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SAMMANFATTNING 

Ambulanssjuksköterskor möter i sitt yrke ofta föräldrar när de ska ta hand om barn som har råkat 

ut för sjukdom eller olycka. Syftet med examensarbetet var att undersöka vad 

ambulanssjuksköterskorna anser vara ett bra bemötande av föräldrar till sjuka barn. Studien 

genomfördes som en semistrukturerad intervjustudie. Nio ambulanssjuksköterskor intervjuades 

och intervjuerna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra 

kategorier. Studiens informanter betonade vikten av att vara kompetent och professionell. Vidare 

kunde ambulanssjuksköterskorna ofta använda sig av humor och sitt kroppspråk i bemötandet av 

föräldrarna. I intervjuerna framkom också vikten av att informera föräldrarna, att försöka få 

dessa delaktiga i vården samt att som ambulanssjuksköterska ha ett helhetsperspektiv. Den 

underliggande meningen i kategorierna tolkades som ett tema: Ambulanssjuksköterskornas 

bemötande av föräldrar. Resultatet visar att när ambulanssjuksköterskorna ankommer till ett larm 

försöker de lugna föräldrarna med hjälp av tidigare nämnda faktorer. Deltagarna menade att 

fokus bör ligga på patienten, men att man ändå måste försöka bemöta föräldrarna på något sätt. 

Diskussionen menar att som ambulanssjuksköterskorna bör kommunicera med föräldrarna, 

samtidigt som det är vissa egenskaper som är önskvärda att ha. Vidare bör föräldrarna få känna 

sig delaktiga i vården av deras barn. Resultaten jämförs med tidigare forskning inom området. 

Slutsatsen visar att ett tidigt bra bemötande lägger en stabil grund för ett vidare positivt möte 

mellan föräldrar och personal. 

 

Nyckelord: föräldrar, barn, bemötande, prehospital vård, ambulanssjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Ambulance nurses encounter in his profession often parents when they're going to take care of 

children who have suffered illness or accident. The aim of the thesis was to investigate what 

ambulance nurses believe is a good care of parents of sick children. The study was conducted as 

a semi-structured interview study. Nine ambulance nurses was interviewed and interviews have 

been analyzed with a qualitative content analysis. The analysis resulted in four categories. The 

study's participants stressed the importance of being competent and professional. Furthermore, 

the ambulance nurses could often use humor and his body language in the response of the 

parents. The interviews also revealed the importance of informing parents, trying to get those 

involved in health care and to which ambulance nurse have a holistic perspective. The 

underlying purpose of categories was interpreted as a theme: Ambulance nurses care of parents. 

The results show that when the ambulance nurses responds to an alarm they are trying to reassure 

parents by using the previously mentioned factors. Participants felt that the focus should be on 

the patient, but that we must try to meet the parents in any way. The discussion suggests that that 

ambulance nurses should communicate with parents, while some properties that are desirable to 

have. Further, parents should get to feel involved in the care of their children. The results are 

compared with previous research in this area. The conclusion shows that an early good care lays 

a solid foundation for a continued positive meeting between parents and staff. 

 

Keywords: parents, children, care, prehospital, ambulance nurses 
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BAKGRUND 

  

Inledning 

Ambulanssjukvården har genom tiden kännetecknats av ett snabbt omhändertagande på plats och 

en skyndsam transport till sjukhus. Den prehospitala vården har på senare tid utvecklats till att ha 

en mer omfattande karaktär. Med de behandlingsmetoder och den utrustning som används idag 

kan säkerheten av den vård som ges i ambulansen till och med likställas med den som ges på 

sjukhus (Wireklint, 2005). Det handlar inte bara om bättre utrustning på plats utan även nya 

möjligheter som ny teknik medfört, exempelvis kan ett EKG genomföras i ambulansen och 

skickas direkt till sjukhus för analys. En del av ambulansens utrustning är även anpassad för 

barn, bland annat EKG-elektroder (Suserud & Svensson, 2009). Sedan 2005 finns dessutom ett 

krav att varje ambulans ska ha en sjuksköterska i besättningen som är ansvarig för läkemedel och 

samtidigt höjer kompetensen (SOSFS 2005:24). 

 

Ambulanssjuksköterskan 

I arbetet som ambulanssjuksköterska följer denne en handlingsplan som består av tre faser. Den 

första fasen kallas “förberedelse”, där målet är att samla in så mycket information om situationen 

som möjligt. Detta sker huvudsakligen i samband med färden till olycksplatsen, där även roller 

tilldelas. Vid ankomst bestäms det vem som ska göra vad samtidigt som man tar beslut om 

vilken utrustning som skall tas med. Den andra fasen påbörjas direkt vid kontakt med patienten 

och kallas “prehospitalt vårdmöte”. Patientens vitala funktioner bedöms och 

ambulanssjuksköterskan försöker tydliggöra det huvudsakliga problemet i situationen. Sista 

fasen “vård under transport” inkluderar övervakningen och behandling som sker under 

transporten till sjukhus. Dokumentation och rapport till den mottagande vårdenheten sker även i 

denna fas (Suserud & Svensson, 2009). 

 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är indelad i tre huvudsakliga arbetsområden, 

Omvårdnadens teori och praktik, Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap. Det som 

genomsyrar dessa tre områden är Helhetsyn och etiskt förhållningssätt som anger de krav på 

kompetens som sjuksköterskan ska ha. Några av dessa kvalifikationer är att sjuksköterskan ska 
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kunna visa en humanistisk människosyn, omsorg och respekt för patientens autonomi och 

integritet (Socialstyrelsen, 2005a). 

 

Kring området bemötande anger kompetensbeskrivningen att kommunikationen ska ske på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska kunna ge vägledning, stöd och 

information samt försäkra sig om att patient och närstående har förstått den givna informationen. 

Vidare ska även sjuksköterskan ta tillvara på tillgänglig kunskap från närstående och patienter 

(Socialstyrelsen, 2005a). 

 

Vikten av ett bra bemötande 

Wahlin, Wieslander och Fridlund (1995) menar att grunden för att kunna ge en patient adekvat 

vård ligger i att skapa en bra relation mellan sjuksköterska och patient. Med hjälp av denna 

relation kan sjuksköterskan utbilda, vägleda och trösta patienten. Sjuksköterskorna i studien 

betonade vikten av att patient och närstående är välinformerade, vilket leder till att dessa 

upplever trygghet samt en känsla av delaktighet i vården. Vidare ansåg studiens Informanter att 

såväl patienter som deras närstående ofta behövde lugnas och bli uppmuntrade till att bli 

delaktiga i besluten som tas. Sjuksköterskan kunde då genom att visa empati och kunskap 

erbjuda hjälp och stöd till de som behövde det.  

 

Att kunna erbjuda ett bra bemötande kan dock vara en komplicerad uppgift, inte minst inom 

prehospital sjukvård. Vårdmötet med patienten blir kort och det är viktigt att under den tiden 

skapa ett förtroende mellan ambulansjuksköterskan och patienten. Det kräver att personalen, 

trots den akuta situationen som kan förekomma, måste se hela patienten och inte enbart fokusera 

på skadorna. Närstående vid en olycka erbjuder även de en utmaning för ambulanspersonalen då 

de kan känna ett ansvar för den drabbade och upplever en stegrande känsla av oro, rädsla för 

förlust och desperation. Omhändertagandet i en sådan situation kan upplevas både svårt och 

utmanande av ambulanspersonalen (Forslund, 2007). 

