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Abstrakt 
Bakgrund: Att befinna sig i miljöer som kan uppfattas som hotfulla är ingen ovanlighet 
för ambulanssjuksköterskor. Att utsättas för hot i sitt arbete förekommer och uppfattas 
som ett problem av många inom ambulansverksamheten och är enligt såväl nationella 
som internationella studier ett växande problem. Att arbeta inom den prehospitala 
vården innebär att man ofta verkar inom en utsatt miljö. Då en hotfull situation påverkar 
vården är en viktig del av ambulanssjuksköterskans kompetensområde att skapa ett 
säkert vårdrum där patienten kan erhålla ett adekvat omhändertagande.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors uppfattningar av hot 
i samband med omhändertagande av sjuk eller skadad person. 
Metod: Kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats. Ett strategiskt urval 
användes vilket resulterade i tio intervjuer med ambulanssjuksköterskor på en 
ambulansstation i en mellanstor stad. Intervjuerna spelades in med ljud och 
transkriberades i efterhand.  
Resultat: De analyserade intervjuerna mynnade ut i fyra beskrivningskategorier om 
ambulanssjuksköterskors uppfattningar om hot i samband med omhändertagande av 
sjuk eller skadad person. De fyra beskrivningskategorierna var: Att det är en del av 
jobbet, Personliga förutsättningar och yrkeserfarenhet, Att hantera en hotfull situation 
och Att endast utföra det nödvändiga. 
Slutsats: Uppfattningarna kring hot varierar mycket, ett antal uppfattningar var extra 
förekommande. Bland annat att en könsdifferentierad ambulansbesättning uppfattades 
som positivt, också att en vårdrelation blir lidande och att bara den nödvändigaste 
vården utförs om situationen uppfattas vara hotfull. 
 
Nyckelord: Hot, ambulans, fenomenografi, uppfattning, sjuksköterska, livsvärld, 
vårdrelation 
  

2 



 

 

 

 

Abstract 
Background: Being in environments that can be perceived as threatening is not unusual 
for ambulance nurses. Being exposed to threats in their work occurs and is perceived as 
a problem by many in the ambulance business and according to national as well as 
international studies, is a growing problem. Working in prehospital care means that you 
often work within an exposed environment. As a threatening situation affects 
healthcare, an important part of the ambulance nurse´s field of expertise is to create a 
safe care space where the patient can receive adequate care.  
Aim: The aim of the study was to describe ambulance nurse's perceptions of threats 
associated with the treatment of sick or injured persons.  
Method: Qualitative interview study with phenomenographic approach. A strategic 
selection was used which resulted in ten interviews with ambulance nurses at an 
ambulance station in a medium-sized city. The interviews were sound recorded and 
transcribed post the interviews. 
Results: The analyzed interviews appeared in four descriptive categories on the 
perception of ambulance nurses on threats associated with the treatment of sick or 
injured persons. The four description categories were: That it is part of the job, Personal 
circumstances and professional experience, Managing a threatening situation and To 
only perform the necessary. 
Conclusion: The perceptions regarding threats varies a lot, a number of different were 
more extra common. As example that a gender differentiated ambulance crew were 
perceived as something positive, also that the caring relationship suffers and that the 
only necessary care is given if a situation is regarded as being threatening. 
 
Keywords: Threat, ambulance, phenomenography, perception, nurse, life world, care 
relationship 
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Tack 
 
Författarna till denna magisteruppsats vill rikta ett stort tack till berörd 
ambulansorganisation och dess medarbetare som genom sitt deltagande möjliggjort 
detta arbete. Ett stort tack riktas även till vår handledare Hanna Holst samt till övriga 
studenter inom handledningsgruppen som har stöttat oss med konstruktiv återkoppling 
under hela processen.  
 
/ Albin & Jim  
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Inledning 
Som studenter på utbildningen till ambulanssjuksköterskor och som verksamma inom 
sjukvården och ambulanssjukvården har författarna noterat en ökande diskussion om 
hotfulla situationer i samband med ambulanssjukvård i Sverige. I facklig tidsskrift 
skrivs det som exempel om fall där ambulanspersonal under hot mot det egna livet 
tvingats medfölja i privatbil för att utföra vård på vad som ambulanssjuksköterskan 
bedömt som medicinskt utsiktslöst fall (Olsson, 2015, 11 november). Att värdera sin 
egen säkerhet är något som idag har högsta prioritet inom ambulanssjukvårdens 
arbetsrutiner (National Association of Emergency Medical Technicians, 2015), och 
även något som avspeglar sig i den utbildning författarna nu genomgår. Som 
ambulanssjuksköterskor ska vi “kunna identifiera riskfyllda miljöer och kunna skapa 
säkra vårdrum, utifrån rådande vårdtempo utföra och utvärdera vård och behandling 
under transport” (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). Att utföra och 
utvärdera vård och behandling under transport är något som kan bli lidande vid 
situationer som uppfattas som hotfulla. Den prehospitala arbets- och vårdmiljön är 
dessutom ofta oförutsägbar och akut med begränsade möjligheter till utökat stöd och 
säkerhetssystem för ambulanssjuksköterskan. Hur ser uppfattningen hos 
ambulanssjuksköterskor om vad som är ett hot och en hotfull situation egentligen ut vid 
ett omhändertagande av sjuk eller skadad person. 
 
Bakgrund 
Prehospital sjukvård 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kräver att varje landsting har som ansvar att 
det ska finnas någon form av transportinrättning som är ändamålsenlig för att 
transportera människor vars tillstånd kräver det till vårdinrättning eller läkare. 
Socialstyrelsens föreskrifter (2009:10) gällande ambulanssjukvård gäller oavsett om 
dessa transporter utförs på land såväl som vatten eller i luften så länge som 
verksamheten faller under hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Landstinget 
ansvarar enligt föreskrifterna för att ambulansen bemannas på ett sådant sätt att 
behörighet att administrera läkemedel och utföra akutsjukvård i en prehospital miljö är 
tillgodosedd. I realiteten innebär det att en svensk ambulans i regel bemannas av en 
legitimerad sjuksköterska och ytterligare en legitimerad sjuksköterska alternativt en 
ambulanssjukvårdare. Det finns idag inget nationellt krav på att någon av de som 
bemannar ambulansen behöver vara specialistutbildade sjuksköterskor vare sig inom 
ambulanssjukvård eller annan specialistutbildning.  
 
Att arbeta inom den prehospitala sjukvården kan innebära att befinna sig i en utsatt 
miljö där möte sker med en eller flera människor som kan vara svårt skadade utanför 
sjukhus. När larm inkommer är det inte ovanligt att informationen är begränsad 
avseende vilken typ av situation som kommer möta ambulanspersonalen och hur många 
människor som befinner sig på aktuell plats. Vid olycka eller akuta sjukdomsfall är 
ambulanssjukvården ofta den första kontakten patienten har med sjukvården. Vårdmötet 
kan äga rum i offentliga miljöer eller i den drabbades hem, ibland i närvaro av 
närstående eller andra utomstående personer som befinner sig i anslutning till patienten. 
Det innebär en risk att ambulanspersonalen i sin yrkesutövning kan komma att utsättas 
för hotfulla situationer (Petzell, Tällberg, Lundin & Suserud 2011). 
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Ambulanssjuksköterskans profession 
Förutom de kompetenskrav som ställs på en sjuksköterska med grundutbildning som att 
bedöma ohälsa, främja välbefinnande och minska lidande ska en specialistutbildad 
ambulanssjuksköterska också kunna bedöma patienters tillstånd genom en bedömning 
av vitalfunktioner enligt bedömningsalgoritmen ABCDE - luftväg, andning, cirkulation, 
medvetande och helkroppsundersökning (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 
2012). Baserat på dess utfall tillsammans med vitalparametrar som innefattar 
andningsfrekvens, syremättnad, blodtryck, pulsfrekvens, kroppstemperatur samt 
medvetandegrad självständigt kunna besluta om adekvata behandlingsåtgärder, 
farmakologisk behandling och administrering av läkemedel. En ambulanssjuksköterska 
ska bemöta patienten med respekt oavsett vilken miljökontext mötet sker i, såväl 
hemma hos en patient som på en offentlig plats och utifrån plats kunna bedöma 
möjligheten till att skapa ett säkert vårdrum för såväl patient som ambulanspersonal. 
Ambulanssjuksköterskor förväntas också leda arbetet vid stora olyckor, antingen i rollen 
som sjukvårdsledare leda och fördela arbetet i samarbete med polis och räddningstjänst 
eller som medicinskt ansvarig vara ansvarig för det medicinska omhändertagandet och 
prioritera bland drabbade på en olycksplats (Riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor, 2012).  
 
