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Sammanfattning 
Bakgrund: Hot och våld ökar inom ambulanssjukvården. Det är ett växande problem 

och ambulanssjukvården är viktigt för akutsjukvården i världen. Inom yrket beskriver 

många att de blivit utsatta för någon form av hot och våld där många anser att deras 

personliga säkerhet kan vara i fara.  

Syfte: Att beskriva hot och våld som förekommer inom ambulanssjukvård.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar bearbetats. 

Databassökningar har gjorts i PubMed och Cinahl. Artiklarnas resultat delades in i olika 

teman.  

Huvudresultat: I resultatet påvisades det att ambulanspersonalen utsätts för både 

psykiskt och fysiskt hot och våld som ofta är kränkningar, slag, sparkar, sexuella 

trakasserier och sexuella övergrepp. Skada med olika vapen och tillhyggen var vanligt 

förekommande vid fysiskt våld. Patienten och dess anhöriga var de största grupperna att 

utföra olika hot och våld.  

Slutsats: Utifrån studiens resultat framkommer det att fysisk och psykiskt hot och våld 

förekommer inom ambulansyrket. Hot och våld ökar inom ambulanssjukvården och 

genom en gedigen utbildning och om ordentliga handlingsstrategier finns mot hot och 

våld kan ambulanspersonalen förbereda och värja sig i våldsamma situationer och 

omvårdnaden av patienten behöver inte påverkas i lika hög grad.  

Nyckelord: Hot, våld, ambulanspersonal 



 

 

 
Abstract 
Background: Threats and violence are increasing in ambulance care. This is a growing 

problem. Ambulance care is important for emergency care in the world. In this 

profession, many workers describe that they have been exposed to some form of threat 

or violence where many believe that their personal safety may be in danger. Aim of the 

study: To describe threats and violence that occur in ambulance care. Method: A 

descriptive literature study in which 13 scientific articles were processed. Database 

searches have been made in PubMed and Cinahl. The results of the articles were divided 

into different themes. Results: The result showed that the ambulance personnel were 

exposed to both psychological and physical threats and violence which were often 

violations, punches, kicks, sexual harassment and sexual abuse. Damage with various 

weapons and attachments was common in physical violence. The patient and his 

relatives were the largest group to carry out various threats and violence. Conclusion: 

Based on the results of the study, it appears that physical and psychological threats and 

violence emerge within the ambulance profession. Threats and violence are increasing 

in ambulance care and through solid training and if proper action strategies are in place 

against threats and violence, ambulance staff can prepare and defend themselves in 

violent situations and the care of the patient not to affect to the same extent. 

Keywords: Threats, violence, ambulance personnel
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Ambulanssjukvård är en viktig del i dagens akutsjukvård då ambulanspersonal arbetar 

på plats utanför sjukhuset där en person skadats eller drabbats av sjukdom. De vårdar 

patienterna på plats och transporterar även patienter från olycksplatser till rätt 

vårdinrättning. Ett betydande problem inom ambulanssjukvården är att personalen 

utsätts för hot och våld (Carlsson 2016). Ambulanssjukvården samarbetar mycket med 

brandkåren och polisen ute i fält (Bengtsson & Lundström 2011). I en äldre studie med 

330 deltagare från brandkåren och ambulansen framgår det att 90% av deltagarna 

upplevt ett övergrepp eller blivit utsatt för våld. De flesta som upplevt våld eller 

övergrepp upplever att deras personliga säkerhet kunde vara i fara på arbetet på grund 

av detta (Pozzi 1998) och som Carlsson (2016) belyser ökar hoten och våldet inom 

ambulansyrket. 

 

1.1.1 Hot och våld 

Hot kan framföras på olika sätt oberoende på om vapen/tillhyggen förekommer i hotet 

eller inte. Hot kan ske i fysiska möten, mail, telefon och sms. Våld är aggressioner som 

uttrycker sig fysiskt oberoende på om vapen/tillhyggen används. (Region Gävleborg 

2016). Några vanliga typer av hot och våld är: Fysiskt våld – när risk föreligger för 

fysiska skador på personen. Det kan till exempel vara slag, sparkar och knuffar. 

Psykiskt våld – främst handlar det om kränkningar och hot om att förövaren kommer att 

utöva våld. Kulturellt våld – kan vara kontroll i familjen och hedersrelaterat våld. 

Sexuellt våld – en sexuell handling emot personens vilja, till exempel sexuell 

kränkning, våldtäkt eller att bli tafsad på (Tjejjouren Väst 2019). 

 

Hot och våld kan förekomma på arbetsplatser överallt. Om det finns en oro att bli utsatt 

för hot och våld kan det påverka arbetsmiljön den anställda jobbar i negativt. Hot och 

våld är en stor arbetsmiljöfråga och detta kan även få en psykisk påverkan på dem som 

jobbar och bör förebyggas i den utsträckning det går. I tidigare forskning beskrivs det 

att 66% av ambulanspersonal upplevt hot och våld under arbetstid och att 
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gärningsmännen som då oftast är patienten själv, varit påverkad av alkohol och/eller 

droger. Andra anledningar till hot och våld var till exempel när anhöriga blivit irriterade 

på tiden det tog för ambulansen att komma till platsen (Petzäll, Tellberg, Lundin & 

Suserud 2011). Dessa handlingar påverkar tex. sjukvårdspersonal och hotet/våldet 

kommer oftast från patienten eller en anhörig. Risken att utsättas för hot och våld ökar 

när personal arbetar på brottsrelaterade platser eller arbetar på kvällar och nätter 

(Arbetsmiljöverket 2019).  

 

Den sektor som har flest anmälningar orsakade av hot och våld är vård och omsorg. 

Hoten och våldet uppstår oftast i omvårdnadssituationer från patienter. Alla situationer 

där hot och våld uppstår anmäls inte, så mörkertalet är stort (Arbetsmiljöverket 2011). I 

jämförelse med vård- och omsorgssektorn utsätts brandkår och polis, som ingår i den 

offentliga förvaltningen, för lägre andel hot och våld. Inom vård- och omsorg utsätts 

12% och i den offentliga förvaltningen utsätts 7% (Statistiska centralbyrån 2018). 

 

1.1.2 Utsatthet och hantering av hot och våld. 

I en tidigare forskningsstudie som gjorts visas att 66 stycken anställda inom ambulansen 

i Sverige svarat på enkäter angående hot och våld. Där svarar 80,3% att de någon gång 

utsatts för hot och våld i arbetet. Beskrivningar av uppgivenhet av ambulanspersonal 

förekommer och personalen beskriver rädsla för att hotas när de är där för att hjälpa 

patienterna (Suserud, Blomquist och Johansson 2002). 

