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Introduktion: Hot och våldssituationer kan hända när som helst och var som helst inom 
ambulanssjukvården. Hot och våld är något som ständigt ökar i samhället. Tidigare forskning visar 
att hot och våld inom ambulanssjukvården är vanligt förekommande. Syfte: Att belysa förekomsten av 
hot och våld mot ambulanspersonal. Metod: Kvantitativ enkätstudie, vilket ger ett objektivt 
mätresultat. Resultat: Det framkom i resultatet att hot och våld är vanligt förekommande. Det visade 
sig också att personalen påverkades i olika grad av en hot och/eller vålds-händelse. Det kunde handla 
om att vården blev påverkad, att personalen upplevde mer rädsla efter en händelse eller att 
personalen fick sömnbesvär. Det visade sig också att bemötandet av en hotfull eller aggressiv person 
varierade bland respondenterna. Konlusion: Det finns ett stort fortsatt behov av forskning inom 
ämnet. Med tanke på påverkan i olika grad finns utrymme för utbildning och förändring inom området 
samtidigt som det är viktigt att resultatet främjas och att fler får vetskap om hur situationen ser ut för 
ambulanspersonalen.  
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Introduction: Threats and violence situations can happen at any time and anywhere within ambulance care. 
Threats and violence is something that is constantly increasing in the society. Previous research show that 
threats and violence is commen within ambulance care. Aim:The aim illustrate occurence of threath and 
violence against members of the ambulance crew. Method: Quantitative survey study, which gives a objective 
measurement result. Result: The result showed that threats and violence are common. Results also shows that 
the staff were affected to a varying degree by threat or violence, it could be that the care was affected, that the 
staff experienced more fear after an situation or that the staff had problems with sleeping. It was also found that 
the treatment of a threatening or aggressive person varied among the respondents. Conlusion: There is a great 
need for research in this field. Given the impact to varying degrees, there is room for training and change in the 
area, while it is important that the results are promoted and that more people are awere of the situation for the 
paramedics. 
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Hot	och	våld	inom	ambulanssjukvården,	
är	detta	sant? 

Inledning 
 
Hot och våldssituationer kan hända när som helst och var som helst inom 
ambulanssjukvården. Det kan ske på äldreboendet, i någons bostad eller ute på en olycksplats. 
Det har rapporterats att ambulanspersonal blivit hotade eller att det har uppstått handgemäng 
mellan ambulanspersonalen och patient/anhöriga på olycksplatsen. Därför är det viktigt att 
tänka när informationen skickas från SOS alarm om det är orolig på plats hur vi som 
ambulanspersonal ska placera oss när vi anländer till en hämtplats. Flyktvägar behöver ses ut 
när vi kommer fram för att snabbt kunna komma därifrån och försätta oss i säkerhet och larma 
att polis behövs på plats.  

Bakgrund 
Världshälsoorganisationen (WHO 2002) definition av hot och våld är att det är verbala 
övergrepp, mobbning, misshandel, mord, psykisk stress samt rasistiska och sexuella 
trakasserier (a.a). Arbetsmiljöverket (2011) tar upp att i studier som gjorts visar det att 75 % 
av ambulanspersonalen någon gång har utsatts för hot och våld situationer under sin arbetstid 
(a.a).  
WHO (2002) definition av våld är “The intentional use of physical force or power, threatened 
or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results 
in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment 
or deprivation”. (a.a). 
WHO (2002) klassificerar våld som fyra olika typer och dessa är sexuellt våld, fysiskt våld, 
psykiskt våld samt försummelse.  
Enligt WHO (2002) och Socialstyrelsen (2014) menas att sexuellt våld är då det innefattar 
kränkningar och övergrepp som är av sexuell natur. Det kan exempelvis vara att en person 
handgripligen går på och försöker att ha sex med en annan person (a.a).  
Socialstyrelsen (2014) och WHO (2002) anser att fysiskt våld har många olika varianter. Det 
kan vara allt ifrån slag och sparkar till mordförsök. Socialstyrelsen (2014) och WHO (2002) 
framför att det mest karakteristiska för just fysiskt våld är att det är återkommande och kan 
eskalera under en väldigt kort tid (a.a). 
WHO (2002) och Socialstyrelsen (2014) definierar begreppet psykiskt våld som att det kan 
innebära vetskapen om att personen i fråga kommer att utsättas för fysiskt våld. Vidare påstår 
WHO (2002) och Socialstyrelsen (2014) att det inte bara innebär fysiskt våld utan kan också 
vara av verbal natur. Vetskapen om att något sådant kan inträffa skapar också en otrygghet 
och rädsla att behöva vara med om (a.a).  
Den sista delen som WHO (2002) definierar som våld är försummelse. Försummelse beskrivs 
av WHO (2002) och av Socialstyrelsen (2014) med ett annat ord, omsorgssvikt. Med det 
menas att det försvåras för personer som befinner sig i beroendeställning. Det kan exempelvis 
vara en person med ett handikapp som är i behov av en personlig assistent 24 timmar om 
dygnet men som inte får den omsorg och behandling som den behöver. Det kan både vara 
medicinering, personlig hygien samt födointag (a.a). 
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Nationalencyklopedin (2012) definierar hot som ”Varning om möjlig obehaglig följd som 
talaren kan utsätta den tilltalade för, om denne inte handlar på ett önskvärt sätt”. Våld 
definieras som, ”Användning av fysisk styrka som påtrycknings eller bestraffningsmedel mot 
någon” (a.a). 
Vid olika sjukdomsfall alternativt trafikolyckor larmas ambulans ut till patienten/patienterna 
som är i behov av hjälp. Situationerna kan då bli väldigt oförutsägbara och kan generera att 
det blir en hot och våldssituation (Needham, Abderhalden, Ruud, Fischer & Dassen, 2005). 