Definition av hot  
Ett hot definieras enligt Svenska Akademien och Lexikaliska Institutet (2009) som “en 
varning om obehaglig följd som talaren e.d. kan utsätta den tilltalade för om han/hon 
inte handlar på önskat sätt” (s. 1215) och är det perspektiv som denna magisteruppsats 
inriktar sig på. Olaga hot regleras i 4 kap. 5 § Brottsbalken (1962:700), i lagtexten 
framgår att om en person med vapen eller på annat sätt hotar med brottslig handling och 
därigenom ämnar att framkalla allvarlig fruktan för egen, annan persons säkerhet eller 
egendom kan denne dömas för brottet. Normalgraden är böter eller fängelse upp till ett 
år, i fall där hot förstärkts exempelvis med hjälp av vapen kan hotet dömas som grovt 
och då istället dömas till fängelse i lägst nio månader eller högst fyra år. Hot mot 
tjänsteman regleras i 17 kap. 1 § Brottsbalken och kan vara tillämplig under vissa 
omständigheter. Dock tycks det rättsliga läget vara något oklart när 
tjänstemannaskyddet är tillämpligt för ambulanspersonal.  
 
Hot mot ambulanspersonal 
Hot och våldsamma handlingar som riktas mot ambulanspersonal är ett betydande 
problem som tenderar att öka såväl nationellt som internationellt enligt en systematisk 
översikt (Carlsson, 2003; AFS 1993:02; Maguire, O'Meara, O'Neill & Brightwell, 
2017). I arbetet med personer som lider av psykisk ohälsa eller som är påverkade av 
droger eller alkohol är det nästintill omöjligt att utesluta risken att tvingas använda våld 
eller att utsättas för hotfulla eller våldsamma handlingar i vårdmötet (AFS 1993:02; 
Dankel 2016). Det ställer krav på ambulanspersonalen i sin yrkesutövning att inför varje 
nytt uppdrag utföra en bedömning avseende risker för hot och våld, samt att ha ett högt 
säkerhetstänkande (Dankel 2016).  
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I en svensk studie där man studerade förekomsten av hot och våld riktat mot 
ambulanspersonal och dess situationer framkom det att 26 %, av 134 stycken svarande, 
utsatts för hot under det senaste året. Dessutom angav 66 % av ambulanspersonalen att 
de hade fått ta emot hot någon gång under sin yrkesutövning, som i majoriteten av fallen 
riktats från patienten, snarare än från närstående. I studien menar ambulanspersonalen 
att påverkan av alkohol eller droger samt psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till 
hotfullt beteende (Petzell, Tällberg, Lundin & Suserud 2011). I en annan svensk studie 
av Suserud, Blomkvist och Johansson (2002) uppgav 53 av 66 (80,3%) av 
ambulanspersonal att de någon gång utsatts för hot och/eller våld och att vårdrelationen 
påverkas då en hotfull situation uppstår. Exempel på en hotfull situation från studien var 
en biltjuv som kört av vägen och ville ha hjälp därifrån av ambulanspersonalen innan 
polisen kom till platsen. När dessa nekade möjligheten till detta uppstod verbala hot i 
form av att patienten hotade med att han visste var han kunde få tag på 
ambulanspersonalen (Suserud, Blomkvist & Johansson, 2002). Att utsättas för en hotfull 
situation leder till en psykisk påverkan för den drabbade. Reaktionerna kan variera från 
individ till individ. En del individer reagerar direkt samtidigt som reaktionen hos andra 
kan komma senare, timmar och upp till flera dagar efter händelsen. Rädsla, obehag eller 
skräck är exempel på reaktioner efter en hotfull situation (AFS 1993:02).  
 
Hur den hotfulla situationen påverkar ambulanspersonalen varierar enligt studien 
beroende på vem det hotfulla beteendet kommer ifrån, till exempel om det kommer från 
en äldre person med demenssjukdom eller en yngre drogpåverkad person. I vissa 
situationer uppfattas det inte som hotfullt då situationen utspelar sig, utan 
ambulanspersonalens reaktion kommer efter patientmötet när vårdaren reflekterar över 
mötet. När ambulanspersonal ställs inför en hotfull patient kommer det att påverka 
vårdmötet då syftet med ambulanssjukvård är att hjälpa skadade eller sjuka personer 
räknar man inte med att utsättas för hot i sin yrkesutövning. Deltagarna i studien menar 
att de då håller ett avstånd till patienten, och utför endast de undersökningar som är 
nödvändiga för stunden. Ambulanspersonalen som deltog i studien menar även att 
vårdrelationen till patienten påverkas negativt när det finns hotfulla närstående eller 
andra närvarande personer som då tar uppmärksamhet från patienten. 
Ambulanspersonalen menade även att det är viktigt att försöka förstå beteendet, och att 
ett hotfullt beteende kan förbises och förklaras med att patienten troligtvis befinner sig i 
chock eller lider av psykisk ohälsa (Suserud, Blomkvist & Johansson 2002).  
 
Teoretisk referensram 
Vårdrelation 
Vårdrelation är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och utgör grunden i 
vårdandet. Det är relationen som ger mötet med hela människan, och kan innehålla 
dimensionerna berättelse, förhållande, beröring och förbindelse. Vårdrelationen har en 
betydelse för patientens välbefinnande och kan ha en avgörande betydelse för hur 
patienten upplever ett lindrat lidande eller inte. “En vårdrelation är en relation mellan en 
människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av professionell vårdare, 
inom någon form av vårdverksamhet” (Björk & Sandman, 2007). Med vårdrelation 
menas alltså det mötet som sker mellan patienten och vårdaren. En vårdrelation kan 
variera i tid, den kan både vara lång eller kort, men innefattas alltid av ett professionellt 
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engagemang (Björk & Sandman, 2007). I en vårdrelation som är välfungerande har både 
patienten och vårdaren en aktiv roll. Vårdaren ser patienten som en unik individ, och 
patienten ser vårdaren som något mer än enbart en yrkesroll. Utgångspunkten är alltså 
att varje individ är en unik person (Herlitz & Nyström, 2016).  
 
I vårdmötet mellan patient och vårdare finns det ett maktförhållande som är ojämnt 
fördelat, vilket ställer krav på vårdaren att använda sin makt för att skapa en delaktighet 
hos patienten. Maktbalansen påverkas av vårdarens kunskaper, resurser, legal auktoritet 
och färdigheter. Detta är kunskaper som patienten saknar i vårdmötet och som därför 
påverkar vårdrelationen. Vid en situation som av ambulanssjuksköterskan uppfattas som 
hotfull är det således av stor vikt att ambulanssjuksköterskan visar en lyhördhet mot 
patienten och försöker skapa en delaktighet (Carlsson, 2016). Bremer (2016) menar att 
vårdrelationen därför bör inriktas på att hantera maktbalansen och skapa respekt för 
patienten och dennes situation. En situation som bedöms som hotfull innebär en stor risk 
för att vårdrelationen mellan patient och vårdare påverkas negativt.  Som vårdare ställs 
man här inför en svår uppgift att skapa en fungerande vårdrelation under dessa 
förutsättningar. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vårdandet och vårdrelationen 
uteblir om man som vårdare inte möter patientens livsvärld, vilket är en större utmaning 
om situationen bedöms vara hotfull.  
 