 

Föräldrar och barn 

Vid larm där barn är inblandade möts ofta ambulanssjuksköterskan av barnets föräldrar och det 

är därför viktigt att besitta kunskap om hur man bemöter deras önskemål, samtidigt som 
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patientens hälsa inte får äventyras. Att bemöta föräldrar på ett adekvat sätt är oerhört 

betydelsefullt (Suserud & Svensson, 2009). 

 

Föräldrars reaktioner i akuta situationer kan variera. I en studie av Alisic, Conroy, Magyar, Babl 

och O’Donnell (2014) framkom det att föräldrar kan uppleva en sådan stress och frustration att 

de till och med kan bli mer påverkade än barnet. Vissa föräldrar hanterade den svåra situationen 

med ett lugn och lyckades samla sig för att kunna stödja barnet, medan andra föräldrar blev 

förstummade.  

 

Alisic et al. (2014) menar vidare att föräldrar är den viktigaste faktorn för att uppnå trygghet och 

de bör ses som en resurs snarare än ett hinder. Deltagarna i studien menade att om föräldrarna 

var närvarande, inom ögonkontakt med sina barn, så fungerade detta som en lugnande faktor, så 

länge de inte var för stressade själva. Föräldrarna kunde också användas för att distrahera barnet. 

Studiens Informanter menade att det fanns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns 

reaktionsmönster under stress. 

 

Specifikt hur ambulanssjuksköterskornas bemötande av föräldrar skulle gå till kunde dock inte 

återfinnas i några vetenskapliga studier. Studier visar att ett bra bemötande är viktigt, som 

beskrivs ovan, men vad ett bra bemötande egentligen innebär framgår inte. 

 

Problemformulering 

Ambulanssjuksköterskor som åker ut på larm vet ofta inte vad de kan förvänta sig och vad de 

kommer att mötas av. Patienter i alla åldrar förekommer. Det är inte ovanligt att anhöriga är 

närvarande vilket kan medföra ett extra moment för ambulanspersonalen. Vid de tillfällen 

ambulanspersonalen ankommer till en plats där ett barn är drabbat möts de ofta av dennes 

föräldrar. Att som förälder se sitt barn lida är väldigt påfrestande och höga krav ställs på 

ambulanssjuksköterskornas bemötande gentemot barnets föräldrar. Ett bra bemötande gentemot 

föräldrar lugnar inte bara föräldrarna utan även barnet samtidigt som det underlättar 

ambulanssjuksköterskornas arbete. Att ta reda på hur man bemöter föräldrar på ett bra sätt bör 

därför vara betydelsefullt. Att synliggöra och öka kunskapen kring bemötandet av föräldrar är 

därför av stor vikt. Tidigare forskning angående mötet med föräldrar till sjuka barn är dock 
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begränsat inom prehospital sjukvård och därmed finns det behov av ytterligare forskning inom 

detta område (Suserud & Svensson, 2009).  

  

Syfte 

Att undersöka vad ambulanssjuksköterskan anser vara ett bra bemötande av föräldrar till sjuka 

barn. 

 

METOD 

Design 

Denna studie har en explorativ design med en kvalitativ ansats. 

Urval 

Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval, där sjuksköterskor som fanns tillgängliga för 

tillfället blev intervjuade. När datainsamlingen pågick arbetade 50 sjuksköterskor på 

ambulansstationen där 25% var kvinnor. I studien genomfördes nio intervjuer med 

ambulanssjuksköterskor då resultatet då ansågs mättat. De inklusionskriterier som nyttjades för 

urvalet var att informantern behövde vara utbildad sjuksköterska, anställd på akademiska 

sjukhuset och arbeta på ambulansstationen. Ambulanssjukvårdare exkluderades från studien då 

dessa inte har sjuksköterskeutbildning.  

Datainsamlingsmetod 

En grundlig genomgång av tidigare forskning inom området utfördes. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med ambulanssjuksköterskor anställda på Akademiska sjukhuset. Som 

vägledning under dessa intervjuer användes en intervjuguide (bilaga 1) som utarbetades av 

studiens författare i samarbete med handledare samt granskning av litteratur (Kvale, 2009). 

Intervjuguiden innehöll nio frågor som tar upp tidigare patientfall, utbildningsnivå samt övriga 

faktorer som kan påverka bemötandet. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan till 

textform i ett separat dokument. 
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Tillvägagångssätt 

Efter möte med ambulansöverläkaren för den prehospitala sjukvården i Uppsala och 

utbildningssjuksköterskan, erhölls muntligt och skriftligt tillstånd att genomföra studien. 

Ett informationsbrev skapades (bilaga 2) där deltagarna kan läsa om studiens syfte, tidsåtgång, 

att deltagande i studien är frivilligt, konfidentiellt samt vilka krav som finns på deltagandet. 

Informationsbrevet lämnades till stationens utbildningssköterska en vecka innan intervjuerna 

påbörjades som förmedlade informationen vidare till personalen. Målet med informationsbrevet 

var att ambulansstationens personal skulle få en tidig information om studien vilket gav dem tid 

att fundera över sin ställning till deltagande. Samma dag som intervjuerna genomfördes hölls ett 

informationsmöte för stationens personal. Syftet med detta möte var att presentera författarna för 

de anställda och återge tidigare utdelad information. Detta gjordes för att undvika eventuella 

missförstånd samt för att kunna besvara frågor.  

Intervjuerna genomfördes på Akademiska sjukhusets ambulansstation i Uppsala och skedde 

under informanternas arbetstid. Datainsamlingen tog två dagar och vid de tillfällen intervjuerna 

blev avbrutna, exempelvis av larm, återupptogs dessa vid ett senare tillfälle. Ett konferensrum på 

stationen användes för intervjuer. Informanterna informerades återigen innan intervjuns början 

om studiens syfte, att deltagandet var konfidentiellt, frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta intervjun. Intervjuerna spelades in för att möjliggöra senare dataanalys. De varierade i 

längd från 10 till 37 minuter. 

Forskningsetiska överväganden 

Att undersöka hur ambulanssjuksköterskor skildrar sitt bemötande gentemot föräldrar vars barn 

blivit sjuka kan vara till gagn för ambulansverksamheten i stort. Att få en inblick i hur 

ambulanssjuksköterskor tänker och resonerar i ovan nämnd situation är betydelsefullt att få reda 

på. Bemötande av anhöriga är en viktig och vanligt förekommande faktor i det dagliga arbetet 

ute i fält. Det är en möjlighet att ambulanssjuksköterskor anser sig behöva mer utbildning inom 

detta område och att lära av varandra är av största vikt (Henricson, 2012). 

Via informationsbrev som delades ut på Akademiska sjukhusets ambulansstation fick deltagarna 

information om att deltagandet var frivilligt samt att all data kommer att avkodas för att uppnå 
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konfidentialitet. All data var endast tillgänglig för studiens författare och det inspelade materialet 

raderades efter studien. Att deltagarna förstod informationen var av största vikt, därför kunde vid 

behov eventuella frågor ställas till studiens författare. För att undvika misstolkning och 

missförstånd av informationsbrevet hölls ett muntligt informationsmöte på stationen. 

Författarna ansåg att det kunde föreligga viss etisk problematik att genomföra intervjuerna då 

informanterna kunde uppleva obehag när tidigare upplevda situationer skulle återberättas. I de 

fall deltagarna verkade bli obekväma som resultat av sådant obehag framhölls att deltagarna fritt 

fick berätta precis vad de ville och kunde avbryta intervjun när som helst. Det ansågs viktigt att 

inte pressa deltagarna på information som de inte ville dela med sig. 