Hot	och	våld	i	ambulanssjukvården	
Förekomsten av hot och våldssituationer inom ambulanssjukvården har ökat. En studie från 
Uppsala universitet tittade närmare på förekomsten av hot och våldssituationer (Wigenius, 
Hovberg 2013). Detta gäller både verbala hot och fysiskt våld. År 2003 till 2007 var det enligt 
Maguire och Smith (2013) 59 personer som omkom i arbetet, varav 8 % var orsakade genom 
hot och våldssituationer mot ambulanspersonal (a.a). 
När det gäller hot har det varit alkohol och droger som varit en bidragande faktor, men också 
andra olika sjukdomstillstånd som har drivit fram att det blivit en hot och våldssituation 
(Jonsson, Segesten, & Mattson, 2003; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2010; Suserud, 
Blomquist & Johansson, 2002).      
I en studie gjord i Australien (Boyle, Koritsas, Coles & Stanley 2007) framkom att 87,5 % av 
ambulanspersonalen utsatts för någon form av hot eller våld under det senaste året. I Iran 
gjordes en studie där det visade sig vara en hög frekvens av ambulanspersonal som hade 
exponerats för våld, 74,6 % enligt Rahmani, Hassankhani, Mills och Dadashzadeh (2012).  
Larsson och Engström, (2013); Aasa och Wiitavaara, (2009) menar att i vissa avseenden 
uppfattas anhöriga som hotfulla då de anhöriga utsätts för obehagliga situationer. Det kan 
exempelvis vara en HLR situation med dödlig utgång då ambulanspersonalen måste 
informera de anhöriga att patienten inte längre finns kvar i livet.  
Hot och våld definieras enligt arbetsmiljöverket som allt från mord till verbala trakasserier 
(AFS 1993:02). Hot och våld är alltså ett brett begrepp. 

Prehospital	sjukvård	

Ambulanspersonal 

Ambulanspersonal är enligt Socialstyrelsen den personal som bedriver hälso och sjukvård i 
eller i anslutning till ambulans. Det utgörs av ambulanssjukvårdare, sjuksköterska, läkare eller 
specialistutbildad sjuksköterska (SOSFS 2009:10). Enligt Eklund och Svedlund (2014) 
påbörjas ambulanspersonalens prehospitala arbete redan när ut alarmeringen görs. Kortfattad 
information kring typ av händelse, personinformation och patientens lokalisation ingår alltid i 
larminformationen (Saab, u.å.) från Samhällets olycksfall och säkerhetstjänst förkortat SOS 
Alarm (SOS Alarm, 2003). Ahl m.fl. (2005) menar att ett ambulansuppdrag pågår fram till att 
ambulanspersonalen överlämnar patienten till mottagande enhet (a.a). 

