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SAMMANFATTNING

Ambulanssjuksköterskor kommer dagligen i kontakt med patienter och deras närstående. Det 

är viktigt att en god relation etableras mellan ambulanssjuksköterska, patient och dennes 

närstående för att bästa möjliga vård ska kunna ges. Det är dock inte ovanligt att 

ambulanssjuksköterskor utsätts för våld och hot om våld. Den vanligaste typen av våld som 

upplevs innefattar verbala hot men även fysiskt våld är vanligt förekommande inom 

ambulanssjukvården och dessa situationer påverkar sjuksköterskor inom ambulansyrket 

negativt. Syftet med denna studie var att beskriva hur ambulanssjuksköterskor upplever att de 

själva samt omvårdnaden påverkas av hotfulla och våldsamma situationer.

Åtta ambulanssjuksköterskor deltog i kvalitativa forskningsintervjuer som sedan analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Resultatet visade att 

ambulanssjuksköterskor påverkas känslomässigt och socialt av hot och våld. Deras upplevelse

påverkades av sjukdomsbild och personens status. Ambulanssjuksköterskor bearbetade

hotfulla och våldsamma situationer med hjälp av samtal, privata ritualer och avdramatisering. 

De upplevde att omvårdnaden och behandlingen åsidosattes och att de fick ett ökat 

säkerhetstänkande vid hotfulla och våldsamma situationer. God kommunikation upplevdes 

kunna minska hotfulla och våldsamma situationer. Forskarna föreslår vidare utbildning, 

träning och forskning som utökar förståelsen till våldets och hotets uppkomst mot 

ambulanssjuksköterskorna så att detta kan förhindras. Detta skulle gynna sjuksköterskan men 

även patienter och deras närstående.

Nyckelord: Prehospital vård, våld, hot, omvårdnad, upplevelse, kvalitativ studie, 

kommunikation
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ABSTRACT

Nurses in the prehospital setting are in contact on a daily basis with patients and their 

relatives. It is important to establish a good relationship between the nurse, the patient and 

his/her relatives in order to provide the best possible care. It is not unusual for the nurses 

working in the ambulance to be exposed to violence. The most common form of violence 

within the prehospital setting is verbal threats, but physical violence is also common: both 

affect the nurse negatively. The aim of this study was to describe how nurses in the 

prehospital setting experience violent and threatful situations and the difficulty delivering 

consistent quality care when performing in violent situations. Eight nurses within the 

prehospital setting were interviewed with qualitative interviews and then analyzed with 

manifest content analysis. The results reflect that nurses in the prehospital setting are 

emotionally and socially affected by violence. Also, the nurse’s experience is affected by the 

patients’ illness and medical status. The nurse can better manage the experience with the help 

of discussions, private rituals and by not taking it personally. The quality of care is affected 

negatively when the nurses must be concerned for their personal safety due to the threats of 

violence.  It was experienced that good communication could reduce violent acts. The 

researchers suggest further education, training and research that will increase the 

understanding of how violence arises and how it can be prevented. This would favor the 

prehospital nurse but also the patient and their relatives.

Keywords: Prehospital care, violence, threat, nursing, experience, qualitative study,

communication
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BAKGRUND

Ambulanspersonalens uppgift är att undsätta människor i nöd. De skall utforma vården efter 

patientens förutsättningar och till stor del efter patientens önskemål. Patientens integritet och 

likaberättigande skall respekteras. Vården och omvårdnaden skall vara av god kvalitet och 

oberoende av patientens ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion (Hälso-

och sjukvårdslagen, 1982:763). Omvårdnadens syfte enligt Henderson (1955) är att hjälpa 

individer till att nå god hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död på ett sådant sätt som 

individen själv skulle göra om denne hade egen kraft, vilja eller kunskap (Harmer & 

Henderson, 1955). I den prehospitala vården är förutsättningarna för ett gott omhändertagande 

stora eftersom de flesta av patienterna vill ha hjälp och personalen är väl motiverade till att ge 

en hög kvalitativ omvårdnad (Wahlin, Wieslander & Fridlund, 1995). Dock finns det tillfällen 

där mötet mellan ambulanspersonal och patienter leder till aggressivitet och våld. Enligt 

Sandström (1998, s. 50-54) har alla individer grundläggande behov så som upplevelsen av att 

ha makt över sitt liv, klara av en god kommunikation och av att se en mening med sitt liv. Om 

dessa behov inte uppfylls kan de leda till aggressivitet, hot och även våld.

En definition om hot enligt Nationalencyklopedin (2008) är ”varnande tillkännage sin avsikt

att utsätta den tilltalade för obehagligheter om denne inte handlar på önskat sätt”. Våld enligt 

Nationalencyklopedin (2008) är ”otillbörlig användning av fysisk styrka som påtrycknings-

eller bestraffningsmedel mot någon”. Definition av hot och våld enligt svensk lagstiftning 

finns i Brottsbalken (1962:700, 4 kap. 5 §): ”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest 

hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan 

för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller 

fängelse…”. Lagen är till stor del utformad efter hur offret uppfattar hotet och våldet. Detta 

stöd för offret är viktigt. Dessutom har sjukvårdspersonal ett ökat skydd genom Brottsbalken 

(1962:700, 17 kap. 1 §): ”Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans 

myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller 

hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse…”. 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1993:2) menar att ”våld 

varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon”. Dessutom har 

Arbetsmiljöverket skrivit ett antal föreskrifter som reglerar situationer där arbetet kan 

innebära hot och våld. 
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Ambulanspersonal kommer dagligen i kontakt med patienter och dess närstående i många 

olika situationer. Det är viktigt att en god relation etableras mellan ambulanssjuksköterska, 

patient och dennes närstående för att bästa möjliga vård ska kunna ges (Suserud, Blomquist & 

Johansson, 2002). Studier har visat att ambulanspersonal ofta utsätts för våld och hot om våld 

(Boyle, Koritsas, Coles & Stanley, 2007; Landy, 2005; Suserud et al., 2002) vilket kan 

påverka deras relation med patienter (Pozzi, 1998; Suserud et al., 2002). 

Enligt arbetsmiljöverket blir situationer med våld och hot om våld allt vanligare inom 

ambulanssjukvård. Dessa situationer påverkar sjuksköterskor inom ambulansyrket negativt. 

Den vanligaste typen av våld som upplevs innefattar verbala hot (Boyle et al., 2007; Çelik, 

Çelik, Agirbas & Ugurouglu, 2007; Fowlie Mock, Wrenn, Wright, Eustis & Slovis, 1998; 

Landy, 2005; Suserud et al., 2002) men även fysiskt våld är vanligt förekommande inom 

ambulanssjukvården (Çelik et al., 2007; Fernandes et al., 1999; Fowlie Mock et al., 1998; 

Landy, 2005; Suserud et al., 2002). De verbala hoten kan till exempel innefatta situationer 

med hot om våld, hot om polisanmälningar (Suserud et al, 2002), skällsord, försök till 

skrämsel (Boyle et al., 2007), nedvärdering och förödmjukelse (Çelik et al., 2007). Verbalt 

våld uppfattas hotfullt och påverkar ambulanspersonal lika mycket som situationer som 

innehåller fysiskt våld (Fowlie Mock et al., 1998), vilket också är vanligt förekommande 

inom ambulanssjukvård (Çelik et al., 2007; Fernandes et al., 1999; Fowlie Mock et al., 1998; 

Landy, 2005; Suserud et al., 2002). Fysiskt våld innefattar till exempel att bli dragen i håret, 

sparkad på benen, nypt i armarna, slagen med knytnävar i ansiktet och tagen stryptag på 

(Suserud et al, 2002). Situationer uppstår även då både verbalt och fysiskt våld förekommer

(Çelik et al., 2007; Fowlie Mock et al., 1998). 

