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Sammanfattning    

 

Hot och våld är ett problem som ökat inom den prehospitala vården. När ambulansper-

sonal möter hotfulla och våldsamma situationer kan det göra att dem behöver ta ett steg 

tillbaka. Detta kan leda till en bristande bedömning av patienten samt att ambulanssjuk-

sköterskor går miste om viktiga symtom som kan leda till hotad patientsäkerhet samt 

sämre vårdrelationen med patienten.  Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuk-

sköterskors upplevelser av hur vårdrelationen påverkas av hot och våld samt hur de han-

terar situationen. Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats 

som baserades på sex stycken intervjuer med ambulanssjuksköterskor. Författarna an-

vände sig av ett strategiskt urval. Den insamlade datan analyserades utifrån kvalitativ 

innehållsanalys som resulterade i tre kategorier; Hinder i vårdandet, Vårdandet blir 

ofullständigt samt Förmedla lugn. Resultatet visar att hot och våld prehospitalt påverkar 

vårdrelationen negativt. Olika faktorer kunde medföra att ambulanssjuksköterskorna 

fick överge rollen som vårdare. Ambulanssjuksköterskorna valde att inte göra mer än 

nödvändigt med patienter som agerade våldsamt mot dem. Omdöme och beslutsfattning 

påverkades av hotfulla eller våldsamma situationer vilket krävde snabba beslut. Att för-

stå patientens livsvärld genom ett vårdande samtal var väsentlig och skapade bra förut-

sättningar för en god vårdrelation. I diskussionen diskuteras studiens valda metod och 

resultat med fokus huvudfynden.  

 

 

Nyckelord: Vårdrelation, ambulanssjuksköterska, hot och våld, patientsäkerhet, vår-

dande samtal, bemötande, livsvärld.  
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INLEDNING 

Patienter som är akut sjuka och snabbt behöver vård då deras hälsotillstånd kräver det 

har rätt till medicinsk bedömning och vård omgående. Patienter som behöver ambulans-

sjukvård kan uppleva en känsla av maktlöshet och förlust av kontroll över sin kropp. 

När ambulanspersonalen möter patienter i kris kan det leda till att hot och våld kan bli 

riktat mot ambulanspersonalen. Våldsutövaren är ofta patienter som är påverkade av 

alkohol och droger eller lider av somatisk eller psykisk sjukdom som påverkar deras 

omdöme. Att vårda dessa patienter kan upplevas svårt och kan påverka vårdrelationen 

negativt. Ambulanspersonal som kommer fram till en hotfull eller våldsam situation kan 

ibland behöva ta ett steg tillbaka för att värna om egen säkerhet. Detta kan leda till för-

dröjd vård för patienten vilket hotar patientsäkerheten. Vårdande samtal kan hjälpa pati-

enten att skapa välbefinnande och minska patientens lidande. Då ambulanspersonal blir 

utsatta för hot och våld blir det problematiskt att skapa ett vårdande samtal och en god 

vårdrelation. Vi önskar att resultatet kan generera i ny kunskap för nya som erfarna am-

bulanssjuksköterskor vid hanteringen hotfulla eller våldsamma situationer.  

 

BAKGRUND 

Patientperspektivet 

En vårdsituation är ett möte mellan vårdpersonal och patient. Patienten lider ofta av 

sjukdom och befinner sig i underläge och beroendeställning. Vårdpersonalen är i ett 

överläge med sin yrkeskunskap och sitt fackspråk (Dince & Gastmans 2013;Zaner 

2000). En patient som söker hälso- och sjukvård har rätt till medicinsk bedömning så 

snart som möjligt (Schultz, Qvist, Mogensen, & Pedersen 2014). En patientens aktuella 

symtom skall bemötas och behandlas utifrån patientens upplevelse inte utifrån vårdper-

sonalens föreställningar kring patienten (Socialstyrelsen 2015). Att behöva ambulans-

sjukvård och bli patient innebär utsatthet och kontrollförlust för patienten (Forslund, 

Kihlgren, Sørlie & Östman 2005). När en patient blir medveten om allvaret i situationen 

han eller hon befinner sig i kan de uppleva förvåning, chock och kontrollförlust. Rädsla, 

smärta och osäkerhet kan ta över kroppen och tankarna hos patienten vilket kan leda till 

hjälplöshet och känslan av att inte ha makt över skeendet (Bremer, Dahlberg & Sand-

man 2009). 
 

Maktlösheten kan innebära att patienten inte längre har kontroll över sin hälsa och 

kropp och måste istället ge över ansvaret till ambulanspersonalen (Elmqvist & Frank 

2014; Vicente, Castren, Sjöstrand, & Wireklint Sundström 2013). Maktlösheten kan 

göra att patienten blir satt i en beroendeställning i förhållande till kompetensen som 

ambulanspersonalen besitter (Elmqvist & Frank 2014). Enligt Elmqvist och Frank 

(2014) är det viktigt för patienten att få kontinuerlig information om vården för att de 

ska känna sig sedda och betydelsefulla. Den information som förmedlas till patienten 

ska vara enkel att förstå samt anpassad till varje enskild patient (Schultz et al. 2014). 

Patienterna önskar att kunna prata om sina bekymmer och rädslor utan att det ska på-

verka vårdrelationen (Schröder, Ahlström & Wilde Larsson 2006). Tidigare forskning 

visar att långa väntetider och förseningar minskar patientens tillit till vården (Moll-

born, Stepanikova & Cook 2005). Ward et al. (2017) beskriver att en lång väntan kan 

leda till känsla av isolering och detta kan i sin tur leda till avsaknad av tillit till vården.  
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Blir patientens vårdbehov inte tillgodosett avtar också tilliten (Mollborn, Stepanikova & 

Cook 2005). När patienter känner sig bortprioriterade och får ofullständig information 

om pågående behandling, minskar tilliten till ambulanspersonalen (Schultz et al. 

2014; Ward et al. 2017). 

 

Prehospital akutsjukvård  

Prehospital akutsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen som omedelbara medicinska 

åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (SOSFS 2009:10). 

Prehospital akutsjukvård innebär akut omhändertagande och medicinsk behandling 

(Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg 2014). Inom svensk hälso- och sjukvård 

kombineras medicin och vårdvetenskap. Tillsammans skapar dessa två perspektiv grun-

den i den prehospitala akutsjukvården (Nyström & Herlitz 2016 s. 19). Det finns inte 

alltid ett skyddat och optimalt vårdrum inom prehospital akutsjukvård, ambulansperso-

nalen får då själva försöka att skapa ett bra vårdrum utifrån de förutsättningar de har 

(Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 196). Prehospital akutsjukvård 

fungerar som en länk mellan sjukvårdens olika specialiteter och samhället. Idag ställs 

höga krav på kompetens-, kvalitets-, och utvecklingsarbete inom ambulanssjukvården 

då patientens omvårdnads- och medicinska behov ska tillgodoses (Bremer 2016, s. 48). 

Då ambulanspersonal ofta möter människor som befinner sig i kris kan detta leda till att 

hot och våld blir riktat åt dem (Suserud, Blomquist & Johansson 2002). 

 

Hot och våld  

Inom vård och omsorg kan begreppet våld definieras som en avsiktlig aggressiv hand-

ling som medför fysisk eller psykisk skada hos en annan person. Begreppet hot inom 

vård och omsorg handlar om muntliga hot om skadegörelse, våld, sexuella trakasserier 

men kan också innebära nedvärderande kommenterar om vårdpersonalen. Om patienter 

inte visar respekt gentemot vårdpersonal kan det upplevas hotfullt för vårdpersonalen 

vilken kan påverka vårdpersonalen både psykiskt och fysiskt (Arbetsmiljöverket 2011). 