Intervjuer genomfördes vid de tillfällen då ambulanssjuksköterskorna var i tjänst. Att inte 

äventyra patienters hälsa var av största vikt, därför avbröts intervjuerna vid larm för att 

återupptas vid lämplig tidpunkt (Henricson, 2012). Två intervjuer avbröts på grund av larm och 

återupptogs i ett fall senare samma dag och i det andra fallet under nästa dag.  

Sökstrategi 

För datainsamlingen genomfördes sökningar i databaserna CINAHL, PubMed, Cochrane. 

Sökningar genomfördes med sökorden “ prehospital”,” ambulance”, “parents”, “experience”, 

“family-centred care”, “nurse”, “children”, “care”, “critical”, “acute”, “trauma” 

“Competence”, och “Kinesics”. Majoriteten av artiklarna införskaffades via CINAHL och 

PubMed. Sökningar i Cochrane gav inga artiklar som passade till studiens syfte. De artiklar som 

valdes ut var de som handlade om barn och föräldrar, föräldrars åsikter, 

ambulanssjuksköterskans åsikter, prehospital vård, intensivvård, att artiklarna var av 

vetenskaplig karaktär samt att de skulle vara skrivna på engelska. De utvalda artiklarna utsågs 

utifrån titelns relevans till studiens syfte, därefter gjordes en genomgång av abstract. En djupare 

genomläsning följde, där hela artikeln med särskilt fokus på resultat och diskussion studerades. 

Artiklar som exkluderades var de som inte behandlade bemötande eller som inte var tillgängliga 

via Uppsala universitet. 
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Dataanalys 

Författarna hade innan studiens början goda teoretiska kunskaper inom området bemötande och 

även genomfört ett flertal verksamhetsförlagda utbildningar, bland annat inom 

ambulanssjukvård. I samband med dataanalysen var det viktigt att inte låta eventuell 

förförståelse påverka resultatet. 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012) med en 

induktiv metodologisk ansats. Intervjuernas innehåll transkriberades, dvs. ord för ord 

dokumenterades. Transkriberingen lästes sedan igenom två gånger för att få en översiktlig 

förståelse av intervjuernas innehåll. 

Utifrån textgranskningen identifierades meningsbärande enheter som kondenserades. De 

kondenserade enheterna benämndes med kod och utifrån dessa koder etablerades nio 

underkategorier. Vidare identifierades fyra kategorier och som ett sista steg angavs ett tema som 

sammanfattade resultatet i sin helhet. Under hela arbetet med dataanalysen diskuterades 

alternativa tolkningar av resultatet och författarna gick tillbaka till ursprunglig data för att höja 

tillförlitligheten av resultatet.  Efter att studiens material genomgått ovanstående analysprocess, 

raderades all inspelad data. 
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Tabell 1. Exempel dataanalys 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori 

Man skämtar inte med 

någon när man tror att den 

är allvarligt sjuk eller 

skadad. 

Humor kan inte användas i 

alla situationer 

Situations- 

anpassad 

Humor 

Vi skojar ju väldigt... vi 

använder ju det som ett 

instrument liksom, för att få 

lite, lugnare både patient 

och anhöriga. 

Humor används som 

instrument för en lugnare 

patient och anhörig 

Lugnar  

De känner att vi är lugna, 

och till och med kan skoja 

till det lite grand, så förstår 

dom kanske lite bättre, att 

det här kommer att gå bra. 

Skoja till det för att skapa 

hoppfullhet hos föräldrar 

Skapar hoppfullhet  
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RESULTAT 

Genom dataanalys framkom ett tema, fyra kategorier samt nio underkategorier som redovisas 

nedan.  

Tabell 2. Resultat dataanalys 

Tema Ta hand om föräldrar i en påfrestande situation 

Kategori 
Betydelsefulla 

egenskaper 
Kommunikation Vårdmötet 

Omständigheter som 

påverkar bemötandet 

av föräldrar 

Under-

kategori 

Inneha kompetens 

Vara professionell  

Korrekt kroppsspråk 

Använda humor 

Känsla av delaktighet 

Arbetsmetodik 

Familjeorienterat 

synsätt 

Försvårande faktorer 

Tidigare erfarenheter 

 

Flera faktorer spelade in i ambulanssjuksköterskornas bemötande av föräldrar som kunde delas 

in i tre stycken kategorier: betydelsefulla egenskaper, kommunikation och vårdmötet. 

Betydelsefulla egenskaper 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att man som personal behövde besitta ett flertal egenskaper 

som i sin tur la grunden för ett bra bemötande. 

Inneha kompetens 

Studiens informanter menade att det var viktigt att veta vad man gjorde vid mötet med föräldrar 

ute på olycksplatsen. Det framkom det att personal vill utstråla en viss kompetens för det aktuella 

fallet. Studiens informanter ansåg att det fanns ett behov hos föräldrarna att bli bemött av 

personal som uppfattades som lugn och trygg i sin yrkesroll.   

“Jag tror många behöver en lugn och trygg person som man kan släppa 

över ansvaret på” 

För ambulanssjuksköterskorna innebar kompetens en möjlighet att slappna av i stressfyllda 

situationer. Deltagarna kände ett lugn, vilket underlättade bemötandet av oroliga föräldrar. 

“Känner jag att jag har den kompetens jag behöver, då kan jag slappna 

av” 
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Deltagarna påpekade också att kompetens kunde underlätta vårdsituationen då detta ingav en 

trygghet hos föräldrarna. Detta ledde till att föräldrarna tog ett steg tillbaka och gav 

ambulanspersonalen utrymme att arbeta.  

Vara professionell 

I bemötandet av föräldrarna ansågs det viktigt att respektera deras privatliv. Som 

ambulanssjuksköterska kliver man ofta in i ett hem, vilket inkräktar mer på föräldrarnas integritet 

jämfört med mer traditionell sjukvård. Bemötandet måste ske med värdighet mot föräldrarna 

med ett individanpassat synsätt. 

“Man kliver in i folks hem, vi kliver in i deras privata” 

“Jag försöker bemöta människor med värdighet och på något sätt, se 

individen”. 

Studiens informanter menade att oavsett vilka åsikter som kunde finnas kring en situation skulle 

sådana värderingar hållas utanför bemötandet av föräldrarna. Det var också viktigt med 

självbehärskning då vissa situationer känslomässigt kunde påverka personalen. Även 

föräldrarnas känslor kunde påverka situationer då de ibland kunde uppföra sig aggressivt. Det var 

då viktigt för personalen att förstå att detta var ett naturligt sätt att reagera och bemöta det på ett 

adekvat sätt. I motsats till att vara aggressiva kunde även föräldrarna reagera med tillgivenhet 

och söka tröst hos ambulanspersonalen. Deltagarna menade att i sådana lägen måste ett visst 

avstånd hållas till föräldrarna. 

“Jag måste vara lugn och hålla tillbaka vad jag känner , för ibland kan 

man känna att tårarna kommer” 

“Föräldrar kan ju bli fruktansvärt aggressiva, man får ju inte ta det 

personligt, utan det är deras sätt att reagera”  

“En del kan ju komma fram och krama om en för att det är jobbigt. Man 

måste ändå hålla en viss distans” 

Deltagarna menade att själva samtalet med föräldrarna var av en annan natur än det man 

vanligtvis hade med sina vänner och familj, då man var där som myndighetsperson. Samtalet 
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blev mer målinriktat och mer fokuserat på att få ut väsentlig information från föräldrarna. Det var 

dock fortfarande viktigt för ambulanssjuksköterskorna att vara lyhörda utifall föräldrarna hade 

några frågor eller funderingar.  