 

Hur man kan hantera våldsamma situationer beskrivs också. I en studie beskrevs den 

största orsaken till våld bero på att patienterna och de anhöriga inte var medvetna om 

ambulanspersonalens uppgifter. Av alla tillfrågade ambulansvårdare trodde 48,5% att 

våld kan komma att vara en del i deras arbete (Hosseinikia, Zarei, Kalyani & Tahamtan 

2018). En studie om utryckningar inom ambulanssjukvården har gjorts och bland 247 

utryckningar/körningar som observerades hade 16% av utryckningarna patienter som 

uppträdde våldsamt och/eller hotfullt på något sätt (Mock, Wrenn, Wright, Eustis & 

Slovis 1998).  
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Verksamhetschefen på en arbetsplats har som ansvar att upprätta en plan för krisstöd 

och rutiner när en hot- eller våldssituation inträffar. Rutiner och planer inför en hotfull 

eller våldsam situation gör personalen mer trygg och säker i sitt arbete. Arbetsgivare ska 

försäkra sig om att åtgärder och rutiner fungerar (Arbetsmiljöverket 2019).  

1.1.3 Teoretisk referensram 

I Kari Martinsens teori ”Philosophy of Caring” så handlar det om att vårdare ska vara 

empatiska och kunna göra bra bedömningar samtidigt som de ska kunna vara uppriktiga 

och ha förståelse gentemot patientens situation. Detta ingår i den morala praxisen. Har 

omvårdnadspersonalen förståelse för patienten och inger tillit till denne så blir 

vårdsituationen oftast bättre. Får dock inte patienten en tilltro till dig som vårdare kan 

effekten bli att patienten får sämre tillit till vården och dig som vårdare (Alvsvåg 2017). 

Vårdare har som uppgift att knyta an till patienten för att kunna ge så god vård som 

möjligt samtidigt som omvårdnadspersonal vet att det kan uppstå en farlig och våldsam 

situation. När det uppstår situationer där hot och våld finns är det nödvändigt att kunna 

erbjuda god vård ändå som vårdare och ha en förståelse för patientens situation 

(Carlsson 2016). 

 

1.2 Problemformulering 
Inom ambulanssjukvården blir hot och våld allt vanligare och är ett betydande problem. 

I dagens samhälle är ambulanssjukvården en viktig del inom akutsjukvård. Hot och våld 

kan förekomma på arbetsplatser överallt och påverkar oftast arbetsmiljön negativt. Vid 

genomgång av tidigare forskning finns detta problem både nationellt och även 

internationellt. Det som denna studie kommer att bidra med är att sammanställa 

forskning om vilka olika typer av hot och våld som ambulanspersonalen utsätts för. Det 

behövs en sammanställning av detta då man som ambulanspersonal utsätts i högre 

utsträckning av hot och våld än tidigare.  

 

Genom att få kunskap i vilken typ av hot och våld som tidigare finns beskriven skulle 

en ökad beredskap kunna ges till blivande och nuvarande ambulanspersonal om vad de i 
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sitt arbete kan tänkas komma i kontakt med. Denna beredskap(insikt) kan dessutom 

stödja personalens möjligheter att avstyra en potentiellt våldsam situation så att den inte 

stjäl fokus från patientens omvårdnad. Därmed ökar chanserna för att hjälpinsatsen ska 

kunna ske smidigt och utan onödiga risker. Annan vårdpersonal och övriga medborgare 

i samhället kan även få en ökad förståelse av den kunskap som framkommer i studien 

om vad ambulanspersonal beskrivs utsättas för. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva hot och våld som förekommer inom 

ambulanssjukvård.  

 

Frågeställning:  

- Vilka olika sorters hot och våld är förekommande mot ambulanspersonalen? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en beskrivande design, vilket innebär att information samlats 

in, bearbetats och sammanfattats av författarna utan att ha ändrat på informationen. 

(Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 
En litteratursökning gjordes. Sökningar efter vetenskapliga artiklar i databasen PubMed 

och Cinahl gjordes och de sökord som användes var: emergency medical technicians, 

ambulances, violence, prehospital, exposure to violence, workplace violence, 

emergency medical services och fatalities. Sökningar på vissa av orden skedde var för 

sig för att sedan ha kombinerat dem. MeSH-termer, fri text samt booleska termer som 

OR och AND användes när de olika sökorden kombinerades (Polit & Beck 2017). 

Begränsningar som gjordes var att de vetenskapliga artiklarna skulle finnas tillgängliga 

bland Högskolan i Gävles utbud av artiklar i databasen PubMed och vara ”Peer-

Reviewed” och ”linked full text” i databasen Cinahl. Se även tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 – redovisning av artikelsökning 
Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar  

Valda artiklar 

exklusive 

dubbletter (som 

svarar på syftet) 

Medline via 

PubMed 2020-01-22 

 

Högskolan i 

Gävle 

Emergency medical 

technicians OR 

ambulances AND 

violence (fri sökning) 

289 
 

9 

CINAHL  
2020-01-22 

Linked full text 

Peer-reviewed 

Emergency medical 

technicians AND   

((MH "Violence") OR 

(MH "Workplace 

Violence") OR (MH 

"Exposure to 

Violence"))   

(sökning i en rad) 

45 3 

CINAHL 
2020-01-22 

Linked full text 

Peer-reviewed 

Emergency medical 

services AND fatalities 

(fri sökning) 

119 1 

              Totalt: 13 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de handlar om vilken typ av 

hot och våld som ambulanspersonal utsätts för, d v s artiklarna som valdes ut skulle 

svara på syftet för studien. Alla artiklar som valdes ut skulle vara från 

ambulanspersonalens perspektiv och vara empiriska studier.  

 

Exklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att det inte fick vara utifrån ett 

patientperspektiv eller från andra professioners perspektiv. Litteraturstudier exkluderas. 
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2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Efter sökningen av vetenskapliga artiklar var klar granskades 453 artiklar. Först 

granskades de vetenskapliga artiklarnas titlar och abstracts och där exkluderades 407 

artiklar bort, då de inte var relevanta för litteraturstudiens syfte. Av de 46 återstående 

artiklarna exkluderades 30 stycken artiklar då de inte uppfyllde litteraturstudiens 

inklusionskriterier. Av återstående 16 artiklar exkluderades två stycken som dubbletter. 