Ambulanssjuksköterskor är en grupp i samhället som i ofta blir utsatt för hot och våld i 

arbetet (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud 2011). Hot och våld mot ambulanspersonal 

är ett stort problem som sker allt oftare (Carlsson 2016, s. 89). En anledning till att hot 

och våld har ignorerats som samhällsproblem för den här gruppen, är avsaknad av tydlig 

definition. Begreppet våld är mycket komplext och diffust då det är en fråga om indivi-

duell bedömning av situationen (World Health Organization 2002). Att ar-

beta prehospitalt innebär möten med patienter, anhöriga samt ibland en otrygg vård-

miljö. Hotfulla och våldsamma situationer i samband med prehospital vård kan försvåra 

arbetet då ambulanspersonalen inte kan vårda patienten då de måste prioritera deras 

egen säkerhet först. I en hotfull och våldsam vårdsituation kan ambulanspersonal hind-

ras från att ge patienten en god och optimal vård samt att uppfylla patientens behov av 

närhet och säkerhet. I en studie gjord i Sverige visade det sig att majoriteten av ambu-

lanspersonalen har blivit utsatta för hot och våld någon gång under deras yrkesutövning 

(Suserud, Blomquist & Johansson 2002).  Hot och våld mot ambulanssjuksköterskor är 

inte endast ett problem som förekommer allt oftare i Sverige (Petzäll et al. 2011) det 

sker också internationellt (Boyle, Koritsas, Coles & Stanley (2007); Pourshaikhian, 

Gorji, Aryankhesal, Khorasani-Zavareh & Barati 2016).  
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Hot 

I tidigare studier kunde man se att verbalt hot mot ambulanspersonal var mycket vanligt 

förekommande inom den prehospitala akutsjukvården (Bigham et al. 2014; Suserud, 

Blomquist & Johansson 2002). I en svensk studie med syfte att undersöka hot och 

våld inom prehospital akutsjukvård, fann man att fler än hälften av de 134 deltagarna 

hade en eller flera gånger blivit verbalt hotade. Dessa verbala hot kunde innefatta hot 

om att utföra fysiskt våld och dödshot (Petzäll et al. 2011). I en studie kunde man se att 

verbalt hot riktades mot ambulanspersonalens familj, några av dessa patienter uttryckte 

specifikt hur hotet skulle utföras (Grange & Corbett 2002). Sexuella trakasserier var 

vanligt mot kvinnlig ambulanspersonal. Anhöriga kunde uttrycka sitt missnöje och rikta 

kritik mot ambulanspersonalens agerande och prestation vilket kunde leda till att dem 

kände sig hotade av de anhöriga (Bigham et al. 2014). Andra hot mot ambulanspersonal 

som belysts i tidigare forskning är att patienter hotat med vapen så som pepparspray, 

knivar och svärd (Corbett, Grange & Thomas 1998). Bigham et al. (2014) nämner att 

pistoler och knivar kunde vara riktat mot ambulanspersonalen under tiden de vårdade. 

Petzäll et al. (2011) fann att 36 av 134 deltagare hade någon gång blivit hotade med 

något slags vapen, kniv var vanligast men det kunde också vara pinnar flaskor och hun-

dar.  

 

Våld 

Petzäll et al. (2011) fann i sin studie att 56 av 134 deltagare varit utsatta för fysiskt våld. 

Det mest förekommande fysiska våldet var knuffar, slag och att försöka riva ambulans-

sjuksköterskorna. Suserud, Blomquist & Johansson (2002) fann i sin studie att sparkar 

och dra ambulanspersonalen i håret var ett mycket vanligt förekommande. Sexuella 

övergrepp mot kvinnlig ambulanspersonal var ett vanligt förekommande. (Bigham et al. 

2014).  

 

Hot- och våldsutövaren 

I de flesta fall är det patienten själv som utgör en hotfull eller våldsam situation mot 

ambulanspersonalen, men tidigare forskning visar också att det kan vara närstående eller 

andra personer som också befinner sig på hämtplatsen (Petzäll et al. 2011; Suserud, 

Blomquist & Johansson 2002).  Hotfulla och våldsamma situationer uppstår oftast på 

grund av att personen i fråga är alkohol- eller drogpåverkad (Pich, Hazelton, Sundin, 

& Kable 2011; Suserud, Blomquist & Johansson 2002). Personer med psykiska sjuk-

domar som bipolär sjukdom och schizofreni, har i samband med livskris, upplevd ång-

est, smärta och rädsla agerat aggressivt och hotfullt mot ambulanspersonalen (Brice et 

al. 2003). Majoriteten av patienterna som utför hot och våld är män (Kaeser et al. 

2018; Petzäll et al. 2011). 

 

I en studie där man intervjuade sjuksköterskor på en akutmottagning så fann man att 

den gemensamma nämnaren för hot och våld mot sjuksköterskor var patienter med psy-

kiatriska tillstånd och patienter som var påverkade av alkohol eller droger 

(Wolf, Delao & Perhats 2014). I Suserud, Blomquist & Johanssons (2002) studie fann 

man att ambulanspersonalen kunde känna sig mer utsatta när de vårdade en stökig pati-

ent som var påverkad av droger eller alkohol än vad de gjorde vid vårdandet av en stö-

kig dement patient. De upplevde att en patient som var påverkad av alkohol eller droger 
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var mer oberäknelig och det var svårt att förutse vad som skulle komma att ske. Ambu-

lanspersonalen upplevde oftast inte att en dement patient var så pass stark att den kunde 

skada dem så att deras hälsa hotades. 

 

Konsekvenser 

Konsekvenser som kan uppstå när ambulanspersonal blir utsatt för hot och våld är att 

patienter som är i behov av akut vård inte får det i tid. För att öka chansen för överlev-

nad hos en svårt sjuk patient är snabbt omhändertagande samt snabb avtransport avgö-

rande (Pham, Puckett & Dissanaike 2017). I de fall där hot och våld förekommer mot 

ambulanspersonal väljer ofta ambulanspersonalen att inte undersöka patienten, detta 

påverkar omvårdnaden och patienten kan bli lidande (Suserud, Blomquist & Johansson 

2002). Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) skriver att ambulanspersonal som upp-

levt hotfulla situationer har tvingats avstå från att ge vård då de inte upplevt det säkert 

för dem att utöva vård. Detta kan leda till att ambulanspersonalen inte uppmärksammar 

patientens symtom vilket kan påverka vården och patientsäkerheten kan hotas.  

 

En annan konsekvens är att ambulanspersonalens välbefinnande samt trygghet kan på-

verkas negativt, för att ge god och effektiv vård krävs det att ambulanspersonalen kän-

ner sig trygga i sin arbetsmiljö (Petzäll et al. 2011; Wolf, Delao & Perhats 2014). Am-

bulanspersonal kan uppleva en känsla av frustration när de hindras från att utöva den 

vård de önskar (Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). När patienter har ett våldsamt 

beteende mot vårdpersonal kan vårdpersonalen ha svårt att känna empati för patienterna 

(Pich et al. 2011). Arnetz & Arnetz (2001) fann i sin studie från Sverige att om vårdper-

sonal blir utsatt för hot och våld kan detta leda till att vårdkvaliteten blir sämre för pati-

enterna. De fann också att vårdpersonalens patientbedömningar blev negativt påverkade 

vilket kan leda till hotad patientsäkerhet. En central del för patienter och vårdpersonal är 

samspelet mellan dem. Om patienter utövar våld mot vårdpersonal kan det leda till ne-

gativ attityd mot patienterna själva och vårdpersonalen engagemang för sitt arbete 

minskar. 

 

Patientsäkerhetslagen främjar värdet av att ha en hög patientsäkerhet inom hälso- och 

sjukvården. Vårdgivaren ansvarar för att en god och säker vård bedrivs (SFS 2010:659). 

