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Abstract 

 
Introduction: Registered nurses should strive to keep an open and humble approach towards 

all patients. Registered nurses in the Emergency Medical Services face many different 

situations that require a broad knowledge to be able to take care of patients in the best 

possible way. Patients that appear threatening or violent are part of the working situation and 

threatfull and violent situations tend to become more common in the prehospital 

emergencycare. It is now seen as a serious problem in ambulance care. 
Problem area/purpose: The aim is to highlight registered nurses´ experiences in ambulance 

care of how they themselves and the care to the patient are influenced by threatening or 

violent situations in their work. 

Method/design: The study was conducted as a qualitative survey in which 50 questionnaires 

were answered from three ambulance stations in southern Sweden. Data was analyzed by 

latent qualitative content analysis. 

Results/clinical conclusions: A common theme emerged; Frustration creates distance. Five 

main categories with related sub categories emerged: Verbal threats evokes feelings and 

reactions; The verbal threat affects work and patient care; Physical violence leads to negative 

emotions; The physical consequences of violence on patient care; Support trough talking. The 

results showed that verbal threats or physical violence againstregistered nurses were common 

in the work. The consequence of this was that the nurses were influenced both personally and 

in caring for patients. Most registered nurses therefore developed increased safety approach 

and risk awareness. A majority disassociated themselves from patients due to safety reasons, 

which led to frustration of not being able to give adequate care. The authors suggest extended 

safety training by way of self-defense and expansion of safety routines as well as to rise and 

intensify penalties for violence against officials in deterrence. 

 

Keywords: Emergency Medical Services, registered nurses, experiences, violence, threats, 

support, survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Abstrakt 
 

Introduktion: Som sjuksköterska är strävan att hålla ett öppet och ödmjukt förhållningssätt 

till alla patienter. Många situationer kräver ett brett kunnande för att kunna omhänderta 

patienter på bästa sätt. Patienter som uppträder hotfullt eller våldsamt är en del av 

arbetssituationen och tenderar att bli mer vanligt. Det ses idag som ett allvarligt problem inom 

ambulanssjukvården. 

Problemområde/syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av hur de själva samt 

omvårdnaden till patienten påverkas av hotfulla eller våldsamma situationer i deras arbete 

inom ambulanssjukvård. 

Metod/design: En kvalitativ enkätstudie där 50 enkäter besvarades från tre olika 

ambulansstationer i södra Sverige. Data analyserades med latent kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat/slutsats: Ett genomgående tema framkom. Frustration skapar distanstagande. Fem 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier framkom. Verbala hot väcker känslor och 

reaktioner; Det verbala hotet påverkar arbetssättet och patientomhändertagandet; Fysiskt våld 

leder till negativa känslor; Det fysiska våldets konsekvenser på omhändertagandet; Stöd via 

samtal. Verbala hot eller fysiskt våld mot sjuksköterskor var vanligt förekommande i deras 

arbete. Konsekvenserna blev att sjuksköterskorna påverkades personligt samt i 

omvårdnadsarbetet med patienten. De flesta av sjuksköterskorna utvecklade därefter ett ökat 

säkerhetstänkt och riskmedvetenhet. Majoriteten av de tillfrågade distanserade sig från 

patienten på grund av säkerhetsskäl som ledde till frustration att inte kunna ge adekvat vård. 

Författarna föreslår utökad säkerhetsträning i form av självförsvar och vidareutveckling av 

säkerhetsrutiner samt att höja och skärpa straffen vid våld mot tjänsteman i avskräckande 

syfte. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, hot, våld, omvårdnad, stöd, upplevelser, enkätstudie 
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Författarna vill framföra ett stort tack till vår handledare Carina Werkander-Harstäde för 

hennes handledning genom studien. Vill även tacka stationscheferna på de tre stationer som 

studien genomfördes på då de underlättat insamlingen av informanter till studien. 
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1 Inledning 

I det dagliga arbetet som sjuksköterska, oavsett arbetsplats ska god vård tillämpas genom att 

bemöta alla personer med ett öppet och ödmjukt förhållningssätt (Dahlberg & Segesten, 

2010). Av sjuksköterskor inom ambulanssjukvård krävs ett brett kunnande inom många olika 

områden för att på bästa sätt kunna omhänderta patienten. Detta för att kunna fatta medicinska 

och omvårdnadsmässiga beslut som är nödvändiga i den uppkomna prehospitala situationen. 

Hot och våld kan idag ses som ett betydande problem inom ambulanssjukvården och 

akutsjukvården i stort som tenderar att bli mer och mer vanligt och påverkar 

ambulanspersonalen i arbetet med patienten (Dankel, 2016; Pourshaikhian, Abolghasem-

Gorji, Aryankhesal, Khorasani-Zavareh & Barati, 2016). Att vårda en patient som uppträder 

hotfullt eller våldsamt är en del av sjuksköterskans arbetssituation. Det finns sparsamt med 

tidigare publicerade studier som tar upp detta problemområde om hur sjuksköterskor påverkas 

i sitt arbete med att vårda en patient som uppträder hotfullt eller våldsamt och vilken inverkan 

det får på omvårdnaden.För att öka kunskapen undersöks i denna uppsats hur sjuksköterskor 

påverkas av hot och våld prehospitalt i sitt arbete inom ambulanssjukvården samt hur 

omvårdnaden till patienten därefter påverkas. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sjuksköterskans profession inom ambulanssjukvård 

Inom ambulanssjukvård innebär arbetet som sjuksköterska att ta hand om och vårda patienter 

i akut hjälp- eller vårdbehov på grund av sjukdom eller annan skada (Bremer, 2016). Enligt 

SOSFS 2009:10 (s.1) är definitionen på ambulanssjukvård “hälso- och sjukvård som utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal i eller i närheten till en ambulans”. Ambulanssjukvård kan ses 

som “en kombination av avancerad sjukvård på hämtplats och en specialiserad transport till 

optimal vårdnivå” (Wireklint-Sundström, 2005, s.16). Enligt Bremer (2014) och Andersson-

Hagiwara (2014) utgör ambulanssjukvård idag en tydlig del av akutvården som utmärks av att 

ambulanspersonal bedömer, behandlar och vårdar patienter med olika sjukdomar, skador och 

problem med ohälsa i många olika miljöer. Det är ofta korta vårdmöten, begränsning av 

resurser och/eller att arbetet sker under tidspress prehospitalt. 

 

2.2 Arbetsmiljö 

Enligt Andersson-Hagiwara och Wireklint-Sundström (2016) utgår arbetet i 

ambulanssjukvård från fyra faser. I den första fasen skapas en medvetenhet om de risker och 

faror man kan mötas av på skadeplats. Detta för att mentalt kunna förbereda sig inför situation 

med patienten samt eventuellt tillkalla ytterligare resurser (Dankel, 2016). Andra fasen 

innefattar det prehospitala vårdmötet mellan patient och ambulanspersonal. Tredje fasen 

innefattar vård under transporten. Fjärde fasen innefattar att de som arbetat med patienten i 

ambulansen återkopplar till de nyligen utförda åtgärderna för patienten med möjlighet att 

tillsammans reflektera över vad som gjorts bra och vad som kan förbättras (Andersson-

Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2016). 
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Vårdrummet i prehospital miljö varierar. Vårdhytten i ambulansen och stationen är de två 

fasta punkterna. Likaså varierar arbetsmiljön. Allt från ljumma sommarkvällar till blåsiga och 

regniga vinterkvällar. Prehospitalt får teamet i ambulanssjukvården bevaka arbetsmiljön på 

egen hand med fokus på sin egen säkerhet medan på de två fasta punkterna ligger detta ansvar 

hos skyddsombud och chefer.  

 

Enligt Nyström och Herlitz (2016) bör minst en i teamet vara specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska. Ambulanspersonal arbetar och samarbetar tillsammans med 

larmcentral, polis, räddningstjänst och vårdcentraler med mera. Ambulanspersonalen träffar 

många personer i olika slags miljöer och tillstånd där hot och våld kan förekomma. Alla 

eventuella hotfulla händelser går inte att förhindra, men en mental förberedelse bör 

eftersträvas. Hotfulla situationer kan både vara psykiskt och fysiskt påfrestande för 

ambulanspersonalen, och kan i sin tur leda till att man behöver tas ur arbete efter en sådan 

händelse. Enligt Wireklint-Sundström och Dahlberg (2012) behöver ambulanspersonalen 

alltid vara redo för det oväntade och ha en handlingsplan. Ambulanspersonal ska dock aldrig 

riskera sitt eget liv för att rädda någon annans (Wikström, 2012). Hot eller våld kan försvåra 

eller rentav förstöra den vårdande relationen mellan ambulanspersonalen och patienten 

(Gunnarsson & Warrén-Stomberg, 2009). Hotfulla och våldsamma situationer kan även 

utgöra risker för patientens omvårdnad (Nyström & Herlitz, 2016; Wikström, 2012). Ju fler 

riskmoment det finns i miljön kring patienten, vare sig det kommer från patienten själv eller 

från andra "åskådare" på plats, desto sämre chans har ambulanspersonalen att ta hand om och 

stötta patienten till att uppnå hälsa igen (Dankel, 2016; Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.3 Hot och våld inom hälso och sjukvård 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter anges olika definitioner på vad hot och våld innebär. Det kan 

handla om allt från en agiterad person med skrik, hot eller svordomar till muntliga eller 

skriftliga trakasserier eller rent av mord. Av sjuksköterskor som arbetar inom hälso och 

sjukvård är det mer än hälften som har blivit utsatta för någon form av hot eller våldssituation 

(AFS, 1993:2). Inom hälso- och sjukvård är hot och våld ett växande problem de senaste åren 

som tenderar att fortsätta öka. Detta medför större risker för hälso och sjukvårdspersonal i 

deras arbete med patienter (Bernaldo-De-Quiros, Piccini, Mar-Gomez & Cerdeira, 2015). 

Hantering av hot och våld prehospitalt ställer krav på den som vårdar och kan leda till att 

förhållande mellan sjuksköterska och patient påverkas negativt (Beech, 2001). Ofta krävs det 

snabba bedömningar och beslut i akuta situationer i den prehospitala vården då tidspressen 

kan utgöra ett hinder. Detta ställer höga krav på sjuksköterskan eftersom hot och våld kan 

påverka beslutsfattandet i förhållande till de olika ställningstaganden man gör på plats 

(Abelsson & Lindwall, 2015; Beech, 2001). 

 

2.4 Hot och våld inom ambulanssjukvården 

Funna studier visar att upp till 80 % av ambulanspersonal någon gång har upplevt hot och 

våld av något slag (Bigham et al.2014; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011; Suserud, 

Blomqvist & Johansson, 2002). De uppkomna hoten och våldet beskrivs både som verbala 

och fysiska där vapen och andra tillhyggen förekommer (Petzäll et al. 2011). Enligt Petzäll et 



  
 

3 

 

al. (2011) och Avander, Heikki, Bjerså och Engström (2016) är patienten i många fall 

påverkad av alkohol eller någon annan form av droger då hot och våldssituationer 

uppkommer. Dock skriver Petzäll et al. (2011) att det även kan röra sig om andra orsaker som 

till exempel psykisk ohälsa eller att patienten är så pass påverkad utifrån skadan så man inte 

klarar kontrollera sitt beteende, oavsett om det är medicinsk eller traumatisk orsak som ligger 

till grund. Enligt Bigham et al. (2014) och Petzäll et al. (2011) kommer hoten eller våldet 

oftare från patienten själv än från de anhöriga och våldshandlingarna är ofta knuffar eller slag 

och i en del fall sparkar. De verbala hoten blir allt vanligare och kan i vissa städer ses som 

dagliga inslag i ambulanspersonalens arbete (Suserud et al. 2002; Petzäll et al. 2011; Boyle, 

Koritsas, Coles & Stanely, 2007). Hot och våld som riktas mot ambulanspersonal kan inträffa 

när som helst under dygnet men risken ökar under helgerna och det är oftast män som utför 

dessa hotfulla eller våldsamma handlingar (Petzäll et al. 2011). 