Bemötande av hot och våld 

Larsson (2012, ss. 12-14) citerat:  
  
Faran ligger i betraktarens öga, det är en tes som länge funnits inom stress och 
krishanterings teorier. Det en människa ser, hör och känner omvandlas till en spegelbild av 
den yttre världen inne i hjärnan.           (Larsson, 2012 ss 12-14) 
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Hörberg, m.fl. (2014) beskriver detta vidare som att reaktionerna på stress är olika hos olika 
individer, alla har sin egen bakgrund, livssituation och livserfarenheter att ta hänsyn till i hur 
de hanterar hotfulla och stressande situationer. Alla formar sin egen bild av världen i hur man 
tolkar/upplever den hotfulla situationen. Det går därför inte att generalisera begreppet hot och 
våld. Livsvärlden utgår från varje individs berättelse och upplevelse i deras tolkning av vad 
som är sant (a.a). 

Wiman och Wikblad, (2004); Van der Wath, van Wyk, och Van Rensburg, (2016) menar att 
ambulanspersonal möter patienter i osäkra miljöer i jämförelse med den intrahospitala vården. 
Vidare förklarar Wiman och Wikblad, (2004); Van der Wath, van Wyk, och Van Rensburg, 
(2016), att patienten kan vara berörd av den aktuella händelsen samt befinna sig i chock 
alternativt kris (a.a). McCabe (2004) menar att på en skadeplats kan patienten känna sig 
sårbar, osäker och känna en förlust av kontroll. Därför är bemötandet viktigt från 
ambulanspersonalen (a.a). Wiman och Wikblad (2004) förklarar att ambulanspersonal måste 
vara lyhörd och identifiera patientens behov med hjälp av deras sinnen (a.a). Suserud, Bruce 
och Dahlberg (2003) framför att det viktigaste är att skapa ett förtroende ambulanspersonal 
och patient emellan. Vidare påstår Suserud, Bruce och Dahlberg (2003) att kärnan bakom en 
väl fungerande omvårdnadsrelation är att patienten känner sig trygg (a.a). Berglund och 
Stenson (2010) beskriver att om ambulanspersonal möter en person som är våldsutsatt är det 
av stor vikt hur frågan ställs till den utsatta personen. Berglund & Stenson (2010) förklarar 
vidare att omständigheterna på platsen där den våldsutsatta personen befinner sig har en 
påverkan, samt om personen känner sig trygg eller inte (a.a). Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi och 
Lozano (2002) har identifierat viktiga aspekter för att kommunicera med människor i en hot 
och våldsituation. Det har visat sig vara viktigt att verksamheten har en rutin för hur en 
kommunikation skall gå till väga och hur personalen väljer att ställa sina frågor. Det har visat 
sig vara av vikt att kommunikationen sker i en trygg miljö och ambulanspersonalen visar 
empati och inger ett förtroende (a.a). 

Lågaffektivt bemötande 

Hejlskov Elvén (2018), psykolog och doktorand, förklarar att ett lågaffektivt bemötande har 
sin utgångspunkt i att människor med ett problemskapande beteende ofta har svårt för att 
reglera affekt, det leder till att de ofta reagerar med samma affekt som de presenteras för. Det 
har visat sig att affekt smittar. Problemskapande beteende sker oftast när en person har en hög 
affekt nivå, vilket innebär att personen kan vara arg, irriterad, stressad eller på annat sätt 
uppspelt i situationen. Genom att utstråla ett lugn hålls affektnivån nere och ska på så sätt inte 
höja affekten hos människan med ett problemskapande beteende (Hejlskov-Elvén, 2018). I en 
studie angående förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal (Wigenius & Hovberg 
2019) använde ambulanspersonalen lågaffektivt bemötande för att bemöta hotfulla eller 
våldsamma människor. McDonnell, Reeves, Johnson och Lane (1998) benämner detta som 
”low arousal”. Teorin bygger på att hjälpa patienten att fortsätta ha kontrollen och kan under 
tidens gång överlämna kontrollen till ambulanspersonalen. Om patienten blir agiterad eller har 
ett avvikande beteende är det ambulanspersonalens uppgift att hitta verktyg och återskapa 
bristerna som uppstått. McDonnell m.fl. (1998) menar att det viktigaste enligt denna teori är 
att patienten inte ska känna att denne har ett krav på sig ifrån ambulanspersonalen (a.a). 
För att uppnå detta är det enligt Hejlskov Elvén (2018) av vikt att personal som konfronteras 
med personer med ett problemskapande beteende utbildas för att kunna hantera en sådan 
situation. Om man kan hantera ett problemskapande beteende är det inte längre 
problemskapande enligt Hejlskov Elvén (2018). Med utbildning och kunskap behöver då inte 
beteendet eller situationen påverkas negativt i samma utsträckning. 
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Konsekvenser av att ha blivit utsatt 