Riktlinjer finns till för att undvika felaktiga beslut, samt för att underlätta ambulansper-

sonalens bedömning av patienten (Andersson Hagiwara et al. 2016). Tidigare forskning 

visar att ambulanspersonal kan känna oro, avsaknad av kontroll samt otillräcklighet i en 

hotfull eller våldsam prehospital vårdsituation. Ambulanspersonalens kliniska bedöm-

ning, beslutsfattning och behandling blev otillräcklig och hotade därmed patientsäker-

heten (Bigham et al. 2012; Svensson & Fridlund 2008). 
 

Ambulanspersonalens personlighet kan ändras efter att ha upplevt hot och våld på arbe-

tet. Tålamodet och empatin som de tidigare haft till sina patienter kunde minska. Dem 

kunde uppleva att de fick sämre temperament, att kollegor inte litade på dem samt att de 

kunde bli lättskrämda. I vissa fall rapporterades det önskan att byta arbete då man kände 

misstro till chefen på grund av hanteringen av hot- och våldsamma situationer (Big-

ham et al. 2014). O’Connell et. al (2000) fann i sin studie att sjuksköterskor som blivit 

utsatta för hot och våld på sitt jobb har behövt sjukskriva sig samt tog till alkohol eller 

droger efter en våldsam situation. En mindre del av de deltagande sjuksköterskorna var i 

behov av medicinsk behandling och några bytte arbetsplats. 
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Teoretisk referensram 

I denna magisteruppsats har patientens livsvärldsperspektiv och vårdande samtal an-

vänts som teoretiska referensram. Livsvärldsperspektivet innebär att uppmärksamma 

människors upplevelser, samt att förstå, beskriva och analysera världen eller delar av 

den, såsom den erfars av människor. Inom fenomenologin och hermeneutiken ligger 

livsvärlden till grund (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003 s. 24). 

Att man som sjuksköterska har patientens livsvärld som grund leder oftast till ett bra 

vårdande. Det krävs att sjuksköterskan beaktar patientens upplevda erfarenheter och 

verklighet, samt har ett följsamt och öppet förhållningssätt gentemot patienten så att 

patienten blir delaktig i vården (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154–155; Dahlberg et al, 

2003 s. 24). 

 

Syftet med ett vårdande samtal är att hjälpa patienten att forma tillvaron på ett menings-

fullt sätt, lindra patientens lidande och skapa välbefinnande även om sjukdom föreligger 

(Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 129). I alla möten och situationer med patienter måste 

sjuksköterskan vara lyhörd, igenkännande och följsam för att kunna se personen bakom 

sjukdomen (Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 143). Hur det vårdande samtalet inleds samt 

utvecklas beror på patienten och sjuksköterskan samt situationen dem båda befinner sig 

i. Sjuksköterskan ansvarar för att samtalet påbörjas och utvecklas. Gemensamt och 

grundläggande för alla sjuksköterskor är en vårdvetenskapligt grundad och reflekte-

rande hållning som gör det möjligt att skapa en öppenhet för patientens livsvärld (Eke-

bergh & Dahlberg 2015, s. 131).   

 

PROBLEMFORMULERING  

Patienter inom den prehospitala vården kan känna sig maktlösa och befinner sig i en 

beroendeställning. För att patienterna ska våga berätta om sina känslor och symtom 

krävs det att de känner tillit till ambulanspersonalen. Det är då viktigt att ambulansper-

sonalen är lyhörda och har ett professionellt förhållningssätt i sitt bemötande. Om am-

bulanspersonalen brister i sitt bemötande och förhållningssätt kan detta påverka vårdre-

lationen negativt. Om ambulanspersonalen ser patienten framför sjukdomen samt får 

mer kunskap och insikt om vikten av ett gott bemötande kan detta leda till en god vård-

relation. Ibland blir det dock ingen god vårdrelation utan kan istället urarta till en situat-

ion med hot och våld. Hot och våld mot ambulanspersonal kan ibland ses som en reakt-

ion på ambulanspersonalens bristande bemötande. 
 

Forskning har visat att hotfulla- och eller våldsamma vårdsituationer inom ambulans-

sjukvården är vanligt förekommande samt att det med tiden har ökat. Ambulanspersona-

len är exponerade och kan utsättas för många olika hotfulla situationer såsom verbala 

hot och fysiskt våld. Hot och våld mot ambulanspersonal kan leda till fördröjd vård för 

patienten och patientbedömningen kan påverkas negativt. Om patienten inte får rätt vård 

eller vård i tid kan det kan leda till lidande för patienten. För att ambulanspersonal ska 

kunna ge god vård och se till patientens bästa krävs att ambulanspersonalen känner sig 

trygg.  
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När ambulanspersonal blir utsatt för hot eller våld i sitt arbete kan empatin för patienter 

minska vilket kan leda till sämre vård för patienten. Tidigare studier visar på att vård-

kvaliteten är hotad om vårdpersonalen blir utsatt för hot och våld. Därför behövs ytterli-

gare kunskap om hur ambulanspersonal kan bidra till bättre vård och skapa en god vård-

relation trots en hotfull eller våldsam situation.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av hur vårdre-

lationen påverkas av hot och våld samt hur de hanterar situationen. 
 

METOD 

Ansats 

Författarna genomförde en intervjustudie med induktiv ansats utifrån ett livsvärldsper-

spektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att förstå ämnen som den inter-

vjuade har upplevt. Intervjuns struktur liknar ett vanligt samtal men med ett annat an-

greppssätt och frågeteknik (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41). För att kunna tolka inne-

börden av de fenomenen som beskrevs, strävade författarna efter att få beskrivningar av 

ambulanssjuksköterskans livsvärld. 

 

Deltagare 

Studien baserades på intervjuer med sex stycken ambulanssjuksköterskor på en ambu-

lansstation i södra Sverige. Författarna använde sig av strategiskt urval (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2017, s. 231). Inklusionskriterier för studien var att deltagarna 

skulle ha arbetat minst fem år inom ambulanssjukvård samt vara utbildade ambulans-

sjuksköterskor. Dessa sex deltagare valdes ut då författarna hade kännedom om delta-

garnas utbildningar samt erfarenhet inom ambulanssjukvården. För att belysa variation 

av det fenomen som studerades strävade författarna efter att ha lika antal kvinnor som 

män i blandade åldrar (Dahlberg 2014, s. 80). Verksamhetschefen kontaktades och fick 

muntlig och skriftlig information om studien och hur den skulle utföras, var god se Bi-

laga 1. Vårdenhetschefen kontaktades för att se om möjligheten till att utföra intervju-

studien fanns.  Efter vårdenhetschefens godkännande kontaktades de deltagare som upp-

fyllde kriterierna för studien skriftligt via mail. De som tackade ja till att delta erhöll 

sedan ett skriftligt informationsbrev om studien och informerades om att de kunde av-

bryta sin medverkan när som helst utan motivering, var god se Bilaga 2. Deltagarna fick 

själva bestämma datum och tid, alla intervjuer ägde rum på ambulansstationen. Åldern 

på deltagarna var 28–55 år, hälften av deltagarna var kvinnor respektive män. Arbets-

livserfarenheten inom ambulansyrket bland deltagarna varierade mellan 5–27 år. 
 