 

Ambulanspersonal försöker ofta, trots hot och våld förbise patientens beteende för att kunna 

ge en så god vård som möjligt. Det är olika lätt att förbise men det lyfts fram att patienter med 

demens är enklast att acceptera utifrån deras beteende (Suserud et al. 2002). Konsekvenserna 

som beskrivs i studien hos ambulanspersonalen var att de fick mer hetsigt humör mot 

patienten, blev känslomässigt nedstämda, tillbakadragna och kände sig mer lättskrämda i 

andra liknande situationer. En annan konsekvens blev att ambulanspersonalen oftare begärde 

ut polisförstärkning efter händelsen. Det beskrivs även att utanför jobbet kunde de uppfattas 

av vänner som mer ilskna och dra sig tillbaka mer från familj och vänner på grund av minskad 

tillit till människor. Även att personalen sökte sig från ambulanssjukvården till ett annat yrke 

lyftes fram (Ibid.). 

 

2.5 Hot och våld - dess konsekvenser i arbetet och omvårdnaden 

Konsekvenserna för ambulanspersonalen blir att det kan vara svårt att behålla lugnet, 

engagemanget och tålamodet gentemot patienten (Inoue & Armitage, 2006). Petzäll et al. 

(2011) skriver att mer än hälften av den personal som utsatts för hot och våld har i 

efterförloppet ändrat sitt beteende i arbetet med en negativ effekt på vårdandet och 

omvårdnaden. Inoue och Armitage (2006) skriver att tendenser ses även att 

ambulanspersonalens förhållningssätt blir hämmande och dömande i mötet med patienten som 

uppträder hotfullt eller våldsamt. Detta sker delvis medvetet men också omedvetet då den som 

vårdar skapar sig förutfattade meningar om patienter som uppträder hotfullt eller våldsamt 

som sedan utformar personalens agerande (Ibid.). Ofta påverkas den vårdande relationen 

mellan ambulanspersonal och patient och även den empatiska hållningen till den som 

uppträder hotfullt (Bigham et al. 2014). Trots att patienten kan lida av en akut skada eller 

sjukdom som kan påverka dennes mentala förmåga och handlingar som ligger till grund för 

att man uppträder hotfullt eller våldsamt brister empatin på grund av att man skyddar sig själv 

som vårdare för att inte ta till sig det som sägs och att man ska orka med det som hänt 

(Suserud et al. 2002). 

 

Vid hot och våldssituationer kan detta leda till att ambulanspersonalen medvetet undviker att 

göra vissa undersökningar, bedömningar och specifika behandlingar på grund av den egna 

säkerheten (Petzäll et al. 2011). Tidigare studier visar även att omvårdnaden som ges påverkas 
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negativt vid hot eller våldssituationer, samt att upplevelsen av att vara med vid en hotfull eller 

våldsam situation med en patient ökar och förlänger sjukfrånvaron, ökar rädslan till att arbeta 

med dessa patienter samt försämrar trivseln på arbetsplatsen (Chapman, Perry, Styles & 

Combs, 2009; Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 2009). 

 

3 Teoretisk referensram 

Varje person, familj och samhället i stort har ett intresse av att främja hälsa och lindra lidande 

genom att vårda de som är sjuka eller skadade, men även att stärka och bibehålla hälsan hos 

de som är friska (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna studie inriktar sig på vårdvetenskap 

med fokus på hur hot och våld påverkar sjuksköterskan i arbetet med en patient samt dess 

konsekvenser på omvårdnaden. Människors hälsa är det övergripande målet inom hälso- och 

sjukvård och ses även som ett övergripande mål inom vårdvetenskapen. Detta för att stödja 

och stärka människors hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund-Gustin & 

Bergbom, 2012). För att få möjlighet att skapa sig en uppfattning om hur sjuksköterskan 

upplever sin livsvärld utifrån hur deras hälsa och lidande upplevs och påverkar dem i deras 

arbete har ett livssvärldsperspektiv använts (Ibid.). 

 

Studien utgår ifrån två vårdvetenskapliga huvudbegrepp, livsvärld och hälsa. Under hälsan 

kommer ytterligare två vårdvetenskapliga begrepp att beskrivas; välbefinnande och lidande. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) och Wiklund-Gustin och Bergbom (2012)  är det genom 

livsvärlden som hälsa, välbefinnande och lidande kan visa sig. Bedömningen är att dessa 

begrepp stämmer väl överens med studiens problemområde för att belysa sjuksköterskors 

livsvärld och hälsa ur olika perspektiv vid en hotfull eller våldsam situation inom 

ambulanssjukvården. Sjuksköterskan har som uppgift att minska lidande och bidra med hälsa 

hos sina patienter (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid eventuella hot eller våldshandlingar 

påverkar det sjuksköterskans livsvärld och hälsa negativt. Konsekvensen av detta kan bli 

sämre omvårdnad och därmed ökat lidande hos patienten. 

 

3.1 Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) har vårdvetenskapen sin grund i förståelse av 

människans livsvärld. Livssvärlden ses som det sätt vi förstår oss själva, andra personer och 

allt annat i världen. Livsvärlden kan sägas utgöra en värld som delas med andra men samtidigt 

ses den som högst personlig och unik för varje enskild person (Ibid.). För att kunna nå fram 

till en förståelseför sjuksköterskans upplevelser  ligger fokus på livsvärlden i studien. Detta 

för att försöka få en uppfattning om hur den upplevs utifrån erfarenheterav hot och våld. 

Sjuksköterskor lever och arbetar dagligen i en värld där de potentiellt kan utsättas för hot och 

våld vid patientmöten. I sjuksköterskans livsvärld finns det erfarenheter av hot och våld i 

olika former som påverkar varje sjuksköterska individuellt. Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver att varje enskild persons livsvärld är uppbyggd på tidigare erfarenheter som ligger till 

grund för hur han eller hon uppfattar och tolkar världen. Livsvärldsperspektivet kan användas 

för att finna likheter och skillnader i sjuksköterskans individuella upplevelser (Ibid.). 
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3.2 Hälsa 

Begreppet hälsa är inte något konstant som kan beräknas eller ställas upp i tabellform.Termen 

hälsa är mångdimensionellt och har olika innebörder för olika personer beroende på vilken typ 

av situation de befinner sig i (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsan kan ses som ett tillstånd 

som rör hela personen och är en upplevelse av att befinna sig i en inre balans, en slags jämvikt 

till sitt liv. Den kan också förknippas med jämvikt till annat i världen. Hälsan är däremot inget 

som är för evigt utan speglar personens livssituation i nuet. Hälsan innebär även att "vara i 

stånd till" att uträtta små och stora livsprojekt. Detta både på och utanför arbetet. Att kunna ha 

ett liv utanför arbetet och vårdandet bör uppnås för att känna sig vara vid god hälsa (Wiklund-

Gustin & Bergbom, 2012). När hälsan brister på grund av någon orsak, om det är 

arbetsrelaterat eller någon annan orsak som sjukdom eller skada kan man ändå känna ett slags 

välbefinnande till sin situation trots att skadan redan är skedd (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). Hälsan har en betydligt djupare innebörd än att enbart 

vara fri från sjukdom och avspeglar människans aktuella livssituation (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vid eventuella hot eller våldssituationer på sjuksköterskans arbetsplats prehospitalt kan 

det ha stor påverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. Sjuksköterskans hälsa är viktig 

för att han eller hon ska uppleva välbefinnande och finna en motivation till sitt arbete och i sin 

tur för att en så god vård som möjligt ges till alla patienter. 

 

Känslan av att uppleva välbefinnande är högst individuell. Utifrån att ha utsatts för hot eller 

våld i sitt arbete krävs det att den drabbade omstrukturerar sin situation och försöker hitta nya 

sätt och strategier till att gå vidare med sitt liv efteråt. Lidandet är något som alla människor 

möter i livet. Inom vårdvetenskapen berörs ofta tre olika former av lidande; livs-, sjukdoms- 

och vårdlidande (Eriksson, 2015). Livslidandet kan ses när hela ens livssituation förändras. 

Detta lidande berör personens livsvärld då balansen i vardagen kommer att rubbas (Ibid.). 

Lidandet kan vara att någonting har rubbat den annars trygga tillvaron hos en själv som 

kommer att påverka vardagen både på och utanför arbetet, till exempel efter en hotfull och 

våldsam situation (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). Sjukdomslidandet kan ses som ett 

lidande som upplevs i samband med sjukdom, till exempel genom smärta eller andra obehag 

relaterat till sjukdomen (Eriksson, 2015). Vårdlidandet kan ses när vården inte erbjuder den 

vårdande hållningen som stärker ens hälsoprocesser. Detta lidande kan exempelvis uppstå hos 

en patient på grund av dennes omedvetna eller medvetna hotfulla eller våldsamma agerande 

mot sjuksköterskan, som gör att sjuksköterskan inte kan omhänderta patienten på ett optimalt 

sätt. Detta då sjuksköterskan måste tänka på sin egen säkerhet i första hand (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Omhändertagandet kan då påverkas negativt med ett ökat vårdlidande som 

följd (Ibid.). En annan syn på lidandet kan även ses ur ensamheten. Ensamheten ses i relation 

till identiteten och självkänslan och påverkas av gemenskapen till andra. Ensamhet beskrivs 

som när ”viktiga andra” inte är närvarande (Ibid.). Efter en hotfull eller våldsam situation 

inom ambulanssjukvården kan ”viktiga andra” vara kollegor eller chefer och utanför arbetet 

familj och vänner eller andra sociala sammanhang med andra personer (Ibid.). Tidigare 

studier visar att det lidande som uppstår hos ambulanspersonal efter en hotfull eller våldsam 

situation kan vara att man som personal drar sig undan från viktiga andra som till exempel 

kollegor, vänner eller anhöriga. 
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4 Problemformulering 
Sjuksköterskor inom ambulanssjukvård har mycket direktkontakt med människor med olika 

bakgrunder och diagnoser, som många gånger också befinner sig i en utsatt och blottlagd 

position som kan leda till att det vårdande mötet blir hotfullt eller våldsamt. Hot och våld mot 

sjuksköterskor prehospitalt har blivit allt mer frekvent. Det förekommer dock inte enbart från 

patienterna utan även från anhöriga eller åskådare på plats. Hot och våld förekommer i olika 

former genom verbala hot eller fysisk misshandel prehospitalt. Konsekvenserna är negativa 

för den som blivit utsatt. Hot och våld i prehospital miljö är inte enbart en risk för den som 

vårdar utan även för den som ska vårdas. Risken finns att patientomhändertagandet påverkas 

negativt då sjuksköterskan kanske inte har möjlighet att genomföra de undersökningar och 

behandlingar som krävs för att på bästa sätt främja patientens hälsa. Eftersom tidigare studier 

visar att hot och våld blivit allt vanligare gentemot ambulanspersonal anses det angeläget och 

viktigt att belysa hur sjuksköterskan påverkas av hot och våld i sitt arbete och hur det i sin tur 

påverkar omvårdnaden av patienten. 

 

5 Syfte 

Syftet är att belysa hotfulla eller våldsamma situationer inom ambulanssjukvården utifrån 

sjuksköterskors perspektiv angående hur de själva och omvårdnaden påverkas. 

 

6 Metod 

Studiens design baseras på en deskriptiv enkätstudie. När människors upplevelser och känslor 

skall beskrivas är en deskriptiv design att föredra (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 

2012). Denna studie utgick från en induktiv ansats för att ta del av informanternas upplevelser 

av hur de själva samt omvårdnaden påverkas av hotfulla eller våldsamma situationer i deras 

arbete. Henricson och Billhult (2012) skriver att en induktiv ansats är väl lämpad när man vill 

dra slutsatser av olika erfarenheter. Informationen som samlas in utifrån erfarenheterna 

analyseras för att slutligen eventuellt leda fram till en ny slutsats. Författarna i denna studie 

har valt att samla in data via enkäter (se bilaga 1). I presentationen av den kvantitativa datan 

som insamlats användes en deskriptiv statistisk design med en tabell (se tabell 1). Denna 

design med beskrivande statistik användes i studien för att göra en enkel och lättöverskådlig 

sammanfattning av den kvantitativa insamlade datan till resultatet (Patel & Davidson, 2011, 

Polit & Beck, 2012). Då studien har en kvalitativ inriktning kommer inget fokus att läggas på 

den kvantitativa analysmetoden (beskrivande statistik av frekvenser och andelar), utan dessa 

data presenteras för att läsaren ska kunna få en uppfattning om denna studies hot eller 

våldsfrekvens (se tabell 1). 
 