Den största gruppen av människor som hotar eller utför våldsamma handlingar vid 

vårdsituationer står patienten för (Çelik et al., 2007; Camerino, Estryn-Behar, Conway, van 

Der Heijden & Hasselhorn, 2008; Hegney, Plank & Parker, 2003), men våld eller hot om våld 

är även vanligt förekommande från anhöriga (Camerino et al., 2008; Çelik et al., 2007;

Suserud et al., 2002). Patienter som hotar eller blir våldsamma är oftast alkohol- och/eller 

drogpåverkade. Många gånger är det inte patienten själv som är hotfull, ambulanspersonal

måste därför alltid bekymra sig om säkerheten på platsen och kontinuerligt bedöma miljön 

runt omkring (Fowlie Mock et al., 1998). Det händer också att kollegor, läkare och annan 

sjukvårdspersonal hotar eller utför våldsamma handlingar mot ambulanspersonalen (Çelik et 

al., 2007).
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Förhållandet mellan vårdare och patient påverkas av situationer med våld och hot om våld 

(Suserud et al., 2002) samtidigt som ambulanspersonal påverkas negativt både hälsomässigt 

och socialt av verbalt och fysiskt hot och hot om våld. I en studie av Celik et al. (2007) 

framkommer att ambulanspersonal upplever huvudvärk, sömnproblem och magont. 

Arbetssituationen påverkar och personal vill sluta inom yrket. Även familjelivet påverkas

negativt. Pozzi (1998) visar dock i sin studie att det inte är många som vill sluta efter en sådan 

händelse, de flesta upplever att det tillhör arbetsuppgiften. Direkt efter upplevelsen av att 

blivit hotad eller utsatt för våld upplever de flesta en känsla av ilska och irritation. En tid efter 

händelsen upplever en del att arbetet inte är lika roligt längre och att de får en förändrad 

attityd till sitt arbete.

Ambulanspersonal utsätts för hög stress och riskerar utbrändhet. De utvecklar copingstrategier 

till stress (Fowlie Mock et al., 1998) och de vanligaste copingstrategierna vid upplevd verbalt 

våld är att inte göra något alls medan det vid fysiskt våld är att rapportera till chefen (Çelik et 

al., 2007). Fernandes et al. (1999) visar dock att ambulanspersonal efter en våldsam incident 

hellre söker stöd hos kollegor än hos chefen eller debriefingsgrupper. Andra copingstrategier 

som används är fysisk aktivitet, sömn och sällskap och stöd av familj och vänner.

Många studier belyser hur ambulanspersonal påverkas av hot och hot om våld, men det saknas 

studier som belyser hur omvårdnaden påverkas vid hotfulla eller våldsamma situationer.

Författarna vill med denna studie öka kunskapen om den arbetssituation som personal har 

inom ambulansyrket. Denna ökade kunskap uppmärksammar de eventuella konsekvenser på 

den prehospitala omvårdnaden, då våld och hot om våld finns med som en faktor.

SYFTE

Syftet med denna studie var att beskriva hur ambulanssjuksköterskor upplever att de själva 

samt omvårdnaden påverkas av hotfulla och våldsamma situationer.

METOD

Studien hade en kvalitativ forskningsansats som enligt Polit och Beck (2004, s.245) används 

då man vill beskriva upplevelser och förstå ämnen från de intervjuades livsvärld och för att få 

en förståelse för helheten.
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Deltagare och procedur

Inklusionskriterien för studien var att sjuksköterskorna som deltog skulle ha upplevt en eller 

flera situationer av våld och hot om våld i sitt arbete inom ambulanssjukvården under de 

senaste 24 månaderna. Kontakt togs med enhetschefer på två olika ambulansstationer i en 

medelstor stad och en storstad i mellersta Sverige för att informera om studien. Med hjälp av 

enhetscheferna valdes fyra sjuksköterskor på respektive ambulansstation ut, personer som 

enhetschefer visste hade upplevt situationer med våld och hot om våld. De ombads uppge sin 

emailadress till respektive enhetschef som sedan vidarebefordrade dessa till forskarna. 

Emailkontakt togs sedan med utsedda personer där information om studien gavs samt en 

förfrågan om att delta (Bilaga 1). Om intresse fanns att delta i studien, ombads de ta kontakt 

med forskarna via email för att kunna bestämma tid och plats för intervjun. Åtta (n=8) 

sjuksköterskor som under de senaste 2 månaderna upplevt hotfulla eller våldsamma 

situationer deltog i studien.

Åtta (n=8) sjuksköterskor som arbetade inom ambulanssjukvården intervjuades då vi ansåg att 

det var en rimlig undersökningsgrupp för att få ett material som var tillräckligt djupt och med 

tillräcklig information. Dock ansågs att ytterligare intervjuer kunde behöva göras beroende på 

hur innehållsrika intervjuerna blev. Samtliga intervjuade var män i åldrarna 30-50 år 

(medelvärde 38 år) och de hade arbetat inom ambulansen mellan 5-23 år (medelvärde 11 år). 

Alla hade en grundutbildning som sjuksköterska, en av de intervjuade hade ingen 

vidareutbildning, tre stycken hade vidareutbildning inom ambulanssjukvård och 

intensivsjukvård, två stycken hade ambulansvidareutbildning och två hade en 

vidareutbildning inom anestesisjukvård. 

I resultatet kommer alla intervjuade benämnas som ambulanssjuksköterskor på grund av 

erfarenhet inom yrket, trots att de är grundutbildade eller har olika vidareutbildningar.

Datainsamling

Vi samlade in data med hjälp av en kvalitativ forskningsintervju. Intervjuerna utfördes under 

våren 2008 och varade mellan 30-60 minuter, median 39 minuter. Intervjuerna utfördes på en 

av intervjupersonen utvald plats då denne kunde välja ett ställe med trygg inverkan. Samtliga 

valde att intervjuas på sin respektive ambulansstation. Polit och Beck (2004, s. 201) menar att 

miljön där intervjun företas är viktig då den starkt påverkar människors känslor och 

beteenden.
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Intervjuerna utfördes som halvstrukturerade vilket innebar att de varken innehöll öppna 

samtal eller strängt strukturerade frågeformulär. De genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide med öppna frågor (Bilaga 2) med olika teman som skulle täckas och som 

omfattade förslag till frågor. Frågorna utformades så de var korta och lätta att förstå och 

samtalet försökte få intervjupersonerna motiverade att samtala om sina upplevelser och 

känslor. Den typen av intervju tillåter att den intervjuade svarar på intervjufrågorna med egna 

ord som inte kräver att svaren är förutbestämda alternativ. Enligt Polit och Beck (2004, s. 

321) kan den intervjuade på det sättet beskriva känslor och upplevelser och man kan få 

ytterligare data genom att observera det som.

Dataanalys

Intervjuerna spelades in på band och intervjutexterna skrevs sedan ut ordagrant. De

bearbetades och analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Vi använde oss av manifest ansats då vi ville komma åt det centrala 

budskapet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vi läste hela intervjutexten flera gånger för att få en känsla av helheten. Texten delades sedan

in i meningsbärande enheter (meningar eller fraser med text som innehöll information och 

som var relevant för studiens syfte). Intervjuerna resulterade i 507 meningsbärande enheter 

som sedan kondenserades för att korta ner texten utan att förlora essensen för att de skulle bli 

lättare att hantera under analysprocessen. Varje kondenserad textenhet fick en kod som 

användes vid kategorisering och gruppering utifrån likheter och olikheter i innehållet av 

textenheterna. Analyseringen utfördes i flera steg och resulterade, då det inte längre var 

möjligt att sammanföra fler kategorier, i sex (n=6) kategorier som utgör resultatet. 