Datainsamling 

I studien användes semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmanns (2014, s. 140) 

“Sju stadier i en intervjuundersökning” lästes igenom för att få kunskap om hur en in-

tervjuundersökning går till. Denna mall kan vara behjälplig för nybörjare och få dem att 

hålla sig till studiens ursprungliga vision (Kvale & Brinkmann 2014, s. 140).  Intervju-
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personerna erhöll skriftlig och muntlig information om studiens syfte för att de skulle 

vara förberedda. För att få rika och spontana beskrivningar förberedde författarna öppna 

frågor “Kan du berätta för mig om en hotfull- och/eller våldsam vårdsituation du har 

varit med om”. “Hur tyckte du att vårdrelationen påverkades av hot och våld”. ”Hur 

hanterade du situationen”.  Sonderande frågor såsom “Kan du berätta mer detaljerat” 

“Vilka känslor kände du då” “Vad tänkte du då” förbereddes också för att få fram mer 

detaljerade beskrivningar (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 176–177). De första minuterna 

i intervjun var väsentliga då intervjupersonen bildar sig en uppfattning om intervjuaren, 

för att sedan tillåta sig att berätta om sina erfarenheter och berättelser för en främmande 

person (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 170–171). Författarna försökte skapa god kontakt 

genom att visa intresse, förståelse, lyssna uppmärksamt samt var tydliga med vad vi 

ville veta. Under intervjuns gång tänkte författarna på syftet med studien för att kunna 

ställa sonderande frågor som svarade mot syftet. Intervjun rundades av genom att förfat-

tarna frågade om intervjupersonen önskade tillägga något mer eller ställa eventuella 

frågor. Intervjuerna varade i 30–40 minuter, totalt 204 minuter sammanlagt. Efter att 

intervjuerna var genomförda och inspelade, transkriberades dem, intervjuerna skrevs ut 

ordagrant. I denna studie transformerades ett muntligt samtal till skriftligt. Något som 

går förlorat i utskriften är kroppsspråk, tonfall och ironi (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

217–218). 

 

Dataanalys 

Författarna använde sig av Lundman och Hällgren Graneheims (2017) kvalitativa inne-

hållsanalys. Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att fånga upplevelser av något fe-

nomen. Författarna använde sig av en manifest innehållsanalys och genom att granska, 

beskriva och tolka det insamlade materialet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, ss. 

221–222). Författarna läste igenom materialet flertalet gånger och försökte lägga sin 

förförståelse om ämnet åt sidan för att skapa sig en helhetsbild av materialet.  Författar-

na valde ut de texter som var relevanta till syftet, meningsbärande enheter, som sedan 

markerades med färgpennor. Därefter kortades de meningsbärande enheterna ned till 

kondenserade meningsenheter. Kondensering är en process där text görs kortare och blir 

mer lätthanterlig samt att det centrala innehållet bibehålls (Lundman & Häll-

gren Graneheim 2017, ss. 224–225). När författarna kände sig insatta i materialet påbör-

jades kodning. En kod beskriver kort innehållet på en meningsenhet och skapas utifrån 

studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 225). Sedan klipptes dessa 

texter ut och placerades ut på ett bord för att få en tydlig överblick. Flera koder med 

liknande innehåll utgör tillsammans en underkategori (Lundman & Häll-

gren Graneheim 2017, s. 225), utifrån detta skapade författarna kategorier genom att 

föra samman de underkategorierna med liknande innehåll. Analysarbetet exemplifieras i 

Tabell 1. Intervjuresultatets giltighet och överförbarhet diskuteras i studiens metoddis-

kussion (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 191; Kvale & Brinkmann 2014, s. 

145). Deltagarnas upplevelser som samlades in under intervjuerna har sammanställts 

och presenteras i resultatdelen. Resultatdelen innehåller ordagranna citat från intervju-

erna. 
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Tabell 1.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Man gör minsta 

möjliga med dem 

patienterna för att 

inte skapa något. 

Man är inte otrev-

lig tillbaka, men 

man väljer att inte 

göra det lilla extra 

för patienten”. 

Jag gör minsta 

möjliga för patien-

ten för att inte 

orsaka något. Jag 

är inte otrevlig. 

Jag gör inte det 

lilla extra för 

patienten. 

Man gör minsta 

möjliga 

Bli återhållsam Vårdandet blir 

ofullständigt 

”… känslan när 

han knyter sin 

näve och stirrar på 

mig utan att 

blinka, jag sitter så 

nära. En man är så 

fysiskt stark, hur 

ska jag kunna 

bemöta detta? Det 

kändes omöjligt 

att kunna vårda 

honom när han var 

så oberäknelig”. 

Känslan när han 

knyter sin näve 

och stirrar på mig 

utan att blinka, jag 

sitter så nära. Män 

är fysiskt starka. 

Hur ska jag kunna 

bemöta detta? Det 

kändes omöjligt 

att vårda honom 

när han var obe-

räknelig. 

Oberäknelig Hindras av patien-

tens nedsatta om-

döme 

Hinder i vårdandet 

”Från början sa 

hon ingenting och 

hon bara låg tyst 

på golvet och det 

var väldigt stökigt 

i rummet. Jag 

märkte hur lättad 

hon blev när vi 

körde in henne i 

bilen. Hon började 

berätta vad som 

hade hänt. Det 

kändes verkligen 

som hon fick 

förtroende för 

mig”. 

Hon sa ingenting, 

hon låg tyst på 

golvet och det var 

stökigt i rummet.  

Hon blev lättad 

när vi körde in 

henne i bilen. Hon 

berättade vad som 

hade hänt. Det 

kändes som hon 

fick förtroende för 

mig. 

Skapa förtroende Skapa förutsätt-

ningar för trygghet 

Förmedla lugn 

 

Etiska överväganden 

Enligt svensk författarsamling (SFS 2003:460) ska all forskning som berör männi-

skor etikprövas. Lagen syftar till att skydda den enskilda människan och respektera 

människovärdet. Denna lag grundar sig i Helsingforsdeklarationens riktlinjer och har 

utgjort grunden i denna studie. Helsingforsdeklarationen är en samling av etiska princi-

per gällande forskning som involverar människor, inklusive forskning om mänskligt 

material och data (World Medical Association, 2013). 

Muntligt och skriftligt informerat samtycke lämnades vilket innebar att författarna in-

formerade deltagarna om vad syftet var studien, upplägget av den samt fördelar och 

risker för deltagarna att delta. Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna fick när 
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som helst dra sig ur utan att behöva motivera varför (Kvale & Brinkman 2014, s. 107). 

Intervjupersonerna informerades om att intervjumaterialet skulle raderas när det inte 

längre behövdes för att värna om konfidentialiteten. Med det menas exempelvis att pri-

vat data som kan härledas till en specifik deltagare inte ska kunna avslöjas. Om sådan 

informations skall publiceras i studien måste deltagaren godkänna att identifierbara data 

skrivs ut (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 109–110). Alla namn på personer, ambulans-

stationen och ort utlämnades i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 110) kan 

intervjupersonerna bli känslomässigt påverkade när de återberättar sina upplevelser un-

der intervjuerna. Detta kan bli ett dilemma då principen med studien var att ta del av 

deltagarnas upplevelser, samtidigt som den etiska principen att “göra gott” innebär att 

risken för att deltagaren ska utsättas för skada ska vara så liten som möjligt. I en kvalita-

tiv studie ska konsekvenserna bedömas, nytta och risk måste vägas mot varandra 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 110). 

 

Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) kräver detta examensarbete ingen etikpröv-

ning av forskningsetiska granskningsnämnden. Högskolan i Borås har etiska riktlinjer 

för examensarbeten på avancerad nivå.  

 

RESULTAT   

Analysarbetet resulterade i tre kategorier samt sex underkategorier som presenteras i 

tabell 2. 

 

Tabell 2.  