6.1 Urval 

Studiens inklusionskriterier var att informanterna skulle vara antingen grundutbildade 

sjuksköterskor eller specialistutbildade sjuksköterskor som arbetar på en av de tre 
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ambulansstationerna som studien gjordes på. Minimum arbetslivserfarenhet för att delta i 

studien var ett års heltidsarbete inom ambulanssjukvården. Studiens exklusionskriterier var de 

som inte är grundutbildade sjuksköterskor och de som hade arbetat heltid mindre än ett år. 

Författarna ville inkludera ett större urval av informanter än vad som hade varit möjligt i en 

intervjustudie. Antalet enkäter som lämnats ut till de olika ambulansstationerna var 90 

sammanlagt, 30 på varje station. Antalet informanter som sedan ingick i studien var 50. Dessa 

50 enkäter besvarades fullständigt vilket möjliggjorde vald analysmetod. Författarna har valt 

att utgå från ett strategiskt urval. Urvalet av informanter är styrt efter utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Ambulanscheferna på respektive station har utifrån inklusionskriterierna 

hjälpt till med insamlingen av kontaktuppgifter till informanter som uppfyller dessa kriterier. 

 

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäter. Utifrån valt syfte har ett 

färdigkonstruerat kvalitativt enkätformulär med semistrukturerade frågor från en tidigare 

magisteruppsats inom ämnet hot och våld använts. Kontakt har tagits med författarna till 

denna uppsats vilka skriftligt godkännt att vi använt deras enkätformulär i vår studie (Larsson 

& Magnusson, 2014). Därefter har enkäten testats i två pilotstudier där sammanlagt 10 

personer deltagit för att avgöra om den kunde användas i vår studie. Enkäten innehåller 

öppnafrågor för att fånga upp informanternas egna erfarenheter och upplevelser av hot eller 

våldssituationer. Enligt Greenhalgh (2012) och Polit och Beck (2012) används oftast redan 

färdigkonstruerade enkäter i studier. Efter att ha testat enkäten i pilotstudien, och i samråd 

med handledaren, valdes enkäten till föreliggande studie då den ansågs passa väl in mot 

studiens syfte. 

 

6.3 Tillvägagångssätt 
Skriftligt godkännande erhölls från verksamhetscheferna i respektive region (Region 

Kronoberg och Västra Götalandsregionen). Kontakt togs via mejl och information om studien 

skickades ut (se bilaga 2). Stationscheferna informerades därefter om studiens syfte och 

enkäter delades ut till de anställda (se bilagorna 4 och 5). Såväl skriftlig som muntlig 

information om studien gavs på respektive ambulansstation. Författarna i denna studie höll 

sedan kontakt med stationscheferna då enkäterna lämnas ut till dem så de kunde informera 

personalen som inte var närvarande den dag som författarna kom till stationen. De besvarade 

enkäterna förvarades under en vecka på stationschefernas kontor och samlades sedan in 

nästkommande vecka. Enkäterna förvaras inlåsta tills studien är godkänd och kommer 

därefter raderas för att skydda deltagarna i studien. 

 

6.4 Dataanalys 

Författarna har utfört en manifest analys enligt Lundman och Hällgren-Graneheims (2012) 

kvalitativa innehållsanalys. Med det menas att det som uttrycks direkt i texten i enkäterna 

analyseras och bildar olika kategorier i resultatet. Från resultatet tolkades sedan den 

underliggande informationen av det som var återkommande i det manifesta resultatet enligt en 

latent innehållsanalys genom att bilda ett tema. (Ibid.). Utgångspunkten när vi analyserade det 

inhämtade materialet var att först förstå helheten i enkätsvaren för att sedan kategorisera 
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materialet i huvud- och underkategorier. Båda författarna läste varje enkät på egen hand för 

att sedan diskutera sinsemellan vad som lyfts fram i enkätsvaren. Analysen gjordes först i fem 

steg (se bilaga 3). Detta för att göra materialet mer lättarbetat och mer hanterbart, utan att det 

centrala som lyfts fram ur enkätsvaren gick förlorat (Ibid.). Först togs de meningsbärande 

enheterna ut, det vill säga de meningar om den genomgående informationen som var relevant 

till studiens syfte. Omgivande text togs även med här så sammanhanget i enkätsvaren 

kvarstod. Dessa meningar kallas för meningsbärande enheter (Ibid.). Härefter kortades 

meningarna ner ytterligare genom att kondensera till mindre text, även här utan att det 

centrala innehållet gick förlorat. Sedan bildade dessa kondenserade meningar koder utifrån 

den centrala texten som lyfts ut för att kortfattat beskriva textens centrala innehåll. Koder med 

liknande upplevelser kunde sedan bilda underkategorier, som i sin tur bildade 

huvudkategorier till resultatet. Det manifesta innehållet utgjorde grunden i resultatet. Utifrån 

det manifesta innehållet kunde därefter ett genomgående tema urskiljas av det som var 

återkommande i resultatet. Det vill säga ett latent budskap, på en högre abstraktionsnivå för 

att nå djupare bakom det manifesta innehållet. Författarna har därmed använt både en 

manifest och en latent innehållsanalys (Ibid.). Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 

skriver att skapandet av teman är ett sätt att sammanbinda det latenta, underliggande 

budskapet från de framtagna kategorierna. Polit och Beck (2012) skriver att teman kan ses 

som "den röda tråden", det som återkommer i kategori efter kategori genom texterna och 

skapar mening till texten på en tolkande nivå (se tabell 2). 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Helsingforsdeklarationen har använts som ett etisk riktmärke i magisteruppsatsen. 

Helsingforsdeklarationen beskriver etiska regler för forskning på människor. När forskning 

bedrivs på människor ska forskningsresultaten gynna personens hälsa mer än det faktiska 

forskningsbehovet och samhället i stort. Det vill säga att se till och överväga risk-

nyttoförhållandet (WMA, 2012).Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskningskraven inte kan 

ses som absoluta, utan ska vägas mot varandra. Innan en vetenskaplig studie börjar bör 

forskarna se till de risker som de tilltänkta undersökningspersonerna kan utsättas för genom 

att delta i studien och väga detta mot den förväntade nyttan som kan genereras av det 

datamaterial som samlas in (Ibid.). Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra olika 

forskningskrav att ta hänsyn till i forskning. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.). Kjällström (2012) 

skriver att dessa etiska aspekter bör genomsyra arbetet, där alla forskningskraven ska beaktas 

under hela studiens gång. Genom uppsatsens gång fanns etiska aspekter att ta hänsyn till. 

Informationskravet sågs till då informanterna blev informerade om de forskningsetiska 

kraven. De erhöll både skriftlig och muntlig information om studiens syfte, genomförande, 

följder och risker (se bilagorna 2, 4 och 5). Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska informanterna  

och övriga inblandade aktörer som deltar i studien informeras om studiens syfte och risker. De 

som valde att delta i studien (se bilaga 5) gav därmed sitt samtycke. Informanterna 

informerades att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien 

när som helst om så önskades och att man i efterhand kunde avsluta sitt deltagande genom att 

uppge sitt kodnummer så plockades enkätsvaren bort och förstördes. Författarna till studien 

såg till att samtycket var frivilligt, uttryckt och dokumenterat. Insamlad data avidentifierades 
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med kodnummer samt hölls inlåst, detta för att skydda deltagarnas identitet i studien för att se 

till konfidentialitetskravet. Hanteringen av enkäterna genomfördes på ett sådant sätt att inga 

namn eller orter har kunnat identifieras för att bibehålla ökad konfidentialitet. Detta i enlighet 

med vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Gällande 

nyttjandekravet avses allt insamlat material att raderas då uppsatsen godkänts (WMA, 2012; 

Vetenskapsrådet, 2002; Polit & Beck, 2012).  

 

Studien kommer inte att användas för kommersiella ändamål eller andra syften. 

Forskningskraven har beaktats genom hela studien och ingen informant kommer att kunna 

identifieras i datamaterialet. Information gavs även att studiens resultat kommer finnas 

tillgängligt i en forskningsdatabas via Linnéuniversitetets hemsida när den godkänts. 

Författarna har även egengranskat projektplanen inför denna studie genom Etikkommittén 

sydosts hemsida. Den etiska självgranskningen medförde att någon etisk ansökan inte 

behövde skickades in för bedömning. 

 

7 Resultat 

Av de tillfrågade sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården har 70% blivit utsatta för någon 

typ av hot eller våld. Samtliga sjuksköterskor som blivit utsatta för fysiskt våld (38%) har 

också blivit utsatta för verbala hot. Enkätsvaren visade att många av sjuksköterskorna (74 %) 

inte fick eller ansåg sig inte behöva stöd eller hjälp efter att ha upplevt en hotfull eller 

våldsam situation. Det framkom ur enkäternas svar att de flesta av de 26 % som svarat ja på 

frågan “Fick du hjälp av arbetskollegor/arbetsgivare efter händelsen?” valde att ventilera 

händelsen med sin kollega och därefter inte gått vidare med ärendet (se tabell 1). 

 

Tabell 1 - Kvantitativ sammanställning 

 

Fråga Svarsalternativ Antal svar 

N= 50 

Procent 

% 

Har du blivit utsatt för verbala hot eller 

fysiskt våld under något arbetspass? 

JA 

NEJ 

35 

15 

70 % 

30 % 

Har du blivit utsatt för verbala hot under 

något arbetspass? 

JA 

NEJ 

35 

15 

70 % 

30 % 

Har du blivit utsatt för fysiskt våld under 

något arbetspass? 

JA 

NEJ 

19 

31 

38 % 

62 % 

Fick du hjälp av arbetskollegor/arbetsgivare 

efter händelsen? 

JA 

NEJ 

13 

37 

26 % 

74 % 

 

Det kvalitativa resultatet redovisas med ett genomgående tema samt fem huvudkategorier med 

tillhörande underkategorier (se tabell 2). Informanternas enkäter namnges i resultatet med ett 

N: nummer. 
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Tabell 2. Underkategori - Huvudkategori – Tema 

 

Underkategorier Huvudkategorier Tema 

– Hotets karaktär spelar in – Verbala hot väcker känslor 

och reaktioner 

– Frustration skapar 

distanstagande 

– Värnar om ens egen 

säkerhet 

– Professionella 

förhållningssättet mot 

patienten 

– Påverkan på 

omvårdnaden 

– Det verbala hotet påverkar 

arbetssättoch 

patientomhändertagand 

 

– Fysiskt våld väcker 

kontrollerat obehag 

– Kontroll av situationen 

– Fysiskt våld leder till 

negativa känslor 

 

– Egna säkerheten först 

– Konsekvenser privat 

– Konsekvenser på 

omvårdnaden 

– Det fysiska våldets 

konsekvenser på 

omhändertagandet 

 

 – Stöd via samtal  

 

7.1 Frustration skapar distanstagande 

Utfrån den manifesta innehållsanalysen där informanterna pratade om sina upplevelser av hot 

och våld i sin arbetssituation kunde en röd tråd skönjas, som i den latenta innehållsanalysen 

tolkades som att frustration skapar ett distanstagande till patienten. Hot och våld är ett 

problem och det som framkom ur analysen var att informanterna upplevde situationen som 

obehaglig vilket medförde oro och frustration mot patienten, då man blev tvungen att 

distansera sig för att skydda sig själv. Majoriteten av informanterna valde att distansera sig. 

Inte bara på grund av säkerhetsmässiga skäl utan även att empatin blev bristande som en 

konsekvens av patientens hotfulla eller våldsamma beteende. Även detta i sin tur ledde till 

frustration då man inte kunde ge den vård som patienten i många fall behövde. 

 

7.2 Verbala hot väcker känslor och reaktioner 

Vad som upplevs som verbala hot är en subjektiv och högst individuell känsla. Att utsättas för 

en hotfull situation väckte många känslor och reaktioner. Hotens karaktär spelade in hur man 

uppfattade den hotfulla situationen. Denna huvudkategori innefattar underkategorin Hotens 

karaktär spelar in. 

