
 

 

 

Magisteruppsats 

Bemötande inom  

ambulanssjukvården 

 - En intervjustudie med ambulanssjuksköterskor 

 

Författare: Anja Ekblad & Pollan 

Jämbring  

Handledare: Marcus Granmo 

Examinator: Sofia Almerud 
Österberg 
Termin: VT 2020 

Ämne: Vårdvetenskap, 
Självständigt arbete med 
inriktning mot 
ambulanssjukvård 15 Hp 

Nivå: Avancerad. 

Kurskod: 4VÅ30E 
 



 

  
 

1 
 

Abstrakt 
 

Bakgrund: Bemötandet är en essentiell del i vårdmötet. Att ambulanssjuksköterskan har insikt kring 

bemötandets betydelse i vårdmötet med patienten är av största vikt. Ett bristande bemötande kan leda till 

att bedömningen blir undermålig vilket äventyrar patientsäkerheten. Tidigare forskning kring hur 

ambulanssjuksköterskan upplever bemötandet inom ambulanssjukvården är begränsad.  

Syfte: Var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser kring bemötande inom ambulanssjukvården. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie där deltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval. Graneheim och 

Lundmans innehållsanalys användes för att analysera de nio ostrukturerade intervjuerna som ägde rum på 

två ambulansstationer, belägna i södra Sverige.  

Resultat: I resultatet framgick det att upplevelsen av bemötandet inom ambulanssjukvården är gott och de 

flesta hade en klar bild över hur ett gott bemötande i vårdmötet bör vara. Ambulanssjuksköterskorna hade 

en insikt i att de själva och kollegor ibland brast i sitt bemötande och kunde i de flesta fall beskriva 

orsaker till detta skedde och efterföljande konsekvenser. Studiens främsta fynd visar på att 

ambulanssjuksköterskan upplever att det är ett hårdare klimat idag och att problematiken kring bemötande 

har en tendens att öka.  

Slutsats: Ambulanssjuksköterskor är medvetna om betydelsen av ett bra bemötande i vårdmötet. De har 

god kännedom kring vilka olika konsekvenser ett bristande bemötande kan få för patienten och att det kan 

påverka patientsäkerheten. Det finns en viss problematik kring ett bristande bemötande som 

ambulanssjuksköterskorna upplever har ökat men även att klimatet har blivit hårdare. Aktuell forskning 

behöver uppdateras för att belysa problemområdet och skapa handlingsplaner för att förhindra en negativ 

utveckling.  

Nyckelord: ambulanssjuksköterskans upplevelse, bemötande, ambulanssjukvård. 
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Abstract 
 

Introduction:  

How we treat others is an essential part of the care meeting with patients. To possess an insight and to own 

a self knowledge regarding the treatment of others is of great importance.                 

Bad treatment can lead to poor assessments and examinations, which jeopardizes patient safety. 

Previous research on how the ambulance nurse experiences how we treat others in the ambulance services 

is very limited.  

Purpose: Was to illustrate the ambulance nurse´s experience of how we treat others among the ambulance 

services.  

Methods: A qualitative interview study were conducted where the informants were chosen through a 

convenience selection. The method for analysis were the one of Graneheim and Lundman and was applied 

to analyse the nine unstructured interviews that took place in two ambulance stations, both situated in the 

south of Sweden.  

Results: The results showed that the experience of the treatment in the ambulance care is good and that 

most ambulance nurses had a clear picture of what good treatment in the care meeting should be like. The 

ambulance nurses had an insight that they themselves and colleagues sometimes burst in their treatment 

regarding patients and could in most cases describe reasons why this happened and the consequences of it. 

The study's main findings show that the ambulance nurse nowadays feels that there is a harsher climate in 

the ambulance care and that the problems regarding treatment tend to increase. 

Conclusion:Ambulance nurses are aware of the importance in how we treat others during the care 

meeting. They also possess good knowledge in various consequences that a lack of treatment can bring the 

patient and the negative effects regarding patient safety. However, there are certain problems in how we 

treat others which the ambulance nurses experience has increased, they also describe that the climate has 

become more harsh. Current research needs an update to highlight the problem area to enable action plans 

that will prevent further negative progress. 

Keyword: ambulance nurse experience, treatment, how we treat others, ambulance care 
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1 Inledning   
 
För en ambulanssjuksköterska innebär varje arbetspass många nya vårdmöten, där bemötandet har stor 

betydelse och ett bra bemötande kan främja hälsa och välbefinnande. Ett bristande bemötande kan 

däremot äventyra patientsäkerheten och leda till ett ökat vårdlidande för patienten, samt att tilliten till 

vården minskar. I samma ögonblick som patienten påträffas börjar vårdmötet, där målet är att skapa 

förtroende samt en trygg och säker miljö för patienten. (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström, 

2016). För att kunna arbeta tryggt behöver ambulanssjuksköterskor utveckla ett professionellt 

förhållningssätt, vilket kräver självkännedom och en medvetenhet om sina egna egenskaper, attityder och 

värderingar. Ambulanssjukvården i Region Skåne upplever en ökning av antal samtal, från missnöjda 

patienter och deras närstående, rörande ett bristande bemötande. Det är av största vikt att bemötandet inom 

ambulanssjukvården inte brister och att ambulanssjuksköterskor förstår hur stor betydelse bemötandet har 

för patientsäkerheten. Författarna fann det därför intressant att undersöka hur ambulanssjuksköterskor 

upplever bemötandet inom ambulanssjukvården och om de upplever att brister i bemötandet har ökat, 

relaterat till olika faktorer som påverkar dem i deras arbete. Resultatet kan leda till ökad förståelse och 

insikt utifrån ambulanssjuksköterskors perspektiv vilket kan ge ny kunskap för att arbeta patientsäkert. 

2 Bakgrund 
 

2.1 Ambulanssjukvårdens utveckling 

 
Statistik från ambulanssjukvården (Bremer, 2016) visar på att antalet ambulansuppdrag har ökat kraftigt 

de senaste tio åren. Ambulanssjukvårdens utveckling påverkas av befolkningsantalet och att Sveriges 

befolkning har haft en ökningstakt som saknar motstycke de senaste 15 åren, men antalet 

ambulansresurser har i sin tur minskat. Den ökande populationen, som även blir äldre, leder till ett ökat 

tryck på vården vilket i förlängningen även påverkar den prehospitala sjukvården. Ambulanssjukvården 

har utvecklats och nivån på det medicinska omhändertagandet har successivt höjts och avancerade 

undersöknings- och behandlingsmetoder har etablerats. Fler och mer komplexa bedömningar och 

behandlingar som tar längre tid resulterar i en längre uppdragstid. Tillsammans ställer dessa faktorer höga 

krav på utvecklingsarbetet inom ambulanssjukvården, för att möta och tillgodose samhällets utveckling 

och förväntningar samt krav på verksamheten. I Region Skåne rapporterades en ökning av antal uppdrag 

under åren 2009–2013 på 42% (a.a.). År 2019 hade Region Skåne omkring 150 000 ambulansuppdrag 

(Vårdgivare Skåne - Ambulans Statistik prehospital-vård).  

Den pressade verksamheten påverkar ambulanspersonalen ur flera aspekter och har en negativ inverkan 

genom att det byggs upp en frustration hos ambulanspersonalen (Lucas et al., 2019), när de upplever att de 

inte får praktisera det yrke som de är utbildade för. Detta kan bygga upp en irritation gentemot patienterna 

som resulterar i ett bristande bemötande. Det skulle även kunna vara så att ett bristande bemötande har sitt 

ursprung i att viss personal har en tendens till att reagera på så kallade “triggers” kring vissa 

patientgrupper. Yrket i sig är väldigt autonomt och detta kan ge vissa individer en möjlighet att, av olika 

anledningar, bete sig illa mot patienter utan att det får några konsekvenser (a.a.). 

2.2 Bemötande 

                                  
Begreppet bemötande (Fossum, 2019) kan ibland upplevas som ett abstrakt ord, ordet i sig beskriver inte 

betydelsen och innebörden kan skifta från person till person. Någon menar kanske att bemötande 

innefattar vänlighet, hjälpsamhet och engagemang medan någon annan menar att det innebär respekt, 

information och behandling. Synonymer till bemötande är bland andra uppträdande, mottagande och 

behandling. Bemötande skulle även kunna beskrivas som att det är upplevelsen av hur vi uppfattar 

varandra och detta kan innefatta hur vi för oss och vilket kroppsspråk vi har men även tonläge i rösten och 

hur vi möter den andres blick. Det finns inget engelskt ord som motsvarar svenskans bemötande och detta 

gör att det är svårt att finna internationella studier på området som ringar in ämnet. Det har framkommit 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/prehospital-vard/
https://www.synonymer.se/sv-syn/upptr%C3%A4dande
https://www.synonymer.se/sv-syn/mottagande
https://www.synonymer.se/sv-syn/behandling
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att när patienter själva får beskriva hur de upplevt vården, så är det oftast bemötandet som upplevts 

negativt i vårdmötet, de beskriver att de känt sig kränkta, objektifierade, kontrollerade och ifrågasatta.  För 

att ett bemötande skall bli optimalt så krävs det kvalitet, att visa respekt och engagemang men även värme. 

Det betonas även att bemötandet kommer att formas av vilken människosyn och uppfattning om 

människovärde vårdaren har (a.a.). Forskning visar att ett gott bemötande och några väl valda ord kan 

bidra till läkningsprocessen men även lindra sjukdom och är därför av stor vikt i varje vårdmöte med 

patienter (Frisaldi, Piedimonte & Benedetti, 2015).  