Skogstad m.fl. (2013) anser att det finns en viss variation samt att det är individanpassat hur 
en person reagerar efter situationer som involverar hot och våld. Skogstad m.fl. (2013) påstår 
att det är helt beroende på omständigheterna, tidigare erfarenheter samt de mentala 
förberedelserna (a.a). Boyle och McKenna (2016); Pozzi (1998)  har visat att osäkra 
situationer av hot eller våld samt upplevelser medför ofta stress och det försämrar bemötandet 
mot patienterna. Patienterna riskerar sämre omvårdnad och ett tuffare omhändertagande. 
Upprepad osäkerhet i arbetsmiljön skapar misstro och minskat tålamod mot andra patienter 
och dem i dess närmiljö. Med det menat sänker det empatin mot patienter och kollegor, vilket 
resulterar i en sämre arbetsinsats och ger en ökad emotionell utmattning (a.a). 

Arbetsmiljö 

Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär att arbetsmiljöerna är lika många och lika olika 
som antalet uppdrag. Varje uppdrag innebär en ny plats och en ny patient som kan vara mer 
eller mindre känd för ambulanspersonalen. Vissa miljöer kan i sig utgöra ett hot där det kan 
finnas potentiellt farliga personer, exempelvis en nattklubb eller en lägenhet där personer med 
olika sorters missbruk håller till (Taylor & Rew, 2009). När ambulanspersonalen får ett nytt 
uppdrag finns det sällan någon information om hur situationen är på platsen, hur mycket 
människor som befinner sig där eller hur stämningen är. Detta utgör en risk för att 
ambulanspersonalen lätt kan hamna i hotfulla situationer (Petzell, Tällberg, Lundin & Suserud 
2011). När ett första möte är gjort skall personalen få in patienten i fordonen, väl i fordonet är 
miljön ofta trång och personalen hamnar automatiskt nära patienten. Vid en hotfull situation 
är flyktvägarna därför begränsade, vilket medför att även ambulansens utformning är viktig ur 
ett arbetsmiljöperspektiv (Aasa & Wiitavaara, 2009). Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer 
som bland annat anger att arbetsgivaren har ansvaret för att en ambulans är dimensionerad 
och inredd på ett sätt så att säker och god vård kan ges (SOSFS 2009:10). 

Prehospital sjukvård 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) ansvarar varje landsting (sedan januari 
2019 regioner, författarnas anmärkning) för att ambulanserna bemannas på ett sådant sätt att 
läkemedel kan administreras och akutsjukvård kan bedrivas. Det innebär att varje ambulans 
bemannas av minst en sjuksköterska. Det finns i dagsläget inget krav på att det måste finnas 
en specialistutbildad sjuksköterska i ambulansen. Vidare kräver Hälso och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30) att det skall finnas transportmöjligheter enligt sjukvårdshuvudmannen för 
patienter vars hälsa kräver att de transporteras till vårdinrättning eller läkare. Dessa 
transporter innefattar således vägtransporter, lufttransporter samt transporter på vattnet. 
Utrustningen är högteknologisk och omfattande vilket leder till att storleken på bilar och 
övriga transportmedel ökar (Suserud & Svensson, 2009). Det finns även specialutrustade 
ambulanser som är framtagna för intensivvårdstransporter och kan vara stora som bussar eller 
lastbilar (Suserud & Svensson, 2009). 

Arbetsbeskrivning 

Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär att man arbetar under Hälso och sjukvårdslagen 
vilken innebär att personalen skall främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 
lindra lidande. Omvårdnaden skall ges med respekt och får inte begränsas av ålder, hudfärg, 
religion, kultur, etnisk eller social tillhörighet (SFS 2017:30). Sedan den 1 november 2005 
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skall det, efter beslut från Socialstyrelsen finnas minst en legitimerad sjuksköterska i varje 
ambulans, detta för att kunna administrera läkemedel (SOSFS 2009:10) Sjuksköterskans roll i 
ambulansen är enligt Suserud et al (2002) att vara den som ansvarar för bedömningen av 
patienten och därefter leder arbetet framåt (a.a). Medlearn (2013) beskriver att 
ambulanssjukvårdare tar ett större ansvar för ambulansen samt framförandet av fordonet 
medan sjuksköterskans ansvar blir patienten, de medicinska besluten, att leda sjukvården vid 
en olycksplats samt att triagera patienterna (a.a). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2009:10) 
skall varje ambulans förses med utrustning och personal som skall kunna: skapa och 
upprätthålla fria luftvägar och assistera andning, administrera läkemedel, patientens 
vitalparametrar skall övervakas och registreras, frakturer skall kunna stabiliseras och 
immobiliseras, ge avancerad hjärt och lungräddning, stoppa yttre blödningar, förflytta en 
patient på ett säkert sätt samt överföra medicinska data. Det står även att det är 
verksamhetschefens ansvar att fastställa rutiner som säkerställer att varje ambulans har den 
utrustning som krävs (a.a). 	