 

7.2.1 Hotens karaktär spelar in 

Sjuksköterskorna upplevde många gånger att enstaka verbala hot inte var något att bekymra 

sig över och kunde då förbises. Det var främst vid upprepade verbala hot som känslor av 

obehag, oro och frustration uppkom: "Det beror i stor grad på hur jag uppfattar hotet. Oftast 
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känner man det som tomma ord men de gångerna det känns som ett mer seriöst hot så händer 

det att jag blivit orolig" (N:49). Vid upprepade hot fanns en oro och rädsla över att hoten 

skulle övergå till fysiskt våld: "Obehagligt, då patienten upprepade hoten gång på gång" 

(N:36). Rädslan uppkom då patienten uppträdde oberäkneligt och opålitligt, då man inte 

kunde lita på patienten. Obehagskänslor togs upp av flertalet informanter då man inte visste 

hur långt patienten skulle gå och vad han eller hon var kapabel att göra. Detta skapade även 

oro då man inte kunde förutsäga vad patienten skulle kunde göra därnäst som uppfattades som 

en otrygg arbetsmiljö: "Jag upplever ofta dessa patienter som oberäkneliga då de kan svänga 

snabbt och situationen snabbt ändras" (N:33). Känslor att bli kränkt av de verbala hoten 

framkom också från några av informanterna: "Kränkande och maktlöshet. Känns som att tiden 

står stilla och hjälp (polis) är för långt borta" (N:39). Andra tog upp frustrationen som en 

reaktion på patientens attityd: "Flera gånger blir vi frustrerade över patientens agerande och 

attityd mot oss ambulanspersonal eftersom vi enbart är där för att hjälpa till" (N:37). Dock 

tog en del upp att man skyddar sig själv genom att ignorera det som sägs för att kunna göra 

sitt jobb. 

 

7.3 Det verbala hotet påverkar arbetssättet och patientomhändertagandet 

Denna kategori avspeglar det verbala hotets prägel på sjuksköterskors arbete och 

patientomhändertagandet inom ambulanssjukvård. Det framkom att arbetssättet efter en 

hotfull situation ändrades och den egna säkerheten blev prioriterad före 

patientomhändertagandet. Det resulterade i distans till patienten för att skydda sig själv. 

Denna huvudkategori innefattar underkategorierna Värnar om ens egen säkerhet, 

Professionella förhållningssätt mot patienten och Påverkan på omvårdnaden. 

 

7.3.1 Värnar om ens egen säkerhet 

Sjuksköterskorna var i stort sett eniga om att konsekvenserna efter en hotfull situation var att 

deras säkerhetstänkande och riskmedvetenheten ökat efteråt: "Har nu ett mer försiktighetstänk 

i arbetet, planerar mitt arbete" (N:38). Cirka hälften av de som varit med om en hotfull 

situation beskrev att de var tvungna att backa i situationen, detta för att inte utsätta sig för 

ännu mer risker tills platsen ansågs trygg och säker att jobba på. Ett fåtal tog upp att de följer 

lokalt framtagna rutiner på sin arbetsplats då kända adresser kommer upp, att de inte åker dit 

innan polis tillkallats och säkrat platsen: "Inte ge sig in i situationer som upplevs hotfulla utan 

polishandräckning först" (N:21). 

 

7.3.2 Professionella förhållningssätt mot patienten 

En del av sjuksköterskorna beskrev att genom att kommunicera på ett lugnt och varsamt sätt 

med en hotfull patient kunde stämningen i vissa fall så småningom klinga av: "Man försöker 

hålla sig lugn och ignorera det som sägs för att kunna göra sig jobb" (N:38). I andra fall togs 

det upp att sjuksköterskan arbetade helt tyst för att inte provocera fram något ytterligare: 

"Pratade så lite som möjligt med honom, var ingen idé att göra några medicinska kontroller 

då allt skapade ytterligare aggression hos honom" (N:23). Dock ansåg en del attdet var svårt 

att behålla ett professionellt förhållningssätt mot patienten då man hade svårt att förbise 
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upprepade hot: "Man tar avstånd från patienten. Vill helst inte hjälpa till. Svårt att hålla ett 

professionellt bemötande" (N:27). 

 

7.3.3 Påverkan på omvårdnaden 

Flertalet sjuksköterskor beskrev att de först och främst tänkte på att platsen skulle vara säker 

innan de åkte fram och omhändertog patienten. Flera tog upp att omvårdnaden påverkades på 

grund utav tiden till vård förlängdes. Flertalet beskrev att de bedömde det mest akuta hos 

patienten för att kunna få en överblick innan avtransport: "Oförmögna att ta hand om sig 

själva" (N:33). En del uteslöt helt att bedöma och undersöka patienten och körde endast in 

patienten till akuten: "Höll distansen på plats, i ambulansen och gjorde det mest nödvändiga. 

Detta påverkade omvårdnaden negativt då jag var tvungen att utesluta vissa undersökningar" 

(N:34).  Ett fåtal informanter belyste att ett proffessionellt bemötande och god omvårdnad 

kunde lugna patienten: "Det har varit patienter som absolut inte mår bra, men som jag 

upplever har lugnat ner sig efter just god omvårdnad" (N:18).Andra informanter lämnade 

patienten på skadeplatsen då det inte var säkert att transportera patienten utifrån deras 

egensäkerhet. 

 

7.4 Fysiskt våld leder till negativa känslor 

Fysiskt våld är något som väcker negativa känslor. Det är ingen behaglig situation att vara i 

och en känsla av oro eller obehag spred sig ofta. Rädslan att utsättas för fysiskt våld bidrog till 

en försämrad kontroll av situationen. Denna huvudkategori innefattar underkategorierna 

Fysiskt våld väcker kontrollerat obehag och Kontroll av situationen. 

 

7.4.1 Fysiskt våld väcker kontrollerat obehag 

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvård är en utsatt grupp eftersom de är ensamma på plats. 

Majoriteten av de informanter som blivit utsatta för fysiskt våld upplever känslor som oro, 

obehag och frustration: "Frustration, rädsla, ilska, obehagligt och jobbigt" (N:46). Många av 

informanterna upplevde rädsla att bli slagna fler gånger även om de ej försökte att visa det 

utåt: "Obehagligt, var hela tiden rädd att bli slagen igen men ville inte visa det utåt" (N:40). 

De flesta av informanterna som upplevt fysiskt våld har utvecklat ett säkerhetstänkande och 

tänker sig för en extra gång innan de kliver in i okända situationer. Det råder en allmän 

frustration hos de utsatta informanterna att våldsamma situationer blivit allt mer frekvent. En 

del av informanterna upplevde dessutom att situationer med våldsamma patienter blivit allt 

mer accepterat: "Känns tyvärr som en del av vardagen i vårat yrke som vi dock aldrig får 

acceptera men gör det ändå" (N:38). 

 

7.4.2 Kontroll av situationen 

En del av sjuksköterskorna beskrev att tryggheten försämrades när säkerheten på platsen blev 

sämre. Genom att inte ha kontroll över situationen så minskade tryggheten och oron ökade. 

Det finns en strävan att få kontroll på våldsamma situationer för att undvika ytterligare våld 

och oron som tillkommer. Det togs upp av en del att det är viktigt att lägga upp en strategi så 

man har möjlighet att få kontroll på situationen.Oavsett om det gäller att försöka lugna 

patienten eller att lämna platsen så ansåg informanterna att det var av vikt att skapa en 
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handlingsberedskap: "Hur ska vi ta oss ur det här? Hur ska jag lösa situationen så jag inte får 

fler slag?" (N:39). 

 

7.5 Det fysiska våldets konsekvenser på omhändertagandet 

Fysiskt våld har påverkat en del av informanterna negativt, både privat och i arbetet men allra 

främst i omvårdnaden av patienten. Majoriteten upplevde att hot och våld har påverkat 

arbetssättet, då det förändrat synen på vården av en våldsam patient. Den egna säkerheten 

gick före omvårdnaden och man uppskattar polisens behjälplighet vid våldsamma, eller 

potentiellt våldsamma situationer. Denna huvudkategori innefattar underkategorierna Egna 

säkerheten först, Konsekvenser privat och Konsekvenser för omvårdnaden. 

 

7.5.1 Egna säkerheten först 

Den egna säkerheten går först vid situationer där våld potentiellt kan uppstå. Att som 

sjuksköterska utsättas för en hotfull eller våldsam situation kan innebära en risk för ens liv. 

Majoriteten anser att polisen är till god hjälp vid våldsamma situationer och att 

omhändertagandet ej skall påbörjas förräns situationen anses säker: "Polishandräckning har 

varit behjälpligt vid våldsamma situationer" (N:42). Dock tog ett fåtal upp att då det inte 

fanns tillgång till polishandräckning vid en hotfull eller våldsam situation så lämnade man 

patienten på skadeplatsen: "Vi har noll tolerans mot våld så vi åkte iväg" (N:47). 

 

7.5.2 Konsekvenser privat 

En stor del av informanterna upplevde att det inte fick några konsekvenser privat då våldet 

inte skapat någon större fysisk skada. En informant har som konsekvens av våldsamma 

situationer drabbats av mardrömmar efteråt. De informanter som blivit utsatta för ett större 

fysiskt våld som slag mot ansikte har blivit mer påverkade privat: "Hade ont i armen ett par 

dagar samt blåmärken där" (N:40).  Informanterna har blivit mer på sin vakt och tänkte ett 

steg längre. Detta för att undvika en våldsam situation: "Har blivit mer på min vakt. Några 

enstaka gånger kan jag minnas att jag drömt mardrömmar om våldsamma situationer där jag 

blir rädd i drömmen" (N:35).En informant hade blivit ordentligt skadad med sjukskrivning 

som följd: "Sjukskriven, Ct-us, 5 stygn i ansiktet, huvudvärk, trasiga glasögon" (N:45) 

 

7.5.3 Konsekvenser på omvårdnaden 

Majoriteten ansåg att omvårdnaden försämrades efter en våldsam situation. En del av 

informanterna ansåg att omvårdnaden blev fördröjd på grund av väntan på att platsen var 

säker. Då det fanns oro för att göra patienten mer upprörd och våldsam uteslöts vissa 

undersökningar: "Ofta känner sig nog patienten provocerad" (N:22). De flesta informanterna 

tog avstånd från patienten och gjorde bara det mest nödvändiga i omvårdnadsarbetet: "Hålla 

avstånd, inte göra mer än nödvändigt för att undvika att göra personen mer arg/upprörd" 

(N:40). Det togs upp av ett fåtal att man hade överseende och behandlade patienten som alla 

andra trots patientens våldsamma beteende: "Eftersom denna patient var allvarligt skadad, så 

upplever jag att det professionella förhållningssättet tog över och jag kan inte se att vi 

behandlade denna patient på ett annorlunda sätt" (N:41). Ett par informanter tog upp att polis 

fått åka med i ambulansen och hålla fast patienten under färd. Konsekvensen av detta blev att 
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omvårdnaden blev hindrad eller uteblev helt. Det finns en strävan att omhänderta alla 

likvärdigt genom ett lugnt och metodiskt arbetssätt. Detta för att inte situationen ska eskalera 

ännu mer. Dock anser flertalet informanter att det finns en gräns för vad som tillåts och om 

denna gräns överskrids uteblev vissa delar eller hela omhändertagandet: "Vården blev 

avvaktande, minimal, då vi bara körde in patienten. Patienten spändes fast på båren samt att 

polisen höll fast under färden in. Omvårdnaden blev såklart negativt påverkad" (N:39). 

 

7.6 Stöd via samtal 

Majoriteten av informanterna anser att det finns bra stöd efter att ha blivit utsatt för hot eller 

våld. Informanterna känner många gånger en trygghet att alltid ha en kollega att samarbeta 

med. Informanterna var eniga om kollegornas betydelse i samband med situationer med hot 

eller våld. Oftast räckte det med samtal och stöttning av kollegan man jobbade med den dagen 

eller kollegorna inne på stationen: "Jag pratade en hel del med min kollega under passet" 

(N:49). Det var vanligt att man ventilerade med andra kollegor under arbetspasset och inte 

involverade några andra parter. En stor del av informanterna nämnde kamratsstödgruppens 

funktion och hur välfungerande den var i situationer med hotfulla eller våldsamma patienter: 

"Har alltid tyckt kamratstödet inom verksamheten fungerat bra, vilket även gjorde vid detta 

fall" (N:24). Kamratstöd kan ses som ett organiserat avlastningssamtal efter en särskild 

händelse som anses jobbig för den drabbade som leds av utbildade kollegor. 

