig helt 
utlämnad... 

Känslan av ilska 
frustration och 
ledsamhet 

Väcker 
många 
känslor 

Att känna sig 
utlämnad 
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BILAGA 4 Information till deltagarna  

Information angående ett examensarbete om hot och våld inom 

ambulanssjukvården.  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (2019.01.21-2019.03.29). Vi är 

två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskautbildningen med inriktning 

mot ambulanssjukvård vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. 

Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på grund/avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Hot och våld har blivit en del av vardagen för ambulanspersonalen både nationellt och 

internationellt. Det är ofta ambulansen som är först fram på plats och 

ambulanspersonalen är ofta ensamma och i osäkra/ främmande miljöer med både 

patienter och anhöriga. Situationer som upplevs som ett hot mot egen säkerhet kan ge 

upphov till posttraumatiskt stressyndrom, ångestproblematik och depression. 

Våld inom vård och omsorg kan definieras som en avsiktlig aggressiv handling som 

leder eller kan leda till skada, antingen av fysisk karaktär, psykisk eller i kombination. 

Våld behöver inte enbart vara av fysisk karaktär utan även verbala hot kan anses vara ett 

psykiskt våld som leder till skada. 

Vi skal i examensarbete beskriva hur ambulanspersonal upplever ett möte med en 

hotfull/våldsam patient under utryckning i glesbygd och via ovanstående beskriva 

ambulanspersonalens upplevelse av hot och våld under utryckning. 

Du har blivit tillfrågat att vara med i studien då vi vill ha en blandad grupp av kön, ålder 

och arbetslivserfarenhet. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 

Det är en kvalitativ intervjustudie. Datainsamlingen är en inspelad intervju med styrda 

frågor som får besvaras öppet. Intervjuer blir spelat in och transkriberat ordagrann i 

efterhand. Allt blir anonymiserat i det publicerade examensarbetet.  

Deltagande i studien innebär att din berättelse vill bli objekt för vidare granskning av 

oss som har examensarbetet. 

Tidsåtgång för intervjun är cirka tretti minuter.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
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och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 

muntliga samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 

handledaren. 
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Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 

examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 

fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 

och godkänt. 

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 

deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 

och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 

behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 

behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 

[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 

Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 

kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 

också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

 

Madelen Rönning Viken 

Telefonnummer: 0723261432 

Mejl: s182551@student.hb.se 

 

Ramona Gren 

Telefonnummer: 0702836632 

Mejl: s183143@student.hb.se 

 

 

Handledare: Anders Jonsson 

Professor, biträdande 

Sektion för vårdvetenskap 

Telefonnummer: 033-4354785  

Mobilnummer: 0702-765619  

mailto:s182551@student.hb.se
mailto:s183143@student.hb.se
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E-post: anders.jonsson@hb.se  

 

Samtycke om deltagande 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 

 

 

 

mailto:anders.jonsson@hb.se