 

2.2.1 Vårdmötet 

 
Ett arbetspass för en ambulanssjuksköterska innebär många nya vårdmöten och varje uppdrag innebär en 

situation med nya utmaningar. Ambulanssjukvården ställer höga krav på personalens skicklighet i att möta 

patienter då ambulanssjuksköterskan har en speciell arbetsmiljö som innebär att besitta en förmåga till en 

handlingsberedskap inför oförutsedda och varierande uppdrag. Vårdmötet kommer att ske i skiftande 

miljöer och ibland i ogynnsamma förhållanden. Att visa omsorg och respekt för patientens integritet blir 

extra viktigt i vårdsituationer på offentliga platser och vid händelser med många skadade. När 

ambulansteamet är framme hos patienten börjar vårdmötet. För att få kontroll över den prehospitala 

situationen inleds vårdmötet med att identifiera patientens huvudproblem och eventuell svikt i vitala 

funktioner,  sedan följer vidare bedömning och behandlande åtgärder (Andersson & Hagiwara Sundström, 

2016). 

  

2.2.2 Kommunikation 

Ordet bemötande kan vara ett svårdefinierat ord (Fossum, 2019) men handlar till stor del om 

kommunikation, den som sker mellan människor och förmågan att förmedla sig. Kommunikation är 

nödvändigt i arbetet med människor och grundpelaren för en god kommunikationsförmåga ligger i att 

bjuda in till samtal och att visa en öppenhet gentemot den du möter men även att aktivt lyssna och bekräfta 

att du förstått vad som förmedlats. Att symtom inte beskrivits så att vårdpersonalen uppfattat dem är ett 

exempel på bristande kommunikation både från patientens håll men även från vårdarens då denne inte 

varit mottaglig eller lyssnat på den information som givits eller så har han eller hon inte ställt rätt frågor på 

rätt sätt. Här blir “rätt sätt” ytterligare en dimension av bemötandet. “Rätt sätt” kan vara på så många sätt 

då människor kommunicerar på olika vis. Kommunikationen kommer bli en produkt av bemötandet och 

bemötandet en produkt av vårdarens förmåga att känna empati och sympati som kan härledas till vad 

denne har för värderingar och livserfarenheter (a.a.). Ett gott bemötande innebär att ge patient och 

närstående en känsla av närhet (Elmqvist, 2016) samt att skapa trygghet och inge förtroende, även en 

medveten närvaro i vårdmötet gör att patienten känner sig sedd och bekräftad. Det är av vikt att visa 

uppmärksamhet och vårdaren bör besitta en förmåga att kommunicera på olika sätt, både verbalt och icke-

verbalt för att minska ångest och rädsla hos patienten. Även kroppsspråket har stor betydelse för hur 

patienten upplever längden på vårdmötet, står vårdarna upp när de pratar upplevs samtalet kort, medan om 

vårdarna sitter ner under samtalet upplevs det som längre, även om längden på samtalet är densamma. 

Viktigast är att lyssna aktivt på patientens upplevelse av sin sjukdom eller skada, för att kunna förstå och 

se människan som en helhet. Om vårdarna inte visar intresse eller aktivt lyssnar, känner patienten sig rädd 

och osäker, vilket leder till ett ökat vårdlidande samt att patientsäkerheten äventyras (a.a.).  

 

2.3 Konsekvenser av ett bristande bemötande 

 
När vårdpersonal har ett bristande bemötande samt en negativ inställning gentemot patienten kan 

patientsäkerheten äventyras (Colwell, Pons & Pi, 2003). Det föreligger en risk för att patientens symtom 

inte tas på allvar eller att vårdarna inte lyssnar på dennes upplevelse och oro över sina symtom. Brister i 

kommunikationen mellan patient och personal kan även leda till att väsentlig information inte uppfattas 

och om en grundlig undersökning uteblir hindrar detta vårdpersonalen från att göra en god och optimal 

bedömning (Fossum, 2019). Vidare är det så att om vårdarna inte uppfattar patientens eller närståendes 

oro och missar en annalkande risksituation, eller inte får en klar bild över symtom och sjukdom och 

därmed inte vidtar adekvata åtgärder så kan även detta medföra en patientsäkerhetsrisk vilket stöds av 

Andersson, Hagiwara och Wireklint Sundström (2016). 
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2.4 Patienters upplevelser i vårdmötet med ambulanssjukvården 

  
Det har under de senaste åren genomförts ett flertal studier med syftet att ta reda på hur patienter upplever 

ambulanssjukvården och där man även sett till vad patienterna har för behov och önskningar. I en studie 

(Ahlenius, Lindström & Vicentes, 2017) pekar resultatet på att den främsta upplevelsen hos patienterna 

var att de hade en känsla av att bli objektifierade och därmed inte behandlade som individer. De upplevde 

även att ambulanspersonalen inte tog deras symtom på allvar. Deras förväntningar låg i att bli behandlade 

som en individ och att bli transporterad till sjukhus och möttes inte dessa förväntningar 

ambulanspersonalen skapades ett stort missnöje. Studien lyfte tydligt fram vikten av att se patienten som 

en individ och se patientens behov samt att skapa en relation i vårdmötet. Ambulanspersonalen bör besitta 

en insikt i sin egen attityd och förstå hur starkt bemötandets betydelse har för patientens upplevelse. 

Resultatet (a.a.) är i linje med Kuisma, Mätta, Hakala, Sivula & Nousila-Wiik (2008) vars resultat påvisar 

att patienterna var mest missnöjda då de inte fick åka med ambulansen eller inte blev transporterade till de 

sjukhus de önskade och om inte vårdarna lyssnade på deras behov. Om patienterna upplevde att de inte 

hade blivit bekräftade och att bemötandet varit bristande var de inte alls nöjda med vården de fått, vilket 

hade den största negativa inverkan på hur nöjd patienten var i vårdmötet. Studien visade även att 

undersökningar kring patienters upplevelse av vårdmötet är ett bra verktyg för kvalitetsmätning och till 

förbättring inom verksamheten och bör övervägas att rutinmässigt användas inom ambulanssjukvården 

(a.a.). Upplever patienterna sig ytligt eller opersonligt bemötta av vårdpersonalen skapar det ett ökat 

lidande hos dem, ett så kallat vårdlidande. För vårdpersonal är det en av de viktigaste uppgifterna att 

bemöta patienter omsorgsfullt och att bevara en naturlig attityd av ömhet och äkta vilja att lindra lidande 

(Arman, 2012). Det finns dock studier som visar på att patienterna är nöjda med vården. I Johansson, 

Ekwall och Wihlborgs (2011) studie visar resultatet på en hög patientnöjdhet, där upplevelsen var att 

sjuksköterskan tog sig tid för patienten och tillgodoser dennes behov samt att patienterna upplevde sig 

trygga och att de fick en god och säker vård (a.a.). Enligt en FoU-Rapport utförd i Region Skåne under 

2008, pekade resultatet på att patienter som vårdats inom ambulanssjukvården i Region Skåne i mycket 

hög grad var nöjda med den vård de erhöll. Patienterna var mycket nöjda med bemötandet och 

kommunikationen med personalen och de upplevde en trygghet i samband med vårdtillfället (Wihlborg, 

Franzén & Johansson, 2008).  

Under oktober 2012 utfördes en nationell patientenkät i sju landsting och regioner där patienterna 

berättade om sina erfarenheter av ambulanssjukvården. Patienterna hade bland annat bedömt bemötande, 

information, förtroende och delaktighet. Av de 1300 patienter som var i kontakt med ambulanssjukvården 

i Skåne fick bemötande och förtroende högst resultat, medan information om vad som skulle hända när 

man kom till sjukhuset kunde förbättras (Vårdgivare Skåne, 2020).  

Forskning ur ett genusperspektiv, visar på skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser och 

erfarenheter kring bemötande. Kvinnor är mer missnöjda när de inte blir bekräftade, lyssnade till och om 

de upplever att bemötandet brister av olika anledningar. Männen i sin tur klagar i större utsträckning på 

långa väntetider relaterat till brister i organisationen och att de fått undermålig behandling på grund av 

inkompetens hos personalen och uteblivna uppföljningskontroller (Foss & Hofoss, 2004). 

 

 

2.5 Teoretisk referensram 

  
Studien har sin grund ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och som teoretisk referensram har författarna 

utgått från vårdmötet, vilket blir utgångspunkten i resultatdiskussionen.  

Bemötandet är en stor och essentiell del i vårdmötet och i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvård står det att läsa; 

Vårdmötet baseras på närhet och en strävan att försöka förstå vad som hänt samt hur en plötsligt 

inträffad förändring påverkar patientens och närståendes liv. Reflektion och handledning utgör 

viktiga redskap för att vidhålla ett medvetet förhållningssätt i mötet med patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).   
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Vårdarbetet innebär att möta patienten som en unik individ med individuella behov och egna erfarenheter 

av akut sjukdom, skada och ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det viktigaste i vårdmötet är att 

patienten känner sig trygg, betrodd och lyssnad på. Att se hela personen och inte bara patienten är lika 

viktigt som bemötande, attityd och språkbruk. Genom att studera klagomål och avvikelser kring 

ambulanspersonalens bemötande framkom det att det viktigaste för patienten är att ambulanspersonalen 

tar deras oro på allvar. Bristande bemötande kan leda till att patienten känner sig överkörd och fullständigt 

maktlös och att patientsäkerheten äventyras (Rantala, 2017). Mötet mellan vårdaren och patienten handlar 

om hur vårdaren använder alla sina sinnen för att försöka förstå patientens perspektiv och samtidigt 

använda sin professionella kunskap (Bremer & Wireklint Sundström, 2014).  