“Jag försöker vara lyhörd, och få fram om det är någonting som de 

själva funderar på” 

Kommunikation 

Studiens deltagarna kommunicerade med föräldrarna på ett flertal olika sätt. 

Ambulanssjuksköterskorna tog upp vikten av hur man uttrycker sig och vad man säger till 

föräldrarna. 

Kroppsspråk 

Deltagarna menade att man med ett bra kroppsspråk kunde lugna föräldrarna och skapa ett 

förtroende. Det kan vara svårt att lugna föräldrar med ord då de sällan uppfattar vad som sägs, då 

kan ett bra kroppsspråk räcka för att skapa en lugnare situation. Kroppskontakt ansåg också 

ambulanssjuksköterskorna ha en förtroendeingivande och lugnande effekt på situationen. 

“Det kan räcka med en hand på en axel, det skapar ju hos de flesta ett 

bra förtroende” 

Humor 

Studiens informanter menade att humor kunde användas som ett verktyg för att lugna både 

patient såväl som föräldrar. Vidare kunde humor också förmedla situationens allvarlighetsgrad. 

När föräldrarna kände att personalen var lugn och kunde skoja till det, så kunde det skapa hopp 

om att att allting kanske kommer att lösa sig. Det var dock inte aktuellt att använda humor i 

kritiska lägen och ambulanssjuksköterskorna anpassade sitt användande av humor efter 

situationens allvarlighetsgrad. 

“Man skämtar inte med någon när man tror att den är allvarligt sjuk 

eller skadad” 

“Vi skojar ju mycket, vi använder det som ett instrument för att få lite 

lugnare patienter och anhöriga” 
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Känsla av delaktighet 

I intervjuerna framkom det att information från personalen var viktigt för att behålla lugnet hos 

föräldrarna. Om barnet var stabilt skulle detta förmedlas till föräldrarna så fort som möjligt då 

detta hade en lugnande inverkan. Deltagarna ansåg det viktigt att informera föräldrarna vad som 

skedde kontinuerligt under hela vårdsituationen, detta skapade en trygghet hos föräldrarna. Det 

kunde dock ibland vara svårt att ta sig tid till föräldrarna, om det exempelvis skulle vara väldigt 

bråttom. Här menade dock ambulanssjuksköterskorna att man ändå måste försöka närma sig 

föräldrarna på något sätt. 

“Man berättar precis vad man ska göra, till både föräldern och barnet” 

“Man tar det lugnt och informerar. Information, information, 

information“ 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte också vikten av att anpassa informationen till föräldrarnas 

kunskapsnivå, och alltid ha i åtanke att dessa oftast inte är sjukvårdskunniga. Informationen som 

gavs var oftast tvungen att återupprepas för föräldrarna då situationen kunde ha påverkat deras 

förmåga att ta emot information. Deltagarna betonade också vikten av att ge ärlig information, 

där man inte lovade någonting till föräldrarna. Ingen vet hur en situation kan utvecklas.  

“Man behöver ju återupprepa, i vissa situationer får man repetera tio 

gånger.” 

“Det gäller att vara väldigt försiktig med vad man säger och vad man 

lovar, man ska vara ärlig” 

Vidare menade ambulanssjuksköterskorna att när information till föräldrarna skulle ges, var det 

viktigt att denna information inte skuldlade dessa på något sätt. I intervjuerna framkom även att 

ambulanssjuksköterskorna kunde använda sig av sin tidigare erfarenhet, exempelvis tidigare 

upplevelser från liknande fall, för att på det sättet lugna föräldrarna. 

“Man tänker ju ändå på hur man uttrycker sig, så att man inte ska ha 

någon skuld i det hela som förälder” 
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Vårdmötet 

Arbetsmetodik 

Studiens informanter menade att ambulanssjuksköterskor som arbetar på en olycksplats, bör ta 

ett flertal olika aspekter i beaktande. Redan i det första mötet med föräldrarna värderades ett 

lugnt bemötande högt då det lade en grund för hur resten av situationen skulle utvecklas. 

Ambulanssjuksköterskorna menade också att de försökte göra en bedömning av föräldrarna när 

de ankom till platsen. Dessa kunde vara alltifrån lugna till hysteriska. I väldigt stressade 

situationer påtalade ambulanssjuksköterskorna vikten av att ha en bra simultankapacitet. I en 

sådan situation var det optimalt att bemöta föräldrarna samtidigt som barnet blev omhändertaget. 

När situationen sedan lugnat ner sig kunde mer fokus läggas på föräldrarna och besvara 

eventuella frågor. 

“Man kan nästan gradera föräldrarna i en skala från 0-10, från lugn till 

hysterisk och utifrån det göra en bedömning hur jag ska hantera 

situationen” 

“Det hela bottnar sig i att ta hand om en förälder i en akut situation” 

Vid de tillfällen som ambulanssjuksköterskorna kom ut till en minderårig patient som var stabil, 

kände de att de att kunde ha ett mer brett perspektiv och verkligen se hela familjen. Det var då 

viktigt att inte lägga för stort fokus på det sjuka hos barnet utan även uppmärksamma det friska 

hos barnet och på så vis lugna föräldrarna.  

“Se familjens friska sida, och inte bara fokusera på det sjuka hos 

barnet” 

Familjeorienterat synsätt 

Studiens informanter menade att även fast en situation var väldigt akut, så var man tvungen att 

försöka bemöta föräldrarna, och erbjuda dem en plats i vårdmötet. Vidare betonade 

ambulanssjuksköterskorna vikten av att ha ett familjeorienterat synsätt, där fokus fortfarande 

skulle ligga på patienten, men utan att åsidosätta föräldrarna.  

“Oavsett hur dåligt barnet är måste man på något sätt vända sig till 

föräldrarna, och ge dem utrymme att vara med” 
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Omständigheter som påverkar bemötandet av föräldrar 

Försvårande faktorer 

Studiens informanter menade att ett antal faktorer minskade chanserna till ett bra bemötande mot 

föräldrarna. En av dessa faktorer var kulturella skillnader, och deltagarna kunde uppfatta vissa 

invandrarfamiljer som väldigt privata och ogästvänliga. Vidare kunde även språket vara en 

begränsande faktor då föräldrar som inte lärt sig svenska försvårade ett bra bemötande. 

 

“Invandrarfamiljer har ju sitt, dom är väldigt privata, vi ska bara lasta 

och köra, man ska inte gå in, man ska inte fråga så mycket” 

 

I många situationer kunde ambulanssjuksköterskorna uppleva frustration när föräldrar försökte 

styra situationen och berätta för personalen vad de borde göra. Detta kunde bli för mycket för 

studiedeltagarna som ibland kunde vara tvungna att ryta till åt föräldrarna, vilket i sin tur 

försämrade bemötandet.  

 

“Folk talar om vad du ska göra för någonting, då kan man känna att 

man lackar ur, då... blir det inget bra bemötande” 

 

I en intervju berättade informanten om en tidigare upplevd situation där försök gjordes att 

återuppliva en liten bebis. Informanten upplevde att allt fokus rätteligen hamnade på det sjuka 

barnet, och föräldrarna hamnade i skymundan. Här uttrycktes önskemål om att man kunde gjort 

mer för föräldrarna i just denna situationen. Ett flertal av studiens informanter ansåg att det fanns 

ett behov av mer personal vid akuta situationer, detta för att kunna fånga upp föräldrarna.  