Etiska överväganden

Efter att ha ansökt och fått etikansökan godkänd vid den etiska nämnden vid Luleå tekniska 

universitet, påbörjades studien. De som valde att delta i studien gavs information (både 

skriftligt och muntligt) om informerat samtycke, som betyder att undersökningspersonen 

informeras om undersökningens generella syfte, hur den översiktligt är upplagd och vilka 

risker respektive fördelar som kan finnas i samband med deltagandet i intervjun. 

Ambulanssjuksköterskor kan uppleva det som jobbigt att prata om situationer då de upplevt 

våld eller hot om våld. Samtidigt kan det vara skönt och kännas positivt för de att prata om 
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situationer som upplevts hotfulla eller våldsamma. Kvale (1997, s. 138) pekar på intervjuns 

kvalifikationskriterier där han bland annat tar upp att forskaren ska vara vänlig, känslig och 

öppen. Det är viktigt att ge den intervjuade tillåtelse att prata om känsloladdade saker, att vara 

empatisk och att lyssna aktivt till vad som sägs, höra på de ämnen som den intervjuade 

upplever viktiga samt känna när ett ämne upplevs för jobbigt för att behandlas vidare i 

intervjun. Intervjupersonerna informerades om autonomiprincipen, det vill säga frivilligheten 

att delta i intervjun och att denne när som helst har rätt att dra sig ur (jmf. Kvale, 1997, s. 

107).

Endast forskarna hade tillgång till de digitala intervjuinspelningarna och dessa raderades efter 

studiens avslutande och godkännande. Kvale (1997, s. 109) menar att konfidentialiteten är 

viktig så att data som identifierar undersökningspersonen inte redovisas. Identiteten hos de 

intervjuade kunde därför varken spåras i intervjutexten eller den färdiga uppsatsen.

RESULTAT

Analysen av intervjumaterialet resulterade i sex kategorier (n=6) som presenteras i 

nedanstående text och illustreras med citat från intervjutexten.

Tabell 1. Översikt över kategorier

Kategorier

 Att påverkas känslomässigt och socialt 

 Att påverkas av patientens sjukdomsbild och sociala status

 Att bearbeta genom samtal, privata ritualer och avdramatisering

 Att omvårdnad och behandling åsidosätts

 Att få ett ökat säkerhetstänkande

 Att god kommunikation är en förutsättning för god relation och omvårdnad

Att påverkas känslomässigt och socialt

Ambulanssjuksköterskor upplevde en oro och olustkänsla gentemot sig själva men även mot 

familjen att patienten skulle hämnas, kunna ta reda på vem de var och söka upp de hemma. De 

beskrev ängslan över att behöva uppge sitt namn vid en eventuell anmälan av hot eller våld. 

Rädslan av hämnd gjorde att de undvek att göra anmälan. Anonymitet upplevde en del skulle 

leda till fler anmälningar.
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Det upplevdes otrevligt, obehagligt och skrämmande att bli angripen eller att bli utsatt för 

våld. Det var kränkande att bli hotad av en psykiskt frisk människa. Ambulanssjuksköterskor 

beskrev att de kunde känna olust vid liknande jobb och att det var obehagligt att återkomma 

till en plats där man tidigare varit med om en hotfull eller våldsam situation. Det upplevdes 

olustigt att bli hotad när de försökte göra sitt jobb och de blev rädda när det blev personliga 

hot eller våld, rädsla som senare kunde övergå till ilska inombords över att bli påhoppad. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev situationer då de efter en obehaglig hotfull eller våldsam 

situation velat ringa efter polis men tvekat på grund av en eventuell reaktion från patienten.

Ambulanssjuksköterskor upplevde att de blev trötta på hotfulla och våldsamma situationer 

och att dessa ledde till en förändring känslomässigt med en mörkare syn på livet och på andra 

människor. De kunde till och med känna sig avtrubbade. De beskrev att de blev mer skeptiska 

till andra människor och kände obehag att röra sig privat ute i miljöer som de förknippade 

med hot och våld. Det framkom att ambulanssjuksköterskor upplevde att deras barn 

påverkades socialt av ambulansyrket.

…jag är ju mycket mer eller jag ska inte säga mycket mer men ändå 

observant på vart mina barn är under de här åren då de är i farozonen det 

säger ju min 22 åring att jag hade järnkoll på var hon var och predikade 

om vad som var farligt och inte så det tror jag att man har med sig och nu 

efteråt var det positivt säger hon men då tyckte hon nog inte att det var så 

roligt jag visste ju alltid var hon…

Ambulanssjuksköterskor beskrev att de efter hotfulla och våldsamma situationer kunde 

påverkas långsiktigt genom att de började grubbla, påverkas av stress och få svårt att sova. De

grubblade över om de själva hade en attityd som ledde till den hotfulla eller våldsamma 

situationen. De påverkades även personligt även fast de pratade igenom situationen efteråt. 

Genom att ambulanssjuksköterskor tänkte för mycket på hotfulla och våldsamma situationer 

och sitt arbete kunde de påverkas psykiskt eller socialt. Några upplevde att de varken 

påverkades psykiskt eller fysiskt men att det sociala livet påverkades då de kunde vara 

introverta när de kom hem. En positiv effekt upplevdes vara att de påverkades socialt av 

hotfulla eller våldsamma situationer genom att de inte blev arga eller förbannade mot 

familjen. 
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…alla de här situationerna med hot och våld och allt sådant här som man 

har varit med om och allt elände som man har sett så påverkas jag nog på 

det viset att jag tycker att det är så onödigt att behöva bli så arg eller så 

förbannad så det kan nog påverkas mot min egen familj att kanske inte 

brusa upp för småsaker för man har ju sett vad mycket fel det blir…

Trots att det upplevdes att hot och våld kunde påverka långsiktigt framkom det att vissa inte 

påverkats så mycket av hotfulla och våldsamma situationer och inte bar med sig något 

traumatiskt. Det upplevdes att ambulanssjuksköterskor kunde vara upprörda efter situationer 

med hot och våld men att de inte påverkades under en längre tid, varken efter hot mot en själv 

eller mot kollegan. Erfarenheter och familjesituationen upplevdes kunna påverka hur de

upplevde hotfulla och våldsamma situationer och hur mycket arbetet påverkade personen.

Att påverkas av patientens sjukdomsbild och sociala status

Ambulanssjuksköterskor upplevde att det främst var patienten som både var hotfull och 

våldsam, medan anhöriga och vänner i högre grad uttryckte verbala hot. De menade att det var 

svårt att peka på just en grupp som i högre utsträckning än de andra grupperna var hotfulla. 

De flesta valde att peka på sjukdomen, berusning eller känslotillstånd. 

Ambulanssjuksköterskor angav etylpåverkan och missbruk av berusningsmedel som den 

viktigaste faktorn som ökade risken för att hot och våld uppkom. De spekulerade i detta och 

menade att berusningsmedlet inverkade på individen genom att personen fick ett mått av 

oförstånd som kunde leda till hot eller våld. Dessutom orsakade onykterhet hos patienten och

dess omgivning en upplevelse av att stämningen blev hotfullare.

…det är personer som är trängda eller är berusade påverkade som 

egentligen inte aldrig skulle ha gjort så här i andra situationer…

…det är signifikant oftare att våld eller hotfulla situationer sker när alkohol 

eller droger är med i bilden…

Ambulanssjuksköterskor uppgav att en annan kategori människor som tog till hot och var 

våldsamma var personer som led av sjukdom där symtomen påverkade deras mentala och 

fysiska beteende. Personer med psykisk sjukdom var överrepresenterade bland den kategori 

som hotade och utövade våld. Om det dessutom fanns ett missbruk med i bilden ökade risken 
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för att situationen skulle kunna utvecklas till våldsam eller hotfull. Ambulanssjuksköterskor 

uppfattade även att människor med sjukdomar med personlighetsförändrande symtom (till 

exempel hypoglykemi eller demens) hade en ökad tendens för att utöva våld och hot. De

upplevde dock inte hot och våld från dessa patientgrupper som hot eller våld eftersom det var 

deras sjukdom som ledde till detta beteende.