De återstående 14 artiklarna kvalitetsgranskades och relevansbedömdes med hjälp av 

granskningsmallar. Här exkluderades en artikel då författarna bedömde att artikeln hade 

bristande kvalité för att ingå i denna litteraturstudie. Se bilaga 3 för 

granskningsmallarna som användes. Totalt valdes 13 artiklar ut att inkluderas i 

litteraturstudiens resultat. Se figur 1 – flödesschema, nedan. 

 

 

453 artiklar granskades. 

 

407 artiklar exkluderas då titel och abstract ej var relevant för studiens syfte. 

 

30 artiklar exkluderades då artiklarnas resultat inte svarade på inklusionskriterier. 

 

2 artiklar exkluderades då de var dubbletter.  

 

1 artikel exkluderades i relevansbedömning och kvalitetsgranskning. 

 

13 artiklar inkluderades i litteraturstudiens resultat. 

 

Figur 1. – Flödesschema. 
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2.5 Dataanalys 
De utvalda artiklarna har efter urvalsprocessen skrivits ut i pappersform. De 

vetenskapliga artiklarnas resultat har granskats av båda författarna. De delar ur resultatet 

som svarar på litteraturstudiens syfte och frågeställning har sammanställts och 

analyserats, detta tillvägagångssätt stöds av Polit och Beck (2017). Artiklarnas resultat 

har analyserats flera gånger. Författarna har färgmarkerat de delar i artikelns resultat 

som ska komma att användas i litteraturstudiens resultat (Polit & Beck 2017). 

Översättningsprogram och lexikon har använts där behovet funnits. Författarna har 

sammanställt artiklarnas resultat och utifrån sammanställningen har likheter och 

skillnader från artiklarnas resultat hittats och kategorier/teman har formats. När 

kategorier/teman gjordes utifrån resultaten i artiklarna samlades data tillhörande samma 

kategori/tema i olika högar med hjälp av post-it lappar, vilket underlättade 

sammanställningen av all data som samlats in (Aveyard 2014). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Denna beskrivande litteraturstudie har av författarna utförts med objektivitet och stor 

noggrannhet. Författarna håller sig endast till primärkällor vid sökandet efter data som 

har samlats in. Resultat som kan påverka studiens utgång tas ej bort även om de 

resultaten inte stämmer överens med författarnas egna åsikter/ståndpunkter och 

författarna strävar efter ett arbete som är etiskt. Trovärdighet i studien styrks genom en 

korrekt hantering av alla referenser (Polit & Beck 2017). Författarna avstår från all 

plagiering, fabricering och falsifiering av data. 

 

3. Resultat 
Resultatet i studien presenteras i löpande text och finns även presenterat i bilaga 2. 

Totalt sammanställdes och analyserades 13 artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Resultatet sammanställdes och i dataanalysen utformades 2 stycken 

huvudrubriker. Huvudrubrikerna är ”Psykiskt hot och våld” och ”Fysiskt hot och våld”.  
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3.1 Psykiskt hot och våld 
I flertalet av studierna beskrevs det att ambulanspersonalen utsattes för psykiskt våld i 

olika benämningar (Reichard, Marsh, Tonozzi, Konda & Gormley 2016; Bigham et. al. 

2014; Lindqvist et. al. 2019; Duchateau, Bajolet-Laplante, Chollet, Ricard-Hibon & 

Marty 2002; Maguire et. al. 2018; Bentley & Levine 2016; Gormley, Crowe, Bentley & 

Levine 2016; Deniz, Saygun, Eroglu, Ülger & Azapoglu 2016; Rahmani, Hassankhani, 

Mills & Dadashzadeh 2012; Boyle, Koritsas, Coles & Stanley 2007) och i de flesta fall 

när hot och våld uppstod mot ambulanspersonalen när psykiskt hot och våld utfördes 

var det patienten som utförde detta (Bigham et. al. 2014; Maguire et. al. 2018; Maguire 

& O’Neill 2017; Bentley & Levine 2016; Reichard et. al. 2016), det var även vanligt att 

hoten och våldet utfördes av patientens anhöriga (Bigham et. al. 2014; Maguire et. al. 

2018; Deniz et. al. 2016; Rahmani et. al. 2012).  

 

Det mest förekommande hotet och våldet mot ambulanspersonal var verbalt (Bigham et. 

al. 2014; Lindqvist et. al. 2019; Gormley et. al. 2016; Boyle et. al. 2007). Det verbala 

hotet innefattade kränkande språk, att ambulanssjukvårdarna blev kritiserade för de 

arbete som de utförde och att de blev hotade till döden (Bigham et. al. 2014). 

Svordomar, opassande språk och hot om att utsätta ambulanspersonalen för fysiskt våld 

var även det vanligt förekommande (Maguire et. al. 2018; Bentley & Levine 2016; 

Bigham et. al. 2014). I vissa av dessa fall användes även skjutvapen och knivar samt 

andra stickföremål för att förstärka hotet mot ambulanspersonalen (Duchateau et. al. 

2002; Deniz et. al. 2016). De personer som utövade psykiskt våld mot 

ambulanspersonal använde sig ofta av skrämseltaktik, vilket innebär att förövarna 

hotade, förföljde, slog i dörrar, gjorde hotande gester, kastade olika föremål mot 

ambulanspersonalen för att skrämma dem, samt använde ett stötande språk och skrek 

med på personalen (Bigham et. al. 2014; Boyle et. al. 2007).  

 

En annan del av det psykiska hotet/våldet var de sexuella trakasserierna (Deniz et. al. 

2016) så som obscena gester, inviter till sexuell aktivitet, förnedrande och kränkande 

skämt och frågor om ifall ambulanspersonalen ville gå på dejter. Patienterna har även 

flörtat med personalen och bett om att få olämpliga och fysiska undersökningar när det 
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ej har behövts (Bigham et. al. 2014; Boyle et. al. 2007). Kulturellt våld är sällan 

förekommande men det tas ändå upp som ett problem i Iran enligt Rahmani et. al. 

(2012). 

 

3.2 Fysiskt hot och våld 
I alla utvalda studier beskrevs det att ambulanspersonalen utsattes för fysiskt våld 

(Bigham et. al. 2014; Lindqvist et. al. 2019; Duchateau et. al. 2002; Maguire et. al. 

2018; Bentley & Levine 2016; Gormley et. al. 2016; Deniz et. al. 2016; Rahmani et. al. 