 

 

 

3 Problemformulering 
 
 I vårdmötet utgör bemötandet en stor del och ett bristande bemötande kan leda till att undersökningen och 

behandlingen av patienten blir undermålig vilket kan äventyra patientsäkerheten. Att inte bli bekräftad, 

upplever patienter ger dem ett ökat vårdlidande och därmed är bemötandet från ambulanspersonalen 

avgörande för hur patienten upplever vårdmötet. Trots detta saknas det kunskap om hur 

ambulanssjuksköterskan, ur dennes perspektiv, upplever bemötandet inom ambulanssjukvården. Patienter 

och närstående har idag rätt att anmäla om de upplever ett missnöje gentemot vårdgivare och 

ambulanssjukvården upplever att samtalen gällande ett bristande bemötande har ökat. Ett bristande 

bemötande kan få mycket allvarliga konsekvenser och studier visar att bemötandet kan vara 

livsavgörande. För att arbeta patientsäkert är det viktigt att känna till sina värderingar, fördomar och 

attityder men även detta saknas det forskning kring. Utvecklingen inom ambulanssjukvården påverkas av 

flera faktorer i samhället och om denna utveckling tenderar att färga ambulanssjuksköterskans arbete 

negativt i vårdmötet måste trenden stoppas och ett arbete påbörjas för att förhindra denna utveckling. 

Studier visar att ambulanssjukvården är pressad och att medarbetare upplever en frustration och irritation 

vilket går ut över patienterna. Av den orsaken finns det ett behov för en djupare förståelse för hur 

ambulanssjuksköterskan ser på bemötandet inom ambulanssjukvården vilket är till nytta för att driva ett 

förbättringsarbete som leder dagens ambulanssjukvård i rätt riktning.  

 

4  Syfte     

Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser kring bemötande inom ambulanssjukvården. 

Frågeställningar: 

● Hur upplever ambulanssjuksköterskan sitt eget bemötande? 
● Hur upplever ambulanssjuksköterskan sina kollegors bemötande? 

 

5 Metod 
  

5.1 Design 

Syftet var, att genom en intervjustudie ta reda på personers upplevelse och erfarenhet. Därav har en 

kvalitativ metod använts som design till denna studie då det är en lämplig metod vid vårdvetenskaplig 

forskning. Den kvalitativa metoden (Henricsson & Billhult, 2017) ger kunskap och skapar förståelse för 

ambulanssjuksköterskans upplevelse vilket ger en personlig beskrivning av ett specifikt område. Intervjuer 

är fördelaktigt då man vill få reda på människors uppfattningar, erfarenheter, åsikter och känslor (a.a.).  
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5.2 Urval 

Inklusionskriterier var att informanterna skulle vara specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som 

arbetade aktivt inom ambulanssjukvården och hade arbetat i minst två år, exklusionskriterier var 

författarnas egna kollegor. I denna studie har författarna valt att använda sig av ett bekvämlighetsurval, 

detta urval är enligt  Kristensson (2014) informanter som funnits tillgängliga och visat intresse för studien 

och har därmed valts ut för intervjuer (a.a.). Författarna besökte, vid två tillfällen, ambulansstationer i en 

mindre och en stor stad i Skåne för att rekrytera informanter till studien och de besättningar som var i 

tjänst tillfrågades om de var intresserade av att delta. Av de 11 som visade intresse valdes 9 personer ut, 

som uppfyllde målet med en heterogen grupp med syftet att få deltagare med olika kön, ålder och 

erfarenhet, för ett variationsrikt material. Av de två som valdes bort var en specialistutbildad 

akutsjuksköterska och den andre hade inte arbetat i två år. Av de 9 deltagarna var 5 kvinnor och 4 män, 

åldern varierade mellan 31-55 år och yrkeserfarenhet var mellan 4 till 19 år. I en kvalitativ studie är det 

enligt Henricson & Billhult (2017) viktigare att hitta färre personer med olika erfarenheter inom ett visst 

område än att inbringa en stor homogen grupp med samma uppfattning (a.a.).   

 

 

 

 

5.3 Datainsamling 

  
Författarna hade fått studien godkänd för genomförande från chefer på respektive station, områdeschefer 

och distriktens ambulansöverläkare. Datainsamlingen genomfördes genom ostrukturerade intervjuer med 

öppna frågor vilket är en intervjumetod som anses lämplig där informanten kan berätta om egna 

upplevelser och erfarenheter, vilket kan ge en djupare förståelse för att fånga studiens syfte (Olsson & 

Sörensen, 2011). Författarna  arbetade fram en intervjuguide med 12 frågor vilken användes i den första 

intervjun som en provintervju, men då både författarna och informanten upplevde att flera frågor fick 

liknande svar, behövdes den arbetas om något. Intervjuguiden korrigerades med något mindre antal frågor 

och med en annan följd på frågorna och bestod slutligen av åtta frågor (bilaga 1) som deltagarna svarade 

fritt utifrån. Tid och plats bestämdes i samråd med de utvalda deltagarna och de fick informationsbrev 

samt en blankett med informerat samtycke (Kjellström, 2017) inför intervjuerna (bilaga 2 och 3). 

Sammanlagt utfördes nio intervjuer av författarna under två veckor, i början av 2020. Intervjuerna tog 

mellan 12-33 minuter, endast en intervju varade i 12 minuter, resterande i 21-33 minuter och genomsnittet 

var 23 minuter. Innan varje intervju presenterade författarna kort om studien, studiens syfte och att 

samtliga intervjuer skulle spelas in och sen transkriberas ordagrant samt att materialet skulle behandlas 

avidentifierat. Författarna förklarade även nyttan med studien och att önskan med resultatet var att det 

skulle vara till gagn för ambulanssjuksköterskans yrkesroll och leda till ny kunskap och insikt kring 

bemötande inom ambulanssjukvården.  

 

 

5.4 Analysmetod  
 

Författarna har i studien, då det inte finns någon tidigare teoretisk grund, använt sig av en induktiv ansats 

och data har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). För 

att skapa en förståelse för det underliggande budskapet och därigenom se ett djupare mönster har 

författarna använt sig av en manifest innehållsanalys som har resulterat i huvudkategorier och 

underkategorier som beskriver textens sammanhang (a.a.).   

 

Då de inspelade intervjuerna var genomförda transkriberades materialet för att anta en digitaliserad 

textform som resulterade i 22 A4-sidor med 12 p text. Transkriberingen skedde i direkt anslutning till 

intervjun då den fanns färskt i minnet. Sådant som var irrelevant för studien så som harklande, hummande 
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och andra biljud exkluderades under transkriberingen. Materialet som sedan fanns i textform lästes 

upprepade gånger gemensamt och separat av båda författarna. Intervjuerna analyserades (Danielsson, 

2017) genom att meningsbärande enheter lyftes ut från det transkriberade materialet. Meningsbärande 

enheter har gemensamt att deras budskap svarar på syftet (a.a.). Därefter togs det mest väsentliga ur de 

meningsbärande enheterna genom kondensering och 38 koder togs fram. Enligt Danielsson (2017) har 

koderna till syfte att relatera till texten och dessa kan även grupperas för att slutligen kategoriseras till 

olika huvudkategorier med underkategorier (a.a.). För att arbeta strukturerat använde sig författarna av en 

mall (tabell 1), detta för att analysprocessen skulle bli mer tydlig och överskådlig. Då analysen var färdig 

trädde ett mönster fram som står för studiens resultat.  

Tabell 1 Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enheter 
Kondenserade 

meningsenheter 
Koder Underkategori Huvudkategori 

Ibland kanske man 

känner att man är på 

väg in i en situation 

där man tar lite för 

mycket plats med 

sina frågor och allt 

man ska göra och då 

får jag tänka tvärt om 

och göra lite mindre 

och inte prata så 

mycket 

Känslan av att vara 

på väg åt fel håll i 

sin kommunikation 

Kommunikation Betydelsen av 

kommunikation. 

 

Bemötande          

                        

Hur du fysiskt 

hanterar patienten och 

vad du omedvetet 

sänder ut för signaler. 

Fysisk hantering av 

patienten och 

signaler 

Kroppsspråk Kroppsspråkets betydelse Bemötande  

  

  

5.5 Etiska överväganden 

 
Forskningsetik är de etiska övervägande som görs före och under tiden genomförandet av den 

vetenskapliga studien i syfte att värna om människors grundläggande värden och rättigheter (Sandman & 

Kjellström, 2013). Risk- och nytto förhållandet bör övervägas vid all forskning och forskningens behov 

får inte gå före människors välbefinnande (Helsingforsdeklarationen, 2020). Författarna bedömde inte att 

det fanns någon risk för att utsätta någon för lidande utan att studien var till nytta. Deltagandet var 

frivilligt och medgivande var baserat på informerat samtycke, vilket innebar att ett informationsbrev 

delades ut (Kjellström, 2017).  I brevet fanns information kring studiens syfte, fördelar och risker med 

studien, sekretess kring hur datan skulle hanteras, samt vilka som var ansvariga för studien (bilaga 2). 