…om jag har en diabetiker som tänker slå mig så skulle jag inte anmäla det 

om det inte blir en ordentlig kroppsskada, men en knuff eller att man skulle 

få ett blåmärke på armen skulle jag inte anmäla, jag ser inte det som våld 

på det sättet… däremot skulle jag ha skrivit en avvikelse på det för att lyfta 

upp att det är ett problem…

Ytterligare en grupp som av ambulanssjuksköterskor ansågs öka risken för att mötet mellan 

ambulanspersonal och patienter kunde bli hotfullt var kriminellt belastade patienter och 

anhöriga. Det framkom även att de upplevde att det fanns skillnader mellan könen på deras 

sätt att agera och reagera i olika situationer. Det ansågs att män främst var mer fysiskt 

aggressiva medan kvinnor var mer verbalt aggressiva.

Att bearbeta genom samtal, privata ritualer och avdramatisering 

Ambulanssjuksköterskor hade kollegor som de hade arbetat en tid med och detta hade 

utvecklats till ett gemensamt förtroende mellan varandra. Kollegorna lyftes upp som det 

huvudsakliga medlet för att bearbeta sina upplevelser, tankar och funderingar. Det upplevdes 

viktigt att samtala med människor som hade förståelse för yrkets utsatthet och som hade

upplevt liknande händelser. Därför vände de sig till sin kollega som de arbetade med samt 

andra kollegor inom ambulansen. Många föredrog att samtala om händelsen så fort möjlighet 

infann sig, detta för att så fort som möjligt lämna det bakom sig men också för att försöka ta 

lärdom av händelsen. De försökte ha fortsatt tät kontakt efteråt så att om någon av dem 

började må dåligt över händelserna kunde denne fångas upp av sin respektive kollega. 

…man ska lära sig utav situationen och sen att man inte skall samla på sig. 

Även om man inte upplever situationen jättehotande så får man ändå ord på 

det man har upplevt då tror jag man får det lättare att bearbeta det som 

hänt…
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Vid mer uppskakande händelser användes kamratstödjare som ett viktigt komplement till 

kollegan. Händelserna var då så allvarliga att ambulanssjuksköterskor mått dåligt utav de. 

Kamratstödjaren kunde användas i grupp eller enskilt med ett flertal träffar. Dessa träffar 

avhandlade en händelse som påverkat många eller där upplevelser lett att personen i fråga 

tagit illa vid sig.

Ambulanssjuksköterskor uttryckte behovet av att lämna sina upplevelser, tankar och känslor 

som uppkommit som ett resultat utav händelser och situationer under arbetets gång. De hade 

familjer som de var rädda för skulle påverkas negativt om de själva kom hem med 

obehandlade känslor. De ville inte att deras roll som ambulanssjuksköterska skulle påverka 

relationen och gemenskapen med familjen negativt.

Ambulanssjuksköterskor upplevde att sambo eller fru var ett gott komplement till att ventilera 

sina upplevelser från arbetet. De beskrev att vänner som hade erfarenheter med att möta 

liknande klientel som de själva gav mycket bra möjlighet att prata om sina erfarenheter och 

tankar. Det fanns även tveksamheter med att använda sina respektive som en 

ventileringskanal om de själva inte var insatta i yrket. Främst ansågs det finnas risk för att 

skapa oro i onödan för familjen eller vänner, men de var även oroliga för att de skulle mötas 

av oförståelse för deras handlande i vissa situationer. 

…skulle jag bli hotad skulle jag nog inte berätta det för henne, vill ju inte 

att hon ska vara orolig när jag är på jobbet…

En del ambulanssjuksköterskor valde att utifrån sina intressen försöka att förmedla och 

utagera sina upplevelser till något positivt. Detta kunde vara att skriva, spela musik eller att 

använda sig av egna och privata ritualer. Humor användes för att avdramatisera upplevelsen 

av hemska och olustiga händelser. De upplevde även att yrkesrollen och deras uniform hjälpte 

dem att inte ta hoten och våldsanvändningen personligt. När uniformen togs på ingavs en 

känsla av att klä sig i en roll som inte var identifierad till dem personligen och det samma 

gällde när de slutade för dagen, när uniformen togs av togs även bekymren ifrån arbetet ifrån 

deras axlar.

…så klart jag har ju mina ritualer som många andra har men jag tycker att 

det är skönt när man kommer ut så sen vill jag vara hemma när jag är 
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hemma och så vill jag vara ute och vara för mig själv en stund det är ju 

skönt att bara vara…

Att omvårdnad och behandling åsidosätts

Ambulanssjuksköterskor upplevde att hotfulla och våldsamma situationer skulle lösas på 

bästa sätt men att de inte ansträngde sig mer än nödvändigt för hotfulla och våldsamma 

patienter. De beskrev att de ’lade sig på en låg nivå’; de var professionella och gjorde enbart 

det medicinskt nödvändiga för att undvika att ytterligare irritera patienten eller 'trissa upp'

situationen. 

…om man har en agiterad hotande person lägger man ju ner sina vapen om 

det inte är livshotande och det blir det ju aldrig så länge de kan hota mig 

då är de inte så sjuka men då tänker man då låter man det vara och så ser 

man om de lugnar ner sig…

Ambulanssjuksköterskor upplevde att omvårdnaden, framför allt om den hotfulla eller 

våldsamma patienten var psykiskt frisk, blev distansierad och åsidosatt. 

Ambulanssjuksköterskor försökte undvika närhet och kroppskontakt för att kunna skydda sig 

själv mot fysiskt våld. Ibland kunde hot och våld leda till att patienten inte fick någon 

omvårdnad alls. Trots att ambulanssjuksköterskor fick en försämrad empati för en hotfull och 

våldsam patient och att intentionerna till omvårdnad och kommunikation påverkades, försökte 

de bygga en relation till patienten. De beskrev att de kunde känna sig förbannade och en 

förbannad vårdare ansågs inte vara den bästa vårdaren. Vid hotfulla och våldsamma 

situationer kunde ambulanssjuksköterskors fokus på patienten och situationen försvinna då de 

var tvungna att tänka mer på stämningsläget runt omkring. Det framkom även att fokus kunde 

tappas från den sjuke patienten om det fanns en hotfull anhörig i närheten. Omvårdnaden 

påverkades då på samma sätt som om patienten själv skulle ha varit hotfull. Det ansågs att 

stämpeln på en våldsam patient kunde hänga kvar i vårdkedjan, trots att patienten lugnat ner 

sig. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att vården till hotfulla eller våldsamma patienter 

försämrades och kunde leda till att dessa inte fick någon vård alls eller inte fick den vård de 

ville ha. Behandlingen blev åsidosatt då fokuset lades på att skydda sig själv eller att lugna 

patienten. Ambulanssjuksköterskor ville och kunde inte alltid bedriva samtal eller behandling. 
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Det upplevdes dock att de gjorde medicinskt korrekt trots att patienten var hotfull eller 

våldsam. Det framkom att bråkiga och stökiga patienten inte fick åka med ambulansen och att 

ambulanssjuksköterskor inte hade några problem att lämna en hotfull eller våldsam patient. 

…det har hänt någon gång jag har blivit då har det spårat ur då har jag 

blivit riktigt riktigt förbannad alltså då har jag slängt ut patienten…

Ambulanssjuksköterskor upplevde att det personliga engagemanget till hotfulla eller 

våldsamma patienter saknades, de tyckte inte om den patienten. Dessutom framkom att 

respekten och förtroendet sjönk för en hotfull, våldsam och otrevlig patient. Även empatin 

och sympatin minskade. Detsamma gällde om patienten var hotfull eller våldsam mot 

kollegan. Det framkom att hot och våld från anhöriga gick ut över patienten. 