“Vi påbörjade återupplivning av en några månader gammal bebis… där 

kommer ju fokuset… mer eller mindre helt från föräldrarna, just i dom 

tillfällena skulle man egentligen vilja göra någonting mer för 

föräldrarna” 

“Föräldrarna är en stor del av vården. Det är ju svårt, man tappar ju 

dom, vi är ju för lite personal” 
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Vidare kunde det också upplevas som en förhindrande faktor om ambulanssjuksköterskorna hade 

egna barn. I situationer där barn var allvarligt skadade togs detta mer personligt då personalen 

kunde leva sig in i föräldrarnas situation. Detta gjorde ambulanssjuksköterskorna mer sårbara 

vilket förhindrade ett bra bemötande. 

“Sen man fick egna barn blev man mycket mera sårbar, man tar åt sig 

mera personligt” 

Tidigare erfarenheter 

Studiens informanter påtalade att föräldrars såväl som personalens tidigare erfarenheter kunde 

spela en stor roll i bemötandet. När ambulanssjuksköterskorna hamnade i en situation som de 

upplevt tidigare kunde den erfarenheten de samlat på sig i sin tur användas för att stärka deras 

trygghet i situationen, vilket tillät ett bättre bemötande mot föräldrarna.  

“Jag visste vad som förväntades av mig, ‘det här hanterar jag’, då kan 

också mitt bemötande av föräldrarna bli mycket bättre än vad det kunnat 

bli annars” 

I intervjuerna framkom också att föräldrars tidigare erfarenhet av olika sjukdomsfall kan spela en 

stor roll hur de reagerar om detta sker upprepade gånger. Vidare kunde vissa oerfarna föräldrar 

reagera väldigt starkt på en vanligt förekommande och relativt ofarlig sjukdom. Även föräldrars 

tidigare erfarenheter av sjukvården spelade en roll enligt ambulanssjuksköterskorna. Hade 

föräldrarna upplevt bra bemötande i tidigare situationer var de öppnare för en dialog än om 

situationen varit omvänd. Vidare påtalade studiens informanter vikten av ett bra bemötande då 

detta skapade en trygghet hos föräldrarna. Detta trodde ambulanssjuksköterskorna kunde öka 

föräldrarnas förtroende för sjukvården i stort. 

“Har du goda erfarenheter av ett bra bemötande med sjukvården så 

kommer du bemöta, du bemöter ju gott med gott på något vis” 

“Känner föräldrarna att dom har fått ett bra bemötande, då känner dom 

sig trygga i om dom skulle behöva ringa oss igen” 

 



16 

 

DISKUSSION 

I studiens resultat framkom att det var flera egenskaper och aspekter som spelade in i bemötandet 

av föräldrar. De viktigaste kategorierna för ett bra bemötande behandlade olika aspekter av 

betydelsefulla egenskaper, kommunikation och själva vårdmötet. I området egenskaper var 

kompetens och professionalitet återkommande delar som informanterna lade stor vikt vid för ett 

bra bemötande. Kommunikationen var också betydelsefull för ett bra bemötande där det var 

viktigt med information och hur denna förmedlades till föräldrarna. Humor var något som 

ambulanssjuksköterskorna använde sig av i stor grad för att lugna föräldrarna. Även 

kroppspråket var av betydelse. Till sist var olika aspekter i vårdmötet en faktor personalen lade 

vikt vid. En bra och väl utarbetad arbetsmetodik kunde underlätta ett bra bemötande. Samtidigt 

var det viktigt att ha en tydlig bild över föräldrarnas plats i vårdmötet och ge dem utrymme i 

situation. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras här nedan utifrån det huvudtema som framkom från 

dataanalysen: Ambulanssjuksköterskans bemötande av föräldrar, och de fyra kategorier som 

framkom: Betydelsefulla egenskaper, kommunikation, vårdmötet och omständigheter som 

påverkar bemötandet av föräldrar. 

Betydelsefulla egenskaper 

I studien framkom det att ambulanssjuksköterskorna vill utstråla kompetens. Vidare ville 

studiens informanter av föräldrarna uppfattas som lugna och trygga i sin yrkesroll. Kompetensen 

gjorde det möjligt för ambulanssjuksköterskorna att slappna av i stressfyllda situationer, vilket 

underlättade ett bra bemötande av oroliga föräldrar. Den trygghet som utstrålades till föräldrarna 

genom ambulanssjuksköterskornas kompetens skapade ett förtroende och som i sin tur gav dem 

arbetsro. Vikten av att visa kompetens som sjuksköterska stöds i studien av Mendes (2013). 

Samtliga föräldrar som deltog i studien uttryckte vikten av att sjuksköterskan visade kompetens i 

sin bedömning, problemlösning och beslutstagande. En sjuksköterska behövde ta snabba beslut 

och agera med en säkerhet som inte inger någon form av tvekan. Det som föräldrarna i nämnd 
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studie anger som viktigt överensstämmer med de krav som finns på sjuksköterskor utifrån 

kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005a). Som sjuksköterska ska självständig 

bedömning av patienten kunna göras, samtidigt som denne ska hantera förändringar i patientens 

tillstånd och göra prioriteringar kring vården. World health organisation (WHO) uttrycker i 

"WHO European Strategy for Nursing and Mid-wifery Education" vikten av en 

kompetensbaserad sjuksköterskeutbildning. Med hög kompetens redan under 

sjuksköterskeutbildningen tror WHO att man kan kompensera för den ständigt utvecklande 

sjukvården då nyexaminerade sjuksköterskor tar med sig den senaste evidensbaserade vården ut i 

arbetslivet (WHO Regional Office for Europe, 2001). 

I denna studie lade ambulanssjuksköterskorna också vikt vid att vara professionell i sitt 

bemötande mot föräldrar. Det var viktigt att behärska sina känslor och lägga egna värderingar 

utanför. Oavsett om föräldern visade aggressivitet eller tillgivenhet till personalen ansåg studiens 

informanter att det var viktigt att förstå varför föräldern betedde sig som denne gjorde och att ett 

visst avstånd bör hållas till föräldern. Samtalet med föräldrarna blir mer målinriktat på 

information samtidigt som ambulanssjuksköterskan försöker vara lyhörd på eventuella frågor. 

Respekt för föräldrarnas privatliv var viktigt och skillnader mellan att bemöta människor på ett 

sjukhus jämfört med deras hem belystes. I studien av Farell, Shafiei och Salmon (2010), 

uppmärksammas vikten av att lägga värderingar utanför och hur misslyckande med detta kunde 

förvärra situationen. Det visade sig att förutfattade meningar dels kunde leda till att man undvek 

social kontakt med drabbade och dels att det försämrade bemötandet generellt då det automatiskt 

leder till negativa attityder hos sjuksköterskorna. Studien visade att genom att sätta en etikett på 

någon, exempelvis att någon skulle vara aggressiv, gör direkt att bemötandet gentemot denne 

försämras. I Hälso- och sjukvårdslagens (SFS, 1982:763) andra paragraf fastställs att vården ska 

ges på lika villkor för hela befolkningen och den ska ske med respekt för människors lika värde. 

Vidare framkommer det i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2005a) att denne ska ha en förmåga att vara lyhörd mot patient såväl som anhörig. 

Kommunikation 

Studiens informanter menade att med ett bra kroppsspråk kunde ett förtroende skapas. Vidare 

betonades vikten av att ha ett bra kroppsspråk då det ofta kan vara svårt för föräldrarna att ta in 

information som ges av ambulanssjuksköterskorna. Att utstråla ett bra kroppsspråk kunde ofta 
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skapa en lugnare vårdsituation, och deltagarna menade att det inte krävdes mycket för att lugna 

föräldrar, utan det kunde ofta räcka med exempelvis en hand på en axel. I studien av Fry et al 

(2013) betonas vikten av att använda sig av ögonkontakt, kroppskontakt och leende för att 

kommunicera. Vidare menar författarna att ett positivt kroppsspråk är viktigt för att kunna ta 

hand om människor på ett ömsint sätt. 