2012; Boyle et. al. 2007; Corbett, Grange & Thomas 1998; Maguire, Hunting, Smith & 

Levick 2002; Maguire & O’Neill 2017; Reichard, Marsh, Tonozzi, Konda & Gormley 

2016) och det var då oftast patienter, åskådare eller någon som har en relation till 

patienten som var förövaren (Lindqvist et. al. 2019; Duchateau et. al. 2002; Gormley et. 

al. 2016; Boyle et. al. 2007).  

 

Fysiskt våld kunde uttrycka sig på många olika sätt och de som utförde våldet är i flesta 

fall män (Maguire et. al. 2018; Gormley et. al. 2016; Deniz et. al. 2016) och de ansågs 

ofta vara påverkade av alkohol (Reichard et. al. 2016) och/eller droger (Maguire et. al 

2018). Det vanligaste förekommande innebär att ambulanspersonalen blev slagen, 

sparkad, spottad på, riven, biten och att bli knuffad (Bigham et. al. 2014; Maguire & 

O’Neill 2017; Maguire et. al. 2018; Bentley & Levine 2016; Gormley et. al. 2016; 

Reichard et. al. 2016; Rahmani et. al. 2012; Boyle et. al. 2007). Det fysiska våldet 

innefattade även våld med olika föremål, det kunde till exempel vara att 

ambulanspersonalen blev attackerade med knivar, attackerade av hundar, slagen med 

flaskor och basebollträ, blev sprejade med tårgas och/eller pepparspray och blev 

attackerad med spikklubbor. I många fall där ambulanspersonalen blev attackerade 

användes pistoler eller andra skjutvapen (Corbett, Grange & Thomas 1998; Lindqvist et. 

al. 2019; Duchateau et. al. 2002; Maguire et. al. 2018; Bentley & Levine 2016; Gormley 

et. al. 2016; Rahmani et. al. 2012; Boyle et. al. 2007).  

 

De fysiska attackerna mot ambulanspersonalen skedde oftast på kvällsskift/nattskift 

mellan 16.00 och midnatt (Maguire et. al. 2018; Deniz et. al. 2016). I många fall där 
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personalen blev attackerade med skjutvapen har påföljden blivit att många i personalen 

avlidit av sina skottskador (Maguire et. al. 2002). Sexuella övergrepp mot 

ambulanspersonalen förekom och det är oftast kvinnor som blev utsatta. De sexuella 

övergreppen skedde oftast där patienten behandlas i ambulansen, vilket innefattade 

oönskad beröring på opassande ställen och att patienten försökte dra ner sjukvårdaren på 

ambulansens brits för att utöva olika sexuella handlingar (Bigham et. al. 2014; Boyle et. 

al. 2007). 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Syftet med examensarbetet var att beskriva hot och våld som förekommer inom 

ambulanssjukvård. I resultatet framgår det att ambulanspersonalen utsattes för både 

psykiskt och fysiskt våld i sitt arbete. Det psykiska våldet var oftast verbala hot som 

innefattade kränkningar, svordomar och hot om att utsättas för fysiskt våld. 

Ambulanspersonalen blir även utsatta för sexuella trakasserier som till exempel inviter 

till sexuell aktivitet. Det fysiska våldet som ambulanssjukvårdarna utsätts för var ofta 

slag, sparkar, att bli spottad på, knuffad och riven. Olika vapen, tillhyggen, såsom 

pistoler och knivar samt andra stickföremål användes för att skada personalen och 

attackerna skedde ofta under kvälls- och nattskift. Sexuella övergrepp så som att bli 

tafsad på och att bli nerdragen på britsen var förekommande. Patienten själv är oftast 

den som utför hot och våld, men även anhöriga till patienten och åskådare bidrar till 

situationen och det var oftast män som utför attackerna och hoten mot 

ambulanspersonalen och där droger och alkohol ofta var inblandat. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Ambulanspersonalen utsätts för både psykiskt och fysiskt våld, det framkommer i alla 

studier (Bigham et. al. 2014; Lindqvist et. al. 2019; Duchateau et. al. 2002; Maguire et. 

al. 2018; Bentley & Levine 2016; Gormley et. al. 2016; Deniz et. al. 2016; Rahmani et. 

al. 2012; Boyle et. al. 2007; Corbett, Grange & Thomas 1998; Maguire et. al. 2002; 

Maguire & O’Neill 2017; Reichard et. al. 2016). Det mest förekommande hotet och 
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våldet inom det psykiska våldet är verbalt, som kan innefatta kränkningar, hot om att 

skada fysiskt samt sexuella trakasserier (Bigham et. al. 2014; Lindqvist et. al. 2019; 

Gormley et. al. 2016; Boyle et. al. 2007). Som Carlsson (2016) belyser är det viktigt att 

förstå hur både patienterna och den som vårdar uppfattar den hotfulla situationen. Det är 

viktigt att som ambulanssjukvårdare visa självsäkerhet och trygghet för att patienten ska 

uppfatta situationen som stabil och säker. Som vårdare i en hotfull situation behövs 

förmågan att kommunicera och lyssna till patientens önskningar, för att få en stabilitet i 

vårdandet (Carlsson 2016). I omvårdnadsteorin Philosophy of Caring av Kari Martinsen 

beskrivs det att omvårdnadspersonal ska kunna göra bra bedömningar, vara uppriktig 

och empatisk och ha förståelse för patientens situation. Inger omvårdnadspersonalen 

inte tillit och förståelse får patienten inte en tilltro till vårdpersonalen (Alvsvåg 2017). 

När vårdaren är osäker, rädd eller instabil avspeglar det i hur den hotfulla patienten 

agerar i den aktuella situationen (Carlsson 2016). Även om situationen runt patienten 

kan vara kaotisk så kan ambulanspersonalen ge ett visst lugn till patienten i hur den 

agerar och därmed lugna hela situationen (Bremer 2012), vilket även Carlsson (2016) 

belyser.  

 

Det fysiska våldet visar sig främst som slag, sparkar, att bli spottad på, riven (Bigham 

et. al. 2014; Maguire & O’Neill 2017; Maguire et. al. 2018; Bentley & Levine 2016; 

Gormley et. al. 2016; Reichard et. al. 2016; Rahmani et. al. 2012; Boyle et. al. 2007), 

men det kan även vara föremål som skjutvapen, knivar och basebollträn (Corbett, 

Grange & Thomas 1998; Lindqvist et. al. 2019; Duchateau et. al. 2002; Maguire et. al. 