Informanterna fick även information att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att motivera varför 

de önskade det. Data som samlats in har hanterats konfidentiellt (Kjellström, 2017), vilket innebär att 

endast författarna och handledaren har tillgång till materialet, ingen personbunden information har samlats 

in och data användes enbart för genomförandet av denna studie (a.a.). Kontaktuppgifter till 
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intervjupersonerna lämnades till deltagarna för att ge en möjlighet till att ställa frågor eller delge tankar 

som kunde uppkomma efter intervjun. En etisk självgranskning har genomförts (bilaga 3) och inget 

ytterligare behov av etisk granskning framkom efter denna var genomförd (Linnéuniversitetet, 2020). Polit 

och Beck (2012) anser att forskningen ska baseras på tre etiska grundläggande principer som är godhet, 

respekt för den mänskliga värdigheten och rättvisa. Vidare menar de att det är viktigt att inte resultatet 

förvrängts för att passa syftet, därav fanns en strävan efter att behandla materialet rättvist och inte felaktigt 

återge något utifrån vår förförståelse (a.a.). 

 

 

5.6 Förförståelse 

  
Förförståelse innebär den föreställning eller erfarenhet som författarna har inom området som ska 

undersökas innan påbörjad studie (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Thomsson (2010) är det viktigt att 

inom kvalitativ forskning tydliggöra förförståelsen för att materialet och analysprocessen inte skall 

påverkas (a.a.). Även om forskarna anstränger sig för att vara objektiva, färgas de alltid utifrån tidigare 

erfarenheter (Nyström, 2017). Det är viktigt att den som intervjuar låter sina egna värderingar stå till sidan 

och istället låta informantens upplevelse och berättelse vara det centrala (Olsson & Sörensen, 2011).  

Författarna arbetar aktivt i ambulanssjukvården och därmed finns en viss förförståelse kring bemötandet 

inom verksamheten. Vår uppfattning är att klimatet inom ambulanssjukvården kring bemötande har 

hårdnat, både gentemot patienter, vårdgrannar och kollegor emellan. Vår erfarenhet av att arbeta med en 

kollega som har en nedlåtande attityd och tonfall mot patienter upplevs som obehagligt och påverkar 

således arbetet med patienten och på flertalet arbetsplatsträffar har det framkommit att cheferna mer 

frekvent får samtal gällande ett bristande bemötande från ambulanspersonalen. Då författarna diskuterat 

och medvetandegjort att det finns en viss förförståelse har dem försökt att minimera effekten av detta 

genom hela studien.   

 

 

 

6 Resultat 
 
Syftet med studien var att belysa hur ambulanssjuksköterskan upplever bemötande inom 

ambulanssjukvården. Resultatet bygger på nio intervjuer med ambulanssjuksköterskor från två stationer i 

Region Skåne. Tre huvudkategorier framkom vid analysen: Kommunikation, Bristande bemötande och 

vikten av vårdmötet. Utöver huvudkategorierna skapades sju underkategorier (tabell 2).  

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2 Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Kommunikation Bristande  bemötande Vikten av vårdmötet 
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Underkategori Betydelsen av 

kommunikation  
Kroppsspråkets 

betydelse   
Arbetsklimate

ts påverkan  
Riskfaktorer 

och 

anledningar 
 

När en 

kollega 

brister i 

bemötandet 

Att vara 

professionell 
Insikt kring 

konsekvenser  
 

 

 

6.1 Kommunikation 

  
Denna huvudkategori sammanfattar hur ambulanssjuksköterskan ser på sitt eget bemötande, där 

kommunikation och kroppsspråk ansågs vara viktiga delar. 

 

6.1.1 Betydelsen av kommunikation 

 
Kommunikation upplevdes, av ambulanssjuksköterskan, vara en väsentlig del i vårdmötet och de kunde 

med lätthet beskriva hur en god kommunikation bör se ut. De tilltalade patienten med ett lugnt och vänligt 

tonläge, de beskrev också att de i sin kontakt med patienten har ett öppet och nyfiket sätt, utan förutfattade 

meningar samt att de inte har en förutbestämd diagnos i åtanke. Som en del i kommunikationen belystes 

vikten av att aktivt lyssna på patienten för att verkligen få en förståelse för dennes oro och problem. Flera 

poängterade vikten av att aldrig ljuga för patienter eller närstående, ambulanspersonalen skall vara ärlig 

och inte säga eller lova något de inte kan hålla. Flertalet av informanterna tog upp det faktum att de 

anpassade sitt sätt att kommunicera beroende på vilken patient dem hade framför sig. Flera exempel 

delgavs där de anpassade sitt kommunikationssätt, till exempel så talade de inte på samma sätt till en äldre  

dam som de gjorde då de hade en berusad ung man framför sig. En informant beskrev denna anpassning 

genom att  “Man anpassar sitt sätt för att finna det som får patienten att känna att det är dem som är i 

centrum genom ett gemensamt samtalsämne”. Vid allvarliga situationer, där tiden var en avgörande faktor 

för patientens tillstånd, ändrades tonläget till att vara mera kort och informativt. Ett antal menade att de 

blev mer bestämda i sitt tonläge för att situationen krävde det och då fanns det tankar om att patienter och 

anhöriga kanske kunde uppfatta dem som buttra och irriterade.  

6.1.2 Kroppsspråkets betydelse 

 
 En viktig del i bemötandet var kroppsspråket som var något som lyftes fram av flertalet informanter. De 

ansåg att kroppshållning och kroppsspråkets uttryck samt suckar, stånk och stön har betydelse för vilka 

signaler som sänds ut till patienten, antingen medvetet eller omedvetet. Majoriteten menade för att kunna 

mötas och förstå varandra är det viktigt att bjuda in och bli inbjuden annars kan detta påverka 

vårdrelationen negativt. Hur vårdaren hanterar patienten fysiskt har stor betydelse, att störta in och inte 

hälsa och att börja göra saker utan att informera patienten ansåg flera speglade ett bristande kroppsspråk. 

Patienten kommer att bilda sig en uppfattning kring hela vårdarens uppsyn och bedöma om denne är 

inbjudande och möter med blicken, att inte titta någon i ögonen var som att negligera eller förminska 

patienten. Ett fåtal menade att de kan irritera sig på saker och bli arga, men att de försöker att inte visa det, 

men att det kanske ändå lyser igenom i kroppsspråket.   

 När jag var ny tror jag inte alls mitt kroppspråk uppfattades som särskilt inbjudande och 

inkluderande för att jag var så uppgiftscentrerad, Jag var mer i min egen bubbla där allt fokus 

låg på hur man skulle lösa situationen. Efter några år, när jag kände mig mer trygg i min 

yrkesroll så blev jag mer öppen och avspänd.” 
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6.2 Bristande bemötande 

  
I denna kategori beskrivs faktorer som påverkar bemötandet negativt och troliga anledningar till detta 

samt upplevelsen av arbetsklimatet inom ambulanssjukvården och vilka känslor det frambringar när en 

kollega brister i sitt bemötande. 

  

 

6.2.1 Arbetsklimatets påverkan 

 
Det visade sig att de flesta upplever och har en känsla av att det generellt är ett hårdare arbetsklimat och 

att det råder en tuffare attityd idag. De med en yrkeserfarenhet på mer än tio år, vilket var hälften, ansåg 

att det generellt var lite bättre med bemötandet förr och att det då var mindre bemötandeproblematik. Det 

fanns informanter som upplevde motsatsen, de tyckte att det är samma klimat och likadant tryck som när 

de började och att det är en kultur på arbetsplatsen. Samtliga upplevde att de flesta som arbetar inom 

ambulanssjukvården, bemöter patienterna väl och att de överlag är trevliga och har ett bra bemötande. 

Flertalet menade att det rör sig om ett fåtal personer som upprepade gånger brister i sitt bemötande och att 

det inte är den stora massan som har en bemötandeproblematik. Det som beskrevs kring dessa personer 

var att de använde sig av en nedsättande och förlöjligande ton men även att det förekom situationer där de 

klampade in hos patienten med en tråkig attityd och ett bryskt kroppsspråk och att det finns en risk att ett 

sådant beteende kan smitta av sig, framförallt till nyanställda. Alla kan ha bättre och sämre dagar, 

dessutom träffar de på olika patienter som kan påverka deras eget beteende negativt. Ett fåtal upplever att 

klimatet mellan kollegor har blivit hårdare och att det ibland ifrågasätts kring bedömningar av patienter 

och att kollegor baktalar varandra istället för att prata med personen det berör. Patienterna är generellt 

tacksamma för den vård de får, men trots detta upplevde flertalet av informanterna att det idag är än 

viktigare att dokumentera noggrant för att skydda sig från klagomål eller avvikelser då patienter idag är 

mer pålästa och medvetna om sina rättigheter och ställer därmed större krav. Majoritetens erfarenhet är att 

det har blivit ett hårdare klimat som skulle kunna bero på en ökad belastning, med mer stress och att 

antalet uppdrag utan ambulansbehov har ökat, där hela systemet har förändrats.  

 

6.2.2 Riskfaktorer och anledningar 

 
Flertalet informanter menade att en stor anledning till ett bristande bemötande är alla uppdrag vilka de 

beskriver som ett icke ”ambulansärende”, där det inte finns något medicinskt behov utan helt andra behov, 

vilket ambulanspersonalen inte har verktyg för att hantera. Ambulansärenden som dem anser inte borde 

vara ett ambulansärende väcker irritation och frustration både hos dem själva och hos kollegor och att 

dessa uppdrag har ökat i antal och tenderar att fortsätta öka. En del menar att det inte är patienten i sig de 

beklagar sig över, utan mer över uppdragets natur. Den tråkiga attityden startar då redan vid utlarmningen, 

när de tilldelas ärendet, relaterat till information och symtom detta kommer sedan att spegla av sig hemma 

hos patienten.  