Kamratstödgruppen bidrog även ibland till ändrade rutiner för att hantera eller undvika hot 

eller våld. Majoriteten av informanterna tog inte upp hur rutinerna såg ut gällande situationer 

med hotfulla eller våldsamma patienter. 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

För att läsarna till studien ska kunna få en uppfattning om trovärdigheten i studien används 

begreppen validitet och reliabilitet. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att 

resultatet ska kunna generaliseras till andra grupper inom samma ämnesområde (Polit & 

Beck, 2012). Valet av att använda en kvalitativ enkätmetod istället för kvantitativ grundades 

på att kunna nå en djupare förståelse om hur sjuksköterskor upplever hur de själva samt 

omvårdnaden till patienten påverkas av hotfulla eller våldsamma situationer i arbetet. Trost 

och Hultåker (2016) och Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) skriver att en kvalitativ 

metod är väl lämpad då man vill få en djupare förståelse för olika personers upplevelser. För 

att fånga informanternas subjektiva upplevelser användes en enkät med öppna frågor. De 

besvarade enkäterna var välformulerade och gav fördjupande information om det belysta 

området. Polit och Beck (2012) menar att en studies validitet handlar om att undersöka det 

som är relevant till studiens syfte. Utifrån föreliggande studies syfte erhölls svar. Författarna 

har valt att utgå från både en manifest och latent kvalitativ innehållsanalys. Det som uttrycktes 

direkt i enkäterna plockades ut genom en manifest analys. För att sedan tolka den 

underliggande informationen genomfördes en latent innehållsanalys där ett temaframträdde 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Det finns många fördelar med att använda sig av 

denna analysmetod. Informationen blir lättare att förstå och leder till ett större 

helhetsperspektiv av insamlade data (Ibid.). Den valda kvalitativa innehållsanalysen passade 
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därför väl in i studien. Eftersom enkäterna först analyserades med manifest innehållsanalys 

bedöms resultatet ha hög trovärdighet då analysen utgick från texten i enkäterna. Detta genom 

att huvud- och underkategorierna stämde överens med enkätsvarens text och att de var tydligt 

fokuserade mot syftet. På detta sätt gjordes en datanära analys av texten så att inga egna 

tolkningar gjordes under den manifesta innehållsanalysen. Därefter tolkades resultatet med 

latent innehållsanalys och ett genomgående tema kunde urskiljas. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) menar att tolkning av det latenta innehållet förutsätter att författarna inte i 

förväg bestämt vilket tema som finns i texten utan låter temat eller budskapet visa sig på egen 

hand. Genom att båda författarna först läst varje enkät var för sig, sen tillsammans analyserat 

fram ett manifest resultat och först därefter diskuterat fram ett tema tillsammans har den 

latenta innehållsanalysens reliabilitet stärkts. 

 

Ett strategiskt urval har använts i studien. Utifrån den tidsram som gavs till studien var detta 

den mest tidseffektiva metoden att samla in informanter. Enligt Polit och Beck (2012) och 

Trost och Hultåker (2016) är ett strategiskt urval ett bra sätt att samla informanter utifrån 

specifika kriterier. Detta var den mest logiska metoden då inriktningen var mot en typ av 

informanter utifrån specifika urvalskriterier. Studien har genomförts på tre olika 

ambulansstationer i södra Sverige. Detta för att få en större spridning av informanter men 

också för att få tillräckligt många deltagare till studien. Genom att få en större geografisk 

spridning av informanter blir också resultatet mer generaliserbart. Det är dock viktigt att 

påpeka att denna studie inte går att generalisera till Sveriges alla sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård då studien trots allt är förhållandevis liten och data enbart samlats in på tre 

ambulansstationer i en avgränsad del av landet. Polit och Beck (2012) menar att en studies 

validitet stärks genom att kunna ange för vilken population och situation resultaten är giltiga. 

Detta anses ha uppnåtts utifrån uppsatta urvalskriterier. 

 

Inklusionskriteriernai studien ansågs rimliga eftersom erfarenheterna av hot och våld efter 

minst ett års heltidstjänst troligen är större än hos de som jobbat mindre än ett år. Nackdelen 

är att även en nyexaminerad sjuksköterska inom ambulanssjukvården kan ha varit i kontakt 

med hot och våld med liknande upplevelser. Författarna är medvetna om att 

inklusionskriterierna och exklusionskriterierna ökar risken att gå miste om erfarenheter och 

upplevelser från ambulanssjukvårdare som många gånger arbetat längre än sjuksköterskorna. 

Men eftersom författarna ville belysa just sjuksköterskeproffessionen med deras 

utbildningsnivå och medicinska ansvar för patienten så exkluderades ändå 

ambulanssjukvårdarna. Det säkerställde att samtliga deltagare hade någorlunda samma 

grundkunskaper från sjuksköterskeutbildningen både vad gäller teori och praktik. 

 

Greenhalgh (2012) och Polit och Beck (2012) skriver att vid vetenskapliga studier inom 

samma eller liknande ämnesområde används ofta redan färdiga enkäter. För att minimera 

riskerna som fanns med att skapa ett eget frågeformulär användes därför en redan testad 

enkät. Dessutom genomfördes två pilotstudier med nämnd enkät på 10 sjuksköterskor innan 

denna studie påbörjats för att minimera tveksamheter eller missuppfattningar som skulle 

kunna uppkomma. Informanterna i pilotstudierna tillfrågades efteråt om det fanns något som 

uppfattades otydligt i frågorna i enkäten. Då informanterna inte tog upp något som upplevdes 
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otydligt ansågs de testade frågorna hålla god kvalité. Enkätens validitet bedöms därmed ha 

stärkts. Dessa 10 enkäter är inte inkluderade i studien. Enkätformuläret ansågs även vara av 

god kvalité till denna magisteruppsats då en tidigare magisteruppsats som använde det 

godkänts och publicerats i databasen DIVA. Dock kan ändå validiteten ifrågasättas då 

magisteruppsatser inte bedöms vara vetenskapligt validerade. Greenhalgh (2012) menar att 

enkäter kan användas både i kvalitativ och kvantitativ forskning. För att få fram deltagarnas 

egna upplevelser utifrån ett kvalitativt synsätt kan olika metoder användas, till exempel 

genom enkäter eller intervjuer (Ibid.). Fördelen med enkäter är att deltagarna inte blir 

påverkade av författarnas närvaro. Detta leder i sin tur till stärkt objektivitet och höjer 

studiens kvalité och validitet (Polit & Beck, 2012). Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 

skriver dessutom att delar av upplevelserna kan gå förlorade då intervjupersonerna utesluter 

vissa känsliga delar av sin berättelse om förtroendet brister till den som intervjuar. Fördelarna 

med en intervjustudie är dock att då kan plötsliga känslor, reaktioner och kroppsspråk komma 

fram hos den som intervjuas vilket kan missas i en enkätstudie. En nackdel med intervjuer är 

att man inte hinner nå ut till lika många informanter som vid en enkätstudie på grund av det 

bestämda tidsintervallet. Genom att använda enkäter kunde därför ett större antal informanter 

nås. En styrka anses vara att  enkäterna hade öppna svarsalternativ. Det medför en ökad bredd 

av insamlade data vilket hade varit svårt att nå vid ett fåtal intervjuer. Dock kan den djupa 

förståelsen av fenomenet ofta vara enklare att få genom intervjuer. En annan fördel med 

enkäter med öppna svarsalternativ är att man kan fånga upp de levda erfarenheterna och 

upplevelserna ur en kvalitativ synvinkel (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ studie är därför 

bättre lämpad till studier som fokuseras på djupare förståelse för personers upplevelser och 

erfarenheter än en kvantitativ studie (Trost & Hultåker, 2016). En enkätstudie med kvalitativ 

ansats gav därför bästa resultat utifrån bestämt syfte. 

 

Svarsfrekvensen i studien var 55 %. Trost och Hultåker (2016) skriver att man får räkna med 

en normal svarsfrekvens på 50-75 %. Polit och Beck (2012) skriver att en normal 

svarsfrekvens bör ligga på över 65 %. Trost och Hultåker (2016) menar att vid enkätstudier 

får man räkna med ett normalt bortfall kring 25-50 % och om bortfallet överstiger 75 % bör 

en bortfallsanalys göras. Bortfallet kan bero på olika saker och kan delas upp i externt bortfall 

då de tilltänkta informaterna väljer att inte delta samt internt bortfall då en eller flera frågor i 

enkäten inte besvarats (Ibid.). Samtliga frågor på enkäterna som samlats in blev fullständigt 

besvarade. Det behövs dock en större studie för att kunna generalisera resultatet till Sveriges 

alla sjuksköterskor inom ambulanssjukvård då det insamlade materialet endast inhämtats från 

tre ambulansstationer. För att öka generaliserbarheten och studiens trovärdighet kunde alltså 

antalet ambulansstationer och den geografiska spridningen runt om i landet ökats. Därmed ska 

sägas att studiens validitet kan ha påverkats negativt. Studiens syfte har dock fokuserats på de 

unika upplevelsernahos informanterna och författarna är ändå nöjda med denna svarfrekvens. 

För att optimera svarsfrekvensen hölls kontinuerlig kontakt med avdelningscheferna på de 

olika ambulansstationerna både för att författarna skulle ha kontroll på hur många enkäter som 

besvarats, samt för att cheferna skulle kunna påminna sin personal om slutdatum och 

insamling av enkäterna hos de som tänkt delta men glömt eller av andra orsaker inte hunnit 

fylla i dem. Detta ses som en risk till det frivilliga deltagandet då de som inte valt att delta kan 

känna ett tvång att delta. Här var det viktigt att påpeka för stationscheferna att deltagandet var 
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frivilligt och att påminnelsen enbart var till för de som tänkt delta, men av någon anledning 

glömt bort det. Vetenskapsrådet (2002) skriver att det är viktigt att de personer som tillfrågas 

att delta inte får uppfattningen att vägran att delta eller fullfölja sin medverkan inte får några 

negativa konsekvenser för den tillfrågade. 

 

Författarna läste först varje enkät var för sig för att få en helhet över resultatet. Därefter 

granskades samtliga enkäter tillsammans. Varje fråga har granskats var för sig. Detta för att 

säkerställa att båda författarna tolkat enkätsvaren på samma sätt samt för att minimera risken 

att missa delar av vikt i enkätsvaren. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) menar att 

resultatets tillförlitlighet stärks genom att tydligt beskriva analysprocessen. Fördelarna med att 

tillsammans analysera svaren var att författarna kunde diskutera enkätsvarens innehåll för att 

minimera risken av feltolkning. Genom att tolka resultatet på ett sätt som avspeglar 

deltagarnas svar i studien, det vill säga att tolkningen överensstämmer med det som framförts 

i enkäterna, så stärks studiens validitet (Polit & Beck, 2012; Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). För att stärka studiens trovärdighet redovisades därför citat ur enkäterna i 

resultatet. Resultatet diskuterades och bearbetades vidare via kondensering till koder som i sin 

tur utformade underkategorier och huvudkategorier som svarade på studiens syfte (se tabell 

2). Denna manifesta innehållsanalys ligger till grund i resultatet där sedan en "röd tråd" kunde 

ses, det vill säga ett latent budskap kunde skönjas av det som var återkommande i resultatet. 

Härmed kunde förståelsen nå djupare bakom det manifesta resultatet. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) och Polit och Beck (2012) menar att teman är ett sätt att sammanbinda ett 

underliggande budskap från framtagna kategorier så att texten skapar mening på en högre 

tolkande nivå (Ibid.). Dock bör sägas att enkäter har en gräns för hur djup förståelse man kan 

nå utifrån personers erfarenheter då man enbart har tillgång till det insamlade texterna i 

enkäterna och inte kan följa upp svaren på något sätt. Denna analysmetod kan därmed ha 

påverkat utformningen av den latenta analysen negativt. Genom att båda författarna 

kontinuerligt diskuterade med varandra genom de olika stegen i analysarbetet anses ändå 

reliabiliteten ha ökat. Bedömningen av denna studies reliabilitet kan beskrivas genom att det 

som studerats gjorts på ett tillförlitligt sätt så att läsarna ska kunna värdera detta och därefter 

bedöma pålitligheten. Detta genom beslut som har fattats under studiens gång och att läsarna 

ska kunna lita på analysen som gjorts. Eftersom innehållsanalysen redovisas på ett konkret 

sätt anses studien hålla en god reliabilitet. God validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ 

ansats beskrivs som att man har samlat in och bearbetat datamaterialet på ett hederligt och 

systematiskt sätt (Polit & Beck, 2012). 