2018; Bentley & Levine 2016; Gormley et. al. 2016; Rahmani et. al. 2012; Boyle et. al. 

2007). När det gäller ambulanspersonals förhållningssätt i våldsamma och hotfulla 

situationer, är det viktigt att försöka minimera risken för våldsanvändning mot 

eventuella hotfulla patienter. Detta görs genom att ha ett högt säkerhetstänkande genom 

att ambulanspersonal är trygg i sig själva och inte provoceras lätt. När 

ambulanspersonal åker på larm där eventuellt hot och våld kan uppstå, bör man prata 

ihop sig med kollegor så att man i våldsamma situationer har samma syn på hur man 

agerar. För att få en så klar bild som möjligt om risken för hot och våld finns, är det bra 

att ställa frågor till larmoperatören. Några exempel på frågor kan vara om personen 
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sedan tidigare har ett missbruk? Om personen använt sig av våld tidigare? Om polisen 

är larmad? Samt om uppgifter finns på hur många personer som befinner sig på den 

aktuella platsen (Dankel 2016). Även om ambulansvårdarna får information ifrån 

larmcentralen om hur läget är på platsen så bör de utgå från tidigare erfarenheter, men 

även ha i åtanke att all information kanske inte stämmer. Det är då bra som 

ambulansvårdare att ha ett öppet sinne i bedömningen av situationen då den kan 

innefatta oväntade symtom, omständigheter kring platsen men även andra problem 

(Bremer 2012).   

 

Varje vårdsituation i ambulanssjukvård kan innebära en slags etisk konflikt. Som 

sjukvårdare måste dem i varje vårdsituation bemöta patienter och dess närstående på ett 

empatiskt sätt för att främja hälsa (Sandman & Bremer 2016). Patienterna och dess 

närstående är de som oftast utför hoten och våldet (Bigham et. al. 2014; Maguire et. al. 

2018; Maguire & O’Neill 2017; Bentley & Levine 2016; Reichard et. al. 2016; Deniz et. 

al. 2016; Rahmani et. al. 2012). Det är viktigt att visa hänsyn till patientens autonomi 

och hänsyn till närstående i omhändertagandet. Det är också viktigt att ge utrymme för 

varje patient att utöva sin autonomi för att patienten inte ska känna sig inträngd i ett 

hörn. Ambulanspersonal har även ett visst ansvar för de närståendes välbefinnande. 

Närstående påverkas av det som patienten har upplevt. Det är viktigt att en närstående 

inte får rum att inkräkta på patientens autonomi (Sandman & Bremer 2016). För att 

minska möjligheten till en farlig och våldsam situation, är det därför bra som 

ambulansvårdare att visa empati och förståelse till både patienten och dess anhöriga 

(Alvsvåg 2017; Carlsson 2016).  

 

Ambulanspersonalen utsätts oftare för våld på kvälls- och nattskiften (Maguire et. al. 

2018; Deniz et .al. 2016). En av anledningarna till att ambulanspersonalen utsätts för 

mer hot och våld på kvälls- och nattskiften kan vara att patienten är påverkad av 

alkohol- och/eller droger, vilket även Reichard et. al. (2016) och Maguire et. al (2018) 

belyser i sina studier. Ambulanspersonalens störda nattsömn kan innebära att de får 

förlorad sömnrytm, ständigt avbruten sömn, kvarstående trötthet och ökad svårighet att 

komma igång på nätterna. Denna oregelbundenhet gör det svårare för 
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ambulanspersonalen att organisera, planera och bemöta uppkomna situationer under en 

utryckning. Ambulanspersonalens störda nattsömn mellan utryckningarna kan bidra till 

att de blir sårbara men det kan även bli så att de får ett hårt yttre som gör att situationen 

mellan vårdare och patient blir mer spänd, vilket i sin tur kan leda till hotfulla 

situationer (Aasa & Wiitavaara 2016). När ambulanspersonalen i dessa situationer är 

trötta och har ett hårt yttre, samtidigt som patienten är hotfull eller våldsam, blir det 

svårare för ambulanspersonalen att knyta an till patienten och ge en bra omvårdnad 

vilket är viktigt för att patienten ska kunna få tilltro till dig som vårdare, detta belyser 

även Alvsvåg (2017) när hon skriver om Kari Martinsens omvårdnadsteori.  

 

Våld för med sig både psykiska och fysiska konsekvenser både på kort och lång sikt. 

Om en person blir utsatt för trauma, kränkning och lidande pga våld så förloras 

möjligheten till att känna välmående och optimal hälsa. När en människa blir utsatt för 

våld har en annan människa tagit beslutet att kränka din psykiska och fysiska integritet 

genom sin handling (Stening & Rahmqvist-Linnarson 2016). Våld kan även leda till 

olika hälsoproblem som tex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), depression och 

ångestproblematik (Johansen et. al. 2006). Långvariga smärttillstånd kan också 

utvecklas av att bli utsatt för våld (Winnersjö et. al. 2012). Som Carlsson (2016) skriver 

så ökar hoten och våldet inom ambulansen. Om verksamhetschefen på arbetsplatsen 

förbättrar säkerheten för sin enhet så blir arbetsplatsen en tryggare zon där arbetarna 

känner sig trygga. Genom att ha genomtänkta rutiner och att verksamhetschefen har 

utrett de risker som finns för hot och våld så kan de förebygga kommande situationer av 

hotfull eller våldsam karaktär. Verksamhetschefen ska även se till att åtgärder, regler 

och rutiner följs upp, men även att alla i personalen vet hur de ska reagera när en 

våldsam situation uppstår (Arbetsmiljöverket 2019), och på detta sätt minska de 

psykiska och fysiska konsekvenserna som hot och våld medför.  

 

4.3 Metoddiskussion  

En beskrivande design valdes i denna litteraturstudie då det ansågs lämpligt utifrån 

syftet som författarna valt (Polit & Beck 2017). Syftet var att beskriva hot och våld som 

förekommer inom ambulanssjukvård. Författarna i studien har i sökningen efter material 
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valt att använda sig av två databaser för att få ett så relevant resultat som möjligt. Att 

använda sig av två databaser anses av författarna som en styrka, då området de valt ej 

har forskats på i stor grad vilket är en svaghet i arbetet. De databaser som författarna 

använde sig av var PubMed och Cinahl som är relevant utifrån ämnet omvårdnad (Polit 

& Beck 2017). Nyckelord till det utvalda syftet i litteraturstudien användes vid 

databassökningen av vetenskapliga artiklar. Författarna använde sig även av booleska 

termer som OR och AND, vilket gör att databassökningarna kan utökas (OR) eller 

begränsas (AND) (Polit & Beck 2017).  