Ambulanssjuksköterskor fick en trubbig attityd mot den drabbade även om det var anhöriga 

som var hotfulla eller våldsamma. 

Att få ett ökat säkerhetstänkande

Ambulanssjuksköterskor uppgav att hotfulla och våldsamma situationer ledde till att de fått ett 

ökat säkerhetstänkande och riskbedömning. Det framkom att de redan i bilen kunde göra en 

riskbedömning av situationen för att på så sätt undvika hotfulla och våldsamma situationer 

och miljöer. De beskrev att de tänkte mycket säkerhet och att de alltid fokuserade och 

prioriterade säkerheten. De kontrollerade och säkrade platsen innan de gick in och fokuserade 

på det runt omkring (säkerhet – patient – kollega).

Ytterligare en viktig säkerhetsåtgärd som framkom hos ambulanssjuksköterskor var att ta 

hjälp av och samarbeta med polisen vid hotfulla och våldsamma. Det var viktigt att kunna 

backa ur den hotfulla eller våldsamma situationen och att inte fortsätta någon behandling utan 

invänta polis som säkrade platsen. Ambulanssjuksköterskor hade möjlighet att be polis följa 

med om de redan innan framkomst till patienten misstänkte en hotfull eller våldsam situation 

eller miljö. Det fanns även möjlighet att låta en eventuellt hotfull eller våldsam patient åka 

med polisen in till sjukhuset.

Hot och våld mot kollegan upplevdes av ambulanssjuksköterskor vara ett hot eller våld även 

mot dem själva. Då kollegan de arbetade med utsattes för hot eller våld tog de åt sig av det 

personligt och påverkades i nästan samma utsträckning som kollegan. Dock kunde kollegan 
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påverkas mer av en hotfull eller våldsam situation riktad mot denne samtidigt som 

ambulanssjuksköterskor kunde påverkas då hotet eller våldet var riktat mot dem som ett team. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde det som viktigt att tänka på sin och kollegans säkerhet 

först och främst. Att alltid backa upp samt hålla ihop med kollegan som man arbetade 

tillsammans med var viktigt. De beskrev att det var viktigt att ha inövade rutiner vid hotfulla 

och våldsamma situationer, rutinerna kunde till exempel innefatta att alltid ha på sig den gula 

jackan för att synas för kollegan, att ha ögonkontakt med varandra för att veta att ryggen var 

fri och att alltid backa ur om någon betedde sig hotfullt eller våldsamt. Det upplevdes viktigt 

att respektera varandras obekvämhet i en hotfull eller våldsam situation, skydda varandra samt 

säkra för att kollegan inte skadas.

Erfarenhetsmässigt beskrev ambulanssjuksköterskor att hotfulla situationer kunde uppkomma 

efter hotfulla händelser samt att våldsamma situationer kunde öka det våldsamma beteendet. 

Många ambulanssjuksköterskor upplevde att erfarenhet av hotfulla och våldsamma situationer 

och miljöer hjälpte dem att känna av situationer och de lärde sig hur de skulle hantera dem. 

En del beskrev att de tänkte sig för mer och blev mer försiktiga, lyhörda och förutseende. De 

poängterade vikten av mer träning och utbildning då hot och våld ökar.

Ambulanssjuksköterskor upplevde det som viktigt att se till att det fanns en flyktväg. Exempel 

på detta var att aldrig ställa båren i dörren, att kontrollera antalet människor och dörrar samt 

att sätta sig i gång läge så de snabbt kunde resa sig upp och ta sig ur den hotfulla eller 

våldsamma situationen. De beskrev att de säkrade avståndet och åkte därifrån, om det inte var 

uppenbart att behovet för medicinsk vård var stort. Det framkom att det kunde bli otrevligt 

och obehagligt om de backade ur en situation eftersom de då kunde bli mer hotad. Samtidigt 

upplevde de att de måste få skydda och försvara sig själva mot hot om fysiskt våld, dock att 

inte använda övervåld utan nödvärn. De beskrev även att de fysiskt måste få visa att de ska 

sluta och lugna ner sig.

Att acceptera ett nej från patienten beskrevs av ambulanssjuksköterskor som en 

säkerhetsåtgärd för att undvika hot och våld. Dessutom beskrev de att det var viktigt att närma 

sig patienten på ett säkert sätt och att hålla ryggen fri. Det framkom även att det var viktigt att 

ha ett avstånd till patienten och att inte utsätta sig för våld eller risk för våld samtidigt som att 

inte ta hand om människor som är hotfulla eller våldsamma. 
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…om man gör något mot deras vilja liksom så absolut självklart är det så 

det förstår jag ju han var ju jätte bedrövad han vill ju inte åka in och liksom 

han försökte ju slippa…

Ambulanssjuksköterskor upplevde att hotfulla och våldsamma situationer har gjort de mer 

uppmärksamma och försiktiga. De beskrev även att de blev mer vaksam och började tänka på 

vad de gjorde samtidigt som de blev spända och på sin vakt vilket ledde till att de inte blev 

lika naturligt avslappnad med patienten. Det framkom även att ambulanssjuksköterskor fick 

en känsla av att de skärpte till sig och blev mer beredda och att de fick ett ökat 

säkerhetstänkande. Detta ledde bland annat till de blev mer lyhörd när de åkte till områden 

med en känd våldsproblematik, att de blev mer oroliga och försiktiga även om det inte fanns 

grund till det och att hotfulla och våldsamma situationer gick ut över bemötandet till nästa 

hotfulla och våldsamma patient. En önskan framkom om att ambulanssjuksköterskor ville ha 

mer tålamod samt kunna bjuda till mer i situationer med människor som är hotfulla eller 

våldsamma.

Att god kommunikation är en förutsättning för god relation och omvårdnad 

Kommunikationen mellan ambulanssjuksköterskor och patient upplevdes vara det viktigaste 

för att kunna uppnå en god vård och omvårdnad. Ambulanssjuksköterskor beskrev att god 

kommunikation var en förutsättning för en god relation och för att kunna samla information 

från anhöriga och patienter. Förutsättningar för en god kommunikation ansågs vara tydlighet, 

respektfullhet, lugn och en insikt i hur kroppsspråk samt hur ord uttrycktes i olika situationer. 

Det framkom att ambulanssjuksköterskor borde ha egenskaper så som lyhördhet, 

eftertänksamhet och en ödmjuk framtoning i mötet med patient och anhörig. 

Ambulanssjuksköterskor beskrev att god kommunikation kunde förhindra och minska 

missförstånd samt lugna stressade och hotfulla patienter och anhöriga.

…det är ju väldigt sällan man råkar ut för sådant,  jag tycker att 

kommunicerar man på ett bra vis så är det ju sällan det blir några 

problem…

Ambulanssjuksköterskor uppgav att hotfulla och våldsamma miljöer minskade chanserna för 

en givande kommunikation. De ansåg att det fanns fördelar med att det fanns både kvinnliga 
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och mannliga ambulanssjuksköterskor. Kvinnor beskrevs ha en mer avväpnande effekt medan

män kunde ha en provocerande effekt i en redan infekterad och hotfull situation. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att de olika könen kommunicerade på olika sätt och vid 

behov kunde detta utnyttjas så att vården och omvårdnaden blev så bra som möjligt. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att de tog sig tid till att lyssna på patienten när denne var 

missnöjd med någonting. De beskrev att det var viktigt att patienten fick ge utlopp för sina 

känslor då det i sin tur kunde lösa en hotfull och stressfull situation. Ambulanssjuksköterskor 

uttryckte att det var viktigt att kommunikationen var klar ifråga om var gränsen för ett 

beteende gick för att försäkra en trygg och säker miljö för både dem själva och patienten. De 

beskrev att de inte tolererade beteendet när gränsen passerats och att det var viktigt att visa 

vem det var som i slutändan bestämde. För patientens bästa uttryckte 

ambulanssjuksköterskorna att det var elementärt att det var tydligt när ambulanspersonalen 

förmedlade att patienten inte skulle få följa med på grund av att denne var för våldsam. 