Underkategori Kategori 

− Hindras av patientens nedsatta omdöme 

− Överge rollen som vårdare 

Hinder i vårdandet 

− Bli återhållsam 

− Stressas till ett ogenomtänkt beslut 

Vårdandet blir ofullständigt 

− Skapa förutsättningar för trygghet 

− Bemöta patienten professionellt 

Förmedla lugn 

 

Hinder i vårdandet 

Viljan att vårda och göra det bästa för patienterna fanns alltid där, ibland kunde patien-

tens nedsatta omdöme hindra ambulanssjuksköterskorna från detta och de tvingades 

istället att överge deras roll som vårdare. Kategorin innefattar underkategorierna Hind-

ras av patientens nedsatta omdöme och Överge rollen som vårdare. 

 

Hindras av patientens nedsatta omdöme 

Sjukdomstillstånd som hypoglykemi, psykiska tillstånd, postiktalitet samt alkohol eller 

droger var faktorer som var bakomliggande orsaker till patientens hotfulla eller våld-

samma beteende. Det var svårt att skapa en god vårdrelation med patienterna då de var 

svåra att komma intill och få kontakt med. 

 



 10 

Patienter som är påverkade av alkohol eller droger var oberäkneliga då deras omdöme 

upplevdes bristande. Dessa patienter kunde utöva fysiskt våld mot ambulanssjukskö-

terskor i samband med vårdandet. Patienter kunde bli aggressiva och utöva fysiskt våld i 

samband med anamnestagning och undersökning av patienten. Vårdrelationen påverka-

des och de upplevde att den vårdrelation de tidigare skapat inte längre fanns. Efter inci-

denter som dessa var det svårt att lita på patienten och de var mer på sin vakt. 

 

Patienter som mådde psykiskt dåligt och tog till tillhyggen mot sig själva kunde hindra 

ambulanssjuksköterskorna från att vårda då tillhygget kunde användas mot dem. Detta 

ledde till rädsla för sin egen och sin kollegas säkerhet vilket skapade frustration för am-

bulanssjuksköterskorna då de hindrades från att vårda.   

 

“... känslan när han knyter sin näve och stirrar på mig utan att blinka, 

jag sitter så nära. En man är så fysiskt stark, hur ska jag kunna bemöta 

detta? Det kändes omöjligt att kunna vårda honom när han var så obe-

räknelig.”  

 

Det fanns en vilja att vårda och göra det bästa för patienterna men ibland kunde det vara 

svårt att lyckas med båda delarna. Vårdrelationen med patienter som drab-

bats hypoglykemi var komplex då dessa patienter varit agiterade och inte velat samar-

beta. Patienten kunde vara lugn när de kom till platsen men när de började vårda kunde 

patienten plötsligt bli mycket våldsam. De upplevde att vårdrelationen påverkades nega-

tivt och blev sämre än den varit från början på grund av deras agerande. 

 

Överge rollen som vårdare 

Vissa vårdmiljöer som utgjorde hot mot dem gjorde att de var tvungna att överge rollen 

som vårdare. Tillhyggen, hundar, fysiskt hot och våld kunde vara faktorer som gjorde 

att dem fick avlägsna sig från platsen. Att vänta på polis tog tid vilket kunde leda till att 

rollen som vårdare tillfälligt övergavs vilket var frustrerande. De upplevde att patienter-

na kunde bli irriterade i väntan på att få vård vilket kunde påverka vårdrelationen nega-

tivt och att patienten inte kände sig sedd eller bekräftad. Detta kunde leda till att patien-

ten distanserade sig och var svår att skapa en vårdrelation med senare. 

 

Verbala hot som riktades mot dem gjorde att vårdandet av patienten åsidosattes. Det 

fick dem att känna att de inte var behövda vilket resulterade i en obefintlig vårdrelation. 

Vårdandet upplevdes som en transport till akutmottagningen då patientens beteende 

begränsade deras vilja och möjlighet att vårda. 

 

“Patienten bara skrek: vad fan väntar ni på? varför står ni där ute? kom 

in och hjälp mig.” 

 

Vårdandet blir ofullständigt 

En hotfull eller våldsam situation kunde leda till att vårdandet blev ofullständigt.  När 

patienter agerade hotfullt eller våldsamt påverkades vårdandet då ambulanssjuksköters-

korna blev återhållsamma, omdömet kunde också påverkas då de ibland stressades till 
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att ta ogenomtänkta beslut. Kategorin innefattar underkategorierna Bli återhållsam och 

Stressas till ett ogenomtänkt beslut. 

 

Bli återhållsam 

När patienter agerade våldsamt eller hotfullt påverkades vårdrelationen 

och omhändertagandet av patienterna negativt på flera sätt. Bedömningar och åtgärder 

begränsades och ambitionsnivån som tidigare funnits hos ambulanssjuksköterskorna 

minskade. De ville inte göra mer än nödvändigt med patienten för att skapa en värre 

situation, bedömningen av patienten blev inte optimal. Det kunde bli en fara för patien-

ten om ambulanspersonalen inte gjorde sin vanliga bedömning och då de kunde missa 

symtom som ledde till sämre vård. Att ta ett steg tillbaka istället för att bemöta våldet 

kunde lugna ned en hotfull eller våldsam situation. 

 

“Man gör minsta möjliga med dem patienterna för att inte skapa nå-

got. Man är inte otrevlig tillbaka, men jag väljer att inte göra det lilla 

extra för patienten.”  

 

Stressas till ett ogenomtänkt beslut  

Hotfulla eller våldsamma situationer påverkade omdömet och beslutsfattningen då det 

krävdes snabba beslut. Impulsiva beslut togs ofta i dessa situationer då viljan att vårda 

tog över. Att inte ha tid till att tänka över besluten kunde leda till att fel beslut fattades 

vilket hotade en god vård för patienten och kunde påverka vårdrelationen negativ. När 

uppdraget var avslutat reflekterades det över situationen och de kom ofta fram till att 

vårdrelationen kunde blivit bättre om de hade agerat på ett annat sätt. Att gå in utan po-

lis hos allvarligt sjuka patienter trots vetskapen om att platsen var hotfull eller våldsam 

förekom.  

 

“Men det är ju det här med dom där sekundbesluten man ska fatta i det 

här jobbet... Rätt eller fel ska bestämmas på en gång.”  
 

Scenarion som dessa var vanliga och komplexa då de tänkte på sin egen säkerhet samti-

digt som viljan att hjälpa patienten fanns där. Patienter som ville avvika från platsen var 

också vanligt. Patientens sjukdomstillstånd kunde kräva att de fick brotta ner patienten 

vilket ledde till en mer våldsam situation än vad det var från början. Det var svårt att 

tänka långsiktigt i en stressig situation när någon behövde vård vilket ledde till att im-

pulsiva beslut fattades. I de flesta av dessa fall önskade ambulanssjuksköterskorna att de 

inte skulle ha brottat ner patienten då det kunde bli fara för deras egen säkerhet, men att 

det är svårt att tänka långsiktigt en stressig situation när någon behöver vård.   

 

“...man vill ju hjälpa patienten men i efterhand var det inte så klokt 

beslut. Jag tänker liksom bara, jag vill bara ut härifrån, jag vill bara ut 

härifrån nu. Jag vill inte vara i den här miljön, med de här personerna 

och den här hunden.” 
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Förmedla lugn  

För att ambulanssjuksköterskan skulle kunna förmedla lugn krävdes det en trygg vård-

miljö. För att de skulle kunna lägga sitt fokus på patienten och skapa en vårdrelation var 

trygghet en förutsättning. Att bemöta patienten professionellt samt att ha ett liknande 

förhållningssätt ledde ofta till en god vårdrelation. Kategorin innefattar underkategori-

erna Skapa förutsättningar för trygghet och Bemöta patienten professionellt.  