 
             Ja, där man redan på utlarmningen känner att det här är sannolikt ingenting för oss och där har 

jag ju själv lagt märke till både hos mig själv och hos kollegor att om du börjar mötet med den 

inställningen och attityden när du kommer till patienten så blir patientmötet aldrig bra, så du 

känner att det hänger i under hela bedömningen. Även om jag inser att ”nej det här blev inte bra” 

i den första kontakten jag har haft så färgar det resten av patientmötet även om jag tar mig 

samman så blev det från början en dålig start och då hänger det i.              

                                                                                                                                     
 
En annan utmaning var de stora kontrasterna mellan uppdragen.  

 
              Ena uppdraget kan man vara med om något jättedramatiskt och traumatiskt och sen tar man en kopp 

kaffe och sitter ner och pratar med sina kollegor som varit med om samma sak och så nästa tur man 
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får är en 20 åring som har svårt att andas genom näsan sedan tre dagar för att denne är förkyld. Att 

ändå kunna bemöta den personen professionellt kan vara svårt i den svängningen. 
 
Det fanns även anledningar som lyftes fram som hade mer med omgivningsfaktorer att göra där skiftarbete 

och långa arbetspass utgjorde några faktorer. Flertalet uppgav att det var lättare att brista i bemötandet 

nattetid, när brist på sömn, och hunger gjorde sig påmint. Att inte få äta upplevdes som ett ganska stort 

problem. Dessutom var otillräcklighet och stress samt ojämn belastning mellan besättningarna något som 

berörde. Det framkom även att flera upplevde att vissa nyanställda kollegor hade en felaktig syn på vad 

arbetet går ut på. De hade ett större intresse av att se till sina egna behov gällande både vad de åkte på för 

ärenden som i deras mening skulle vara mer trauman än den multisjuka gamla patienten, men även att se 

till så de både hann med träning och att sova på arbetstid. Patienter som var frekvent återkommande men 

som inte hade något vårdbehov upplevdes också utgöra ett irritationsmoment vilket kunde avspegla sig på 

bemötandet. Andra patienter som upplevdes vara utmanande var de som inte visade respekt eller var 

oförskämda och otrevliga mot ambulanssjuksköterskan trots att denne gjorde sitt yttersta för att vara 

tillmötesgående. 

 

6.2.3 När en kollega brister i bemötandet 

 
Att arbeta med en kollega som brister i sitt bemötande, gav många blandade känslor, gemensamt för 

samtliga var att det upplevdes obekvämt. Ett antal informanter beskrev att man kände sig liten och osäker, 

att det blir spänt och pinsamt och att man känner sig illa till mods “Alltså, det är verkligen det värsta jag 

vet och speciellt om jag vet innan passet att jag skall jobba med någon som jag vet har ett dåligt 

bemötande överlag”. Ett fåtal beskrev när kollegan gick över gränsen och brast totalt, vilket uppbringade 

starka reaktioner och känslor exempelvis genuin nervositet och en otrygghet inför vad kollegan skulle 

säga eller göra i varje nytt patientmöte. Några menar att man skäms väldigt mycket över kollegors 

beteende och att det frambringade en rädsla och att konsekvenserna drabbade teamet och hela vårdmötet 

blev förstört. De med längre erfarenhet ansåg att de vågade säga till sin kollega, men flertalet försökte 

istället att kompensera, gentemot patienten, genom att släta över situationen där de pratade lite extra 

vänligt eller kom med något motdrag för att rädda situationen. Det uttrycktes dock att om vårdmötet blivit 

fel från början så var det svårt att ändra på, från både ambulanssjuksköterskans och patientens håll. Vissa 

hade då strategin att byta vårdare till patienten för att få en nystart.  Det framkom även att bemötandet 

mellan kollegor ibland upplevdes spänt och om det bristande bemötandet från kollegan var riktat mot dem 

personligen så beskrev informanterna att de kände sig både ledsna och kränkta. 

  

6.3 Vikten av vårdmötet 

 
Kategorin förklarar ambulanssjuksköterskans syn på vad det innebär att vara professionell i sin yrkesroll 

och vad konsekvenserna av ett bristande bemötande kan innebära i vårdmötet med patienten. 

 

6.3.1 Att vara professionell  

Merparten av deltagarna i studien belyste vikten av att vara professionell, vilket de beskrev som att vara 

lugn, omhändertagande och lyhörd inför patienterna och att alltid presentera sig. Att vara objektiv och 

neutral samt inge förtroende även vid de uppdrag där de upplevde att det inte fanns något ambulansbehov. 

Att sträva efter ett korrekt bemötande och att bekräfta patientens oro skapar en bättre möjlighet att 

resonera sig fram till att det kanske inte finns någon medicinsk motivering till att åka ambulans. Flera 

poängterade att ambulanssjuksköterskan skall ha ett professionellt bemötande då de är representanter för 

hela ambulanssjukvården och ett fåtal menade lite mer försiktigt att de alltid försöker vara professionella 

men att det inte alltid var så lätt. Det framkom även att de informanterna med mer erfarenhet inom yrket 

kunde se att deras professionalitet hade skiftat genom åren. De kunde tydligt se att de reflekterade mer 

över sitt sätt och upplevde att ju tryggare de blev i sin roll som ambulanssjuksköterska ju lättare var det för 

dem att stå upp för sig själva och behålla professionaliteten i vårdmötet. En informant beskrev det så här 

“Ju mer förståelse jag har fått för hela processen ju bättre har mitt bemötande blivit ”. Många har även 
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insett med tiden att det är lättare att inte lägga så mycket energi på att ha så mycket åsikter utan att de 

istället går in med ett mer lågaffektivt bemötande. Detta innebär, ibland, att de bara tar de kontroller som 

är nödvändiga och sedan kör patienten till den vårdinrättning denne önskar. Att söka anledningar att 

irritera sig på ledde enbart till att vårdmötet blev negativt för patienten och att ambulanssjuksköterskan 

kände ett obehag i efterhand. Ett antal menade att de höll tillbaka lite eller höll vad de tyckte och tänkte 

för sig själva, för att ventilera det senare. Vidare ansågs det att det viktigaste var att förstå varför folk hade 

ringt efter en ambulans och att lösa situationen på bästa sätt, oavsett om det innebar att patienten 

medföljde i ambulansen eller inte. Slutligen menade flertalet att det professionella intryck 

ambulanssjuksköterskan gav patienten i vårdkontakten hade stor betydelse och att förstå vikten av sitt 

ansvar då vi arbetar med människor.  

 

6.3.2  Insikt kring konsekvenser  

 
Informanterna beskrev tydligt och med stor insikt vad det kan få för konsekvenser om deras bemötande 

brister i vårdmötet och tog upp det faktum att det kunde innebära en stor patientsäkerhetsrisk. Om deras 

bemötande brister så kan det påverka patienten som då inte delar med sig av nödvändig information. En 

annan aspekt var att ambulanssjuksköterskan då inte lyssnade till patientens oro eller tog den på allvar 

med uteblivna kontroller och frågor vilket påverkade bedömningen negativt. Informanterna beskrev ett 

antal försvårande omständigheter, varvid ett exempel var när patienten absolut inte var tillmötesgående 

och inte ville bli undersökt, då gav de till slut upp vilket kunde innebära att information och vitala 

parametrar missades. Det hände även att patienter var aggressiva, detta kunde medföra att vårdarna blev 

aggressiva i sitt bemötande och skapade en situation som gjorde det svårt att vara objektiv. En sådan 

situation, med en uppjagad och förargad stämning, kunde leda till bristfälliga undersökningar. Ett fåtal 

informanter menade, att om patienten var otrevlig och bemötte dem illa, så behövde de i sin tur inte var 

seriösa tillbaka. Detta sätt att resonera kan drabba patientsäkerheten.  

 

 

 

7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 

 
I denna diskussion kommer styrkor och svagheter lyftas fram gällande design, urval, datainsamling, 

analysmetod, förförståelse och överförbarhet, detta för att säkerställa kvaliteten i arbetet (Henricsson, 

2017).  

 

7.1.1 Design 

 
Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelse kring bemötande inom 

ambulanssjukvården. För att svara på syftet har författarna använt sig av en kvalitativ metod där avsikten 

var att upplevelser låg i fokus för att få en djupare förståelse för valt problemområde. Enligt Kristensson 

(2014) är intervjuer en lämplig metod vid kvalitativa studier. I en kvalitativ studie är det viktigare att hitta 

färre personer med olika erfarenheter inom ett visst problemområde än att inbringa en stor homogen grupp 

med samma uppfattning (Henricson  & Billhult, 2017). En kvalitativ design valdes för att författarna ansåg 

att det var svårt att beskriva individens upplevelser med en kvantitativ metod. Då det enligt författarna inte 

återfanns tillräckligt med tidigare forskning utifrån ambulanssjuksköterskans perspektiv på området så var 

en litteraturstudie inte heller ett lämpligt alternativ.  

 

7.1.2 Urval 

Författarna använde sig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de informanter som funnits 

tillgängliga och visat intresse för studien har valts ut för intervjuer (Kristensson, 2014). Författarna har 
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reflekterat över att resultatet kan ha påverkats till falskt positivt eller negativt då informanterna själva 

anmälde sitt intresse att delta i studien, vilket kan påverka tillförlitligheten (Kjellström, 2017). 