Livsvärld 
Som teoretisk utgångspunkt används även livsvärldsperspektivet. Berglund (2012) 
menar att en människas livsvärld innefattar både den objektiva samt den subjektiva 
världen. Människan är både objekt och subjekt och betraktas som en odelbar och 
sammanflätad helhet av dessa delar. Centralt inom livsvärldsteorin är att världen anses 
vara komplex och innehåller flera olika egenskaper. Den levda kroppen är också en 
central del inom detta perspektiv, vilket innebär att människan ges tillträde till världen 
genom sin levda kropp. Genom detta antagande kan således slutsatsen dras att när 
kroppen förändras vid sjukdom eller ohälsa förändras också tillgången till världen 
(Berglund, 2012). Livsvärlden som grund inkluderar alltid även vårdarnas perspektiv 
såsom anhörigas, vårdandet som sker, sker aldrig i ett lösryckt sammanhang utan alltid i 
relation till sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Problemformulering 
Ambulanssjuksköterskans primära uppgift är i sin yrkesutövning att identifiera ohälsa, 
främja välbefinnande samt lindra lidande. I rollen som ambulanssjuksköterska och den 
kontext som ambulanssjukvårdens arbete utförs i, är hotfulla situationer något som 
ambulanspersonal allt oftare utsätts för. En hotfull situation kan uppstå både i mötet 
med patienten, men hotet kan också komma från anhöriga eller andra personer i 
patientens omgivning. Även omgivningen i sig kan göra att ambulanssjuksköterskan 
uppfattar situationen som hotfull. För att kunna erbjuda en god vård är det viktigt att 
försöka förstå patientens perspektiv och hur patienten uppfattar vårdmötet som sker 
inom den prehospitala kontexten. Genom att beakta patientens livsvärld är det viktigt att 
vårdaren har en öppen inställning och förhållningssätt i att vilja ta reda på hur patienten 
upplever situationen genom att se, lyssna, förstå och således skapa en delaktighet. Men 
det är dock lika viktigt att förstå ambulanspersonalens situation och hur 
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ambulanssjuksköterskor som vårdare påverkas av en hotfull situation som i sin tur 
påverkar den så betydelsefulla relationen mellan patient och vårdare.  
 
Som studier från Sverige och andra länder visar tycks det finnas ett behov av att utbilda 
ambulanssjuksköterskor i att bedöma, motverka och hantera hotfulla och även 
våldsamma situationer. Trots detta finns det begränsade kunskaper inom det 
vårdvetenskapliga området och det saknas svensk forskning med kvalitativ design inom 
området. Det är av vikt att undersöka ambulanssjuksköterskors uppfattningar av dessa 
situationer för att bidra med kunskap men också för att utveckla omvårdnaden och 
säkerheten i ambulanssjukvården. På så sätt kan ambulanssjuksköterskornas säkerhet 
säkerställas och alla personer i nöd kan erhålla god omvårdnad och ett korrekt 
medicinskt omhändertagande.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors uppfattningar av hot i 
samband med omhändertagande av sjuk eller skadad person. 
 
Metod 
Studien kom att genomföras som en intervjustudie med kvalitativ design.  
 
Metodologiskt tillvägagångssätt 
Uppsatsens resultat kom att analyseras med en fenomenografisk metod då det målet är 
att finna differenser i uppfattningar kring ett fenomen. Enligt Larsson (1986) är den 
fenomenografiska metodens främsta syfte att beskriva hur omvärlden och fenomen 
uppfattas av människor enligt andra ordningens perspektiv. Empirin står som grund där 
intervjun med människor är utgångspunkten. Med fenomenografin som metod strävar 
författarna efter att beskriva variationen i hur informanterna uppfattar fenomenet hot 
och hur de uppfattar att vårdmötet påverkas i en situation som uppfattas som hotfull. 
Det unika innehåll som erhålls genom intervjuer bearbetas för att finna kvalitativt skilda 
beskrivningskategorier där uppfattningar av olika slag kan beskrivas. Genom en 
fenomenografisk metod kan olika uppfattningar avseende det studerade fenomenet, samt 
hur de olika uppfattningarna skiljer sig mellan informanter studeras.  
 
Den kvalitativa studiedesignen med den fenomenografiska metoden har en induktiv 
ansats då den används för att utifrån en mängd empiriska data kunna dra slutsatser kring 
fenomen (Kroksmark, 1987). Marton (1978) argumenterar för att första ordningens 
perspektiv kan förklara verkligheten och varför den ser ut som den gör, andra 
ordningens perspektiv kan däremot användas för att visa hur människor uppfattar 
verkligheten. I den aktuella uppsatsen kan det med första ordningens perspektiv 
beskrivas som att vi vet att hot mot ambulanspersonal förekommer. Med andra 
ordningens perspektiv menar Larsson och Holmström (2017) att fokus hamnar på hur 
informanterna uppfattar ett särskilt fenomen. Genom att vi riktar oss mot den andra 
ordningens perspektiv kan vi försöka förstå på vilket sätt ambulanspersonalen uppfattar 
hotfulla situationer och hur dessa påverkar vårdrelationen i den prehospitala miljön.  
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Urval 
Ändamålsenligt urval tillämpades vilket innebar att tillgängliga personer som uppfyllde 
inklusionskriterierna tillfrågades om deltagande i studien. Genom att författarna till 
uppsatsen använde sig av ett ändamålsenligt urval rekryterades deltagare på frivillig 
basis som hade erfarenheter av det fenomen som skulle studeras för att således skapa ett 
rikt innehåll i datamaterialet. Målet var att intervjua både kvinnor och män för att på så 
sätt skapa en variation i urvalet och således kunna fånga upp eventuella olikheter i 
uppfattningen kring hotfulla situationer vid könsskillnader. Vid användandet av en 
fenomenografisk analysmetod som söker att finna olika uppfattningar om ett fenomen 
kan det finnas en vinst i att söka informanter där vi förväntar oss finna olika 
uppfattningar kontra det som kanske ofta eftersträvas det vill säga  att söka hur vanlig 
en viss typ av uppfattning är i en befolkningsgrupp. Sammanlagt rekryterades 
sammanlagt 10 informanter till uppsatsen, varav åtta informanter var män och två 
informanter var kvinnor. 
 
Inklusionskriterier för att delta i studien var legitimerad sjuksköterska med 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård som arbetar 
kliniskt i den prehospitala miljön och varit verksam inom ambulansen i minst ett år. 
 
Tabell 1. Demografisk data över deltagande informanter. 
 

Informant Kön Ålder 
Antal år som 

specialistutbildad 
ambulanssjuksköterska 

1. man 38 9 
2. kvinna 58 15 
3. man 31 8 
4. man 35 1 
5. man 44 15 
6. man 37 3 
7. man 63 15 
8. man 58 12 
9. man 45 15 
10. kvinna 45 14 

 
Information och samtycke 
Informationsbrev skickades ut till ansvarig verksamhetschef inom ambulanssjukvården 
(Bilaga A) för att be om godkännande att få genomföra studien. Vid godkänt besked 
kom kontakt att tas med enhetschef vid ett ambulansområde för hjälp med spridning av 
information till ambulanssjuksköterskorna (Bilaga C). Enhetschefen ombads att skicka 
informationsbrevet till samtliga ambulanssjuksköterskor via mail. Dessa fick sedan 
själva bedöma om de uppfyllde urvalskriterierna, samt om de önskade att delta i studien. 
Efter godkännande av ansvarig chef för ambulanssjukvården bestämdes ett antal dagar 
då författarna till uppsatsen befann sig på ambulansstationen. Under dessa dagar fick de 
ambulanssjuksköterskor som var intresserade av att delta muntlig information och 
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möjlighet att ställa frågor. Därefter intervjuades de ambulanssjuksköterskor som 
önskade delta i uppsatsens arbete.  
 
Intervjuguide 
Intervjuguiden bestod av semistrukturerade intervjuer, dels öppna frågor där 
informanten kunde tala fritt om fenomenet hot och dess innebörd för omvårdnaden i den 
prehospitala miljön, men även mer slutna frågor där vi kunde fråga om uppfattningen av 
det specifika fenomenet (Larsson, 1986). Beräknad tid per intervju var cirka 15-30 
minuter. Intervjuerna genomfördes enligt intervjuguide som beskrivs i bilaga B. 
 
Innan de skarpa intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju för att kontrollera hur 
väl intervjuguiden föll ut och om eventuella justeringar behövdes. Kristensson (2014) 
menar att genomförandet av pilotintervju leder till att författarna får möjlighet att testa 
sin intervjuguide för att eventuellt kunna justera den innan dess att de skarpa 
intervjuerna inleds. Vid pilotintervjun konstaterades att vissa justeringar kring 
uppbyggnaden av intervjuguiden behövdes göra för att göra möjligheten att fånga 
uppfattningen av hot som fenomen så stor som möjligt. Justeringarna bestod i att ändra 
strukturen samt att utveckla någon fråga och en justering av den uppskattade tiden som 
en intervju kom att ta. Pilotintervjun som genomfördes kom ej att inkluderas i resultatet 
då det insamlade materialet kunde tänkas skilja sig från det som kom att samlas in med 
den justerade intervjuguiden. 
 
Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes i en mindre möteslokal på ambulansstationen, för att ingen 
skulle störa under intervjun sattes en skylt med texten “Upptaget” upp på dörren. När 
lämplig informant påträffats presenterade sig författarna och frågade om personen hade 
fått information om vad intervjun skulle handla om. Alla informanter uppgav att de hade 
nåtts av informationen antingen via mejl, information på morgonmöte eller via uppsatt 
information på informationstavlan på stationen. Innan genomförandet av intervjuerna 
gavs informanterna både skriftlig och muntlig information avseende studien. De gavs 
även möjligheten att ställa frågor innan intervjun startade, under samtliga intervjuer 
närvarade båda författarna till studien. Intervjuerna kom att spelas in med hjälp av 
diktafon och transkriberades i efterhand ord för ord för att sedan analyseras. Längden på 
intervjuerna kom att variera mellan 14 och 23 minuter. Intervjuerna kom att utföras så 
att alla deltagare satt i en soffa snett emot varandra, inga störande moment uppfattades 
förekomma under intervjusituationerna. Varje intervju startade med första frågan i 
intervjuguiden, vad deras uppfattning är avseende hot och hotfulla situationer i arbetet, 
sedan fortlöpte frågorna olika beroende på vilka svar som informanterna gav. Innan 
varje intervju avslutades gick säkerställde författarna att alla frågor besvarats genom att 
gemensamt kontrollera mot intervjuguiden (bilaga B). Efter varje intervjuerna kodades 
den aktuella intervju med ett nummer. 
 
Dataanalys  
Analysen av det insamlade datamaterialet utfördes enligt Sjöström och Dahlgren´s 
(2002) modell. Då intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon transkriberades dessa 
ordagrant för att skapa ett underlag för analysen. Efter att intervjuerna transkriberats 
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lästes dessa genom ett flertalet gånger för att författarna till uppsatsen skulle bekanta sig 
med materialet. Sjöström och Dahlgren (2002) menar att analysprocessen består av 
olika steg och att det finns ömsesidiga relationer mellan dessa olika faser. 
Datamaterialet analyserades enligt nedan. 
  
Steg 1 
  
Under det första steget av analysen kom författarna att läsa igenom samtliga 
transkriberade intervjuer för att bekanta sig med materialet. Detta steg kallas för 
förtrogenhet, under denna fas gavs även författarna till uppsatsen möjlighet att korrigera 
eventuella fel som uppstod i samband med transkriberingen.  
  
Steg 2 
  
Under det andra steget sammanställdes informanternas svar som berörde det specifika 
fenomen som uppsatsen kretsar kring. Det mest centrala under andra steget var att hitta 
och identifiera de mest betydande berättelserna från varje informant. Betydelsefulla 
delar ur intervjuerna som berörde fenomenet plockades ut och sammanställdes i ett 
dokument. Varje textdel som plockades ut färglades för att enklare kunna härledas till 
rätt intervju och namngavs sedan med ord från textmassan. 
  
Steg 3 
  
Under det tredje steget utfördes en kondensering av de delarna som valdes ut från 
intevjuerna under steg två. Detta utfördes för att kunna finna identifiera de 
meningsbärande enheterna utifrån de längre utsagorna. Genom att under processen 
jämföra kondenseringarna med de ursprungliga meningarna hölls kondensering i 
överensstämmelse med originaltexten. 
 
Steg 4 
  
Under det fjärde steget bildades utifrån de tidigare stegen en preliminär gruppering av 
liknande utsagor från olika informanter. Genom att sortera kondenseringarna kunde 
olika grupper skapas som svarade mot syftet. Sorteringen gjordes manuellt genom att 
skriva ut kondenseringarna på papper och använda stora ytor för att få en god överblick 
till att kunna införliva de kondenseringar som passade ihop. 
  
Steg 5 
  
Det femte steget handlade om att genomföra en preliminär jämförelse mellan 
kategorierna som framkommit. Under denna fas försökte författarna till uppsatsen att 
skapa för varandra kvalitativt avgränsade kategorier som svarade an mot syftet med 
uppsatsen. Under denna process förekom revidering av vissa preliminära kategorier.  
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Steg 6 
  
Under det sjätte steget namngavs de kategorier som framkommit och därigenom 
skapades beskrivningskategorierna. Genom att läsa de uppfattningar som kategorin 
bestod av skapades namn till kategorierna för att spegla den innebörd som lyftes och 
som även svarade mot syftet. 
  
Steg 7 
  
Det sjunde steget innebar att en kontrastiv jämförelse av kategorierna genomfördes. 
Genom jämförelsen skapades beskrivningar av kategoriernas unika karaktärsdrag som 
svarade mot syftet. Här jämfördes också de olika beskrivningskategorierna med 
varandra avseende olikheter och likheter såväl som olika och lika uppfattningar inom 
samma beskrivningskategori. 
 
 
Forskningsetiska överväganden 
Då denna magisteruppsats inriktar sig på att intervjua ambulanspersonal och deras 
uppfattningar anses nyttan med magisteruppsatsen överstiga risken för deltagarna då 
personal inte bedöms vara en sårbar grupp och studien inte behandlar några känsliga 
personuppgifter. Innan uppsatsens intervjuer påbörjades genomfördes även en etisk 
egengranskning av författarna enligt riktlinjer från etikkommitén sydost som redovisas i 
Bilaga E. Genom att även gå ut med informationsbrev och tillämpa informerat samtycke 
tas hänsyn till informanternas självbestämmande. I informationen som gavs inför 
deltagandet tydliggjordes även information om rättigheten att när som helst avbryta sitt 
deltagande utan att ange ett skäl, samt att de uppgifter som samlas in avidentifieras, 
hanteras konfidentiellt och inlåst där enbart författarna har tillgång till det insamlade 
materialet, samt att det förstörs efter studiens genomförande. Innan intervjuerna 
påbörjades fick deltagarna att skriva på ett skriftligt informerat samtycke, se bilaga C. 
Detta informerade samtycke utfärdades i två exemplar, där deltagarna erhöll det ena. 
Innan intervjustart informerades deltagaren även muntligt att medverkan var på frivillig 
basis och kunde avbrytas när som helst utan att informanterna behövde ange ett skäl 
eller att det fick några konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Författarnas förförståelse 
Då båda författarna är verksamma inom ambulanssjukvården samt akutsjukvården finns 
en förförståelse om hur hotfulla situationer påverkar patientomhändertagandet och 
således också vårdmötet och vårdrelationen. Förförståelsen grundar sig i egna upplevda 
erfarenheter och tidigare införskaffad teoretisk kunskap. Detta är viktigt att ha i åtanke 
under intervjuer och bearbetning av insamlat datamaterial för att inte påverka 
informanterna under intervjuerna samt den efterföljande analys som ligger till grund för 
resultatet. Författarna till denna uppsats har inte som ambition att bekräfta en 
förutbestämd hypotes.  
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Resultat 

Studiens syfte är att undersöka ambulanssjuksköterskors uppfattning avseende hot i 
samband med omhändertagande av sjuk eller skadad person. Efter analys av det 
insamlade datamaterialet framkom följande beskrivningskategorier: Att det är en del av 
jobbet, Personliga förutsättningar och yrkeserfarenhet, Att hantera en hotfull situation, 
samt Att endast utföra det nödvändiga. Beskrivningskategorierna beskrivs nedan.  
 
Att det är en del av jobbet  
I den första beskrivningskategorin lyfts uppfattningen att hot och hotfulla situationer 
uppfattas vara en del i det arbete som ambulanssjuksköterskor utför. Att i arbetet 
konfronteras med situationer såsom adresser där risk att hotfulla situationer kan uppstå 
var förekommande bland flera av informanterna. En genomgående uppfattning hos 
informanterna är att att det var svårt att värja sig från att hamna i dessa situationer som 
ambulanssjuksköterska och att det många gånger handlade om att försöka vara så 
förutseende som möjligt och om situationen väl uppstår kunna hantera denna. 
  

”Det är en del i jobbet” (8) 
  
Även om uppfattningen att dessa situationer är mer vanligt förekommande så är det 
många informanter som inte uppfattar att den mängd hotfulla situationer behöver 
innebära ett problem i deras arbete. Kring uppfattningen om hotfulla situationer är mer 
vanligt förekommande idag än förr så är det något splittrade uppfattningar. Ett flertal av 
informanterna uppfattade att den faktiska mängden hotfulla situationer nog är ungefär 
densamma som tidigare men att toleransen för vad som acceptabelt beteende idag skiljer 
mot hur det var förr. 