 

Skapa förutsättningar för trygghet 

Egen säkerhet och att ta kontroll över situationen var viktigt för vårdrelationen 

och omhändertagandet av patienten. Om de kände trygghet och kunde fokusera på pati-

enten skapades bättre förutsättningar för en god vårdrelation. Om det var en hotfull 

miljö kunde detta påverka omhändertagande av patienten då det tog tid att skapa ett sä-

kert vårdrum. Att skapa ett säkert vårdrum medförde att fokus lades på miljön istället 

för patienten. I de situationer då polis tillkallats kunde de lägga fokus på patien-

ten då polisen tog hand om säkerheten på platsen. 
 

Vårdrelation kunde bli bättre om kollegorna reflekterade och förberedde sig på möjliga 

scenarion på vägen ut till patienten. De kände sig mer trygga när de arbetade tillsam-

mans med en erfaren kollega då de ansåg att arbetslivserfarenheten spelade stor roll i 

hotfulla situationer. I hotfulla eller våldsamma situationer var det betydelsefullt att för-

flytta patienten från platsen till ett säkert vårdrum. Att flytta patienten till ett sä-

kert vårdrum gjorde att patienten kände trygghet och tillit till ambulanssjuksköterskan 

vilket ledde till att de kunde öppnade upp sig vilket ledde till en bra vårdrelation. 

 

“Från början sa hon ingenting och hon bara låg tyst på golvet och det 

var väldigt stökigt i rummet. Jag märkte hur lättad hon blev när vi 

körde in henne i bilen. Hon började berätta vad som hade hänt. Det 

kändes verkligen som hon fick förtroende för mig.”  

 

Bemöta patienten professionellt 

Det första bemötande var viktigt för vårdrelationen. För att få patienten att öppna upp 

sig och berätta om sitt mående var det betydelsefullt att vara öppen, närvarande och 

lyhörd. Detta var komplext att tillgodose i hotfulla eller våldsamma situation-

er. Patienterna blev lugna och trygga när de informerades om vad som skulle hända 

samt blev delaktiga i vården. De upplevde att ett gott bemötande kunde få en hotfull 

situation att bli mindre hotfull. Patienter som kände trygghet upplevdes vara nöjda med 

vården resulterade ofta i en god vårdrelation. 

 

“Man har jättekort tid på sig att skapa en bra vårdrelation och tillit. 

Och därför måste man träna mycket på det. Att göra det på rätt sätt så 

patienten känner sig trygg, det är avgörande för hela vårdtillfället.” 
 

Att ha liknande förhållningssätt mot alla patienter gav bättre förutsättningar för att skapa 

en god vårdrelation, vilket var komplext i hotfulla situationer. Att vara professionell när 

verbalt eller fysiskt hot och våld riktades mot dem var svårt. Om kollegorna inte hade 

samma förhållningssätt gentemot patienten kunde detta ge en negativ inverkan på vård-
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relationen. Det som från början var en god vårdrelation kunde ändras om kollegan sa 

eller agerade olämpligt mot patienten. I dessa situationer var det svårt att återfå patien-

tens förtroende och vårdrelationen blev förstörd efter kollegans beteende. 
 

“Patienten vägrade att samarbeta och min kollega säger något dumt 

om patienten så han råkar höra, då blev han arg och börjar ringa 112 

och säger att han inte får någon hjälp från ambulansens utan han vill 

ha en ny. Det var lite pinsamt när vi står där.” 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarnas syfte var att få ökad förståelse för ambulanssjuksköterskors upplevelser av 

hur vårdrelationen påverkas av hot och våld samt hur de hanterar situationen därför val-

des en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. Enligt Kvale och Brink-

mann (2014, s. 47) är målet med en kvalitativ intervjustudie att få fram berättelser med 

olika synsätt utifrån deltagarnas livsvärld. Författarna har begränsad erfarenhet inom 

ambulanssjukvården vilket anses vara en fördel då förförståelsen är liten och inte påver-

kar analysen. Att ha begränsad förförståelse kan också antas öka studiens giltighet då 

egna erfarenheter åsidosätts. Att inte ha någon förförståelse kan också ses som en nack-

del då det kan vara svårt att tolka och förstå fenomenet. Avsaknad av förförståelse kan 

hindra författarna från att få en djupare förståelse, på så sätt kan det vara svårt att upp-

täcka ny kunskap (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 230). 
 

Strategiskt urval användes för att få variation och spridning vad gäller ålder, kön och 

erfarenhet. Lika många kvinnor och män i blandade åldrar med olika lång erfarenhet 

intervjuades vilket ansågs öka resultatets giltighet (Lundman & Häll-

gren Graneheim 2017, s. 231). En nackdel med studien ansågs vara spridningen gäl-

lande det geografiska område då deltagarna arbetade på samma ambulansstation då det 

kan råda en viss kultur på just den stationen. För att få större spridning kunde författarna 

inkluderat flera ambulansstationer, men på grund av tidsaspekten utfördes studien på 

endast en ambulansstation. Deltagarna fick bestämma plats där intervjuerna skulle äga 

rum samt dag och tid. Intervjuerna hölls i anslutning till ett arbetspass, antingen innan 

påbörjat pass eller efter avslutat arbetspass. Detta betraktas som en fördel då intervjun 

kunde hållas ostörd och risken för att bli avbrutna av larm inte fanns. Författarna och 

deltagarna var sedan tidigare bekanta med varandra. Detta kunde ses som en nackdel då 

det för deltagarna kunde bli emotionellt påverkade av att berätta om sina upplevelser 

och känslor för författarna. Det kan också antas öka giltigheten då vissa kan uppleva det 

lättare att berätta om sina känslor för någon som inte är helt främmande. 

 

Författarna valde att utföra intervjuerna tillsammans för att lättare kunna tolka och dis-

kutera det som framkom, men också för att uppföljningsfrågorna inte skulle bli för 

olika, detta för att öka tillförlitligheten. (Lundman & Hällgren Graneheim 2017 s. 231). 

Att utföra intervjuerna gemensamt kan också ses som en nackdel då deltagaren kan upp-

leva att den befinner sig i ett underläge och kan då utesluta betydelsefulla upplevelser 

(Kvale och Brinkman 2014, s. 51-52). En annan nackdel med att vara två intervjuperso-

ner samtidigt är att man går miste om möjligheten till att fånga upp variationer av upp-
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levelser då detta kan öka om det endast är en intervjuperson (Lundman & Häll-

gren Graneheim 2017, s. 231). 
 

Författarna genomförde analysprocessen gemensamt vilket ansågs öka giltigheten då 

författarna kunde reflektera tillsammans över olika tolkningar i materialet. Efter inter-

vjuerna transkriberats lästes materialet igenom flertalet gånger, Elo och Kyngäs (2008) 

menar att detta krävs för få en fördjupad insikt av sitt material. Författarna plockade 

enskilt ut meningsbärande enheter som svarade mot syftet som sedan jämfördes, Grane-

heim och Lundman (2017, s. 232) menar att en diskussion mellan författarna ökar studi-

ens giltighet. Analysarbetet bearbetades flertalet gånger och underkategorier samt kate-

gorier bildades. Under denna process hade författarna kontinuerlig diskussion tillsam-

mans med handledaren vilket kan antas stärka studiens giltighet. För att stärka tolkning-

arnas giltighet har författarna valt att plocka ut och presentera citat från intervjuerna 

(Elo & Kyngäs, 2008; Lundman & Hällgren Graneheim 2017 s. 231). 

 

Studiens giltighet ökar om resultatet är överförbart till andra grupper eller situationer. 

Kvalitativ forskning är människors personliga upplevelser och är inte lika generaliser-

bart som kvantitativ forskning (Polit & Beck 2017 s. 164). Då studien är utförd på en 

ambulansstation kan det antas att resultatet inte är överförbart då det inte finns någon 

geografisk spridning samt att antalet intervjuer kan anses vara få. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande resultat beskrivs det att vårdrelationen påverkades negativt av hot och 

våld. Ambulanssjuksköterskorna hindrades från att utföra vård och blev ibland tvungna 

att överge rollen som vårdare. Patienten erhöll därför inte den vården den behövde då 

ambulanssjuksköterskorna inte gjorde mer än nödvändigt. Beslutsfattningen påverkades 

då de tvingades till snabba beslut. Trots omständigheterna var det viktigt att ha ett pro-

fessionellt förhållningssätt gentemot patienten. 
 