Hot	och	våld	i	samhället 

Samhället 

Hot och våld är något som ökar i samhället. I en nationell trygghetsundersökning som Brå har 
gjort visar att andelen personer som har utsatts för hot i samhället nästan har fördubblats 
mellan 2014-2018, från 5.7 % till 9.1 % (Brottsförebyggande rådet, 2019a). Samma 
undersökning har visat på en ökning av våld och misshandel ifrån 2.4% 2014 till 3.5 % 2018 
(Brottsförebyggande rådet, 2019b). Suserud m.fl (2002); Petzäll m.fl. (2010) anser att det är 
begränsat med forskning inom ambulanssjukvården inom hot och våld men att det finns mer 
forskning om upplevelser av hot och våld från akutmottagningar och avdelningar. 

Mental förberedelse 

Kommunal (2006) framför att ambulanspersonal behöver ha ett starkt psyke eftersom hot och 
våldssituationer ofta inträffar under ett arbetspass. Kommunal (2006) genomförde en 
undersökning där det framkom att åtta av tio medverkande hade utsatts för hot och våld inom 
ambulanssjukvården. Studien visade också att två av tre som arbetade inom 
ambulanssjukvården mådde psykiskt dåligt efter arbetsdagens slut till följd av den gångna 
dagens händelser (a.a). Petzäll m.fl. (2010) har gjort en studie där det påvisades att 66 % av 
ambulanspersonalen någon gång upplevt en situation med hot och eller våld i sitt arbete inom 
ambulanssjukvård, det visade också att 16 % varit med om fysiskt våld det senaste året (a.a).  
Menckel och Viitasara (2002); Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow-Bergkvist (2005) har 
gjort studier som har visat på att ambulanspersonal i sitt arbete är rädda för att utsättas för hot 
och våld (a.a). Petzäll m.fl. (2010) har i sin studie påvisat att ambulanspersonal har blivit mer 
försiktiga vid patientmöte och det finns mer misstänksamhet i mötet med patienter, detta 
särskilt efter att personalen varit utsatta för situationer med hot och våld (a.a). Något som 
Malmsten (2000) har kunnat påvisa är viktigt och positivt efter en händelse, är att få någon 
form av kamratstöd för att få ambulanspersonalen att må bättre och lättare kunna gå vidare 
(a.a). 
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Virginia Hendersons Omvårdnadsteori 

Henderson (1982) utvecklade en omvårdnadsteori som menar att god hälsa är beroende av 
gemensamma behov hos människan. Henderson (1982) beskriver att människan utvecklar en 
livsstil för att tillgodose vad hon kallar våra grundläggande behov. Vidare menar Henderson 
(1982) att den livsstilen bidrar till att antingen främja eller hämma individens hälsa. 
Henderson (1982) utgår ifrån att människan är unik, självständig och aktiv och att 
omvårdnaden fokuseras på detta. Henderson (1982) menar att omvårdnaden måste utgå från 
kunskap som är baserad på forskning samtidigt som att sjuksköterskan utgår från individens 
egna unika egenskaper (a.a).     
 