 

Styrkor i författarnas databassökningar är att de använt sig av ”Peer-reviewed” i 

databasen Cinahl som innebär att de vetenskapliga artiklarna blivit granskade innan 

publikation av olika forskare med bakgrund inom området (Polit & Beck 2017). I 

databasen PubMed använde sig författarna av begränsningen att artiklarna skulle finnas 

med i Högskolan i Gävles utbud av artiklar. Författarna har inte använt sig av någon 

begränsning för årtal i sökningarna efter artiklar då området är till viss del outforskat. 

Författarna har i urvalskriterierna beskrivit både inklusionskriterier och 

exklusionskriterier på ett tydligt och enkelt sätt. Detta har gjort det lättare för författarna 

att hitta relevanta artiklar att ingå i litteraturstudien och lättare att exkludera andra 

artiklar som inte passade in för studiens syfte. Artiklarna i litteraturstudien har både 

kvalitativ och kvantitativ ansats.  

 

I urvalsprocessen har författarna på ett strukturerat och tydligt sätt beskrivit hur de olika 

vetenskapliga artiklarna valts ut. En styrka är flödesschemat som gjorts där det blir 

tydligare för läsaren att se de olika stegen där artiklarna exkluderats i urvalsprocessen 

från databassökningen. För att bedöma de utvalda artiklarnas relevans och kvalité 

använde sig författarna av en granskningsmall. 13 artiklar bedömdes ha relevans då de 

svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställning samt att deltagarna i studien var 

relevanta utifrån syftet. En artikel exkluderades i granskningen då det framkom att 

undersökningsgruppen inte endast handlade om ambulanspersonal utan även brandmän 

och poliser. Det gick inte i denna artikel att urskilja vilka yrkesgrupper som artikelns 

resultat menade, vilket gjorde att den exkluderades.  
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För att underlätta sammanställningen av artiklarna har författarna använt sig av en 

innehållsanalys vilket innebär att författarna delat in artiklarnas resultat i olika teman 

(Aveyard 2014). Artiklarna har bearbetats och analyserats av båda författarna, först på 

varsitt håll och sedan tillsammans. En svaghet i arbetet är att artiklarna i litteraturstudien 

är skrivna på franska och engelska vilket kan försvåra förståelsen för författarna, 

speciellt för den franska artikeln då författarna ej använder sig av det franska språket. 

Översättningsprogrammen som författarna använt sig av har hjälpt dem så att artikelns 

resultat inte tolkas på ett felaktigt sätt. Författarna avstår från all plagiering, fabricering 

och falsifiering av data och har därför varit noggranna med referenshantering av alla 

källor (Polit & Beck 2017). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad & förslag till fortsatt 

forskning  
Författarna hoppas att denna litteraturstudie kan bidra kring ökad kunskap och förståelse 

för vad ambulanspersonal kan möta i arbetet. Vet ambulanspersonalen vad de kan 

utsättas för kan de få en bättre förkunskap och förbereda sig mer för att kunna hantera 

situationen samt minimera riskerna för att behöva utsättas för de hot och det våld som 

kan uppstå. Genom att som ambulanspersonal vara förberedd och veta hur eventuella 

hotfulla och våldsamma incidenter ska hanteras kan även en bättre omvårdnad ges till 

patienten. Författarna hoppas att arbetet ska kunna nyttjas av andra yrkesgrupper med 

patientkontakt då även de kan hamna i våldsamma och hotfulla situationer. Författarna 

anser att vidare forskning bör fokusera på olika handlingsstrategier som fungerar för att 

hantera hot och våld och även fokusera på förebyggande åtgärder som är tydliga särskilt 

för ambulanssjuksköterskors men även för annan personal, då alla yrkesgrupper kan 

komma att utsättas för dessa situationer. 

 

4.5 Slutsats 

Fysisk och psykiskt våld är ofta förekommande inom ambulanssjukvården där oftast 

patienten och patientens närstående är de som utför olika typer av hot och våld. Hot och 
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våld ökar inom ambulanssjukvården och är ett problem. Att som ambulanssjukvårdare 

ha en gedigen utbildning och bakgrund till att kunna värja sig och förbereda sig inför 

hotfulla och våldsamma situationer är viktigt. Om det finns ordentliga 

handlingsstrategier för att hantera hot och våld har ambulanspersonalen en stadig grund 

att stå på och omvårdnaden av patienten behöver inte påverkas i lika hög grad vid dessa 

utsatta situationer. 
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Tabell 2 - Analys av vetenskapliga artiklar från resultatavsnittet.  

Författare 
År/studieland 

Titel Design/ ev 
ansats 

Undersöknin
gsgrupp 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalysmetod 

M.A. Bentley 
R. Levine 
2016, USA 

A national 
assesment of the 
health and 
safety of 
emergency 
medical services 
professionals 

Longitudinal 
EMT Attributes 
and 
Demographic 
study. (LEADS) 

Ambulans-
personal 

Frågeformulär som 
skickades ut via 
mail.  

Data analyserades i 
med användning av 
PROC 
SURVEYFREQ och 
PROC 
SURVEYMEANS. 
Statistisk 
dataanalysmetod. 

B.L. Bigham 
J.L. Jensen 
W. Tavares 
I.R. Drennan 
H. Saleem 
K.N. Dainty 
G. Munro 
2014, Australien, 
Sverige och USA 

Paramedic Self-
reported 
Exposure to 
Violence in the 
Emergency 
Medical 
Services (EMS) 
Workplace: A 
Mixed-methods 
Cross-sectional 
Survey 

Tvärsnittsstudie 
med blandad 
metod. 

Ambulans-
personal 

Enkäter som 
samlades in i en 
databas.  

Kvantitativ 
dataanalys. 
Multivariat logistisk 
regressionsanalys. 

M. Boyle 
S. Koritsas 
J. Coles 
J. Stanley 
2007, Australien 

A pilot study of 
workplace 
violence 
towards 
paramedics 

Tvärsnittsstudie Ambulans-
personal 

Frågeformulär Beskrivande 
dataanalys 
genomfördes med 
användning av 
statistisk 
analysmetod. 
Fisher’s test.  

S.W. Corbett 
J.T. Grange 
T.L. Thomas 
2009, USA 

Exposure of 
prehospital care 
providers to 
violence 

Beskrivande 
design  

Ambulans-
personal 

Beskrivande enkäter 
skickades ut som 
skulle returneras till 
forskarna med svar.  