  
”Mer vanligt nu än förr, dock tycker jag inte att det är något problem” (9) 

  
“Det är ju något vi får leva med i vårt arbetet… men jag… jag undrar om det är 

mer förekommande idag än förr... snarare än att vi idag inte accepterar ett beteende 
som vi uppfattar som hotfullt. Förr så skakade man kanske bara på huvudet... medans 

idag så säger vi ifrån” (7) 
  
 
Personliga förutsättningar och yrkeserfarenhet 

Det finns i den andra beskrivningskategorin en uppfattning bland flertalet informanter 
att yrkeserfarenhet och personliga förutsättningar påverkar hur en situation uppfattas. 
Uppfattningar beskrivs avseende både könstillhörighet och yrkeserfarenhet. Vid 
upprepade tillfällen beskrivs det som en positiv uppfattning att jobba man och kvinna 
tillsammans då den differentierade besättningen i förhållande till könsfördelning kan 
skapa strategier att hantera en hotfull situation. Det beskrivs även att en ökad 
yrkeserfarenhet leder till en ökad förmåga att hantera ett hot varför informanterna 
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uppfattade yrkeserfarenheten som en viktig del i arbetet att göra ett omhändertagande av 
en sjuk eller skadad person under en hotfull situation.  
 
“Jag måste säga att jag tycker det är bra när vi åker en tjej och en kille. Det uppväger 
liksom, kommer vi två tjejer in till en missbrukare så skulle jag nog känna mig … men 
det är alltid bra att vara en av varje och då kan man ju möta dom på lite olika sätt tror 

jag.” (10) 
 
Ytterligare uppfattningar från flertalet informanterna visar på att de personliga 
erfarenheterna och hur den egna personligheten kan göra att en variation i vad som 
uppfattas som hot finns. Ett antal informanter uppgav att de nästan aldrig anser att de 
befinner sig i en hotfull situation samtidigt som antal andra informanter visar på 
uppfattningar att de lätt uppfattar hot och hotfulla situationer som riktade mot den egna 
personen. 
 

“Och då kan det ju va liksom att “jag ska döda dig din jävel”, men det kanske inte är 
någonting jag tar på allvar, men ändå är det ju ett verbalt hot. Så det, det liksom hur 

känslig man är som person och sen hur man definierar det också.” (1) 
  
Att hantera en hotfull situation 
Den tredje beskrivningskategorin innefattar olika aspekter av miljön som bidragande 
orsak till uppfattningen av hur hot påverkar omhändertagandet av sjuk eller skapad 
person inom den prehospitala miljön. Att ta kontroll för sin egen säkerhet uppfattades 
som viktigt för att kunna genomföra ett adekvat omhändertagande. Att skapa en trygg 
miljö innebär dock att fokus flyttades från patient till omgivningen. 
  
 “jag fokuserar nog lite mer på det andra, runt patienten. Så jag hoppas då att kollegan 
inte gör det, på samma sätt, utan att kollegan säger till mig om det är en dålig patient 
och jag kan direkt gå dit, och att jag kan säkra upp att det är en hotfull situation och vi 

kan backa ut istället” (5) 
  
I en situation som uppfattas som hotfull uttrycks ett antal uppfattningar om vikten av att 
skapa ett säkert vårdutrymme, både för ambulanspersonalen själv men även för 
patientens skull. Att röra sig undan från den hotfulla miljön och att istället skapa en 
kontrollerbar miljö och för att kunna skapa ett säkert vårdutrymme där fokus kan läggas 
på patienten som inte är hotfull uttrycktes av flertalet informanter, och beskrivs som en 
viktig del i omhändertagandet. Att skapa ett säkert vårdutrymme kunde innefatta både 
som ovan att röra sig ifrån den hotfulla miljön eller att använda ambulansen som ett 
skydd för att skapa förutsättningar för ett kontrollerat utrymme.  
  

“Annars är det ju att försöka få in patienten i bilen och stänga dörren och börja 
rulla, för då får du ju ett vårdutrymme där det bara är jag och patienten.” (3) 

  
 Andra sätt att hantera dessa situationer var att leta efter ting eller tecken i miljön för att 
kunna minimera och avvärja hot. Att tänka på sin egen säkerhet är något som flertalet 
informanter beskriver vara viktigt. För att kunna hantera en hotfull situation är en 
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genomgående uppfattning från informanterna att man ofta tar hjälp av polisen. Genom 
att tillkalla polis kan de rikta sitt fokus mot den hotfulla situationen samtidigt som 
ambulanssjuksköterskorna kan fokusera på patienten. 
  

“för honom vill jag ju inte ha med. Utan då kom ju polisen istället” (1) 
  

”Haft med polis och då känner jag att då behöver inte jag ta om det skulle bli ett 
hot” (3) 

  
Men informanterna menar även att situationen kan förvärras av att polis kommer till 
platsen och att det i sin tur kan påverka den hotfulla situationen i negativ riktning. Att 
tillkalla polis är något som innebär att patienten får vänta på vård då 
ambulanssjuksköterskorna avvaktar polisens assistans innan de åker fram till patienten. 

 
”Poliserna när dom är med, dom lockar fram det dåliga hos en del då” (9) 

  
Att endast utföra det nödvändiga 
I den fjärde beskrivningskategorin framkommer uppfattningar avseende hur 
omhändertagandet av sjuk eller skadad person påverkas av en hotfull situation. En 
uppfattning som delas av flera informanter är att ambitionsnivån hos 
ambulanssjuksköterskan dras ner i samband en hotfull situation.  Informanterna 
uppfattar att de vårdåtgärder och bedömningar som utförs under omhändertagandet 
begränsas till de mest nödvändiga, vilket informanterna beskriver som att det renderar i 
en sämre bedömning. Vidare beskriver informanterna att det leder till en påverkan av 
bedömningen av den sjuke eller skadade personen. En del av uppfattningarna grundar 
sig i en rädsla för att hänvisa till en annan vårdnivå då det skulle kunna leda till en 
eskalering av den hotfulla situationen. Det föranleder då en transport till 
akutmottagningen trots att det i vissa fall inte föreligger ett behov av akutsjukvård. 
  

”Ja det var ju hundra procent fokus på patienten innan kanske, nu kanske 
patienten är femtio procent fokus och femtio procent är miljön runt omkring” (5) 

  
”Det kanske inte är den patienten man lägger handen på och känner lite extra 

på pulsen eller sådär, det gör man nog kanske inte utan man gör det absolut 
nödvändigaste” (10) 

  
Andra informanter beskriver att en hotfull situation inte påverkar den vård som ges till 
den drabbade personen. Uppfattningen är att samma vård ges trots ett föreliggande hot. 
En del av informanterna beskriver en uppfattning av att hotet inte riktas mot dem 
personligen, och därför inte heller föranleder något avsteg från den vård som ges till den 
sjuke eller skadade personen.  
  

”Jag kan nog anse att jag ger dom samma vård trots att dom är hotfulla…” (9) 
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”Man gör en sämre bedömning helt enkelt, man drar ner på ambitionsnivån, tragiskt 
nog men så är det nog, faktiskt…” (4) 

  
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med magisteruppsatsen var att undersöka ambulanssjuksköterskors uppfattning 
avseende hot i samband med omhändertagande av sjuk eller skadad person. Med syftet 
som grund då uppfattningen var det fenomen som skulle studeras föll valet på en 
empirisk kvalitativ ansats och en analys medelst fenomenografi för att lyfta fram vad 
det kunde finnas för uppfattningar kring syftet.  
 
Genom att det ändamålsenliga urvalet som låg till grund för uppsatsen tillämpades 
kunde en variation av informanter med olika uppfattningar om det undersökta 
fenomenet rekryteras (Larsson & Holmström, 2017) vilket ses som en styrka i arbetet.  
Att använda ett slumpmässigt urval kan tyckas logiskt men Larsson (1986) 
argumenterar för att om vi vill finna olika uppfattningar så kan det finnas en vinst i att 
söka efter informanter där vi tror oss finna dessa olikheter.  Variationen i urvalet bestod 
av en åldersmässig variation som Larsson och Holmström (2017) menar är en fördel, 
där den yngsta informanten var 31 år gammal och den äldsta informanten var 63 år 
gammal. På så vis skapades även en variation i arbetslivserfarenhet. Dock rekryterades 
samtliga informanter från samma ambulansstation i en mellanstor stad i södra Sverige, 
vilket kan vara en begränsning då det kan finnas en variation mellan olika arbetsplatser 
då Larsson och Holmström (2017) menar att det är fördel att söka informanter som har 
erfarenhet från olika arbetsplatser. Dock framkom vid intervjuerna att de informanter 
som inkluderades i studien hade erfarenhet från andra ambulansstationer runt om i 
Sverige, vilket då ansågs vara ett ändamålsenligt urval.  
 