Virginia Henderson (1982) definition av omvårdnad och sjuksköterskans uppgifter lyder: 
”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 
utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 
åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 
Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 
återvinna sitt oberoende.  ( Henderson, 1982, s 10)  

Problemformulering	
Hot och våldssituationer ökar inom både ambulanssjukvården och i samhället. Detta gäller 
både verbala och fysiska hot. 75-80 % av ambulanspersonalen har blivit utsatta för hot 
och/eller våld i arbetet. Att personalen mår psykiskt dåligt eller känner en rädsla för att utföra 
ett arbetsuppdrag är problematiskt. Ambulanspersonalen skall enligt lag främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande och detta får inte begränsas av ålder, 
hudfärg, religion, kultur, etnisk eller social tillhörighet. Att personalen får uppleva hot 
och/eller våld kan således påverka hur ambulanspersonalen kan utföra eller vågar utföra sitt 
arbete. Då hot och våld situationer generellt ökar i samhället skulle detta kunna innebära en 
ökning inom ambulanssjukvården varför det anses vara av vikt att belysa hot och våld mot 
ambulanspersonal samt om det faktiskt är så att hot och våld ökar även inom 
ambulanssjukvården. Det finns idag begränsat med forskning om hur ambulanspersonal kan 
utbildas och utveckla en kunskap i bemötande av hot och våld. Det är viktigt att fortsätta att 
undersöka och öka kunskapen om hur vanligt förekommande hot och våld är inom 
ambulanssjukvården och då framförallt för att fler kan se problemet. Att kunskapen ökar kan i 
sin tur leda till att det tillkommer åtgärder eller arbetssätt som förenklar situationerna för 
ambulanspersonalen, kanske i form av utvecklande och implementerande av ett lågaffektivt 
bemötande i ambulanssjukvården. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal.    
 

Övergripande	frågeställningar 
- Inom vilken utsträckning förekommer hot och våldsituationer inom ambulanssjukvården? 
- Hur bemöter ambulanspersonalen en våldsam och arg patient på ett lågaffektivt sätt? 
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Metod 

Ansats 
Forskningsansatsen i studien var kvantitativ. En kvantitativ metod innebär att det används 
kvantitativa data som består av statistiska beräkningar. Syftet med en kvantitativ metod är att 
beskriva och förklara det insamlade mätresultatet. Mätresultatet blir så småningom objektivt 
och kan därför jämföras vid bearbetning och analys (Olsson & Sörensen, 2011). 

Design 
Metoden som använts är en kvantitativ tvärsnittsstudie med en deskriptiv design. En 
deskriptiv design har syftet att beskriva, observera och dokumentera aspekter av en specifik 
situation (Polit & Beck, 2017). En kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design valdes 
för att kunna jämföra och beskriva egenskaper hos en grupp människor vid ett specifikt 
tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval 
För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar har det valts ut två 
ambulansorganisationer där forskningspersoner rekryterades. Dessa ambulansorganisationer 
utgjordes av ett bekvämlighetsval då författarna är verksamma inom dessa organisationer. Ett 
konsekutivt urval användes, vilket innebär att samtliga personer som uppfyller 
inklusionskriterierna för studien vid studiestart valdes (Polit & Beck, 2017). Urvalet 
innefattade således samtlig personal på de två ambulansorganisationerna, helt oberoende av 
kön, ålder eller liknande. 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård samt specialistsjuksköterska med annan specialitet. Samtliga skulle också 
vara verksamma inom prehospital ambulanssjukvård. 

Exklusionskriterier 
Exklusionskriterier var ambulanspersonal med mindre än ett års erfarenhet av 
ambulanssjukvård. 

Genomförande	
Verksamhetschefer för de båda ambulansorganisationerna kontaktades via mail för att få 
tillstånd och samtycke till att genomföra studien (bilaga 1). Verksamhetscheferna gav också 
sitt godkännande att använda personalens arbetsmail för att skicka ut enkäterna till de 
anställda. Efter godkännandet ifrån verksamhetschefer skickades enkäter ut via en länk till 
forskningspersonerna. Enkätverktyget som använts var Netigate ® (netigate.net). I mailet 
fanns också information till deltagaren där studiens inklusions och exklusionskriterier 
framgick. Det fanns även information om studien samt en markering där deltagaren kan ge sitt 
samtycke till deltagande innan deltagaren fick enkätens frågor tillgängliga. Enkäten togs fram 
efter att olika vetenskapliga arbeten med samma typ av frågeställning identifierats. Ansvariga 
författare för ett av dessa kontaktades via telefon samt via mejl som godkände att deras enkät 
kunde användas. Billhult och Gunnarsson (2015) förklarar att enkätstudier är bra när 
information ska samlas in från många människor på kort tid. Billhult och Gunnarsson (2015) 
menar att när en enkät konstrueras och valideras måste frågorna gå igenom flera steg för att 
kunna vara meningsfulla att använda. Vidare menar Billhult och Gunnarsson (2015) att 
fördelen med att använda en redan färdig enkät är att resultatet från dataanalysen kan jämföras 
med andra liknande studier som använt samma typ av enkät (a.a). Totalt blev det 17 frågor i 
enkäten. Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie för att uppmärksamma eventuella 
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brister i enkäten. Efter pilotstudien ändrades några av svarsalternativen i form av att 
svarsalternativen ”ej utsatt” lades till för att samtliga respondenter skulle kunna ge minst ett 
svar på varje fråga. Ejlertsson (2005) förklarar att enkäten innan den egentliga 
undersökningen görs måste testas i en provundersökning som benämns som pilotstudie. 
Vidare framför Ejlertsson (2005) att syftet med en pilotstudie är att kontrollera att frågorna 
tolkas på rätt sätt, eller om det läggs en annan innebörd i dem.  