Bekvämlighetsurval var en fördel då tiden för studien var begränsad men författarna var medvetna om att 

det förelåg en viss risk att informanterna inte skulle bli representativa. Inklusionskriterierna var att 

informanterna skulle vara specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som arbetade aktivt inom 

ambulanssjukvården och att de minst skulle ha en erfarenhet inom ambulansyrket på två år. Antalet år i 

ambulansyrket valdes då författarna önskade att ambulanssjuksköterskan hunnit bli något mer erfaren och 

därmed breddat sin syn på det som skulle studeras. Forskning (Foss & Hofoss, 2004) visar på att 

genusperspektivet har betydelse och att kvinnor och mäns upplevelser, uppfattningar och erfarenheter 

skiljer sig åt (a.a.). Ålder är en tänkvärd aspekt då insikt och rutin ändras med åldern och yrkeserfarenhet 

är extra intressant för att få bredd på upplevelserna och att fånga utvecklingen inom yrket. 

Genusperspektivet blev väl fördelat med 5 kvinnor respektive 4 män. Åldersspannet var 31 - 55 år och 

yrkeserfarenhet hade en variation mellan 4 -19 år, vilket författarna ansåg kunde förse studien med ett 

djupt och variationsrikt datamaterial, detta för att ett urval med bred variation kunde ge flera nyanser av 

problemområdet för att öka trovärdigheten och överförbarheten av resultatet vilket kan kopplas till Polit 

och Beck, (2012). Författarna upplevde att informanterna i studien utgjorde en bra variation och på så vis 

utvidgades chanserna till att undersöka det som avsågs undersökas vilket kan öka tillförlitligheten. 

Författarna är medvetna om att urvalet av deltagare är begränsat och skulle intervjuerna göras om med 

andra individer skulle resultatet kunna se annorlunda ut och kan därmed påverka trovärdigheten för 

studiens resultat. För att öka trovärdigheten ytterligare för informanterna som grupp, skulle antalet 

informanter som intervjuades varit fler till antalet, vilket kanske hade försett studien med fler perspektiv, 

men då studien var under en begränsad tid var det inte möjligt att inkludera fler informanter (a.a.). 

7.1.3 Datainsamling  

 
För att öka tryggheten bestämdes platsen för intervjun i samråd med informanten, eftersom de då ansågs 

ge mer öppna och ärliga svar vilket kan leda till att trovärdigheten för studien ökar (Polit & Beck, 2012). 

Intervjuerna hölls både hemma hos informanterna och på ambulansstationen på de båda orterna. Eftersom 

författarna ville undvika att svaren skulle anpassas om det fanns en närmare relation mellan informant och 

den som intervjuade därav intervjuade inte författarna sina egna arbetskamrater. Detta diskuterades dock 

innan där författarna även resonerade kring att informanterna kanske skulle vara mer öppna om den som 

intervjuade var någon de kände. Enligt Olsson och Sörensen (2011)  är det viktigt för den som intervjuar 

att denne förhåller sig förutsättningslöst och inte låter sina egna värderingar påverka informationen (a.a.). 

Informanten erhöll ett informationsbrev som beskrev studiens syfte och att intervjuerna baserades på 

frivillighet och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan förklaring. Det underlättade för själva 

intervjun om informanten förstod vad som skulle studeras och förståelse inför studiens syfte. I 

informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter till båda författarna om informanten hade frågor eller ville 

tillföra något efter det att intervjun genomförts. Författarna har använt ostrukturerade intervjuer med 

öppna frågor och samtliga intervjuer genomfördes under två veckor, vintern 2020. Intervjuerna varade 

mellan 12 och 33 minuter och genomsnittet var 23 minuter. En intervju var betydligt kortare än 

majoriteten, men trots det upplevde författarna att den intervjun var innehållsrik, vilket är i linje med 

Kvale och Brinkmann (2009) som menar att en intervju kan vara rik på innebörd även om den är kort. 

Intervjuerna spelades in via en telefonapplikation och enligt Polit och Beck (2012) är det fördelaktigt att 

använda sig av ljudinspelningar vid intervjuer, då det annars finns risk för att anteckningar kan bli 

felvinklade och att data går förlorad (a.a.). Att informanterna skulle vara besvärade av att intervjun 

spelades in var inget som författarna lade märke till. Innan intervjuerna avslutades frågade intervjuaren om 

informanten hade något mer att tillägga, vilket gav tillfälle att berätta mer eller utveckla svar. 

 

7.1.4  Analysmetod 

 
Som analysmodell använde sig författarna av en manifest innehållsanalys som är ett användbart verktyg 

inom kvalitativ forskning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) blir det alltid någon form av tolkning 

av datan men att den kan vara mer eller mindre djup, dock förutsätter tolkningen att författarna inte har 

några förutsedda huvudkategorier (a.a.). Författarna upplevde vissa svårigheter vid indelningen av 
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huvudkategorier då det var viktigt att de meningsbärande enheterna och koderna inte fick tillhöra mer än 

en kategori, vilket kan kopplas till Graneheim och Lundman som anser att det mest kritiska i hela 

processen är kategoriindelningen (a.a.). Då intervjuerna var genomförda transkriberades ljudfilerna, 

ordagrant, till text, detta för att stärka studiens verifierbarhet (Kristensson 2014). Texten samlades sedan i 

ett textdokument som lästes, upprepade gånger, både separat och gemensamt av båda författarna. För att 

kunna sortera och bearbeta texten användes en tabell skapad utifrån Graneheim och Lundman (2004). 

Meningsbärande enheter lyftes ur texten och placerades i tabellen. En begränsning i analysen var att de 

meningsbärande enheterna lyftes ur gemensamt av författarna och skulle arbetet utförts igen så hade de 

meningsbärande enheterna först tagits ur enskilt och sedan jämförts för att minska risken att påverkas av 

varandra. Enligt Polit och Beck (2012) finns det en risk då texten bearbetas att författarna färgas av sina 

egna värderingar på grund av tidigare erfarenheter och förkunskaper. För att minimera denna risk så 

återkom författarna regelbundet till texten för att se så att den inte feltolkas eller att något missas (a.a.). 

För att få en tydligare bild över de meningsbärande enheterna så kondenserades dem i en egen kolumn i 

tabellen dessa kunde dock vara väldigt lika den meningsbärande enheten om den var mycket kort. Det 

viktiga var att få ut kontentan av vad som sagts utan att alltför stora tolkningar skett vilket kunde 

säkerställas genom att texten lästes igenom flertalet gånger. Efter genomförandet av kondenseringen av de 

meningsbärande enheterna så började ett mönster träda fram där det tydligt visade att det fanns 

gemensamma nämnare i texten. Dessa kunde då benämnas med en kod och totalt framkom 38 koder. För 

att förenkla processen och för att författarna skulle få en bättre översyn så ströks koderna över med olika 

färger. Dessa kunde sedan skapa tre huvudkategorier med totalt sju underrubriker.  

 

7.1.5 Förförståelse 

 
I början av arbetet med studien funderade och diskuterade författarna över sin förförståelse inom området. 

Genom att vara neutrala och öppna under intervjuerna försökte författarna minimera effekten av 

förförståelsen för att inte påverka informanterna i någon riktning vilket gav möjligheten för dem att tala 

öppet och ärligt utifrån sina egna upplevelser. För att inte påverka informanten ställde författarna bara 

frågorna från intervjuguiden med några enstaka följdfrågor utan att kommentera vad informanten svarade. 

Malterud (2009) menar att för forskaren är det viktigt att ständigt vara medveten om sin förförståelse så att 

inte olika perspektiv begränsas och för att undvika förutfattade meningar (a.a.). Författarna har reflekterat 

och är medvetna om att resultatet i studien speglar deras förförståelsen men informanterna har fått tala fritt 

under intervjuerna och vid analysen har endast data som framkommit använts och presenterats i resultatet.  

 

7.1.6 Överförbarhet 

 
Överförbarhet innebär hur studiens resultat kan användas i andra kontext. Författarna har noggrant 

beskrivit urval, datainsamling och analys för att kunna bedöma överförbarheten och giltigheten i studien 

(Polit & Beck, 2012).  Det går dock inte att säkerställa ett liknande resultat om studien genomfördes på 

nytt, med andra informanter, eftersom det är individens beskrivna upplevelse som centraliseras vilket är i 

linje med Danielsson (2017) som menar att det kan vara svårt att generalisera kvalitativa studier. 

Författarna är medvetna om de demografiska skillnaderna i Sverige, beroende på var i landet 

ambulanssjukvården befinner sig och vart ambulansstationen är placerad. Detta har betydelse för antal 

ambulansresurser, ambulansuppdrag och beläggningstid och är samtliga faktorer som påverkar det dagliga 

arbetet. Med hänsyn till ovan nämnda aspekter ser ändå författarna att resultatet troligtvis går att överföra 

till merparten av ambulanssjukvården i Sverige. Abstraktionsgraden i resultatet är upplevelsen av 

bemötande och bemötande används av samtliga ambulanssjuksköterskor i sin yrkesroll oavsett vilken 

ambulansorganisation denne arbetar under.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 
Studiens främsta fynd visar på att ambulanssjuksköterskan idag upplever att det är ett hårdare klimat inom 

ambulanssjukvården och att problematiken kring bemötande har en tendens att öka. Ur resultatet framkom 

det att informanterna hade en insikt i att de själva och kollegor ibland brast i sitt bemötande och kunde i 

det allra flesta fall beskriva anledningar till varför detta skedde och konsekvenser av det. Det framkom 
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även att upplevelsen av bemötandet inom ambulanssjukvården är gott och att de flesta hade en klar bild 

över hur ett gott bemötande i vårdmötet bör vara. Dessa resultat kommer vi diskutera nedan.  