Tidigare erfarenheter av hotfulla och våldsamma situationer, förståelsen utav att ha ett positivt 

kroppsspråk samt en adekvat utbildning ökade möjligheterna till en bra kommunikation med 

patienter och deras anhöriga. Ambulanssjuksköterskors självkännedom och kommunikativa 

förmåga minskade stressen på relationen mellan vårdare och vårdtagare. Det uttrycktes att en 

ledstjärna i arbetet var att alla situationer skulle lösas så smidigt som möjligt för patienten.

DISKUSSION

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva hur ambulanssjuksköterskor upplever att de själva 

samt omvårdnaden påverkas av hotfulla och våldsamma situationer. Det resulterade i sex 

(n=6) kategorier: att påverkas känslomässigt och socialt, att påverkas av patientens 

sjukdomsbild och sociala status, att bearbeta genom samtal, privata ritualer och 

avdramatisering, att omvårdnad och behandling åsidosätts, att få ett ökat säkerhetstänkande 

och att god kommunikation är en förutsättning för god relation och omvårdnad.

Resultatet av vår studie visade att ambulanssjuksköterskor upplevde obehag och rädsla att 

utsättas för hot och våld. De beskrev oro och olust att patienten skulle hämnas, både mot sig 

själva men även mot familjen. De upplevde motvilja att återkomma till liknande situationer 

och miljöer. När hot och våld uppfattades personligt omvandlades den första känslan av rädsla 
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till ilska. Ambulanssjuksköterskor kände sig avtrubbade och fick en mörkare syn på livet och 

till andra människor. Åström et al. (2004) menar att de vanligaste reaktionerna av att utsatts 

för hot och våld är aggression, häpnad och motvilja till att vårda patienten som utför hotet. 

Dessutom upplever personalen otillräcklighet, vanmakt, kränkning och rädsla för patienten. 

Det framkom även i en studie av Fernandes et al (1999) att personal inom akutsjukvård är 

rädda för våldsamma patienten men även den patient som har potential att bli våldsam. Vissa 

upplever också att de blir rädda för patienter i allmänhet. Det framkom även att nästan hälften 

av de tillfrågade gömmer sin identitet för patienter som de vårdar. Pozzi (1998) visade att 

ambulanspersonal upplever en förändring i hur mycket de tycker om arbetet efter hotfulla och 

våldsamma situationer. Dessutom upplever många en ökad irritation och ilska vilket kan 

resultera i att de väljer att lämna yrket på grund av hotfulla eller våldsamma situationer. En 

del upplever att de måste acceptera att hot och våld tillhör yrket.

De långsiktiga effekterna av att ha blivit utsatta för hot och våld var att börja grubbla, uppleva 

stress och få svårt att sova. Ambulanssjuksköterskor beskrev att de påverkades psykiskt och 

socialt av att tänka på sitt arbete för mycket även på fritiden. Detta gällde dock inte alla av de 

intervjuade, en del framförde att de inte alls påverkades långsiktigt. Studien visade att 

erfarenhet och familjesituation påverkade upplevelsen av att utsättas för hot och våld.

I en studie av Çelik et al (2007) framkommer att sjuksköterskor påverkas negativt 

hälsomässigt och socialt av hotfulla och våldsamma situationer. Hot och våld i arbetet har 

enligt Hoel, Sparks och Cooper (2002) en negativ innebörd för individen, organisationen och 

samhället i sin helhet. För individen skapar detta psykiska och fysiska påfrestningar och 

långsiktigt även traumatiska effekter (PostTraumatiskStressDisorder). För organisationen 

skapar stress och hot en ökad risk för sjukdom hos personalen vilket ökar risken för ökad 

kostnad och minskad produktivitet. Samhället får ett ökat tryck på den sociala förvaltningen 

och välfärden, speciellt om de som utsätts för hot och våld förlorar sitt arbete eller blir 

långtids sjukskrivna. Jonsson och Segesten (2004) menar att ambulanspersonal som är äldre 

och har längre arbetserfarenhet rapporterar fler stressymtom. Detta är troligt att längre tid i 

yrket leder till ökade stressymtom på grund av ökad utsatthet för traumatiska händelser. 

Ambulanssjuksköterskor ansåg att patienter var hotfulla och våldsamma medan anhöriga och 

vänner främst uttryckte verbala hot. Det uppfattades som svårt att peka ut en kategori 

människor som var hotfulla eller våldsamma. Det pekades dock på sjukdomstillstånd som 
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påverkade psykiska och fysiska beteenden, påverkan av droger och alkohol, kriminalitet samt 

aggressiva känslotillstånd. Låg det en sjukdomsbild bakom hotet eller våldet upplevdes det 

inte lika allvarligt och ambulanssjuksköterskor valde därför inte att göra anmälan eller ta det 

personligt. Detta framkom inte i en studie av Åström et. al (2004) som visade att reaktionerna 

och upplevelserna blir samma oavsett om patienten är psykiskt frisk eller inte. Den största 

kategorin människor som upplevdes hotfulla eller våldsamma var enligt Ryan och Maguire 

(2006) patienter. Anhöriga och oroliga åskådare som är verbalt aggressiva upplevdes inte 

hotfullt.

I resultatet framkom vikten av att samtala med människor med förståelse och erfarenhet av 

yrkets utsatthet. Kollegor var det huvudsakliga medlet för bearbetning av känslor, tankar och 

upplevelser. Ambulanssjuksköterskor beskrev betydelsen av att så fort som möjligt samtala 

om de hotfulla och våldsamma händelserna så att de tog lärdom och lämnade de bakom sig. 

Det fanns en omtanke kollegorna emellan att ha fortsatt tät kontakt för att upptäcka om någon 

kollega påverkats mer än vanligt. I en studie av Åström et al. (2004) följdes de flesta hotfulla 

och våldsamma situationer upp med informella samtal inom arbetsgruppen. Ytterst få tog upp 

det med ledningen. Även Fernandes et al. (1999) visade att sjuksköterskor hellre söker stöd 

hos kollegor än hos chefen eller debriefingsgrupper. Jonsson och Segesten (2004) anser att 

socialt stöd från kollegor fungerar som en utsträckning av den vanliga familjen eller annat 

socialt nätverk.

Studien visade att vänner, fru eller sambo användes som ett viktigt komplement till kollegorna 

för att samtala om och bearbeta upplevelser, känslor eller tankar efter hotfulla eller 

våldsamma situationer. Dock framkom vikten av kamratstödjare när händelsen varit av en mer 

allvarlig art och kollegan inte upplevdes räcka till samtidigt som det fanns oro för att familj 

och vänner skulle påverkas. Fernandes et al. (1999) visade att stöd från familj och vänner var 

en copingstrategi för att bearbeta hotfulla och våldsamma situationer. Detta bekräftas av 

Jonsson och Segesten (2004) som visade att socialt stöd förhindrar stressymtom. Det framkom 

även att ambulanspersonal som var gifta upplever mindre stress än de som inte är gifta. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde att omvårdnad och behandling blev distansierad och 

åsidosatt då de ville ha ett skyddsavstånd mot hotfulla och våldsamma patienter. Fokus på 

sjukdomsbilden kunde tappas på grund av hotfull stämning. Deras avsikt var att ge god 

omvårdnad och korrekt medicinsk behandling i varje situation, men ibland var det omöjligt. I 
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studien av Wahlin, Weislander och Fridlund (1995) framkom att sjuksköterskan vill visa 

ödmjukhet, empati, närhet, närvaro och omtanke. Detta för att kunna vårda patienter på bästa 

möjliga sätt. Det framkom i studien att personalen vårdar patienterna genom sin tillgivenhet. 