I denna studie framkom det att humor med framgång kunde användas som ett sorts verktyg för 

att lugna ner hela vårdsituationen. Vidare kunde humor användas för att skapa hopp och utstråla 

situationens allvarlighetsgrad. Deltagarna betonade dock att det inte alltid var lämpligt att 

använda sig av humor. Kinsman et al. (2007) menar att om man använder humor med förnuft och 

omtanke, så kan det visa sig effektivt eftersom det förmedlar empati och hjälper till att fånga upp 

värdigheten hos den enskilda individen. Dock får inte situationens allvarlighetsgrad glömmas 

bort. Vidare kunde humor användas som ett sorts verktyg att höja upp känslan av mänsklighet i 

situationen. Humor kunde även användas för att skapa en samhörighet mellan parter. Vidare 

menade studiens informanter att de hade en sorts intuitiv känsla för när humor var lämpligt att 

använda. 

Den aktuella studiens informanter tog också upp vikten av att ge information, och hur den kan 

förmedlas till föräldrarna. Information hade enligt deltagarna en lugnande effekt på föräldrarna 

och de ansåg att dessa skulle var välinformerade om vad som skedde i själva vårdsituationen. 

Detta skapade en trygghet hos föräldrarna. Vidare ansåg ambulanssjuksköterskorna att det var 

viktigt att försöka anpassa informationen som gavs till föräldrarnas kunskapsnivå. Att vara ärlig 

och ge upprepande information betonades av deltagarna som viktigt. En ytterligare aspekt var 

den att försöka undvika att skuldlägga föräldrarna. I studien av Jones (2013) menas att dels nivån 

på informationen var tvungen att anpassas, dels sättet sjuksköterskorna gav information. 

Föräldrarna menade att de fanns ett behov av olika sorters information vid olika tidpunkter. De 

behövde bland annat information om barnets specifika sjukdom men också mer generell 

information om barnsjukdomar i stort. Macnab et al. (1998) menar att föräldrar önskar känna att 

de får tid i vårdmötet såväl som att få en förklaring för de ord som kunde uppfattas svårförstådda. 

Vidare var det för föräldrarna viktigt att få säga det som de ville få sagt samt att de var 

välinformerade. Att arbeta efter ett familjeorienterat synsätt är viktigt. I studien nämns ett flertal 

faktorer som kunde påverka hur pass missnöjda föräldrarna var, bland annat brist på information, 
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bristfälliga förklaringar samt otillräcklig återkoppling från personalen vad som sker i 

vårdsituationen. Vidare menar författarna att då det prehospitala arbetet ofta är akut och bråttom, 

så kunde det vara svårt att bemöta föräldrarna på ett adekvat sätt. En faktor som spelade roll i hur 

föräldrar blev bemötta var personalens egenskaper, och hur pass goda färdigheter dessa hade 

inom området kommunikation. Vidare beskrevs det som viktigt att bekräfta föräldrarnas oro och 

ångest, för att på så sätt minska denna. För att kunna bemöta föräldrar i kris var det viktigt att ha 

en positiv inställning till föräldrarnas närvaro, samt att förstå vikten av en god kommunikation. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterskan (2005a) framkommer det 

att personalen ska ha en förmåga att vara både respektfull och empatisk i sin kommunikation 

med anhöriga. 

Vårdmötet 

I den akutella studien framkom det att även om en situation är väldigt stressig så måste 

ambulanssjuksköterskan försöka få föräldrarna delaktiga i vården. Samtidigt som fokus skulle 

ligga på patienten, fick inte föräldrarna glömmas bort. Bentley et al. (2005) menar att föräldrarna 

identifierade ett behov av stöd att när deras barn råkat ut för en skada eller sjukdom och blivit 

tvunget att uppsöka akut sjukvård. Barnens föräldrar fungerade ofta som en källa till information, 

och användes flitigt av såväl barn som personal. Vidare fick föräldrarna försöka förmedla 

mottagen information till deras barn, samt fungera som en sorts mellanhand för barn och 

personal. Det var inte ovanligt att föräldrarna fick ta på sig en roll där de visade barnet hur de 

skulle uppföra sig inför personalen. Ibland uppstod väntan på behandling, och då fick föräldrarna 

göra sitt bästa för att underhålla och sysselsätta barnet, detta utöver de vanliga uppgifterna 

föräldrar har. Hattersley et al. (2009) påtalar vikten att när det passar, använda närstående som 

källor till information. På detta sätt skapas en känsla hos de närstående  att de är delaktiga i 

vården. 

I intervjuerna betonade ambulanssjuksköterskorna vikten av ett lugnt möte initialt med 

föräldrarna då detta lade en grund för hela situationen. Vidare försökte man göra en bedömning 

av hur påverkad föräldern var av situationen och anpassa omhändertagandet därefter. 

Simultankapacitet var viktigt och även ett brett perspektiv, att se hela familjen, var av betydelse. 

Stöd för ambulanssjuksköterskornas åsikter återfinns delvis i en studie av Rippon (1999). Rippon 

hävdar att man kan förebygga eller helt häva ett aggressivt beteende genom ett bra första möte. 
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Kan man minska upplevelsen av rädsla och inge en känsla av kontroll initialt i situationen 

underlättar detta bemötandet i sin helhet. Vikten av att se hela familjen styrks i en studie av 

Foster, Whitehead, Maybee och Cullens (2013). Familjecentrerad vård har funnits länge inom 

pediatriken och används idag för att se till både föräldrars och barns behov. I den systematiska 

översikten av Foster et al. (2013) belyses vikten av att inkludera både barnet, föräldrar, far- och 

morföräldrar och resten av familjen i vården för att uppnå ett så bra möte som möjligt. 

 

Omständigheter som påverkar bemötandet av föräldrar. 

I intervjuerna framkom ett flertal faktorer som kunde försvåra ett bra bemötande mot föräldrarna. 

Tidsbrist var ett återkommande hinder för att uppnå ett bra bemötande. Vid väldigt akuta 

situationer fanns inte tid att bemöta föräldrarna. Kulturella skillnader och språksvårigheter 

spelade också in i bemötandet. Ambulanssjuksköterskorna diskuterar också hur de kunde 

påverkas personligt av den kritiska situationen vilket kunde ha en effekt på bemötandet. Ilska 

som uppkom när föräldrarna försökte berätta för ambulanssjuksköterskorna vad de skulle göra 

var också en förhindrande faktor för ett bra bemötande. Macnab, Richards och Green (1998) 

framhåller även i sin studie att det kan vara problematiskt som ambulanssjuksköterska att ta hand 

om föräldrarna på ett optimalt sätt när tiden är knapp. Detta är emellertid inte acceptabelt enligt 

Macnab et al. (1998) då föräldrarna behöver stöd för att minska sin ångest. Genom att anställa 

motiverade ambulanssjuksköterskor med god social och kommunikativ förmåga anser Macnab et 

al. (1998) att bemötandet blir bra även i stressfyllda situationer.  