 

Ambulanssjukvården ställer höga krav på personalens skicklighet i att möta patienter, då uppdragen är av 

olika karaktär. Ambulanssjuksköterskans många dagliga vårdmöten i arbetsmiljön visade sig därför vara 

en utmaning. Ett centralt fynd som framkom i denna studie var att de med mer än tio års yrkeserfarenhet 

upplever att det idag är ett hårdare klimat och en ökande problematik kring bemötande inom 

ambulanssjukvården och att detta många gånger påverkar vårdmötet negativt. Klimatet mellan kollegor 

har blivit hårdare och kollegor kan ifrågasätta varandra kring bedömningar av patienter och att kollegor 

baktalar varandra istället för att prata med personen det berör. Generellt är patienterna tacksamma för den 

vård de får men trots detta anser ambulanssjuksköterskorna att det är än viktigare idag att dokumentera 

noggrant för att undvika klagomål och avvikelser då patienter är mer pålästa och medvetna om sina 

rättigheter och därmed ställer högre krav. Det hårdare klimatet skulle kunna bero på en ökad belastning, 

med mer stress och att antalet uppdrag utan ambulansbehov har ökat, där hela systemet har 

förändrats. Enligt statistik (Bremer, 2016) har antalet uppdrag ökat de senaste tio åren och kravet från 

samhället ser annorlunda ut idag än vad de gjorde förr (a.a.). 

Ambulanssjuksköterskor med mindre erfarenhet upplever att klimatet alltid varit hårt och att detta är en 

kultur inom ambulansverksamheten, en kultur som lätt smittar av sig på nyanställda kollegor. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att antalet uppdrag hade ökat markant och att de kallades ut på allt 

fler ärenden där de ansåg att det inte fanns något ambulansbehov. Att åka ut på ett ärende som de ansåg 

inte vara ett uppdrag för ambulansen påverkade attityden och inställningen och det var lätt att detta togs 

med in till patienten med ett negativt vårdmöte som resultat. Denna upplevelse beskrevs även av Lucas et 

al. (2019) som påvisar att ambulanspersonal upplever en frustration och irritation som går ut över 

patienterna om de inte fick utöva det yrke som de tänkt sig. (a.a.). Författarna har reflekterat kring att det 

råder en obalans mellan vad ambulanssjuksköterskan förväntar sig av arbetet och vad de faktiskt ställs 

inför. När detta inte stämmer överens blir det en inre konflikt hos ambulanssjuksköterskan där fokus på 

patientcentrerad vård försvinner. För att gå tillbaka till grundtanken (Andersson, 2019) med vårdmötet så 

är det patientens behov som styr. Patienten har rätt till sin upplevelse av sina symtom och sin oro utan att 

vårdaren påverkas av yttre omständigheter och obehöriga tankar (a.a.). Det är av stor vikt att se varje 

patient som en person med individuella behov och att ambulanssjuksköterskan förstår hur starkt det 

påverkar vårdmötet om det är så att bemötandet brister vilket bekräftas av Ahlenius, Lindström & 

Vicentes (2014). Att ambulanssjuksköterskan upplever att många av de uppdrag de får inte borde vara ett 

ambulansärende tyder på att vidare forskning behövs som skulle kunna omvärdera synen på vad som 

egentligen är ett ambulansbehov. Detta skulle kunna ge ambulanssjuksköterskan möjligheten att i 

vårdmötet ha sin utgång från patientens perspektiv och dennes behov istället från sitt eget.  

Utvecklingen inom ambulanssjukvården har förändrats i takt med att hela sjukvården effektiviseras med 

specialistkompetens samlade på vissa sjukhus, detta innebär att ambulanser idag transporterar väldigt 

många patienter mellan sjukhusen för olika undersökningar samt specialistbehandlingar. Det är viktigt 

organisationsmässigt att ambulanssjukvården har en klar definition på vad de förväntas utföra samt vilka 

patienter som skall åka ambulans. Utvecklingen i samhället kräver kanske en omorganisation där interna 

transportambulanser kan vara ett alternativ för att avlasta akutverksamheten där patienter kan transporteras 

i fordon med lämplig kompetens på vårdaren.  
Ambulanssjuksköterskorna var relativt eniga kring vilka anledningarna kunde vara som orsakade brister i 

bemötandet. Vilka, förutom en ökad arbetsbelastning och ärenden som ambulanssjuksköterskan inte ansåg 

vara ett ambulansärende, kunde handla om långa arbetspass, brist på mat, skiftarbete och en upplevelse av 

otillräcklighet och stress, vilket påverkade dem negativt i vårdmötet. Det var viktigt att vara insiktsfull och 

reflektera över detta så det påverkade vårdmötet så lite som möjligt, vilket stöds av Bäärnhielm (2019) 

som beskriver att patientcentrerad vård bidrar till att främja patientens hälsa och minska symtombördan 

samt att det minskar risken för feldiagnostik och bristfällig kommunikation (a.a.). Kommunikation och 

kroppsspråk har stor betydelse i vårdmötet och det gäller att aktivt lyssna för att förstå patientens problem 

och oro, vilket är i linje med Andersson (2019) som beskriver vikten av att tidigt skapa en bra vårdrelation 

mellan patient och vårdare eftersom det är essentiellt för det fortsatta vårdandet (a.a.). Om vårdarna inte 

lyssnade på patienten upplevdes en känsla av ensamhet, osäkerhet och sårbarhet, att lyssna är en 

förutsättning för känslan av att tas på allvar vilket bekräftas av Rantala (2017) där vikten av att vårdarna 

lyssnar på patienten lyfts fram, samt hur patienten upplever det om vårdarna inte lyssnar (a.a.). Författarna 
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menar, att inte lyssna på patientens berättelse och oro, kan innebära att ambulanssjuksköterskorna skulle 

kunna missa viktig information vilket kan leda till felbedömningar kring diagnoser och resultera i 

medicinska felbehandlingar. Detta styrks av Andersson (2019) som menar att om vårdaren slutar att lyssna 

på patienten och börjar ställa nya frågor eller kommenterar vad denne säger så finns risker att vårdaren 

blockerar patientens berättelse. Andersson skriver vidare att “Besöken blir längre, vi riskerar att komma 

fel i våra diagnostiska överväganden, vården förfelas och patienternas tillfredsställelse sjunker” (a.a.). 

 

Som en del i kommunikationen lyftes kroppsspråket fram som en viktigt komponent. Hur 

ambulanssjuksköterskan för sig och vilka signaler han eller hon sänder ut kommer att fångas upp av 

patienten som då bildar sig en uppfattning kring vårdarens attityd och inställning gentemot denne som 

person. Vilken inställningen och attityd ambulanssjuksköterskan har speglar kroppsspråket, därav har det 

en stor betydelse för hur vårdmötet upplevs, Fossum (2019) menar att kroppsspråk och vilken ton som 

används i ett vårdmöte står för cirka 90% av ett budskap vilket är i linje med Dahlberg och Ekman (2017) 

som anser att vägen till en personcentrerad vård är att patienten känner sig lyssnad på och förstådd. 

Bemötande med kommunikation och kroppsspråk har en framträdande betydelse i vårdmötet för att 

patienten skall känna sig nöjd (a.a.). Då varje vårdmöte är unikt så kräver detta en flexibilitet och därmed 

behöver vårdaren ha en god förmåga till kommunikation menar Andersson (2019).  

 

McCabe (2004) anser att sjuksköterskor har en god förmåga att bemöta och kommunicera, under 

förutsättningen att de har ett personcentrerat fokus i vårdmötet med patienten och att det är detta som 

patienterna efterlyser och upplever som viktigt. Bemötande är någonting som i allt större utsträckning 

måste lyftas fram som en stor och viktig del inom ambulanssjukvården vilket görs för lite idag (a.a.). 

Vårdmötet handlar mycket om närhetsetik, (Sandman & Kjellström, 2013) att bemöta patienten som en 

person med individuella behov och inte endast som en patient med en viss diagnos. Varje gång du möter 

en annan människa uppstår en moralisk situation. När någon behöver få hjälp i vårdmötet blir det ett 

beroende som ger upphov till makt och ansvar, för att någon lägger sitt öde i våra händer, vilket bygger på 

en ömsesidig relation. Det handlar om att vilja möta patienten och ge ett etiskt bemötande med ett gott 

vårdande och etablera en kontakt. Vidare menar Sandman och Kjellström att sjuksköterskans uppgift är att 

stärka välbefinnande och minska skadan vilket är målet i göra-gott-principen (a.a.). 