Wilkin och Slevin (2004) tar fram vikten av att visa patienten värdighet genom att skydda 

dem och vara där för dem. I en omvårdnadsteori utvecklad av Joyce Travelbee är 

grundpelarna empati och sympati. Avsikten med behandling och omvårdnad är att skapa en 

relation till patienten. Detta sker främst genom god kommunikation. Kvaliteten och 

kvantiteten ligger till stor del i hur sjuksköterskan upplever patienten. Syftet med omvårdnad 

är att assistera individer och anhöriga att förebygga och hantera erfarenheter av sjukdom och 

lidande (Marriner-Tomey, 1989, s. ).

Denna studie visade att ambulanssjuksköterskor upplevde att närhet och kroppskontakt till 

patienten försämrades, samtidigt som de ändå försökte bygga en relation med dem. Det 

personliga engagemanget till hotfulla och våldsamma patienter saknades och respekt, 

förtroende, empati och sympati minskade. Hoel, Sparks och Cooper (2002) menar att hot och 

våld minskar arbetstillfredsställelsen och det personliga engagemanget till yrket. Även Wilkin 

och Slevin (2004) visar att det som motiverar sjuksköterskor i sina behandlingar och arbete är 

att öka tryggheten för patienter som är i en utsatt position. Kontakten med patienten anses 

vara viktig för att visa patienten att sjuksköterskan bryr sig om. Det är även viktigt att sätta sig 

in i patientens situation för att kunna vara empatisk. Det är av vikt att försöka tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov samt att se och behandla patienten utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Enligt Suserud, Blomquist & Johansson (2002) påverkas relationen mellan 

ambulanssjuksköterskan och patienten negativt av hotfulla och våldsamma situationer. 

Relationen påverkas även om det förekommer hot och våld från anhöriga eller andra personer 

på platsen upprepning från bakgrunden. Det anses dock inte att patienten ska bli lidande då 

någon annan är hotfull eller våldsam.

Ambulanssjuksköterskor upplevde att de fick ett ökat säkerhetstänkande och riskbedömning. 

Det framkom att de alltid fokuserade och prioriterade sin egen och kollegans säkerhet. De 

beskrev vikten av att i möjligaste mån skulle kunna backa ur situationen, ha en flyktväg, ha 

ryggen fri och att samarbeta med polisen i hotfulla och våldsamma situationer. 

Ambulanssjuksköterskor upplevde det är viktigt att få skydda och försvara sig i nödvärn utan 

att använda övervåld. Det framkom önskemål om mer träning och utbildning i hanteringen av 

hotfulla och våldsamma situationer. Vår studie visar även att ambulanssjuksköterskor blev 
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mer uppmärksamma och försiktiga efter att ha utsatts för hotfulla och våldsamma situationer. 

De blev mer spända och lyhörda vid känd våldsproblematik vilket gick ut över bemötandet till 

nästa patient. Enligt Fowlie Mock et al. (1998) måste ambulanspersonalen bekymra sig över 

platsens säkerhet och kontinuerligt bedöma miljön runt omkring. Detta leder till att fokus 

istället för att hamna på omvårdnaden istället hamnar på säkerhetstänkandet. Även Pozzi 

(1998) visade att de flesta arbetande inom ambulansen upplever att deras personliga säkerhet 

är riskfylld på grund av våld. Ryan och Maguire (2006) skriver i sin studie att det var oroande 

att mindre än en tredjedel av ambulanspersonalen hade träning i hantering av aggression och 

våld. Det föreslås att utbildning i hotfulla och våldsamma situationer blir ett viktigt inslag i 

ambulansyrket för att personalen ska dra nytta av det. Detta framkommer även i en studie av 

Pozzi (1998) där vikten av specifik träning för att kunna hantera hotfulla och våldsamma 

situationer belyses.

Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva hur ambulanssjuksköterskor upplever att de själva 

samt omvårdnaden påverkas av hotfulla och våldsamma situationer. Vi valde att göra en 

kvalitativ intervjustudie som enligt Polit och Beck (2004, s.245) används då man vill beskriva 

upplevelser och förstå ämnen från de intervjuades livsvärld och för att få en förståelse för 

helheten.

Vi valde att utföra intervjuerna som halvstrukturerade och enligt Polit och Beck (2004, s. 341-

342) används dessa då forskare vill vara säkra på att speciella ämnen berörs i de kvalitativa 

intervjuerna. Fördelen med detta är att intervjuaren vet vad den vill fråga utan att kunna 

förutse svaren. Genom att vi förberedde en frågeguide, en lista men ämnen och frågor som 

skulle beröras, var vi säkra på att få svar på det vi ville veta. Vid förberedelsen av frågeguiden 

ordnade vi frågorna så att intervjun skulle flyta på bra. I frågeguiden inkluderades även 

följdfrågor för att få ytterligare detaljerad information.

Förberedelse menar Kvale (1997, s. 119) har stor betydelse för intervjuns utgång. Vi 

förberedde oss genom att skaffa förkunskap om ämnet för undersökningen genom att söka och 

läsa aktuell vetenskaplig litteratur. Vi formulerade ett klart syfte för studien och vi valde en 

intervjuteknik som vi ansåg lämplig i denna studie. Vi diskuterade var tyngden och vikten på 

intervjuerna skulle ligga. Varje forskare gjorde en provintervju för att utvärdera 

intervjuguiden och vår intervjuteknik. På detta sätt kunde vi förbättra eventuella brister som 
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fanns. Båda forskarna märkte dock efter de första provintervjuerna att djup och innehåll på 

intervjuerna var bra, endast mindre förändringar gjordes. Resultatet och kvaliteten på en 

intervju beror enligt Kvale (1997, s. 101) på intervjuarens kunnande, känslighet och empati. 

Vi ansåg oss genom vår förkunskap vara kunnande och genom våra roller som sjuksköterska 

vara känsliga och empatiska mot intervjupersonerna. Polit och Beck (2004, s. 201) menar att 

miljön där intervjun företas är viktig då den starkt påverkar människors känslor och 

beteenden. Därför lät forskarna intervjupersonerna själva välja en plats som för dem skulle 

inge trygghet och lugn. Samtliga intervjuade valde att utföra intervjuerna på 

ambulansstationen. 

Validitet menar Polit och Beck (2004, s. 36) är att undersöka det som är relevant i 

sammanhanget. Utifrån syftet för studien fick vi svar på det vi ville veta. Vi ansåg oss ha 

använt en väl utformad intervjuguide och ansåg att intervjumaterialet var tillräckligt djupt och 

med tillräcklig information för att uppnå studiens syfte. Reliabilitet är enligt Polit och Beck 

(2004, s. 35-36) att utföra studier på ett tillförlitligt sätt. Här poängterar forskarna vikten av 

personlig påverkan där intervjupersonerna medverkar för att de vill. Resultatet kan tänkas 

påverkas om intervjupersonerna tvingas att delta i studien, det personliga engagemanget blir 

då obefintligt. Trovärdigheten av studien påverkas enligt Polit och Beck (2004, s. 36) av 

intervjuernas kvalitet, inte av dess antal eller längd.