De problem som uppstår på grund av kulturella skillnader och språksvårigheter får 

ambulanssjuksköterskorna stöd från i en studie av Hultsjö och Hjelm (2005). Det annorlunda 

beteendet som ambulanssjuksköterskor kan uppleva från exempelvis immigranter behöver 

egentligen inte häröra från kulturella skillnader. Det kan istället vara symptom på den stress de 

upplever av att försöka anpassa sig till en ny miljö och, för vissa, osäkerheten på om de kommer 

få asyl i Sverige. Hultsjö och Hjelm (2005) påtalar vikten om att ha detta i åtanke och att det är 

av betydelse att försöka bemöta denna stress. Vidare talar författarna om att kunskap kring olika 

kulturer är viktigt för att uppnå ett bra bemötande.  

Språksvårigheter som uppkommer i prehospitala vårdmöten kan vara särskilt komplicerade då 
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det inte finns tillgång till tolk menar Hultsjö och Hjelm (2005). Ambulanssjuksköterskorna 

kunde då endast förlita sig på enkelt kroppsspråk, teckenspråk och ansiktsuttryck, vilka kan 

misstolkas relaterat till kulturella skillnader. I värsta fall leder detta till misstolkningar, felaktiga 

bedömningar och olämplig behandling av patienten. Hultsjö och Hjelm (2005) föreslår en mer 

strömlinjeformad rutin för kommunikation med personer som talar ett annat språk för en mer 

kostnadseffektiv och säkrare vård. I studien av Socorro, Tolson och Fleming (2001) framkommer 

att det är vanligt att sjuksköterskor upplever ett emotionellt och professionellt obehag i svåra 

situationer. Deltagarna i den studien kunde känna att de inte räckte till för att bemöta föräldrars 

sorg. I studien föreslås att sjuksköterskorna genom att dela dessa känslor med föräldrarna kan 

uppnå ett stöd och bra kommunikation. Sjuksköterskan ska kunna acceptera sina begränsningar. 

Att efter en sådan situation få möjlighet att prata ut om den är också viktigt då detta underlättar 

liknande framtida möten (Socorro, 2001). 

I denna studie framkom det att inte bara föräldrarnas tidigare erfarenhet kan spela roll i 

vårdsituationen, utan också personalens som också visade sig vara en viktig aspekt. 

Ambulanssjuksköterskorna menade att om de upplevt en situation tidigare, kunde de ofta känna 

mer trygghet, och i förlängningen ledde detta till ett bättre bemötande av föräldrarna. Vidare 

menade deltagarna att om föräldrarna hade tidigare erfarenhet av en specifik sjukdom, så 

reagerade de oftare lugnare, än om det motsatta skulle gälla. Denna studies resultat pekar på att 

bemötandet av föräldrar spelar en stor roll. Om föräldrar tidigare upplevt ett positivt möte med 

ambulanssjuksköterskor, så påverkade detta deras generella intryck av vården i stort. Vid de 

tillfällen föräldrarna blev bemötta på ett bra sätt, så upplevde dessa ofta en känsla av trygghet. 

Socorro el al. (2001) menar att sjuksköterskor samlar på sig erfarenhet, kunskap och färdigheter 

när de möter föräldrar. Deltagarna ansåg att det var fördelaktigt att använda sin erfarenhet i mötet 

med föräldrarna, dock krävdes ytterligare faktorer som exempelvis kunskaper och färdigheter för 

att framgångsrikt kunna bemöta dem. 
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Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes till detta arbete för att få en så djup förståelse som möjligt av 

ambulanssjuksköterskors åsikter kring bemötande. Då sjukvården är komplex och svår att låta 

sig mätas är den kvalitativa intervjun fördelaktig att använda. Denna metod lämpar sig för att 

undersöka abstrakta fenomen (Dahlberg, 1997). 

Innan det praktiska arbetet med intervjuerna sattes igång eftersöktes tidigare kunskap och 

vetenskaplig forskning inom det aktuella området. Kvale (2009) menar att en viktig del av 

intervjustudien är tematiseringen, där författaren bör klargöra varför studien ska genomföras, 

vilken typ av teoretisk förkunskap som är nödvändig, dels inom intervjukonsten och dels inom 

det valda temat. Författarna hade innan studiens början goda teoretiska kunskaper inom området 

bemötande och även genomfört ett flertal verksamhetsförlagda utbildningar, bland annat inom 

ambulanssjukvård.  Det var viktigt att inte låta denna förförståelse påverka studien, detta för att 

uppnå objektivitet (Dahlberg, 1997).  

Deltagarna till studien valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, och detta ledde till att 

författarna i förväg inte visste vilka personer som skulle intervjuas. Detta kan ses som en svaghet 

då jämn fördelning mellan kön och en stor variation i åldrar inte kunde uppnås. Enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2012) är variation i urvalet mellan män och kvinnor samt ålder att 

föredra då det ökar möjligheten att få ett mer mångfacetterat resultat. Totalt intervjuades nio 

personer sedan avbröts datainsamlingen då resultatet ansågs mättat. 

Intervjuerna var utformade så att informanterna fick beskriva en specifik situation, dels en där 

bemötandet var bra och en där bemötandet kunde varit bättre och utifrån det ställdes olika 

följdfrågor för att få en djupare förståelse för ämnet. Dahlberg (1997) menar att genom att ställa 

följdfrågor skapas en möjlighet till fördjupning inom ämnet.  

Intervjuerna utformades på det sätt att intervjufrågorna skulle vara korta men generera långa 

uttömmande svar. Författarnas mål var att få relevanta och specifika svar som vid behov följdes 

upp med kommentarer för att klargöra vad intervjupersonen verkligen menade. Vidare försökte 

författarna under intervjuernas gång att tolka svaren samt att fastställa dessa tolkningar. Kvale 

(2009) menar att detta är av stor vikt för att säkra en intervjus kvalitet. Efter varje intervju 

diskuterades intervjuns kvalitet och intervjuguidens utformning. Författarna ansåg efter den 
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första intervjun att intervjuguiden behövde redigeras för att få ut mer ur intervjuerna relaterat till 

studiens syfte. Detta genomfördes med framgång. Enligt Kvale (1997) bör man såväl under tiden 

som i slutet av intervjun sammanfatta det som informanten har sagt, detta för att bekräfta för 

informanten att författaren har varit uppmärksam och dels för att erbjuda informanten möjlighet 

att ändra eller tillägga någonting. Intervjuerna genomfördes av två olika personer och detta kan 

ha lett till ett mer mångfacetterat svar då författarna använde sig av olika uppföljningsfrågor 

(Granskär, Höglund-Nielsen, 2012). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner. Kvaliteten på det inspelade materialet 

var god och materialet kunde med framgång transkriberas. Författarna hade innan intervjuernas 

början ett samtal om bristen på kunskap och erfarenhet att genomföra intervjuer, och hur detta 

eventuellt skulle kunna påverka studien. I takt med att intervjuerna genomfördes ökade också 

författarnas färdigheter inom ämnet. Det är en möjlighet att de första intervjuerna kan ha 

påverkats negativt på grund utav brist på erfarenhet. Kvale (2009) menar dock att författare lär 

sig intervjuandets hantverk genom omfattande intervjuträning. Vidare avbröts ett flertal av 

intervjuerna av anrop, för att vid senare tillfälle återupptas. Det är en risk att vissa viktiga 

fragment ur intervjuerna kan ha kommit bort i och med detta. Författarna ansåg att det fanns en 

risk att man i intervjuerna färgades av de tidigare deltagarnas svar, och att det var lätt att ställa 

ledande frågor utifrån dessa svar. Under studiens framfart genomfördes ett flertal möten mellan 

författarna och deras handledare där olika ideér, tips och reflektioner diskuterades. Kontakt hölls 

även via mail för att höja studiens kvalitet. 