Resultatet visade på att det var svårt att skapa en god vårdrelation med patienter som 

utövade hot eller våld mot ambulanssjuksköterskorna. Dessa patienter upplevdes som 

oberäkneliga och ambulanssjuksköterskorna hindrades då av patientens nedsatta om-

döme. De patienter som utövade våld var ofta påverkade av alkohol, droger eller led av 

något sjukdomstillstånd som påverkade deras omdöme. Detta resultat bekräftar Pich et 

al. (2011) och Pourshaikhian et al. (2016) där man också fann att patienter som utövar 

våld är alkohol- eller drogpåverkade vilket utgör ett hinder för omhändertagan-

det. Ekebergh och Dahlberg (2015, ss. 130–131) menar att både sjuksköterska och pati-

ent ska vara delaktiga för att skapa ett vårdande samtal. Sjuksköterskan behöver ha en 

öppenhet och vara närvarande mot patienten för att förstå patientens livsvärld. 
 

Ambulanssjuksköterskornas vilja att vårda och att göra det bästa för patienterna kunde 

bli komplex i våldsamma situationer då de prioriterade deras egen säkerhet i första 

hand. Suserud et al. (2002) och Gunnarsson och Warrén Stomberg (2008) påtalar i deras 

studier att ambulanspersonalen i den mån det går försöker att göra det bästa för patien-

ten trots de utmanande situationer de kan mötas av. Föreliggande resultat står i enlighet 

med Carlssons (2004) avhandling om hot och våld inom psykiatrisk vård som menar att 

vårdarens önskan att hjälpa patienten måste vara genuin, på så sätt kan vårdaren avvärja 

ett potentiellt våldsamt möte. Om intentionen bakom vårdandet inte är genuint kan det 
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istället generera i våld.  Morphet et al. (2014) tar också upp i sin studie att bemötande 

och empati från ambulanssjuksköterskorna är avgörande för hur patienten kommer att 

uppleva situationen. 

 

I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskor blev återhållsamma och valde att 

inte göra mer än nödvändigt med hotfulla eller våldsamma patienter för att inte skapa en 

värre situation. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) tar upp liknande resultat i sin 

studie då ambulanspersonalen väljer att inte provocera patienten för att göra situationen 

värre. Brophy, Keith och Hurley (2018) utförde en studie om konsekvenstänk i samband 

med hot och våld på en akutmottagning där de beskriver att resultatet är applicerbart 

inom prehospital akutsjukvård. De fann att konsekvenstänk är viktigt i hotfulla eller 

våldsamma situationer samt att bemötande och ordval är avgörande för den fortsatta 

vårdrelationen.  Hotfulla eller våldsamma situationer ledde ibland till att de stressades 

till ogenomtänkta beslut. Fel beslut kunde fattas då de inte hade utrymme att tänka ige-

nom eventuella konsekvenser som kunde påverka vårdrelationen samt hota patientsä-

kerheten. Även Arnetz och Arnetz (2001) beskriver i sin studie att hot och våld utgör en 

risk för patientsäkerheten då symtom kan missas och kvalitén på patientbedömningarna 

blir sämre. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) tar i sin studie upp liknande resul-

tat där ambulanspersonal på grund av hot och våld inte kan ge en adekvat vård. 
 

Att få patienten att öppna upp sig i hotfulla situationer upplevdes ofta som svårt. Det 

kunde också vara svårt för ambulanssjuksköterskorna att ha ett förhållningssätt som 

tillät detta. Att skapa förutsättningar för trygghet var en väsentlig del i omhändertagan-

det. När patienter och ambulanssjuksköterskor kände trygghet kunde vårdande samtal 

användas för att skapa välbefinnande hos patienten trots att sjukdom föreligger (Eke-

bergh & Dahlberg, 2015 s. 129). Kvåle (2006) skriver att tillit från patienten uppstår när 

ambulanspersonal inte endast ser det medicinska i mötet. Enligt patienten är samspelet 

med ambulanspersonalen en viktig del där tillit spelar en stor roll, att skapa en god relat-

ion och att kunna lita på ambulanspersonalen är något som är en väsentlig del för pati-

enterna (Schröder, Ahlström & Wilde Larsson 2006).  

 

Om ambulanssjuksköterskorna kände sig trygga i situationen kunde de lägga deras fo-

kus på omhändertagandet av patienten istället för hotet runtomkring. I dessa situationer 

beskrevs polisen som en god samarbetspartner som skapade trygg-

het. Grange och Corbett (2002) fann också i sitt resultat att polisen är en förutsättning 

för att säkra en plats samt möjliggör omhändertagandet av patienten för ambulansperso-

nalen. I föreliggande resultat upplevde ambulanssjuksköterskorna att omhändertagandet 

och vårdrelationen påverkades negativt när det tvingades till att invänta polis som skulle 

säkra platsen som ledde till fördröjd vård. Enligt Statens offentliga utredningar (2018, s. 

101) väljer ofta ambulanspersonal att invänta polis i hotfulla situationer då den egna 

säkerheten prioriteras. I de fall då ambulanspersonal måste invänta polis blir det en 

märkbar tidsskillnad till vård för patienten vilket i värsta fall kan leda till döden.  
 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att patienterna blev lugna och trygga när de fick 

information om vad som skulle hända samt blev delaktiga i vården. De upplevde att ett 

gott bemötande kunde få en hotfull situation att bli mindre hotfull. Wireklint Sundström 

och Dahlberg (2012) beskriver ett likande resultat där patienten är med och deltar i sin 

vård och samarbetar med ambulanspersonalen är av stor vikt. För att detta skall fungera 

krävs det att patienten känner förtroende för ambulanspersonalen. Vårdande samtal in-
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nebär inte endast tal utan också ett engagemang så att patienten känner sig sedd och 

bekräftad (Ekebergh & Dahlberg, 2015 s. 131). I föreliggande resultatet framkom det att 

ha liknande förhållningssätt mot alla patienter gav bättre förutsättningar för att skapa en 

god vårdrelation, vilket upplevdes komplext i hotfulla eller våldsamma situationer. So-

cialstyrelsen (2015) skriver att det är viktigt att all personal som arbetar inom hälso- och 

sjukvård har ett professionellt förhållningssätt i sitt bemötande till patienter på ett sätt 

som ger dem samma möjligheter och rättigheter till vård. 

 

I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskorna upplevde att första bemötandet 

var väsentligt för hur vårdrelationen skulle utvecklas. För att få patienten att öppna upp 

sig beskrev ambulanssjuksköterskorna att det var viktigt att vara närvarande och lyhörd 

inför patienten. De beskrev också vikten av att ha ett liknande förhållningssätt och be-

möta patienten professionellt för att på så sätt kunna skapa en god vårdrelation. I hot-

fulla eller våldsamma situationer upplevdes detta som komplext. Elmqvist, Fridlund 

& Ekebergh (2011) och Schultz et al. (2014) styrker detta då de fann att om ambulans-

personalen är lyhörd och visar intresse för patientens hälsa kan detta leda till att patien-

ten berättar om sina känslor och tankar. Carlsson (2004) beskriver att ett positivt möte 

med patienten kräver öppenhet, ödmjukhet och ett förutsättningslöst förhållningssätt. 