Generaliserbarhet betyder enligt Kvale (1997, s. 209-212) att vi utifrån våra erfarenheter 

förväntar oss vad som ska hända i liknande situationer eller med liknande människor. Vi 

intervjuade åtta (n=8) ambulanssjuksköterskor på två olika ambulansstationer i mellersta 

Sverige. Många upplevelser och tankar som framkom under intervjuerna liknade varandra 

men vi anser oss inte kunna generalisera resultatet av denna studie för sjuksköterskor inom 

ambulansyrket. Däremot anses resultatet kunna ge en ökad förståelse för hur 

ambulanssjuksköterskor upplever att omvårdnaden påverkas av hotfulla och våldsamma 

situationer.

Analysen av intervjumaterialet utgick från Graneheim och Lundman (2004) och analyserades 

på ett systematiskt sätt. Tillsammans granskade forskarna intervjutexterna och plockade ut 

meningsbärande enheter som utgick ifrån syftet. Eftersom vi valde att analysera 

intervjutexterna med en manifest innehållsanalys kunde resultatet ha en hög trovärdighet 

eftersom analysen utgick ifrån texten och forskarna behölls vara objektiva så att deras egna 
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tolkningar av texten undveks. Resultatet skall vara trovärdigt, pålitligt och överförbart. Detta 

skedde genom att kategorierna stämde mot textens budskapet och att de var tydliga mot syftet, 

intervjuerna var lika och samstämmiga samt att analysarbetet skedde på ett korrekt sätt, 

dessutom skall resultatet kunna vara överförbart till andra grupper och miljöer och detta finner 

forskarna ha skett efter som resultatet har en tydlig och rakt beskrivning av deltagarna, 

resultatet, samt tydlig information om hur studien utfördes. Dessutom möjliggörs detta att 

resultatet kan diskuteras med tidigare forskning så att ny kunskap kan utvecklas.

Forskarna ser dock två svagheter med denna studie som eventuellt kan ha påverkat resultatet. 

Den ena är hur urvalsprocessen har utförts. Som beskrivits i metoddelen hade enhetschefer på 

respektive ambulansstation kontaktats för att hjälpa till med att få kontakt med de som hade 

utsatts för hot och våld. Detta anser forskarna kan ha påverkat processen runt valet av 

deltagare till studien eftersom vi inte vet hur enhetscheferna valt just dem som lämpliga 

deltagare. Den andra eventuella svagheten som kan diskuteras är att alla deltagarna var män. 

Män och kvinnor kan uppleva hotfulla och våldsamma situationer olika men forskarna anser 

dock att resultatet som framkommit i denna studie kan användas för att få en ökad förståelse 

inom detta område.

SLUTSATS

Hot och våld blir ett allt vanligare inslag inom den prehospitala vården och något som 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulansen ofta kan utsättas för. Detta kan påverka 

sjuksköterskan personligt men framför allt påverkar det omvårdnaden och relationen till 

patienten och dess närstående. Genom att undvika närhet och kroppskontakt påverkas 

relationen och det blir svårt att utföra en professionell omvårdnad. 

Resultatet visar på yrkets utsatthet och dess konsekvenser för personalen inom ambulansen. 

Den visar också på behovet av att beslutsfattare inom landstinget och de olika 

ambulansföretagen tar sitt ansvar genom att personalens handlande i konfrontation inte enbart 

skall utgå ifrån erfarenheter utan även ifrån utbildning inom konflikthantering och eventuellt 

självförsvar. Forskarna föreslår även en fördjupning i samarbete mellan polis och ambulans så 

att bådas kunskaper och yrkesinriktningar skall utnyttjas optimalt så att vården och 

omvårdnaden går i samklang med rådande lagstiftning inom hälso- och sjukvård. Vi föreslår 

vidare utbildning, träning och forskning som utökar förståelsen till våldets och hotets 

uppkomst mot ambulanssjuksköterskorna så att detta kan förhindras. Detta skulle gynna 
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sjuksköterskan men även patienter och deras närstående.

Forskarna föreslår att fortsatta studier rörande kvinnor som jobbar som 

ambulanssjuksköterskor upplever hur de själva och omvårdnaden påverkas av hotfulla och 

våldsamma situationer, och hur detta skiljer sig från denna studie. Det skulle också enligt 

forskarna vara intressant att utifrån patientens synvinkel undersöka vad det är som triggar 

patienter att ta till hot och våld i mötet med ambulanssjuksköterskan. 
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Förfrågan om medverkan i intervjustudie

Studier har visat på att cirka en tredjedel av dem som är verksamma inom vården 

har varit utsatta för våld eller hot om våld under det senaste året. Även sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården möter ofta hotfulla situationer. Vi vill med denna studie bidra till ökad 

kunskap om den arbetssituation som personal har som arbetar inom ambulansyrket. Syftet 

med denna studie är att beskriva upplevelsen av våld och hot om våld hos sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvården samt hur detta påverkar omvårdnaden.

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer där varje intervju beräknas ta ca 30-

60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band som efter studiens slut kommer att 

förstöras. Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant för att sedan analyseras. Dina svar 

kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och Din identitet kommer inte 

att kunna spåras varken i intervjutexten eller den färdiga studierapporten. 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst under studien avsluta Din 

medverkan utan att uppge någon motivering. Om Du är intresserad av att delta i denna studie 

och att bli intervjuad så skicka ett email till Jimmy Egserius eller Marie Larsson senast den 23 

april, 2008. Därefter kontaktar vi Dig för att komma överens om tid och plats.

Vi är två sjuksköterskor som i vår vidareutbildning till specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård gör ett examensarbete som undersöker ambulanssjuksköterskors upplevelse 

av våld och/eller hot om våld. Studien beräknas bli färdig i maj, 2008, och kommer då att 

finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida, http://epubl.ltu.se.

Med vänliga hälsningar,

Marie Larsson   Jimmy Egserius Eija Jumisko

Projektledare, leg. sjuksköterska   Projektledare, leg. sjuksköterska Handledare, univ.lektor

Vasag. 13   Björkholmsv. 205 Luleå tekniska universitet

702 10 Örebro   132 52 Saltsjö-Boo 971 87 Luleå

marlas-7@student.ltu.se   jimegs-7@student.ltu.se eija.jumisko@ltu.se

Tel: 070-752 03 02   Tel: 070-712 78 25 Tel: 0920-491000 (vxl)

Bilaga 2

http://epubl.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:jumisko@ltu.se


31

Frågeguide

 Kön, ålder, utbildning (grundutbildning/vidareutbildning)?

 År inom yrket?

 Hur definierar du våld? Hot om våld?

 Vilken kategori människor upplever du hotar? (Patient, anhöriga, kollegor?)

 Vilken typ av verbalt våld/hot om verbalt våld har du upplevt de senaste 24 

månaderna? Vad innefattade det? Hur upplevde du det?

 Vilken typ av fysiskt våld/hot om fysiskt våld har du upplevt de senaste 24 

månaderna? Vad innefattade det? Hur upplevde du det?

 Hur upplever du att relationen/förhållandet mellan dig och patienten påverkas om du 

eller din kollega utsätts för våld och/eller hot om våld?

 Hur upplever du att omvårdnaden av patienten och närstående påverkas (kort- och 

långsiktigt) när du utsatts för våld och/eller hot om våld?

 Hur upplever du att din omvårdnad till patienten påverkas om din kollega utsätts för 

våld och/eller hot om våld?

 Om kollegan utsätts för hot om våld och/eller hot om våld, hur upplever du att 

relationen er kollegor emellan påverkas? 

 Hur upplever du att det påverkar din jobbprestation när du upplevt våld och/eller hot 

om våld?

 Hur upplever du att det påverkar dig hälsomässigt/känslomässigt/socialt när du varit 

utsatt för våld och/eller hot om våld?

 Hur hanterar du våld och/eller hot om våld? Kort- och långsiktigt? (Eventuella 

copingstrategier? Till exempel samtal, fysisk aktivitet, familj/vänner?)