Dataanlysen genomfördes enligt Dahlbergs (1997) tre analyssteg, där den transkriberade texten 

först läses igenom för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter följer själva dataanalysen 

(Graneheim, 2008) för att till sist avslutas med ytterligare en genomläsning av det analyserade 

materialet. Studiens informanter fick information om att den insamlade datan behandlades så att 

endast författarna hade tillgång till denna. All material avkodades för att undvika att någon 

informants identitet skulle bli avslöjad. Konfidentialiteten kunde med dessa åtgärder behållas 

under studiens framfart. Vikten av att behålla konfidentialiteten betonas av Kvale (2009) för att 

skydda deltagarnas privatliv. 

En kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) användes för att analysera den 

transkriberade texten. Granskär och Höglund-Nielsen (2012) påpekar att en kvalitativ 
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innehållsanalys är lämplig då tolkning av texter är aktuellt. Denna innehållsanalys kan med 

fördel användas inom olika forskningsområden då den tolkar flera olika nivåer . En induktiv 

ansats valdes då studien till stor del fokuserar på att analysera texter som handlar om människors 

berättelser om sina tidigare erfarenheter.  

Under intervjuernas gång och under dataanalysens fas diskuterades olika tolkningsmöjligheter av 

intervjuerna mellan författarna. Granskär och Höglund-Nielsen (2012) menar att när varje steg 

av analysarbetet kan diskuteras mellan författarna minskar det risken för att olika 

tolkningsmöjligheter förbises och arbetets tillförlitlighet ökar. 

För att erbjuda läsarna en möjlighet att bedöma studiens överförbarhet gjordes en noggrann 

beskrivning av studiens informanter, datainsamling, analys samt vilket urval som användes. 

Trovärdigheten kunde stärkas något då intervjuaren i slutet på intervjun sammanfattade det som 

informanten sagt varpå denne kunde påpeka feltolkningar som eventuellt skett. Pålitligheten på 

den tekniska utrustningen ansågs god då dubbla inspelningar av intervjun genomfördes och var 

av god kvalité. Vidare främjades giltigheten då de inspelade intervjuerna transkriberades av 

författarna och citat från intervjuerna presenterades i resultatet. Giltigheten hade kunnat främjas 

ytterligare om transkriberingen även genomförts av en annan person. De två transkriberingarna 

hade då kunnat genomgå en reliabilitetskontroll som genomförs med datorprogram som jämför 

transkriberingarna. Att dataanalysen genomfördes av två personer stärker tillförlitligheten av 

resultaten men hade kunnat stärkas ytterligare om andra forskare fått granska analysen för att 

garantera att resultatet inte färgats av författarna. Författarna har likväl presenterat ett exempel på 

hur dataanalysen (tabell 1) har fortskridit för att försöka höja studiens tillförlitlighet. Författarna 

anser att då föräldrarna är en så pass betydande del i vården av barn att det behövs vidare 

forskning inom detta ämne (Granskär, Höglund-Nielsen, 2012). 
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Slutsats 

I denna studie framkom vikten av att vara kompetent och professionell i bemötandet av föräldrar 

till sjuka barn. Deltagarna menade att utöver ovan nämnda egenskaper, så kan kroppsspråk och 

humor med fördel användas för bemöta föräldrar på ett adekvat sätt. Vidare ansågs det av 

studiens informanter viktigt att hålla föräldrarna välinformerade samt att få de delaktiga i vården 

av deras barn. Akuta situationer, språkförbistringar och kulturella skillnader upplevdes av 

ambulanssjuksköterskorna som faktorer som kunde försvåra ett bra bemötande av föräldrarna. 

Vidare forskning är av intresse då antalet genomförda studier i ämnet är begränsat. 

 

PROJEKTETS BETYDELSE 

Den här studien ger ett konkret svar på vad ambulanssjuksköterskor anser vara ett bra bemötande 

mot föräldrar till sjuka barn. Ett bra bemötande av föräldrar lugnar inte bara dem utan även 

barnet samtidigt som det underlättar vårdsituationen för ambulanssjuksköterskan. Resultatet av 

studien kan användas för att utforma framtida studier i samma ämne, utveckla läroböcker inom 

prehospital sjukvård och i allmänhet förbättra bemötandet av föräldrar till sjuka barn. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Studiens syfte: Att undersöka vad ambulanssjuksköterskan anser vara ett bra bemötande av 

föräldrar till sjuka barn. 

Intervjuns upplägg: 1. Frågor om utbildning     

2. Situationer där du bemött föräldrar     

3. faktorer som påverkar bemötandet. 

 

Inledande frågor 

1. Vilken typ av utbildning har du för ditt nuvarande arbete? Ex. specialistutbildning, 

grundutbildning eller liknande. 

2. Vilken yrkeserfarenhet har du som sjuksköterska?  

3. Har du genomgått någon/några interna utbildningar relaterat till bemötande av närstående? 

 

Huvudfrågor 

4. Beskriv en situation du varit med om, där ni bemötte barnets föräldrar på ett bra sätt.  

Utvecklingsfrågor: 

Vad var det som gjorde det här specifika bemötandet bra? 

 

 

5. Beskriv en situation du varit med om, där bemötandet mot barnets föräldrar hade kunnat vara 

bättre. 

Utvecklingsfrågor: 

Vad hade kunnat göras bättre? 

Kan du beskriva förhindrande omständigheter för ett bra bemötande 

 

6. Påverkar situationens allvarlighetsgrad ditt bemötande av föräldrar? Om ja, på vilket sätt? 

 

7. Påverkar dina tidigare yrkeserfarenheter ditt bemötande till föräldrar? 

Om ja, på vilket sätt?  

 

8. Är det något annat kring bemötande av föräldrar som du skulle vilja ta upp som vi inte pratat 

om? 
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BILAGA 2 

Studie kring bemötande av föräldrar till sjuka barn 

Information om deltagande 
 

Studier har visat att bemötande kan vara en komplicerad uppgift, inte minst inom prehospital 

sjukvård. Att lugna närstående är av stor vikt för att i förlängningen få dem delaktiga i vården. 

Med denna bakgrund vill vi, två sjuksköterskestudenter från Uppsala Universitet, undersöka 

detta område. Det vi vill undersöka är vad ambulanssjuksköterskan anser vara ett bra bemötande 

mot föräldrar till sjuka barn. Tidigare forskning i ämnet är bristfällig, därför vill vi genomföra 

denna studie som examensarbete vid sjuksköterskeprogrammet.  

 

Vi avser att intervjua 5-10 ambulanssjukssköterskor angående er erfarenhet om bemötande av 

föräldrar till sjuka barn. Varje intervju beräknas pågå 20-30 minuter. Vårt mål är att genomföra 

intervjuerna mellan vecka 6-12.  

 

Deltagandet i studien kommer att vara frivilligt och det material som vi erhåller genom 

intervjuerna avkodas för att inte kunna knytas till dig. Intervjuerna ska spelas in men endast vi 

som författare kommer ha tillgång till materialet som efter studien raderas. Om du väljer att 

delta, har du rätt att när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 

 

Ett informationsmöte kommer att hållas av oss på morgonen samma dag som vi genomför 

intervjuerna. Här får ni ytterligare information samt möjlighet att ställa frågor. 

 

Tveka inte att höra av er om ni har ytterligare frågor. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Erik Modin  

070 - 210 00 37 

erik_modin@msn.com 

………………………………………. 

Marcus Hultman 

073 - 509 39 83 

makkan87@msn.com 

……………………………………….. 

Handledare 

Jessica Colldén Benneck, utbildningssköterska  

…………………...…………………… 