Vid rekryteringen av informanterna lämnades först skriftlig information angående 
uppsatsens innehåll och tillvägagångssätt. Därefter gavs de som visade ett intresse att 
delta ytterligare muntlig information och möjlighet att ställa frågor innan intervjuerna 
påbörjades. Vid tillämpande av en fenomenografisk metod handlar det om en 
balansgång i att ge information till informanterna men samtidigt inte blotta för mycket 
av uppsatsens syfte då det kan påverka informanternas uppfattningar, vilket var en 
utmaning (Marton & Booth, 2000).  
 
Genomförandet av intervjuerna skedde på ambulansstationen då informanterna var i 
tjänst, vilket var en förutsättning för att klara av att rekrytera tillräckligt många 
informanter för att möjliggöra ett resultat som speglade olika uppfattningar av det 
studerade fenomenet. Att genomföra intervjuerna under tjänstgöring skulle kunna ses 
som en negativ aspekt då informanterna kan tänkas känna sig stressade av att de 
befinner sig på arbetet det är av vikt att intervjuerna kan genomföras ostört (Danielsson, 
2017). Under intervjuernas gång samt vid genomlyssning och transkribering uppfattade 
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dock ingen av författarna att detta var något som påverkade kvaliteten i den insamlade 
datan. Totalt intervjuades tio ambulanssjuksköterskor varav alla intervjuer inkluderades 
i uppsatsen. Transkriberingen av den insamlade datan genomfördes så att författarna 
initialt transkriberade hälften av materialet var och en, sedan kontrollerades varandras 
transkriberingar för att kontrollera att dessa var korrekta. Vid inspelning användes 
mobiltelefon med en applikation avsedd för inspelning av intervjuer, kvaliteten på den 
inspelade datan bedömdes av båda författarna som god och inga förluster av innehåll 
bedöms ha gjorts vid transkriberingen. 
 
Optimalt antal informanter vid en fenomenografisk metod är cirka 30 stycken, dock så 
framkommer sällan några nya uppfattningar redan vid tio stycken (Larsson & 
Holmström, 2017). I och med att författarna noterade en mättnad i det insamlade 
materialet genom att flertalet uppfattningar upprepades så gjordes bedömningen att 
antalet informanter var tillräckligt för att skapa ett trovärdigt resultat.  Utmaningen vid 
tillämpandet av fenomenografisk metod är att intervjua tillräckligt många personer för 
att skapa ett innehållsrikt datamaterial med den variation som fenomenografin söker. 
Samtidigt kunde för många intervjuer skapa en för stor textmassa som hade blivit alltför 
omfattande att analysera (Larsson & Holmström, 2017). Intervjuer som analyseras med 
hjälp av fenomenografisk metod balanserar mellan djup och ytlighet, å ena sidan kan 
djupintervjuer skapa för svåranalyserat innehåll och ett material som författarna inte 
mäktar med att analysera, å andra sidan så var målet att ändock finna nya sätt att belysa 
uppfattningar om ett fenomen på, vilket skapar krav på att materialet inte är alldeles för 
ytligt (Marton & Booth, 2000).  
 
Enligt Larsson & Holmström (2017) är individuella intervjuer med öppna frågor det 
mest vanligt förekommande inom fenomenografin, samtidigt som Sjöström & Dahlgren 
(2002) menar att semistrukturerade intervjuer är det mest vanligt förekommande inom 
fenomenografin. Intervjuerna utfördes således individuellt, men då författarna till 
uppsatsen inte tidigare genomfört någon uppsats med kvalitativ design tidigare togs 
beslut att genomföra semistrukturerade intervjuer för att inte missa någon väsentlig del 
under intervjuerna. Genom att ta det beslutet fick alla informanter samma frågor, men 
med möjlighet att besvara frågorna kring det undersökta fenomenet fritt. Att utföra 
semistrukturerade intervjuer menar Kristensson (2014) är en styrka om man som 
intervjuledare är oerfaren, vilket författarna till uppsatsen betraktas vara. Innan 
intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotintervju för att testa intervjuguiden. Efter 
pilotintervjun gavs möjlighet att justera intervjuguiden inför de skarpa intervjuerna, 
vilket betraktas som en styrka då frågorna ansågs ge bättre svar mot syftet (Kristensson, 
2014).  
 
Fenomenografin beskrivs som en passande metod för att leta efter olikheter i 
uppfattningar av fenomen, ursprungligen var metoden tänkt framför allt i en pedagogisk 
miljö men har anammats till att användas inom ett flertal områden som bland annat 
omvårdnad (Larsson & Holmström, 2017). En aspekt vid användande av en 
fenomenografisk metod som ses som en begränsning är att metoden söker ej att finna 
generaliserbarhet i resultatet, målet är att istället finna och lyfta den mängd av skilda 
kvalitativa uppfattningar som kan finnas. Enligt Marton & Booth (2000) kan 
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överförbarheten med den valda metoden ifrågasättas men däremot så kan metoden 
användas för att öka förståelsen för olika människors uppfattningar av fenomen och ge 
insikter som kan vara värdefulla kring det undersökta fenomenet.  
 
Genom att datan analyserades av två författare kan det stärka den bearbetning som 
gjorts då risken för misstolkningar minskas när fler personer granskat den insamlade 
datan (Marton & Booth, 2000). Det finns en risk med förförståelse som påverkar ett 
resultat på grund av författarnas tidigare erfarenhet av fenomenet. Genom att tidigt i 
processen tydliggöra sin egna förförståelse kan också påverkan på den insamlade datan 
minskas och på så sätt stärka studiens pålitlighet. Genom att använda sig av reflexivitet, 
att tydliggöra för sig själv och för läsaren vilken förförståelse kan författarna stärka det 
resultat och dom slutsatser som presenteras och att dessa speglar på vilket sätt 
informanterna uppfattar det undersökta fenomenet (Priebe & Landström, 2017).  
 
Fenomenografin var ett helt nytt område för båda författarna till uppsatsen, något som 
gjorde processen lång och periodvis svår. Genom att konsultera ett flertal olika 
metodböcker skapades dock en stabil grund för att analysarbetet blev väl genomfört och 
en förståelse för fenomenografin skapades. Genom att citat används så stärks resultatet 
då läsaren kan följa den transkriberade intervjudatan som ligger till grund för resultatet, 
att arbeta med citat är en stor del inom fenomenografin (Marton & Booth, 2000). 
 
Resultatdiskussion 
Uppsatsen syfte var att beskriva hur ambulanssjuksköterskor uppfattade hot i samband 
med omhändertagande av sjuk eller skadad person. Ur den insamlade intervjudatan 
skapades fyra beskrivningskategorier som diskuteras nedan. 
 
I det föreliggande resultatet framkom uppfattningar under den första 
beskrivningskategorin, att hotfulla situationer är en del av ambulanssjuksköterskans 
yrkesutövning och att det är en faktor som ingår i arbetet. Dock fanns det en varierande 
uppfattning avseende hot, något som enligt resultatet berodde på personliga 
erfarenheter. En del informanter uppgav att de inte tyckte att hotfulla situationer var ett 
problem samtidigt som andra informanter uppgav att hotfulla situationer är ett problem 
inom den prehospitala miljön. Det påvisar variationen som fenomenografin syftar till att 
belysa. Det stämmer överens med den forskning som Petzell, Tällberg, Lundin & 
Suserud (2011) samt Suserud, Blomqvist & Johansson (2002) tidigare presenterat där 
majoriteten av deltagarna i deras studier angav att de någon gång under sin 
yrkesutövning utsatts för en hotfull situation.  
 