Chi-square analys. 
Korrelations test. 
Beskrivande statistik 
användes för att 
illustrera resultaten 
från 
frågeformuläret. 

T. Deniz 
M. Saygun 
O. Eroglu 
H. Ülger 
B. Azapoglu 
2016, Turkiet 

Effect of 
exposure to 
violence on the 
development of 
burnout 
syndrome in 
ambulance staff 

Beskrivande 
design, 
tvärsnittsstudie 

Ambulans-
personal 

Frågeformulär för att 
få beskrivande svar. 

Statistisk 
analysmetod. Mann-
Whitney U-test. 
Chi-square test. 
Kruskal Wallis test. 
Korrelations test.  

F.X. Duchateau 
M.F. Bajolet-
Laplante. 
C. Chollet 
A. Ricard-Hibon 
J. Marty 
2002, Frankrike 

Exposition à la 
violence en 
Smur 
 

Multicentrisk 
öppen 
beskrivande 
design 

Ambulans-
personal 

Frågeformulär TestChi2 för 
kvalitativa variabler 
och Anova för 
kvantitativa 
variabler. 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

M.A. Gormley 
R.P. Crowe 
M.A. Bentley 
R. Levine 
2016, USA 

A national 
description of 
violence 
towards 
emergency 
medical services 
personnel 

Longitudinell 
beskrivande 
studie  
(LEADS II) 

Ambulans-
personal 

Snap 10 web-based 
software. (Enkät) 

Chi-square test. 
T-test. 
Wilcoxon rank sum 
test.  

B. Lindquist 
K. Koval 
A. Mahadevan 
C. Gennosa 
W. Leggio 
K. Niknam 
G.V. Ramana Rao 
J.A. Newberry 
M. Strehlow 
2019, Indien 

Workplace 
violence among 
prehospital care 
providers in 
India: a cross-
sectional study 

Tvärsnittsstudie Ambulans-
personal 

Enkäter. Fisher’s test. 
X² test.  

B.J. Maguire 
M. Browne 
B.J. O’Neil 
M.T. Dealy 
D. Clare 
P. O’Meara 
2018, 
Internationell 
studie 

International 
Survey of 
Violence 
Against EMS 
Personnel: 
Physical 
Violence Report 

Kvantitativ 
ansats.  

Ambulans-
personal 

Enkäter som 
deltagarna svarat på 
online. 

Analys genomfördes 
i den statistiska 
programmeringsmilj
ön R, baserad på 
MASS- och 
countreg-paketen för 
specialiserade 
rutiner för hantering 
av incidensdata. 

B.J. Maguire 
K.L. Hunting 
G.S. Smith 
N.R. Levick 
2002, USA 

Occupational 
fatalities in 
emergency 
medical 
services: A 
hidden crisis 

Beskrivande 
design 

Avliden 
ambulans-
personal 

Insamling av 
upplevelser kring 
den avlidne från 
familjemedlem, 
kollega och vän om 
händelsen.  

Utfördes av tre 
oberoende 
databaser: The 
censues of fatal 
occupational 
injuries, the national 
EMS memorial 
service, The national 
highway trafic 
saftey 
administrations 
fatality analysis 
reporting system.  

B.J. Maguire 
B.J. O’Neill 
2017, USA 

Emergency 
Medical Service 
Personnel’s 
Risk From 
Violence While 
Serving the 
Community 
 

Kvantitativ 
ansats. 

Ambulans-
personal 

Samlat in data från 
en byrå. (US Bureau 
of Labor Statistics) 

Uppgifterna 
tillhandahölls i 
tabeller som beskrev 
varje fall utifrån 
faktorer som ålder, 
kön, händelse, 
skador etc som 
författarna.  

A. Rahmani 
H. Hassankhani 
J. Mills 
A. Dadashzadeh 
2011, Iran 

Exposure of 
Iranian medical 
technicians to 
workplace 
violence: a 
cross-sectional 
analysis 

Beskrivande 
explorativ 
tvärsnittsstudie 

Ambulans-
personal med 
minst 1 års 
erfarenhet av 
ambulans-
arbete.  

Frågeformulär som 
sedan skickas 
tillbaka till 
forskarna. 

CI-analys.  
Statistisk 
analysmetod. 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

A.A. Reichard 
S.M. Marsh 
T.R. Tonozzi 
S. Konda 
M.A. Gormley 
2016, USA 

Occupunctial 
injuries and 
exposures 
among 
emergency 
medical services 
workers.  

Beskrivande 
övervaknings-
studie. 

Ambulans-
personal. 

Telefonintervjuer. Taylor-serien 
linjärisering. 

 

Bilaga 2  

Tabell 3 - Analys av de vetenskapliga artiklarnas resultat som används i 

resultatavsnittet.  
Författare Syfte Resultat 
M.A. Bentley 
R. Levine 

Att bedöma förändringar i hälsa och fysisk 
kondition, förekomsten av hälsoproblem, 
riskbeteenden, ambulanssäkerhetsproblem och 
beredskapen från ambulanspersonal.  

Verbala hot var det mest förekommande 
Det fysiska våldet kunde innefatta slag, 
sparkar, rivmärken och att bli spottad på. I 
vissa fall utsattes de även för skjutningar 
och knivstick. Patienten var den som oftast 
utförde hoten och våldet.  

B.L. Bigham 
J.L. Jensen 
W. Tavares 
I.R. Drennan 
H. Saleem 
K.N. Dainty 
G. Munro 

Att beskriva och utforska våld som upplevts av 
ambulanspersonal, inklusive typer av våld som 
upplevts, av vilka våldet begicks, åtgärder som 
vidtagits och effekterna av dessa.  

Den mest förekommande typen av hot och 
våld var verbala hot. Det förekom även 
fysiskt våld samt sexuellt våld och sexuella 
trakasserier. Patienten själv var oftast 
förövaren och även familjen utförde 
hot/våld. 

M. Boyle 
S. Koritsas 
J. Coles 
J. Stanley 

Att identifiera procentandelen ambulanspersonal 
som upplevt sex olika former av våld på 
arbetsplatsen. 

Verbala hot och verbalt våld förekom mest 
och ledde ofta till fysiskt våld. I vissa fall 
blev personalen utsatt av sexuella 
trakasserier och sexuellt våld. Patienter, 
någon med relation till patienten och 
åskådare utför hot/våld.  