 

De visade sig att de flesta ambulanssjuksköterskorna upplever att personalen har ett gott bemötande vilket 

styrks av Johansson, Ekwall och Wihlborg (2011) vars resultat visar att patienter upplevde ett gott 

bemötande från ambulanssjukvården och de menar att de som brister i sitt bemötande är en liten skara. 
I en kvantitativ studie av Kuisma, Mätta, Hakala, Sivula & Nousila-Wiik (2008) visade det sig att 27% av 

alla klagomål hade med ett bristande bemötande att göra och att det då främst handlade om att 

ambulanspersonalen varit oförskämda och att det tog till med överdriven kraft mot patienterna (a.a.), 

vilket är allvarligt och här bör ett arbete påbörjas för att förhindra utvecklingen, men framförallt 

synliggöra det som ambulanspersonalen upplever är anledningar som påverkar deras arbete negativt och 

leder till att de ibland har ett bristande bemötande.  
Ambulanssjuksköterskan var väl medveten om vad ett bristande bemötande i vårdmötet kan få för 

konsekvenser. Om vårdarna inte tar patientens oro på allvar (Dahlberg & Segesten, 2010) eller åsidosätter 

dennes behov kan det skapa ett vårdlidande. Ett vårdlidande behöver inte alltid vara orsakat med avsikt 

utan kan uppstå genom tidspress, obetänksamhet eller missförstånd. Vårdlidande är ett onödigt lidande 

som bör undvikas genom att vårdpersonalen reflekterar över sitt agerande och hur det påverkar patienterna 

(a.a.). .Ambulanssjuksköterskorna beskrev tydligt sambandet av ett bristande bemötande och 

konsekvenserna, där bedömningen påverkades negativt och att detta i sin tur ledde till en 

patientsäkerhetsrisk. Denna uppfattning stämmer väl överens med Anderssons Hagiwaras & Wireklint 

Sundströms (2016) resultat som visar på att bedömningen av en patient kommer bli lidande om inte 

vårdaren visar ett intresse för patienten och vad denne uttrycker, vilket även går i linje med IVO, 

(Inspektionen för vård och omsorg, 2020) de skriver att antalet klagomål som rör kommunikation 

fortsätter att öka och när patienter blir nonchalerade, tillrättavisade eller ifrågasatta skapar det oro och 

missnöje. Det har visat sig att patienter med denna typ av upplevelser har en benägenhet att upprepade 

gånger söka vårdkontakt som även inkluderar akutsjukvård (IVO, 2020). Författarnas reflektioner kring 

detta är att tillfredsställelsen hos patienter påverkar behovet av att söka vidare sjukvård.  En negativ 

upplevelse av vårdmötet skulle kunna öka antalet uppdrag, där en ambulansresurs redan varit och gjort en 
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bedömning av en patient som inte blivit nöjd. Detta påverkar i sin tur belastningen på ambulanssjukvården 

med längre uppdragstid och fler uppdrag och därmed färre resurser i beredskap för samhällets förfogande. 

Hur patienten bemöts (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008) kommer även påverka patientens upplevelse 

av vårdmötet där patienten stärks, både psykiskt och fysiskt, av att bli bekräftad och behandlad som en 

individ (a.a.). Det finns en insikt i att ett bristande bemötande kan påverka vårdmötet negativt, men ändå 

ser de att både kollegor och dem själva brister, vilket är allvarligt, de menade att det är den rådande 

kulturen på arbetsplatsen. Patientsäkerheten får inte äventyras, varken medvetet eller omedvetet. Om 

ambulanspersonalen är medvetna om risker och anledningar måste dessa synliggöras för att undvika ett 

eventuellt vårdlidande. Författarna kan se ett samband utifrån resultatet att det är ett hårdare klimat idag 

beroende på flera anledningar vilket påverkar ambulanssjuksköterskans bemötande vilket i slutänden kan 

innebära en patientsäkerhetsrisk.  

I denna studie visas en bild över ambulanssjukvården i Skåne men det hade varit intressant att göra en 

studie i andra län för att se om det gav ett liknande resultat med tanke på de demografiska skillnaderna 

inom ambulanssjukvården i Sverige. 

 

 

8 Slutsats 
 
Resultatet visar att bemötande har en central roll i ambulanssjuksköterskans vårdmöte. Majoriteten av 

ambulanssjuksköterskorna är väl medvetna om vad det innebär att vara professionell och ha ett gott 

bemötande. Flertalet vittnar också om att de allra flesta har ett väldigt gott bemötande och är 

professionella i sin yrkesroll, merparten är dock medvetna om att deras och kollegors bemötande ibland 

brister av olika anledningar. Bristande bemötande kommer att påverka vårdmötet negativt och få 

konsekvenser för patientsäkerheten. Att merparten av ambulanssjuksköterskorna upplever en ökande 

problematik kring bemötande inom ambulanssjukvården är i allra högsta grad en allvarlig utveckling. För 

att förhindra denna utveckling måste anledningar som kan bidra till att de brister i sitt bemötande 

synliggöras. Forskning kring ämnet är begränsad, därför behövs ny aktuell forskning som är applicerbar 

på dagens ambulanssjukvård. Ett förslag är att det behövs regelbundna undersökningar kring hur 

ambulanssjuksköterskor upplever bemötandet och hur de ser på utvecklingen inom ambulanssjukvården. 

Vidare hade det varit intressant att även regelbundet undersöka hur patienterna upplever bemötandet inom 

ambulanssjukvården samt ifall de upplever att bemötande och attityder har förändrats över tid. Dessa 

resultat kan sedan användas för att ge ny kunskap kring vårdmötet, men även reducera eventuella 

anledningar som skulle kunna orsaka ett bristande bemötande för att undvika patientsäkerheten äventyras.  

 

 

 

9 Referenser 
 
Ahlenius, M., Lindström, V., & Vicente, V. (2017). Patient's experience of being badly treated in the 

ambulance service: A qualitative study of deviation reports in Sweden. International Emergency Nursing, 

30, 25-30. doi.org/10.1016/j.ienj.2016.07.004 

 

Andersson Hagiwara, M. & Wireklint Sundström, B. (2016). Vårdande och systematisk bedömning. I B-

O. Suserud & L. Lundberg (Red.), Prehospital akutsjukvård (177-208). Stockholm: Liber. 

 

Andersson, S-O. (2019) Mötet och samtalet. I Fossum, B. (Red.) Kommunikation: samtal och bemötande i 

vården (123-156). (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Arman, M. (2012). Lidande. I L. Wiklund Gustin, & I, Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i 

teori och praktik (185–196). Lund: Studentlitteratur. 



 

  
 

21 

 

Bremer, A. (2016). Dagens ambulanssjukvård. I B-O. Suserud & L. Lundberg (Red.), Prehospital 

akutsjukvård (48-61). Stockholm : Liber. 

Bremer, A., & Wireklint Sundström, B. (2014). Vårdande relationer - vårdrum ett vårdande rum. I C. 

Elmqvist & S. Almerud Österberg (Red.), Akut omhändertagande på skadeplats och akutmottagning (23-

53). Lund : Studentlitteratur. 

Bäärnhielm, S. (2019). Möte i den mångkulturella vården. I Fossum, B. (Red.) Kommunikation: samtal 

och bemötande i vården (365-397). (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

Colwell C.B., P T. Pons, P.T., & Pi, R. (2003). Complaints against an ems system. The Journal of 

Emergency Medicine, Vol. 25, No. 4, pp. 403–408, 2003. doi:10.1016/j.jemermed.2003.02.004  

Dahlberg, K. & Ekman, I. (red.) (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli 

lyssnad på och förstådd. (Första upplagan). Stockholm: Liber. 
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1 Bilagor 
 

1.1 Bilaga1 - Intervjuguide 
 

 

● Bakgrundsfrågor: Kön, ålder, yrkeserfarenhet som ambulanssjuksköterska. 

 

● Vad tycker du ingår i begreppet bemötande? 

 

● Beskriv dina tankar kring ditt bemötande. 

  

● Upplever du att ditt bemötande kan variera i olika situationer? 

 

● Uppfattar/upplever du att bemötandet har förändrats under dina yrkesår och i så 

fall på vilket sätt?  

  

● Hur ser du på kollegors bemötande? Kan du berätta mer? 

 

● Berätta om en situation där du upplevde att bemötandet brast. Kan du förklara 

vidare, kan du beskriva känslan? 

 

● På vilket sätt tror du att ett bristande bemötande kan påverka vårdmötet och 

vilka konsekvenser kan det få? Förklara varför.  
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1.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 

 
Linnéuniversitetet                                                                           

Institutionen för hälso- och Vårdvetenskap 

  

Informationsbrev                                                                                

  

Syftet med studien är att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser kring bemötande inom 

ambulanssjukvården. Upplevelser och erfarenheter från ambulanssjukvården påvisar ett 

hårdnande klimat kring bemötande till patienter, närstående, vårdgrannar samt mellan kollegor. 

Författarna vill studera hur ambulanssjuksköterskor upplever sitt eget bemötande.  

  

Deltagarna i studien skall vara ambulanssjuksköterskor, arbeta aktivt inom ambulanssjukvården 

samt ha arbetat minst två år. Forskarna strävar efter deltagare med varierande ålder, kön och 

erfarenhet för att få ett variationsrikt material att analysera. 

  

Studien kommer genomföras med intervjuer, ca 30 minuter. Du har blivit tillfrågad och efter ditt 

samtycke kommer intervjun spelas in och transkriberas. Materialet kommer enbart hanteras av 

forskarna och handledare samt behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer avidentifieras och 

efter avslutad studie förstöras. 

Studiens resultat presenteras som en uppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Önskar 

du tillgång till studiens resultat, kontakta forskarna.  

  

Studien är helt frivillig vilket innebär att du när som helst kan välja att avbryta utan att ange 

orsak. 

  

Vid frågor eller om du vill tillföra något efter intervjun, är du välkommen att kontakta Pollan 

Jämbring eller Anja Ekblad via telefon eller mejl.  

Vi ser fram emot intervjun och hoppas på en givande stund och ett lärorikt resultat. 

  

Pollan Jämbring                                       Anja Ekblad 

pj222nu@student.lnu.se                          ae223vg@student.lnu.se 

0733- 339884                                          0707-768205 

  

Handledare: Marcus Granmo                         
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1.3 Bilaga 3 - Samtyckesformulär 

 

Linnéuniversitetet                                                                      

Institutionen för Hälso- och vårdvetenskap 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien (namn på studien), fått tillfälle att ställa 

frågor, fått dem besvarade och samtyckt till deltagande. 

  

Jag har även fått information om 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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1.4 Bilaga 4 - Etisk egengranskning                                                        

         

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

    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  



  
 

v 

8 Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 

anpassat till nivån på studien. 

    
 

   

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.) 

    
 

   

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. 

      

12 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för studien är namngivna (student och handledare) 
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