Dataanalys	
Polit och Beck (2017) beskriver att insamlad data först ska kontrolleras och sorteras. 
Insamlade enkäter från de båda ambulansstationerna sammanställdes per automatik i 
Netigates® eget analysprogram. Med hjälp av det programmet kunde sedermera resultatet 
presenteras med hjälp av tabeller och figurer. 

Då inga fritextsvar fanns med i enkäten utan endast olika svarsalternativ kunde det 
presenteras mer procentuella svar för framtida studier inom hot och våld inom 
ambulanssjukvården. Data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik med resultat av 
löpande text, figurer och tabeller.  

Forskningsetiska	överväganden 
      
I samband med utlämnandet av enkäter lämnas även ett informationsbrev till varje enkät 
(bilaga 2). Det insamlade materialet behandlades konfidentiellt, vilket innebär att endast 
författarna känner till vilken webbadress som svaret kommit ifrån. Resultatet sparades på en 
lösenords skyddad dator och kommer att raderas efter godkänt arbete. Studien krävde inget 
etiktillstånd eftersom studentarbeten inte faller under etikprövningslagen. En anmälan 
insändes till Karlstad Universitet angående lagring om personuppgifter enligt GDPR, 
diarienumret avseende GDPR är HNT 2019/764. Studiens PM skickades tillsammans med 
enkäten samt brevet till verksamheten där information om samtycke för att kunna gå vidare 
och delta i studiens frågor. Ett godkännande av enkäten innebar att deltagaren tagit del av 
skriftlig information, deltagit frivilligt och erhöll information att deltagandet kunnat avbrytas. 
När informanten klickat på länken till enkäten innebär att informanten givit sitt godkännande 
till enkäten. Informationen kring frågorna förvaras på ett säkert sätt via enkätmallens riktlinjer 
att obehöriga ej kan ta del av någon känslig information. Detta i enlighet med 
vetenskapsrådets riktlinjer. (Vetenskapsrådet, u.å.). Resultatet av enkäterna och studien 
kommer endast att användas till detta självständiga arbete enligt nyttjandekravet. 

Resultat	
 
Enkäten besvarades totalt av 82 respondenter (n=82) vilket ger en uppskattad svarsprocent 
runt 27 % då enkäten skickades till ungefär 300 medarbetare. Uppskattningsvis har ungefär 
40-50 exkluderats på grund av exklusionskriteriet, vilket gör att den reella svarsfrekvensen 
uppskattades till ca 35 %. Av de som svarade var majoriteten män (70 %) och de flesta var 
specialistutbildade inom ambulanssjukvård (62 %) följt av ambulanssjukvårdare (18 %), 
grundutbildade sjuksköterskor (13 %), specialistutbildade inom anestesi/iva (4 %) samt övriga 
specialistutbildningar (3 %), tabell 1 och 2. Den vanligaste yrkeserfarenheten var att man 
hade tjänstgjort mer än 5 år inom ambulanssjukvården (71 %), följt av 3-5 års tjänstgöring (18 
%), 2-3 år (6 %) och 1-2 år (5 %). 
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Tabell	1	Könsfördelning	

Tabell 1 Procent Antal (n=) 
Män 70 % 58 
Kvinnor 30 % 24 

 
 
Tabell	2	Yrkestitel	

Tabell 2 Procent Antal (n=) 
Ambulanssjuksköterska 62 % 51 
Ambulanssjukvårdare 18 % 15 
Sjuksköterska 13 % 11 
Anestesi/Iva 4 % 3 
Övriga 3 % 2 

 

Verbala hot 

På frågan om respondenterna hade blivit utsatta för verbala hot svarade 90 procent (n=73) att 
de blivit utsatta någon gång. Vanligast var att ha blivit utsatt mindre än fem gånger (45 %), 
följt av fler än tio gånger (27 %), 5-10 gånger (20 %) och aldrig utsatt (8 %) tabell 3. Av alla 
svaranden svarade 44 respondenter (54 %) att det var vanligast att hotet kom från patienten, 
26 stycken (32 %) att det var vanligast att hotet kom från anhöriga, fyra respondenter från 
övriga människor (5 %) och sju respondenter hade inte blivit utsatta för verbala hot (9 %) 
figur 1. 