 

8.1.1 Reflektioner kring förförståelsen 

Studiens trovärdighet är av vikt och författarna strävade efter att vara väl insatta i ämnet som 

studerades, detta för att göra en korrekt granskning av inhämtat material (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) och Dahlborg-

Lyckhage (2006) inkluderar ens förförståelse teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter inom det 

belysta området samt förutfattade meningar. Författarna är medvetna om förförståelsen och 

hade en strävan att hålla ett så öppet perspektiv som möjligt för att inte inverka på eller 

snedvrida resultatet från enkäterna. Genom kontinuerliga reflektioner med varanndra under 

analysprocessen minskades risken att förförståelsen skulle förvränga resultatet, detta då 
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kategorierna överensstämde med enkätsvarens budskap samt att de var tydligt fokuserat mot 

syftet. Författarna strävade även efter att se till riskerna med studien, där deltagarna inte 

skulle påverkas negativt genom att se till de fyra forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta beaktades vid datainsamlingen, dataanalysen och i resultatet i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002; Dahlborg-Lyckhage, 2006).  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie grundar sig på 50 enkäter från grund- eller specialistutbildade 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvård. 

 

I denna studie har det framkommit likheter och olikheter mellan informanternas upplevelser 

av hot och våld inom ambulanssjukvården. Det framkom att 70 % av informanterna har 

upplevt hot eller våldssituationer i sitt arbete. Studien visar på främst negativa upplevelser 

med negativ påverkan på arbetet och omvårdnaden till de hotfulla eller våldsamma 

patienterna. Nyström och Herlitz (2016) och Wikström (2012) skriver att hotfulla och 

våldsamma situationer utgör risker för patientens omhändertagande med negativ påverkan på 

omvårdnaden. Dock framkom det positiva upplevelser i form av bra stöd vid eller efter en 

hotfull eller våldsam situation. Upplevelserna är individuella men i och med att många 

likheter tas upp av de olika informanterna kan resultatet beskrivas som att sjuksköterskorna 

går igenom liknande processer men med variationer. Studiens resultat visar att de negativa 

känslorna som uppkom var oro, obehag, frustration och rädsla medans de positiva känslorna 

var att man överlag upplevde en trygghet till det stöd, till exempel i form av 

polishandräckning, de riktlinjer som finns samt kollegornas omtanke i samband med en 

hotfull eller våldsam situation. Utifrån resultatet kunde ett genomgående tema urskiljas och 

det var att frustration skapar distanstagande till patienten då de hotfulla eller våldsamma 

situationerna uppfattades obehagliga och oberäkneliga vilket gjorde att sjuksköterskan 

behövde dra sig undan och inte vara så nära patienten. 

 

Ett flertal tidigare studier visar att upp till 80 % av ambulanspersonalen någon gång varit 

utsatta för hot eller våld i sitt arbete (Bigham et al. 2014; Petzäll et al. 2011; Suserud et al. 

2002). I denna studies resultat framkom att 70 % av de tillfrågade sjuksköterskorna utsatts för 

verbala hot medans 38 % utsatts för fysiskt våld under något arbetspass. I de insamlade 

enkäterna från den större staden var frekvensen betydligt högre än från de två mindre orterna. 

Detta kan tolkas som att samhällsklimatet kan vara råare i större städer. Dock har inga tidigare 

studier som belyser skillnader mellan storstäder och mindre orter på glesbygden hittats. 

Därmed tolkas studiens resultat med försiktighet angående denna aspekt. Detta då studien är 

liten och inte går att generaliseras till Sveriges alla städer och orter. Ett fåtal av de som arbetat 

under en längre tid inom ambulanssjukvården kunde se en ökad frekvens av hot och våld mot 

just ambulanspersonal jämfört med för några år sedan och såg nu hot eller våld som en vardag 

inom ambulanssjukvården. En frekvens på upp mot 70 % som utsatts för någon form av hot 

eller våld är för högt och ska inte accepteras. Jacob och Holmes (2011) menar att om man inte 

känner en säkerhet i sitt arbete, kommer man inte kunna utföra ett bra jobb på grund av 

rädslan att utsätta sig för fara. De menar att säkerheten är det centrala i omvårdnaden. Om den 
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som vårdar inte upplever en trygg och säker arbetsmiljö kommer omvårdnaden till patienten 

bli svår eller omöjlig att utföra (Ibid.). Föreliggande studies resultat visade att det kan finnas 

vissa omständigheter som gör att ambulanspersonal har ett visst överseende med att en patient 

uppträder hotfullt eller våldsamt, som vid till exempel demens eller andra neurologiska eller 

traumatiska hjärnskador som gör att patienten inte kan kontrollera sitt agerande vilket tas upp 

i en tidigare studie av Suserud et al. (2002). En del informanter tog upp att hot eller våld kan 

ses som vardagliga inslag i arbetet, något som även ett flertal studier tar upp (Chrilly, 

Chabouyer & Creedy, 2004; Lin & Liu, 2005). Chrilly et al. (2004) skriver att verbala hot var 

mer vanligt förekommande än fysiskt våld. Detta är  något som även denna studies resultat 

visat.  

 

Om sjuksköterskan hamnar i situationer där man ska ta hand om patienter som uppträder 

hotfullt eller våldsamt ska sjuksköterskan sträva efter att dessa personer ska erbjudas likadant 

bemötande som andra personer. Det ska visas samma omtanke, värdighet och integritet till 

alla patienter. Men däremot är det av vikt att visa det med ett säkerhetstänkande så att 

sjuksköterskan inte utsätter sig själv för onödiga risker eller faror i sitt arbete med patienten. 

Hur kan detta eftersträvas och genomföras? Exempelvis genom att sjuksköterskan bekräftar 

patientens behov, känslor och reaktioner genom att visa sig vara närvarande. Att ha en 

öppenhet och följsamhet i situationen då det annars kan skapa en förlust av trygghet till 

sjuksköterskan. Med hjälp av ovanstående exempel kan sjuksköterskan skapa en vårdande 

relation genom att bjuda in till en ömsesidig förståelse, tillförlitlighet och trygghet till 

varandra (Wiklund-Gustin &Bergbom, 2012). Då detta brister kan en destruktiv och 

nedåtgående "spiral" leda till eskalering och att en hotfull eller våldsam situation uppkommer. 

Upplevelser av hot eller fysiskt våld väcker negativa känslor i form av oro och obehag. Detta 

kan i sin tur leda till frustration hos sjuksköterskorna, en frustration över patientens dåliga 

insikt om sin situationen då patienten inte verkar ta till sig att ambulanspersonalen är där för 

att hjälpa.  

 

Hot och våld har negativ påverkan på sjuksköterskans hälsa. Hälsan har en djupare innebörd 

än att enbart vara fri från sjukdom och reaktionerna efter att ha blivit utsatt för hot eller våld 

är individuellt och speglar därmed den individuella individen, alltså sjuksköterskans aktuella 

livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). Det påverkar välbefinnandet och motivationen till 

att prestera på arbetsplatsen. Hoten eller våldet gjorde även att tryggheten påverkas negativt 

då säkerheten försämrades vid dessa situationer. Detta skapade en otrygg arbetsmiljö hos 

flertalet informanter med följden att välbefinnandet sviktade. Det framkom att genom att 

lägga upp en strategi och ha handlingsberedskap kunde situationen kontrolleras bättre och 

genom att förbise patientens beteende, skyddade man sig själv för att kunna göra sitt jobb. 

Suserud et al. (2002) menar att ambulanspersonal ofta försöker förbise patientens beteende, 

för att kunna ge en god och optimal vård (Ibid.). Resultatet visade att då det inte gick eller 

verkade lönlöst att lugna patienten kunde vården helt utebli. Utifrån sjuksköterskans livsvärld 

framkom känslor av oro, obehag och rädsla som gjorde att man ibland tog beslutet att lämna 

platsen på grund av att platsen inte var säker att jobba i. Bemötandet kan här bli avgörande i 

situationen. Genom att ha ett lugnt och metodiskt arbetssätt och bemöta patienten med 

vänlighet kunde situationen så småningom lugna sig. Hälsan har en mångsidig innebörd 
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(Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet visade att hotfulla situationer på arbetsplatsen kunde 

ha påverkan både psykiskt och fysiskt på sjuksköterskan. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att hälsan är viktig för att man ska ha möjlighet att uppleva välbefinnande i sitt arbete 

men även privat. Detta för att man ska kunna finna en motivation till att ge en så god vård 

som möjligt till alla patienter (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Om vården bedrivs med fokus på patientens livsvärld kan en öppenhet och förståelse för hur 

olika faktorer påverkar patienten skapas. Sjuksköterskan ska sträva efter att hitta alternativa 

sätt att lugna patienten så att en vårdande relation kan byggas upp (Dahlberg & Segesten, 

2010). Dahlberg och Segesten (2010) menar att det vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet 

på öppenhet och följsamhet är att möta patienten så förutsättningslöst som möjligt, genom 

bland annat en god kommunikation som gör dialogen med patienten meningsfull. Detta med 

fokus på att hjälpa patienten. Ferns (2006) tar upp i sin studie att främst oerfaren personal 

lättare kan läsa av situationen på fel sätt, vilket ökar risken att utsättas för våld. Utbildning till 

ambulanspersonal anses vara av betydelse så man har en handlingsberedskap utifall det 

behövs (Ibid.). 

 

Vidare i studien framkommer det att majoriteten av situationerna med hot och våld orsakas av 

patienter påverkade av antingen alkohol eller droger eller av patienter med psykisk ohälsa 

eller sjukdom. Det finns en osäkerhet och oro kring hur dessa patienter skall omhändertas på 

grund av deras oberäkneliga beteende. Tidigare forskning tar också upp denna osäkerhet och 

oro i mötet med dessa patienter (Avander et al. 2016; Gillespie, Gates, Miller & Howard, 

2010; Petzäll et al. 2011; Lin & Liu, 2005; Suserud et al. 2002). Carlsson (2003) menar att 

potentiella hotfulla eller våldsamma situationer kan avvärjas genom med vårdarens 

förhållningssätt mot patienten. Genom att ha äkta intentioner att vilja patienten väl samt att 

bjuda in till ett ärligt och tryggt vårdmöte kan det skapas en vårdande stabilitet hos patienten 

som även är skyddande för vårdaren (Ibid.). Gillespie et al. (2010) menar även att risken att 

utsättas för hot eller våld i arbetet med patienter ökade under helgkvällar och nätter, något 

som stämmer väl överens med studiens resultat. En anledning kan vara alkoholens eller 

drogernas inverkan som gör att patienter beter sig på ett sätt som de vanligtvis inte gör. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att man som sjuksköterska ska arbeta med ett öppet och 

följsamt förhållningssätt då patienten ofta befinner sig i en utsatt och blottlagd situation. Att 

se hälsan som vårdandets mål och ta alla tillfällen som ges att stödja det friska, sunda och 

starka hos patienten (Ibid.) 