Vårdaren ska aktivt försöka förstå vad situationen betyder för patienten samt möta pati-

enten utifrån dennes förutsättningar. Ekebergh och Dahlberg (2015, s. 130) menar att 

det vårdande samtalet bygger på en ömsesidighet och öppenhet för att förstå patientens 

livsvärld. Författarna upplever att det i hotfulla eller våldsamma situationer kan bli 

komplext att tillgodose ett öppet förhållningssätt samt upprätthålla ett vårdande samtal 

med patienten. Carlsson (2004) menar att när vårdaren känner rädsla kan det leda till 

bristande lyhördhet och att de agerar skyndsamt då det finns en önskan att lämna plat-

sen.  
 

Vårdrelationen kunde påverkas negativt om ambulanspersonalen hade olika förhåll-

ningssätt mot patienten. De beskrev att de till en början kunde skapa en god vårdrelation 

som förstördes då kollegan sa något olämpligt till patienten. Wihlborg, Edgren, Johans-

son, och Sivberg (2014) visar på ett liknande resultat där kollegans bristande attityd gav 

negativa följder för patienten samt på vårdrelationen. Morphet et al. (2014) tar i sitt re-

sultat upp att den utlösande faktorn för hot och våldsamma situationer kunde vara bris-

ten på empati och ett dåligt bemötande från sjuksköterskorna gentemot patienten. 

Även Ahlenius, Lindström och Vicente (2017) beskriver att ambulanspersonalen bör ha 

en tydlig medvetenhet kring sin attityd och behandling av patienten och hur det kan på-

verka dennes mående i slutändan. Istället för att se patienten som ett objekt bör ambu-

lanspersonalen försöka skapa en relation med patienten genom att vara uppmärksam och 

engagerad i patienten för att minska ett eventuellt vårdlidande. Carlsson (2004) menar 

att om vårdaren känner rädsla kan detta leda till ett negativt möte som är svårt att han-

tera. Vårdaren kan då inta en mer tillbakadragen hållning mot patienten vilket kan resul-

tera i att vårdarna ser patienten som ett objekt. 
 

Hållbar samhällsutveckling 

Brundtlandrapporten (1987) beskriver hållbar utveckling utifrån tre dimensioner, den 

sociala, ekonomiska och ekologiska. Dessa dimensioner utgör grunden för hållbar ut-

veckling och diskuteras flitigt idag. Även hälso- och sjukvården ska sträva efter att till-

godose hållbar utveckling. I resultatet framkommer det att hot och våld inom 
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den prehospitala vården kan leda till fördröjd vård för patienten. Ur ett socialt perspek-

tiv kan fördröjd vård innebära att patienten tvingas utstå förlängd vårdtid vilket kan an-

tas ge ett onödigt lidande för patienten och anhöriga. Fördröjd vård kan också påverka 

den hållbara utvecklingen ur ett ekonomiskt perspektiv då varje vårddygn kostar pengar 

och kräver mycket resurser. 

 

Hot och våld mot ambulanspersonal har samhällspåverkan och påverkar synen på ambu-

lansverksamheten. Det kan leda till allvarliga konsekvenser om det blir legitimt att ut-

trycka hot och våld mot dem som är till för att hjälpa. Anåker och Elf (2014) skriver i 

sin studie att alla människor har ett ansvar och är skyldiga att bidra till samhällsutveckl-

ingen för en god hälsa för nästkommande generationer. 

 

Slutsatser 

Hot och våld mot ambulanssjuksköterskor leder ofta till en stressfull situation och beslut 

måste fattas fort. Detta kan påverka vårdrelationen negativt men framförallt hota pati-

entbedömningen. Det krävs en förståelse för den bakomliggande orsaken till varför pati-

enten utövar våld, samt kunskap om hur man hanterar situationen. Om man som ambu-

lanspersonal är rädd är det svårt att förstå patientens livsvärld och istället se patienten 

som ett objekt. Att bli hindrad från att föra ett vårdande samtal kan öka risken för att hot 

och våld uppstår.  
 

Kliniska implikationer 

 
• Det krävs en ökad förståelse för patientens hotfulla och våldsamma beteende då 

det ofta finns en bakomliggande orsak. Vårdande samtal kan bidra till en god vård-

relation och ökad förståelse för patientens livsvärld. 
 

• Hotfulla eller våldsamma situationer kräver ofta snabba beslut. Det är viktigt att 

reflektera tillsammans med kollegan om möjliga scenarion som man kan mötas av 

då det kan underlätta beslutsfattningen.  
 

• Ambulanssjuksköterskan gör ofta inte mer än nödvändigt med hotfulla eller 

våldsamma patienter. Det kan hota patientbedömningen då ambulanssjuksköterskan 

kan gå miste om symtom vilket kan leda till att patienten inte får adekvat vård. 
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Bilaga 1     Bilaga 1 

 

  
 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling   
   

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikt-

ning mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuk-

sköterskors upplevelser av hur vårdrelationen påverkas av hot och våld samt hur de han-

terar situationen. Hot och våld mot ambulanssjuksköterskor är ett stort problem som 

sker allt oftare. En studie gjord i Sverige framkom det att majoriteten av ambulanssjuk-

sköterskor blivit utsatta för hot och våld någon gång under deras yrkesutövning.  

 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ studie. Datainsamling kommer att ske genom 

kvalitativa intervjuer med ambulanssjuksköterskor. Vi avser att intervjua 6-

8 ambulanssjuksköterskor med minst 5 års erfarenhet av yrket. Intervjuerna planeras att 

äga rum på en ambulansstation i södra Sverige. Före intervjuerna startar, kommer in-

formerat samtycke inhämtas muntligt från varje deltagare. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan motivering. Intervjuerna kommer avidentifieras och 

behandlas konfidentiellt. Ingen obehörig kommer ha tillgång till datamaterialet.   
   
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.    
   
Anders Bremer   
Universitetslektor   
Sektionen för vårdvetenskap   
Högskolan i Borås  
E-post: anders.bremer@hb.se Tele: 033-4354714   
   
   
   
   
Hälsningar   
   
_________________________               _________________________                          

             
Malin Jakobsson  Olivia Westerlund 

E-post: XXX   E-post: XXX 

Tel: XXX   Tel: XXX



 

  

 Bilaga 2 

 

Information angående ett examensarbete om ambulanssjuk-

sköterskors upplevelser av hur vårdrelationen påverkas av 

hot och våld samt hur de hanterar situationen  

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (2019:4). Vi är två  

sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet 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? 

Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av hur vårdre-

lationen påverkas av hot och våld samt hur de hanterar situationen. Hot och våld mot 

ambulanssjuksköterskor är ett stort problem som sker allt oftare. En studie gjord i Sve-

rige framkom det att majoriteten av ambulanssjuksköterskor blivit utsatta för hot och 

våld någon gång under deras yrkesutövning. Vi vill intervjua dig då du har erfarenhet 

inom området vi vill studera. 

 

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? 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ studie. Datainsamling kommer att ske genom 

kvalitativa intervjuer med ambulanssjuksköterskor. Intervjuerna beräknas ta 30-

45 minuter och planeras att äga rum på ambulansstationen efter överenskommelse. Vi 

önskar att du före intervjun reflekterar kring det valda syftet. 

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, 

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 [kontaktuppgifter se nedan]. 



 

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 examensar-

betet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, i enlig-

het 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 of-

fentlighetsprincipen. 

 

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, fältan-

teckningar 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 dataskyddsförord-

ningen (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 Datainspekt-

ionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Författare 

Malin Jakobsson  Olivia Westerlund 

E-post: XXX   E-post: XXX 

Tel: XXX   Tel: XXX 

 

Handledare 

Anders Bremer   

Universitetslektor   

Sektionen för vårdvetenskap   

Högskolan i Borås  

E-post: anders.bremer@hb.se Tele: 033-4354714   
 

 

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.  

 