S.W. Corbett 
J.T. Grange 
T.L. Thomas 

Att utvärdera erfarenheter från ambulanspersonal 
som utsatts för våld.  

Ambulanspersonalen utsattes för fysiskt 
våld. 

T. Deniz 
M. Saygun 
O. Eroglu 
H. Ülger 
B. Azapoglu 

Att fastställa tillståndet hos ambulanspersonal 
som har utsatts för någon form av våld och att 
förutsäga risken för utveckling av utbrändhet. 

Ambulanspersonal utsattes för verbala hot 
och trakasserier och hot om fysiska skador. 
Sexuella trakasserier förekom också. 
Fysiskt våld förekom och i de flesta fall av 
män och patienters närstående. 
Ambulanspersonalen blir oftast utsatta för 
angreppen på natten. 

F.X. Duchateau 
M.F. Bajolet-
Laplante. 
C. Chollet 
A. Ricard-Hibon 
J. Marty 

Att utvärdera våldsproblemet i det franska 
ambulanssjukvårdens system och karaktärisera 
övergrepp.  

Fysiska övergrepp där patient, anhörig 
samt åskådare utförde. Verbalt våld 
förekommer och ibland används föremål 
för att förstärka hoten.  

M.A. Gormley 
R.P. Crowe 
M.A. Bentley 
R. Levine 

Att beskriva förekomsten av våld riktat till 
ambulanspersonal, vilken typ, källa och 
identifiera egenskaper som är förknippade med att 
uppleva våld. 

Verbalt våld är mer förekommande än 
fysiskt våld. Det fysiska våldet knivhot, 
slag och utsatt för andra stickande föremål. 
Personalen blev skjuten på. Våldet och 
hoten utfördes oftast av patienten själv 



 
 
 
 

  
 
 
 
 

men kunde även vara patientens 
familj/närstående.  

B. Lindquist 
K. Koval 
A. Mahadevan 
C. Gennosa 
W. Leggio 
K. Niknam 
G.V. Ramana Rao 
J.A. Newberry 
M. Strehlow 

Att fastställa förekomsten av hot och våld på 
arbetsplatsen som upplevs av EMT-personal i ett 
låg/medelinkomstland med ett nytt prehospitalt 
vårdsystem, Indien.  

Fysiskt och verbalt våld förekom. fysiska 
våldet utfördes av patienten. Det verbala 
våldet utfördes oftast av anhöriga till 
patienten.  

B.J. Maguire 
M. Browne 
B.J. O’Neill 
M.T. Dealy 
D. Clare 
P. O’Meara 

Att identifiera risker och faktorer i samband med 
arbetsrelaterat fysiskt våld mot EMS-personal 
internationellt. 

Psykiskt våld och fysiskt våld förekom. De 
blev oftast utsatt på kvälls- och nattetid. 
Förövaren kunde vara påverkad av alkohol 
och/eller droger. Det var oftast patienten 
som var förövare, ibland även patientens 
familj/närstående. Hot med vapen 
förekom. 

B.J. Maguire 
K.L. Hunting 
G.S. Smith 
N.R. Levick 

Att uppskatta yrkesdödligheten bland EMS-
personal i USA. 

Det händer ibland att ambulanspersonalen 
blir utsatt för våld som leder till döden och 
i de fallen blir personalen oftast 
attackerade med skjutvapen.  

B.J. Maguire 
B.J. O’Neill 

Att fastställa riskerna för våldsrelaterad skada 
bland EMS-personal i USA.  

Patienten är den största källan till fysiskt 
våld. Många sjukvårdare fick skador och 
utsattes för tex sparkar och slag.  

A. Rahmani 
H. Hassankhani 
J. Mills 
A. Dadashzadeh 

Att beskriva exponering av iransk EMT-personal 
utsatthet för våld på arbetsplatsen och identifiera 
vikten av relaterade faktorer ur deras synvinkel. 

Ambulanspersonalen utsattes för fysiskt 
våld, verbalt våld, hot och kulturellt våld. 
Är oftast patientens anhöriga som utför 
hoten och våldet.  

A.A. Reichard 
S.M. Marsh 
T.R. Tonozzi 
S. Konda 
M.A. Gormley 

Att beskriva omständigheterna för arbetsskador 
och exponering bland EMS-anställda för att 
vägleda skadeförebyggande insatser.  

Personalen utsattes för både fysiskt och 
verbala hot och våld. Patienten är den som 
oftast utför detta och hälften av alla 
förövare hade alkohol i blodet.  

 

 

 

 

 



 
 

  
 
 
 
 

Bilaga 3  

Mallar för kvalitetsgranskning och relevansbedömning. Kvalitativ ansats samt kvantitativ ansats. 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 
  

 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i 
granskad studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
 
 

  

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

 
 
 

 

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad 
studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 
inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella 
studien**? 

 
 
 
 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 
** Med detta menas er litteraturstudie.  



 
 

 

 Kvalitativ ansats Ja, med motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen att… 

Nej, med 
motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte 
tydligt formulerat? 

    

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

    

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?     

4. Är deltagarna relevanta i förhållande 
till studiens syfte? 

 
 

   

5. Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 

   

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 
forskningen genomförs beskrivet? 

 
 

   

7. Är metoden för datainsamling 
relevant? 

    

8. Är analysmetoden redovisad och 
tydligt beskriven? 

 
 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner?     
Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt 
och relevant i förhållande till studiens 
syfte? 

 
 

   

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

 
 
 

   



 
 

 

12. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet 
av studien? 

 
 

   

13. Är trovärdighetsaspekter för studien 
diskuterade? 

 
 

   

 
  

 Kvantitativ ansats Ja, med motiveringen 
att… 

 

Delvis, med 
motiveringen att… 

Nej, med 
motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte 
tydligt formulerat? 

    

2. Är eventuella frågeställningar tydligt 
beskrivna? 

    

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

    

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?     

5. Är undersökningsgruppen 
representativ? 

    

6. Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

    

7. Är undersökningsmetoden relevant i 
förhållande till studiens syfte? 

 
 

   

8. Är validiteten diskuterad?     
9. Är reliabiliteten diskuterad?     

10. Är det beskrivet hur den statistiska 
analysen är utförd? 

 
 

   

11. Är bortfallet beskrivet?     



 
 

 

12. Görs relevanta etiska reflektioner?     
Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt 
och relevant i förhållande till studiens 
syfte? 

    
 
 

Diskussion 

14. Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha?     

15. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet 
av studien? 

 
 

   

 
 