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att varje persons livsvärld är baserad på tidigare 

erfarenheter och ligger till grund för hur varje människa, i detta fall sjuksköterskan, uppfattar 

och tolkar världen. Majoriteten av informanter i föreliggande studie som blivit utsatta för 

verbala hot har förändrat sitt arbetssätt därefter. Svårigheter att omhänderta och bedöma 

patienten påverkade i sin tur omvårdnaden till patienten. För att inte reta upp patienten 

ytterligare gjordes enbart det mest akuta och nödvändiga i situationen. Detta medför 

automatiskt en försämrad vårdkvalité och man kan se att patientsäkerheten även riskeras då 

patienten inte kan få den vård som är nödvändig.Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

sjuksköterskan ska strävar efter att stödja patientens hälsoprocesser. I studiens resultat 
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påverkade detta patientens vård negativt vid hot eller våld.Studiens resultat visade att 

sjuksköterskan medvetet eller omedvetet distanserade sig från patienten för att skydda sig 

själv för att inte visa sig sårbar. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att utifrån ett 

hälsoperspektiv kan detta vara nödvändigt efter särkilda händelser för att kunna gå vidare med 

sitt liv igen efteråt och finna en slags livsrytm igen. Flera av de tillfrågade sjuksköterskorna 

valde att distansera sig från patienten för att skydda sig från att utsättas ytterligare. Petzäll et 

al. (2011) påpekar att fler än hälften av personalen som blivit utsatt för hotfulla eller 

våldsamma situationer har ändrat sitt arbetssätt för att bättre skydda sig själva, som i sin tur 

lett till en negativ effekt på omvårdnadsarbetet. Suserud et al. (2002) skriver att den vårdande 

relationen mellan vårdare och patient påverkas om patienten agerar hotfullt. Empatin och det 

professionella förhållningssättet gentemot den hotfulla patienten brister ibland och det 

påverkade omvårdnaden negativt. Det överensstämmer väl med resultatet i studien. På längre 

sikt kan detta leda till en förändrad syn på dessa patienter som kan utmynna i en generell 

försämring av omvårdnadsstandarden då man distanserar sig. En del patienter fick ingen 

omvårdnad alls även om de var i behov av det, utan fick istället åka med polisen till akuten på 

grund av sitt hotfulla beteende. Gemensamt för sjuksköterskor som varit med om hotfulla 

situationer är att deras säkerhetstänkande och riskmedvetenhet har påverkats och höjts efteråt. 

Detta går att koppla till sjuksköterskans livsvärld då man ser mer till riskerna och säkerheten 

efter tidigare erfarenheter av hot och våld. 

 

Resultatet visar att en del av informanterna som blivit utsatta för hot eller fysiskt våld under 

arbetstid har blivit påverkade både privat och i arbetet där främst omvårdnadsarbetet blivit 

lidande. En förutsättning för att god vård ska kunna ges är att sjuksköterskan känner en 

trygghet och säkerhet i sitt arbete. Då detta brister som i detta fall vid hotfulla eller 

våldsamma situationer kan känslor av otrygghet och osäkerhet skapas i arbetet och därmed 

blir vården lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Informanterna var överens om att den egna 

säkerheten alltid skall gå före omvårdnaden av patienten om situationen upplevs osäker. Att 

polisen hjälper till vid ovan beskrivna situationer är inte ovanligt och upplevs som en 

trygghet. Utsatta informanter har blivit mer på sin vakt och börjat tänka mer på säkerheten 

efteråt. Ett fåtal av informanterna har tagit skada fysiskt och varit tvungna att sjukskriva sig, 

medans andra har drabbats psykiskt i form av mardrömmar. Majoriteten av de som drabbats 

av fysiskt våld hade dock inte påverkats privat eftersom det fysiska våldet i de fallen inte varit 

så stort. Eftersom begreppet fysiskt våld är väldigt brett och beskriver allt från en liten knuff 

till svår misshandel är det svårt att klassificera hur mycket varje person blivit utsatt då alla 

upplever situationen olika. Detta kan vara en förklaring till varför många av de drabbade 

informanterna inte anser sig påverkats privat. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att varje 

persons livsvärld och upplevelser är unika. Ingen människa reagerar exakt likadant för 

liknande situationer. Majoriteten av informanter ansåg dock att omvårdnaden blivit försämrad 

efter fysiskt våld då den ofta blev fördröjd eller uteblev helt tills polisen kom på plats något 

som även tidigare studier tar upp (Bigham et al. 2014; Petzäll et al. 2011). Suserud et al. 

(2002) skriver att ambulanspersonal ofta försöker, trots hot eller våld, förbise patientens 

beteende för att ge så god vård som möjligt. I föreliggande studies resultat valde majoriteten 

av informanter enbart att göra det mest nödvändiga för att sedan distansera sig till patienten 
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för sin egen säkerhet. Suserud et al. (2002) styrker detta,att då patientens beteende inte går att 

förbise distanserade sig personalen och gjorde enbart det absolut nödvändigaste.  

 

Ett fåtal informanter tog upp att acceptansen av dessa situationer är högre idag. Här fanns 

motsägesfullhet då en del säger att acceptansen ökat medan andra säger att den minskat. Som 

nämnts tidigare kan man inte dra en generell slutsats om detta då varje enskild informant 

upplevt situationen på sitt sätt. Då en del kanske tar illa vid sig då en patient säger något 

kränkande medans andra förbiser det. Acceptansen hos olika personal skiljer sig därmed 

också. De som accepterar hot eller våld i högre grad kanske har funnit strategier till att möta 

patienter i hotfulla situationer på ett annat sätt än de som accepterar hot eller våld i mindre 

grad. Det som den ena informanten upplevt behöver därmed inte vara den andra likt utan alla 

upplevelser ses som individuella. 

 

Kollegorna var av betydelse i efterförloppet av en hotfull eller våldsam situation. På detta sätt 

kunde sjuksköterskorna ventilera det som hänt för att få möjlighet att kunna bearbeta 

situationen. En del av sjuksköterskorna samtalade direkt efteråt med varandra inom teamet 

medans ett fåtal följde upp samtalet med chefen. Kamratstöd togs upp av flertalet informanter 

som det som fungerade bäst. Det togs upp att det var viktigt att visa sitt stöd och omtanke mot 

kollegor som utsatts för en hotfull eller våldsam situation i arbetet. Åström (2004) skriver att 

de flesta hotfulla och våldsamma situationer följdes upp via interna samtal i arbetsgruppen. 

Fernandez (1999) visar också att ambulanspersonal hellre söker stöd hos sina kollegor än hos 

chefen. Jonsson och Segesten (2004) menar att stödet från kollegor kunde fungera som ett 

likartat stöd som från en familjemedlem. Troligtvis beror detta på att en nära relation byggs 

upp kollegor emellan då man delar både bra och mindre bra stunder tillsammans. Ur ett 

psykosocialt perspektiv är det viktigt att man som sjuksköterska upplever sitt arbete som 

meningsfullt. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att tryggheten till andra kan göra att man 

känner en mening och sammanhang till situationen. Att känna en trygghet i sin situation kan 

göra att personen lättare kan kontrollera den uppkomna situationen med målet att främja sin 

egen hälsa. Aasa och Wiitavaara (2016) skriver om vikten av att arbetet upplevs tryggt och att 

man kan kontrollera situationerna genom ett bra samspel med sin kollega. Vid förlust av 

denna trygghet och kontroll finns det en risk att sjuksköterskan påverkas psykiskt som i sin tur 

medför negativ påverkan på arbetet med patienten. 

 

Det som var genomgående i resultatet var att känslor av frustration uppkom utifrån patientens 

beteende som gjorde att man var tvungen och distansera sig. Jacob och Holmes (2011) skriver 

att säkerheten är det centrala i vården och därmed hör ihop med omvårdnaden. Om man 

upplever situationen som hotfull och rädsla finns att man själv tar skada ska man inte utföra 

jobbet menar de. Sjuksköterskorna upplever många gånger att de inte kunnat utföra den vård 

de hade velat då den hotfulla eller våldsamma situationen gjort att de fått distansera sig. De 

upplever sig inte nöjda med den vård som getts vilket skapar frustration över att inte kunna ge 

den vård som är nödvändig. Svårigheter att ge en god vård då patientens beteende utgör fara 

för ens säkerhet är informanterna överens om som gör att de väljer att göra avkall på vissa 

delar i vårdprocessen och istället distanserar sig mot patienten. Hälso- och sjukvårdslagen, 

(1982:76) säger att man som sjuksköterska ska tillgodose god sjukvård, som bygger på 
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respekt mot patientens självbestämmande och integritet. En tidigare studie visar på att 

ambulanspersonalen strävar efter att ge en god och rättvis vård till alla patienter (Sandman & 

Nordmark, 2006). Resultatet visade också på en strävan att ge dessa patienter god vård men 

då deras beteende utgjorde en ökad risk för ens egen säkerhet uteslöts vissa delar eller vården 

helt som ledde till frustration hos sjuksköterskorna att inte kunnat ge god vård.  

 

9 Slutsatser 

Även om det inte går att dra några generella slutsatser visar ändå resultatet på vårdarnas 

utsatthet för hot eller fysiskt våld inom ambulanssjukvård. Konsekvenserna av detta blev att 

sjuksköterskorna påverkades personligt samt i omvårdnadsarbetet med patienten. De flesta av 

sjuksköterskorna utvecklade därefter ett ökat säkerhetstänkande och riskmedvetenhet. 

Majoriteten av de tillfrågade distanserade sig från patienten på grund av säkerhetsskäl som 

ledde till frustration att inte kunna ge den vård som behövdes.  

 
9.1 Kliniska implikationer 

Författarna föreslår utökad säkerhetsträning i form av självförsvar och vidareutveckling av 

säkerhetsrutiner. Utbildning inom kommunikation skulle också kunna eftersträvas då 

kommunikationen ses som en central del i dessa sammanhang och vården i övrigt. 

Samordnade övningar mellan ambulanspersonal och polis kan också vara ett sätt, där man tar 

lärdom av varanndras yrkesmässiga erfarenheter så att omhändertagandet kan optimeras 

utifrån den lagstiftning som finns i hälso- och sjukvården. Ett annat förslag är att höja och 

skärpa straffen vid våld mot tjänsteman i avskräckande syfte. Författarna föreslår också vidare 

utbildning, övning och forskning inom hot och våld, så en ökad förståelse kan skapas så detta 

kan förhindras, vilket gynnar både sjuksköterskan och patienten. Författarna avser även vikten 

av att synergianmäla dessa händelser för att synliggöra hot och våldsfrekvensen samt  att 

underlätta för det förebyggande arbetet i dagens ambulansverksamhet. Det är också viktigt att 

det finns ett fungerande stödprogram för att kunna bearbeta dessa situationer så man kan gå 

vidare och lägga det jobbiga och frustrerande bakom sig.  

 

9.2 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns sparsamt med forskning som jämfört hur manliga sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården upplever och bearbetar hotfulla eller våldsamma situationer i jämförelse 

med sina kvinnliga kollegor. I denna studie finns heller ingen könsfördelning redovisad, det 

hade därför varit av intresse att se om det finns skillnader/likheter i upplevelser av hot och 

våld i ett genderperspektiv. Kunskapen om detta perspektiv anses därför viktig och behöver 

fördjupas genom att fler forskningsstudier genomförs. Ett annat förslag på forstatt forskning 

är att jämföra de tre största städerna i Sverige med glesbygden för att se vilka likheter och 

skillnader de finns. Denna studie skildrar upplevelser på tre ambulansstationer i södra 

Sverige. För att få en mer generell bild av hur sjuksköterskor inom ambulanssjuksvård 

upplever hotfulla eller våldsamma situationer bör alltså underlaget utvidgas. Resultat från 

sådana studier kan hjälpa till med förbättring eller framtagning av nya lokala eller nationella 

riktlinjer inom området hot och våld i ambulanssjukvård. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågor enkätstudie    s.1(2) 

 

(Välj ett fyrsiffrigt nummer. Om du i efterhand vill avsluta deltagandet kan du uppge detta 

nummer så raderas enkäten. Kom ihåg numret då det enbart är du som vet vilket nummer du 

har). 

Kodnummer___________ 

 

Följande frågor avses till studien utifrån ditt yrkeskunnande som grundutbildad eller 

specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård. Avser hot eller våld från patienten.  

Skriv gärna på baksidan om du behöver mer utrymme att skriva på.  

 

Totalt antal år inom ambulanssjukvård? (Om du först jobbat som grundutbildad sjuksköterska 

för att sedan specialistutbildat dig så räkna det totala antalet år du jobbat inom ambulansen). 

 

¤ 0-1  ¤ 1-5  ¤ 5-10  ¤ 10 och fler 

 1. Har du blivit utsatt för verbala hot under något arbetspass? (Ringa in)   JA   NEJ            

a) Om ja, hur upplevde du situationen?  

Beskriv:….....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .......... 

........................................................................................................................ ...............................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

b) Ledde detta till några konsekvenser för dig på arbetet eller privat? 