Attityden kring vad som uppfattas att vara en hotfull situation kan komma att påverka 
tiden till första ambulans anländer till patient. Med en förlängd väntetid till första 
vårdinsats kan risken för livshotande komplikationer öka, beroende på typ av skada eller 
sjukdomsfall. I förlängningen kan det tänkas skada förtroendet för ambulanssjukvården 
och ha en negativ inverkan på den vårdrelation som uppstår vid första kontakten mellan 
ambulanssjuksköterskan, patienten och eventuella anhöriga på plats. Då en 
ambulanssjuksköterska måste vara lyhörd för att inbjudas till att erfara patientens 
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livsvärld kan relationen mellan ambulanspersonalen samt patient och anhöriga bli 
ansträngd och skapa ett bristande möte (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
I den andra beskrivningskategorin i det föreliggande resultatet var det ett tydligt fokus 
på hur informanterna uppfattade att de personliga förutsättningarna påverkade dels en 
hotfull situation men också hur en hotfull situation utvecklas. En viktig aspekt i fynden 
var att många informanter beskriver att det kan finnas en trygghet i att ett ambulansteam 
består av olika kön, ett fynd som kan kopplas mot livsvärldsperspektivet. En livsvärld är 
alltid unik och genom att kunna möta patienter i en hotfull situation med olika 
förståelser för hur andras livsvärld kan te sig, att kunna möta patientens livsvärld för att 
minska en hotfull eller potentiellt hotfull situation genom att kunna relatera din sin egen 
livsvärld.  
 
Att möta patientens livsvärld för att eventuellt kunna hantera en hotfull situation var 
också något som kom med yrkeserfarenheten. Genom att vara medveten om sitt 
yrkeskunnande på så sätt kunna skapa en god vårdrelation var en uppfattning som var 
återkommande. I en vårdrelation är det av vikt att vara medveten om den maktobalans 
som finns (Bremer, 2016), och att använda sin yrkeserfarenhet för att skapa en mer 
jämlik vårdrelation och därigenom skapa en möjlighet till en god vårdrelation. Att som 
ambulanspersonal utsättas för hot och hotfulla situationer kan ge konsekvenser i form av 
psykisk ohälsa (Gómez-Gutiérrez, Bernaldo-De-Quirós, Piccini & Cerdeira, 2016). Att 
som ambulanspersonal bli utsatt och ådra sig dessa konsekvenser påverkar och 
förändrar ens livsvärld och i förlängningen också påverka vårdrelationen med patienten 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Inom den tredje beskrivningskategorin betonas miljöns inverkan på uppfattningen av 
hot. Att skapa en trygg miljö var något som återkom under intervjuerna, både att ha 
kontrollen över miljön och vid behov kunna skapa sig ett vårdutrymme för att kunna ge 
adekvat vård. Vidare framkom olika strategier för att skapa en trygg miljö, vilket bland 
annat kom att handla om egna säkerhetsåtgärder, samt att ta hjälp från andra. Att ta 
hjälp från andra innebar enligt flertalet informanter att tillkalla polis som då skulle 
ansvara för tryggheten för ambulanssjuksköterskorna. Ahl, Hjälte, Johansson, 
Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud (2005) menar i likhet med detta i sin studie 
där ambulanssjuksköterskor intervjuades att hotfulla situationer är en del av den 
prehospitala vården som är mer vanligt förekommande.  
 
Att möta hotfulla patienter menar Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson 
& Suserud (2005) kräver en extra omsorg från ambulanssjuksköterskan för att möta 
patientens livsvärld, men att man till vissa adresser inte anländer utan närvaro av 
polisen. Användandet av polis tycks vara något splittrat hos informanterna, å ena sidan 
så uttrycks det från flera att om det blir för stökigt så får polisen ta hand om situationen 
samtidigt som ambulanspersonalen håller sig mer på avstånd. Å andra sidan uppfattar 
flertalet informanter också att polisens närvaro kan trigga en situation till att bli än mer 
hotfull, vilket kan göra att användandet av polisen i vissa situationer kan tyckas vara ett 
tveeggat svärd. Då uppfattningen avseende hot varierar leder det till att polis tillkallas 
till vissa situationer där det uppfattas som hotfullt, men andra kollegor i samma situation 
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väljer istället att inte tillkalla polis och istället hantera situationen på egen hand. Att 
chansa på att situationen håller sig hanterbar och kanske utsätta sig själv eller kollegan 
för risker eller riskera att en situation som kanske inte hade blivit hotfull utvecklas till 
det om polisen anländer till platsen. 
 
Den fjärde beskrivningskategorin i det föreliggande resultatet lyfter informanterna de 
konsekvenser som en hotfull situation får för omvårdnaden som ges till patienten. Här 
ansåg en del av informanterna att en hotfull situation leder till negativa följder i form av 
bristande bedömning då det inte bara är patienten som är i fokus. Vid en hotfull 
situation utförs endast de mest nödvändiga åtgärderna vid bedömning och behandling 
vilket informanterna uppfattade påverkade vårdrelationen negativt. Detta är i likhet med 
vad Suserud, Blomquist och Johansson (2002) menar i sin forskning. I deras forskning 
ansåg deltagarna att en hotfull situation resulterar i ett avståndstagande till patienten 
samt att endast de mest nödvändiga åtgärderna utförs i omvårdnaden (Suserud, 
Blomquist & Johansson, 2002) Dock ansåg andra informanter i det föreliggande 
resultatet att en hotfull situation inte påverkar omhändertagandet utan att patienter under 
hotfulla situationer erhåller samma vård och vårdåtgärder som vid en icke hotfull 
situation.  
 
Att vården och vårdrelationen blir lidande i en situation som kan uppfattas som hotfull 
kan uppfattas vara i strid med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), där en vård som är 
lika för befolkningen ska ges till var och en utefter behov. En situation som 
ambulanssjuksköterskan uppfattar som hotfull kan som resultatet visar göra att vården 
som ges inte blir lika, att det som görs är endast det som uppfattas som nödvändigt för 
att få patienten till sjukhus. 
 
Trots att förekomsten av hotfulla situationer enligt tidigare studier visat sig vara hög, 
visar en studie att ambulanspersonal inte upplever att de har tillräckligt med utbildning 
och kompetens för att kunna hantera dessa situationer (Bentley & Levine, 2016). 
Avander, Heikki, Bjerså och Engström (2016) som i sin studie inriktat sig på 
sjuksköterskor inom traumavård, menar att hot riktat mot vårdpersonal påverkar både 
det professionella omhändertagandet av patienten, men att det även påverkar privatlivet 
för vårdpersonalen.  
 
Det är viktigt att det finns en beredskap och kunskap avseende hot riktat mot 
vårdpersonal och hur dessa situationer kan förebyggas. Resultatet i en studie som tittade 
på konsekvenser av hot riktat mot ambulanspersonal pekar på att det förekommer 
konsekvenser i form av oro, emotionell utmattning och personlighetsförändringar bland 
ambulanspersonal som varit utsatta (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez, & Cerdeira, 
2015). Behov av utbildning för att motverka hotfulla situationer och undvika att 
våldsamma situationer uppstår är nödvändig (Koristas, Boyle & Coles, 2009; Maguire, 
O'Meara, O'Neill, & Brightwell, 2017). Konsekvenser av hot mot ambulanspersonal 
skulle kunna, förutom den individuella påfrestningen med allt som det innebär även 
mynna ut i sjukskrivningar vilket slår brett mot samhället i stort. 
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Kliniska implikationer 
Det föreliggande resultatet kan ligga till grund för att förstå fenomenet hur 
ambulanssjuksköterskor uppfattar hotfulla situationer. Genom att förstå dessa 
uppfattningar kan strategier skapas för att hantera dessa situationer. För att kunna 
erbjuda en god evidensbaserad vård med patientens livsvärld i fokus samt skapa en god 
vårdrelation i situationer som ambulanssjuksköterskan uppfattar som hotfull krävs 
utbildning. Men innan utbildningar kan bli aktuella finns det en vinst i att förstå vilka 
uppfattningar som finns kring hot och hotfulla situationer samt hur dessa påverkar 
omvårdnaden i den prehospitala miljön för att skapa en så välgrundad utbildning som 
möjligt. 
 
Slutsats 
Uppfattningen kring hot inom den prehospitala miljön varierar och problemets dignitet 
varierar mellan ambulanssjuksköterskor. Vid en situation som uppfattas som hotfull 
påverkas den så betydelsefulla vårdrelationen negativt. En fördel i dessa situationer är 
att ha en differentierad ambulansbesättning bestående av både man och kvinna. Vid en 
situation som av ambulanssjuksköterskan uppfattas som hotfull tar man ett steg tillbaka 
och gör endast de mest nödvändiga åtgärderna för patienten. Den egna säkerheten 
uppfattas som en viktig ingrediens vid hotfulla situationer. Att skapa ett säkert 
vårdutrymme är högsta prioritet inom ambulanssjukvården, och enligt det föreliggande 
resultatet leder yrkeserfarenhet till en ökad insikt avseende säkerheten för 
ambulanssjuksköterskan. I vissa situationer tvingas ambulanssjuksköterskan ta hjälp 
från polisen för att skapa en säker vårdmiljö, men uppfattningen är att närvaro av polis 
samtidigt kan leda till en eskalering av en hotfull situation.  
 