Beskriv:….....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2. Har du blivit utsatt för fysiskt våld under något arbetspass? (Ringa in)    JA       NEJ  

a) Om ja, hur upplevde du situationen? 

Beskriv:….....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

b) Ledde detta till några konsekvenser för dig på arbetet eller privat? 

Beskriv:….....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

3. Fick du hjälp av arbetskollegor/arbetsgivare efter händelsen? (Ringa in) JA    NEJ  

a) Om JA, på vilket sätt fick du hjälp? 

b) Om NEJ, på vilket sätt skulle du velat ha blivit hjälpt? 

Beskriv:….....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

4. Hur påverkade situationen med verbala hot omvårdnaden av patienten? 

Beskriv:….....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

5. Hur påverkade situationen med fysiskt våld omvårdnaden av patienten? 

Beskriv:….....................................................................................................................................

........................................................................................................................ ...............................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Bilaga 2 - Informationsblankett till verksamhetschef  s.1(2)

   

  
 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom ambulanssjukvård 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu snart på gång med att börja skriva vår magisteruppsats 

(Vi jobbar just nu med projektplanen - förarbetet som ligger till grund till kommande 

studie). Det vi tänkt studera är "Sjuksköterskors upplevelser av hur de själva samt 

omvårdnaden till patienten påverkas av hotfulla eller våldsamma situationer i sitt arbete inom 

ambulanssjukvården". 

 

Hot och våld riktad mot ambulanpersonal i vården är inte bara ett problem för 

ambulanspersonalen utan det påverkar också patienterna som skall vårdas. Det finns studier 

som visar på att det har skett en ökning av hotfulla och våldsamma situationer för 

ambulanspersonal prehospitalt. Verbala hot, fysiska angrepp, sexuella trakasserier är bara 

några av de angrepp som dokumenterats. Sjuksköterskan är en särskilt utsatt yrkesgrupp som 

löper risk att utsättas för hot och våld. Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan 

påverkas i sitt arbete av hot och våld prehospitalt samt vad det får för konsekvenser för 

omvårdnaden hos den drabbade. 

 

De som arbetar som grundutbildade sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården och har arbetat minst ett år heltid kommer att tillfrågas att delta i vår 

studie eftersom de arbetar på någon av de tre ambulansstationer där studien kommer att 

genomföras. Studien kommer utföras genom en kvalitativ enkätstudie med fem huvudfrågor, 

samt en uppföljningsfråga till varje huvudfråga. Totalt kommer 50 stycken enkäter att samlas 

in från tre olika ambulansstationer. Tidsåtgången för att besvara enkäten kommer att ligga på 

mellan 10-15 minuter. Det är av fördel att deltaga i studien då väldigt få kvalitativa studier 

finns inom ämnat område samt att det är ett aktuellt ämne som behöver belysas. Allting 

kommer att hanteras konfidentiellt och deras anonymitet försäkras. Endast författarna kommer 

att ha tillgång till de ifyllda enkäterna som kommer att bevaras i låsta lokaler. Varje enkät får 

ett fyrsiffrigt kodnummer (som de själva bestämmer och skriver dit) för att försäkra deras 

fulla anonymitet. Deltagandet är helt frivilligt och den deltagande kan avbryta sin medverkan 

när som helst om man så önskar. Om de i efterhand ångrar sin medverkan kan du/de kontakta 

någon av oss ansvariga och ange deras individuella kodnummer för att avbryta sitt deltagande 

trots att enkäten redan är inlämnad och då kommer deras enkät plockas bort ur studien och 

raderas. Efter att studien är genomförts kommer den att puliceras i form av en magisteruppsats 

vid Linnéuniversitetet databas "DIVA" och sedan kommer enkäterna att förstöras. 

 

Vi hoppas att du i egenskap av verksamhetsschef vill godkänna denna kommande studie. 

 

Med vänlig hälsning 
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Andreas Jeppsson    Lennie Nilsson 

Student/leg. sjuksköterska    Student/leg. sjuksköterska 

Tel: 0707729173    Tel: 0703992693 

Aj222gg@student.lnu.se    Ln222by@student.lnu.se 

     Lennienilsson@live.se 

Handledare: Carina Werkander-Harstäde 

Linnéuniversitetet - Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Tel: 0470-70 81 82.  

Mejl: carina.harstade@lnu.se 

 

Tillstånd att genomföra enkätstudien 

 

¤ Godkännes   ¤ Godkännes ej 

 

Ort och datum 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Verksamhetschefens underskrift 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Studenternas underskrifter 

 

___________________________________________________________________________ 

Andreas Jeppsson    Lennie Nilsson 
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Bilaga 3 - Exempel på kvalitativ manifest innehållsanalysanalys s.1(1) 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

"Situationerna var 

förstås inte trevliga 

men just dessa 

kändes ändå mer 

under kontroll än 

verbala hot på 

något vis" 

Otrevliga 

situationer som 

upplevs lättare 

att kontrollera 

än de verbala 

hoten 

Kontrollerad 

obehaglig 

situation 

Fysiskt våld 

väcker 

kontrollerat 

obehag 

Fysiskt våld 

leder till 

negativa känslor 

"Obehagligt, var 

hela tiden rädd att 

bli slagen igen men 

ville inte visa det 

utåt" 

Obehag och 

rädsla för fler 

slag 

Ovisshet vad 

som komma 

skall 

  

"Frustration, 

rädsla, ilska, 

obehagligt och 

jobbigt" 

Upplevelser 

efter fysiskt våld 

Negativa 

känslor efter 

fysiskt våld 

  

"Hur ska vi ta oss 

ur det här? Hur ska 

jag lösa situationen 

så jag inte får fler 

slag?" 

Hur ska vi lösa 

situationen för 

att minimera det 

fysiska våldet?  

Minimera 

riskerna för 

ytterligare 

fysiskt våld 

Kontroll av 

situationen 

 

"Känns tyvärr som 

en del av vardagen 

i vårat yrke som vi 

dock aldrig får 

acceptera men gör 

det ändå" 

Hot och våld har 

blivit vardag i 

vårt dagliga 

arbete 

Erfarenhet av 

hot och våld 
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Bilaga 4 - Informationsblankett till enhetschef på X-ambulansstation s.1(2) 

 

  
 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistutbildningen inom ambulanssjukvård 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi är nu snart på gång med att börja skriva vår magisteruppsats 

(Vi jobbar just nu med projektplanen - förarbetet som ligger till grund till kommande 

studie). Det vi tänkt studera är "Sjuksköterskors upplevelser av hur de själva samt 

omvårdnaden till patienten påverkas av hotfulla eller våldsamma situationer i sitt arbete inom 

ambulanssjukvård”. 

 

Hot och våld riktad mot ambulanpersonal i vården är inte bara ett problem för 

ambulanspersonalen utan det påverkar också patienterna som skall vårdas. Det finns studier 

som visar på att det har skett en ökning av hotfulla och våldsamma situationer för 

ambulanspersonal prehospitalt. Verbala hot, fysiska angrepp, sexuella trakasserier är bara 

några av de angrepp som dokumenterats. Sjuksköterskan är en särskilt utsatt yrkesgrupp som 

löper risk att utsättas för hot och våld. Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan 

påverkas i sitt arbete av hot och våld prehospitalt samt vad det får för konsekvenser för 

omvårdnaden hos den drabbade. 

 

De som arbetar som grundutbildade sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården och har arbetat minst ett år heltid kommer att tillfrågas att delta i vår 

studie eftersom de arbetar på någon av de tre ambulansstationer där studien kommer att 

genomföras. Studien kommer utföras genom en kvalitativ enkätstudie med fem huvudfrågor, 

samt en uppföljningsfråga till varje huvudfråga. Totalt kommer 50 stycken enkäter att samlas 

in från tre olika ambulansstationer. Tidsåtgången för att besvara enkäten kommer att ligga på 

mellan 10-15 minuter. Det är av fördel att deltaga i studien då väldigt få kvalitativa studier 

finns inom ämnat område samt att det är ett aktuellt ämne som behöver belysas. Allting 

kommer att hanteras konfidentiellt och deras anonymitet försäkras. Endast författarna kommer 

att ha tillgång till de ifyllda enkäterna som kommer att bevaras i låsta lokaler. Varje enkät får 

ett fyrsiffrigt kodnummer (som de själva bestämmer och skriver dit) för att försäkra deras 

fulla anonymitet. Deltagandet är helt frivilligt och den deltagande kan avbryta sin medverkan 

när som helst om man så önskar. Om de i efterhand ångrar sin medverkan kan du/de kontakta 

någon av oss ansvariga och ange deras individuella kodnummer för att avbryta sitt deltagande 

trots att enkäten redan är inlämnad och då kommer deras enkät plockas bort ur studien och 

raderas. Efter att studien är genomförts kommer den att puliceras i form av en magisteruppsats 

vid Linnéuniversitetet databas "DIVA" och sedan kommer enkäterna att förstöras. 

 

Vi hoppas att du i egenskap av enhetschef vill förmedla denna bifogade information till dina 

anställda för att se om det finns några intresserade till att delta i vår studie och i så fall 

kommer vi tillhandahålla er med material genom mejl samt besök hos er närmsta veckorna. 
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Med vänlig hälsning 

Andreas Jeppsson   Lennie Nilsson 

Student/leg. sjuksköterska   Student/leg. sjuksköterska 

Tel: 0707729173   Tel: 0703992693 

Aj222gg@student.lnu.se   Ln222by@student.lnu.se/ 

    Lennienilsson@live.se 
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Bilaga 5-Informationsblankett till sjuksköterskor inom ambulanssjukvård  

      s. 1(1) 

  
 

Informationsbrev med förfrågan om att medverka i studie 

Har du som sjuksköterska inom ambulanssjukvård vårdat någon hotfull eller våldsam patient? 

 

Hot och våld riktad mot ambulanpersonal i vården är inte bara ett problem för 

ambulanspersonalen utan det påverkar också patienterna som skall vårdas. Det finns studier 

som visar på att det har skett en ökning av hotfulla och våldsamma situationer för 

ambulanspersonal prehospitalt. Verbala hot, fysiska angrepp, sexuella trakasserier är bara 

några av de angrepp som dokumenterats. Sjuksköterskan är en särskilt utsatt yrkesgrupp som 

löper risk att utsättas för hot och våld. Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan 

påverkas i sitt arbete av hot och våld prehospitalt samt vad det får för konsekvenser för 

omvårdnaden hos den drabbade. 

 

Du som arbetar som grundutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvården och har arbetat minst ett år heltid tillfrågas att delta i vår studie eftersom 

du arbetar på någon av de tre ambulansstationer där studien kommer att genomföras. Studien 

består av en enkät som kommer innehålla både slutna och öppna frågor. Tidsåtgången för att 

besvara enkäten kommer att ligga på mellan 10-15 minuter. Det är helt frivilligt att delta i 

studien. Det är av fördel att du deltar vid studien då väldigt få kvalitativa studier finns inom 

ämnat område samt att det är ett aktuellt ämne som behöver belysas. Allting kommer att 

hanteras konfidentiellt och din anonymitet försäkras. Endast författarna kommer att ha 

tillgång till de ifyllda enkäterna som kommer att bevaras i låsta lokaler. Varje enkät får ett 

fyrsiffrigt kodnummer (som du själv bestämmer och skriver dit) för att försäkra din fulla 

anonymitet. Om du i efterhand ångrar din medverkan kan du eller din enhetschef kontakta oss 

ansvariga och ange ditt individuella kodnummer för att avbryta ditt deltagande trots enkäten 

redan är inlämnad och då kommer din enkät plockas bort ur studien och raderas. Efter att 

studien är genomförd kommer den att puliceras i form av en magisteruppsats vid 

Linnéuniversitetet databas "DIVA" och sedan kommer enkäterna att förstöras. 

 

Kontakta författarna vid frågor. 

Andreas Jeppsson   Lennie Nilsson 

Student/leg. sjuksköterska   Student/leg. sjuksköterska 

Tel: 0707729173   Tel: 0703992693 

Aj222gg@student.lnu.se   Ln222by@student.lnu.se 

    Lennienilsson@live.se 

 

Handledare: Carina Werkander-Harstäde 

Mejl: carina.harstade@lnu.se; Tel: 0470-70 81 82 

mailto:Aj222gg@student.lnu.se