Fortsatt forskning 
Hotfulla situationer är något som förekommer inom ambulanssjukvårdens kontext och 
är ett problem som tenderar att öka. I det föreliggande resultatet framkommer 
ambulanssjuksköterskans uppfattningar kring fenomenet. Förslagsvis kan således 
framtida forskning innefatta patientens upplevelser eller uppfattningar kring hotfulla 
situationer inom den prehospitala vården. En aspekt som framkom i resultatet och skulle 
kunna bli föremål för fortsatt forskning är det ambivalenta förhållandet till polisen, hur 
samarbetet fungerar och vad finns det för upplevelser av att ta hjälp av polisen. 
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Bilagor 
 
Bilaga A - Informationsbrev till ambulanssjuksköterskor  
 
- förfrågan om deltagande i intervjustudie om uppfattningar av hot inom 
ambulanssjukvården 
 
Hotfulla situationer är något som ambulanspersonal i allt högre omfattning utsätts för i 
sin yrkesutövning. Att identifiera riskfyllda miljöer framhålls i kompetensbeskrivningen 
för ambulanssjuksköterska. Trots det är detta ett område som är eftersatt inom det 
vårdvetenskapliga området. Syftet med vår magisteruppsats på avancerad nivå är därför 
att beskriva vad som uppfattas som hot och hur den hotfulla situationen påverkar 
vårdrelationen i den prehospitala miljön.  
 
Du som är sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård 
och har varit verksam inom ambulanssjukvården i minst ett år tillfrågas härmed att delta 
i studien. För att delta i studien och kunna besvara frågorna under intervjun ska även ha 
en erfarenhet från situationer som du bedömt som hotfulla i din yrkesutövning.  
 
Magisteruppsatsen genomförs som en intervjustudie med förutbestämda frågor men 
med möjlighet att berätta fritt och varje intervju beräknas ta cirka 15-30 minuter. 
Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas till text och utgöra grunden till 
resultatet i uppsatsen. Du har själv möjlighet att välja tid och plats för intervjun, 
önskvärt vore att genomföra intervjun under någon av veckorna 4, 5 eller 6 (22/1 t.o.m. 
11/2). 
 
Konfidentialitet garanteras genom att det insamlade materialet avidentifieras och kodas, 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt, i ett låst utrymme, och endast 
tillgängligt för författarna till uppsatsen. Medverkan i studien bygger helt på frivillighet 
och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan utan närmare motivering. Efter 
studiens genomförande kommer det insamlade materialet att förstöras. Färdigställd 
magisteruppsats på avancerad nivå kommer att presenteras vid Linnéuniversitet i Växjö.  
 
Ytterligare upplysningar och svar på eventuella frågor lämnas av ansvariga nedan.  
 
Växjö 2018-01-16 
 
Jim Stein 
Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård vid 
Linnéuniversitetet Växjö 
Telefonnummer: 070 358 87 85 
Mailadress: js224kz@student.lnu.se 
 
Albin Blixt 
Leg. Sjuksköterska 
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Student specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård vid 
Linnéuniversitetet Växjö 
Telefonnummer: 076 105 82 05 
Mailadress: ab224fe@student.lnu.se 
 
Projektansvarig och handledare för magisteruppsatsen 
Hanna Holst, Lektor, Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
351 95 Växjö 
hanna.holst@lnu.se  
0470- 70 83 10  
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Bilaga B - Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Ålder, kön, arbetslivserfarenhet inklusive år som verksam ambulanssjuksköterska. 
 
Frågeställningar: 
 
- Vad är din uppfattning av hot och hotfulla situationer i ditt arbete? 
- Har du befunnit dig i en situation i din roll som sjuksköterska som du uppfattat som 
hotfull?  
- Berätta om situationen: Vad hände enligt din uppfattning? 
- På vilket sätt uppfattades situationen som hotfull? 
- Vem eller vad var det som gjorde att du uppfattade situationen som hotfull? 
- Hur uppfattar du att den hotfulla situationen påverkade vårdrelationen till patienten? 
- På vilka sätt uppfattar du att vårdrelationen påverkas om det är en anhörig eller annan 
utomstående person på aktuell plats som uppfattas som hotfull? 
- Uppfattar du att din ålder och arbetslivserfarenhet har påverkat din uppfattning 
avseende hot i ditt arbete? 
- Uppfattar du att din könstillhörighet medför en viss syn på hot och hotfulla situationer 
i din yrkesroll? 
 
 
 
 
 
  

31 



 

 

 

 

Bilaga C - Informerat samtycke 
 
Att vårda under hot - ambulanssjuksköterskors uppfattningar av hot inom 
ambulanssjukvård - en intervjustudie. 
 
Jag har tagit del av informationen om studien Att vårda under hot - 
ambulanssjuksköterskors uppfattningar av hot inom ambulanssjukvård, fått tillfälle att 
ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. Jag har även fått 
information om att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt, samt att deltagandet är 
frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 
 
 _________________________________________________________  
Underskrift av forskningsperson  
 
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum  
 
_________________________________________________________  
Underskrift av informationsgivare  
 
_________________________________________________________ 
Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga D - Informationsbrev till chefer inom ambulanssjukvården 
 
Vi är två studenter på Linnéuniversitetet som läser specialistsjuksköterskeutbildningen 
med inriktning mot ambulanssjukvård. Som blivande ambulanssjuksköterskor har vi 
noterat en ökande diskussion kring hotfulla situationer i den prehospitala miljön och ska 
skriva en magisteruppsats kring detta under våren 2018. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva uppfattningen av hot och hur vårdmötet påverkas vid situationer som uppfattas 
som hotfulla i den prehospitala miljön.  
 
Vår ambition är att intervjua (under vecka 4-6) cirka 15 ambulanssjuksköterskor 
avseende området kring hotfulla situationer. Dessa ambulanssjuksköterskor kommer i 
sin tur att erhålla både skriftlig information genom ett informationsbrev samt ha 
möjlighet att ställa frågor innan påbörjandet av intervjuer. Deltagandet är frivilligt, 
datamaterialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och medverkan kan 
när som helst avbrytas utan närmare redogörelse. Efter avslutat arbete kommer allt 
insamlat material att förstöras. Informerat samtycke tillämpas. Resultatet kommer sedan 
att redovisas i form av en magisteruppsats inom ämnet vårdvetenskap vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Vi önskar således ditt samtycke till att genomföra studien 
inom ert verksamhetsområde.  
 
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. 
 
Växjö 2018-01-16 
 
Jim Stein 
Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård vid 
Linnéuniversitetet Växjö 
Telefonnummer: 070 358 87 85 
Mailadress: js224kz@student.lnu.se 
 
Albin Blixt 
Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård vid 
Linnéuniversitetet Växjö 
Telefonnummer: 076 105 82 05 
Mailadress: ab224fe@student.lnu.se 
 
Projektansvarig och handledare för magisteruppsatsen 
Hanna Holst, Lektor, Linnéuniversitetet 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
351 95 Växjö 
hanna.holst@lnu.se  
0470- 70 83 10  
 
Godkännande till genomförandet av studien 
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Härmed godkänner jag i egenskap av chef genomförandet av studien i form av 
intervjuer inom Ambulanssjukvården enligt vad som beskrivs ovan. 
  
Underskrift:_______________________________________________ 
  
Namnförtydligande: _____________________________________ 
  
Ort & Datum: _____________________________________________ 
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Bilaga E - Etisk egengranskning 
 
    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla 
känsliga personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

    X  

2 Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp 
på deltagarna (även sådant som inte avviker 
från rutinerna men som är ett led i studien)? 

    X  

3 Är syftet med undersökningen att fysiskt 
eller psykiskt påverka deltagarna (t.ex. 
behandling av övervikt) eller som innebär 
en uppenbar risk att påverka? 

    X  

4 Används biologiskt material som kan 
härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov )? 

     X 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk 
funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

    X  

6 Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

     X 

7 Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas 
till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).  

     X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande 
risk-nytta samt anpassat till nivån på 
studien. 

X      
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9 I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs 
av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om 
medverkan klart framgår. (För studier med 
minderåriga krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

 X     

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och 
detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt 
att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

 X     

12 Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

 X     
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