	
Figur	1:	Vem	framför	hotet	

 
Den vanligaste typen av verbala hot var riktat allmänt mot sjukvården 46 %(n=38), personliga 
hot var näst vanligast 41 %(n=33), därefter var personliga hot mot respondenten och dess 
anhöriga 5 %(n=4). 8 %(n=7) hade inte blivit utsatta figur 2.  
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Figur	2:	Vad	var	hoten	riktade	emot	

		
Tabell	3	utsatthet	för	verbalt	hot	

Tabell 3 Procent (n) 
Utsatt mer än 10 gånger 27% (22) 

Utsatt 5-10 gånger 20% (16) 
Utsatt mindre än 5 
gånger 

45% (37) 

Inte utsatt för verbalt hot 8% (7) 
 
 

Fysiskt våld 

Det var 56 (n=45) procent av respondenterna som svarade att de någon gång hade blivit 
utsatta för fysiskt våld. Vanligast var att man blivit utsatt mindre än fem gånger (46 %), följt 
av 5-10 gånger (9 %), mer än 10 gånger (1 %) samt de som inte blivit utsatta för fysiskt våld 
(44 %) figur 3. Det var vanligast att det var patienten själv som var fysiskt våldsam (52 %). 
Att bli utsatt av anhörig eller annan var nästan lika vanligt, fyra respektive tre procent medan 
41 procent inte hade blivit utsatta. Att ha blivit utsatt för fysiskt våld var alltså inte lika 
vanligt som att bli utsatt för verbala hot, 56 (n=45) procent jämfört med de 90 procent som 
blivit utsatta för verbala hot. 

0	
5	
10	
15	
20	
25	
30	
35	
40	

Allmänt	mot	
sjukvården	

Personliga	hot	 Hot	mot	
responent	och	
anhöriga	

Inte	utsatta	

Antal	
svarande	

Figur	2	



	 11	

	

	
Figur	3:	Antalet	gånger	respondenterna	blivit	utsatta	för	fysiskt	våld	

 
På frågan om typ av fysiskt våld som respondenterna blivit utsatta för var det möjligt att ange 
mer än ett svarsalternativ. Totalt var det 138 olika alternativ som valdes av respondenterna, 
figur 4. Att bli knuffad var det alternativet som var vanligast, 29 stycken hade utsatts för det. 
Näst vanligast var att bli slagen (n=26), att bli spottad på var nästan lika vanligt (n=23), 19 
hade blivit sparkade och 15 rivna. Att bli biten av någon hade sju varit med om, fem hade 
blivit utsatta för skjutvapen eller kniv och tre hade blivit slagna med tillhygge. Elva hade 
blivit utsatta för övriga fysiska våldshandlingar som respondenterna inte tyckte passade in 
under några av de angivna alternativen. 
 

 
Figur	4:	Typ	av	våld	
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Nästa fråga i studien handlade om den plats på vilken respondenterna ansåg var den 
vanligaste för hot eller våldshandlingen. 41 procent (n=34) svarade att det vanligaste var i 
patientens hem, 26 procent svarade att det var vanligast utomhus, 15 procent att det var 
vanligast inne i ambulansen medan fyra procent svarade att andra övriga ställen var vanligare. 
Det var 14 procent som inte hade blivit utsatta. 

Påverkan 

I resultatet framkom att ungefär två tredjedelar (66 %) ibland kände sig oroliga för att utsättas 
för hot och våld i arbetet samtidigt som nästan en tredjedel aldrig var oroliga (32 %). En 
procent var ofta oroliga för att utsättas och en procent var alltid orolig för att bli utsatt för hot 
och våld. De flesta i undersökningen blev inte drabbade av sömnbesvär, rädsla eller 
sjukskrivning. Det var 68 respondenter som svarade att de inte varit drabbade av något utav 
ovanstående, sju svarande hade drabbats av rädsla på grund av hot och eller våldshändelse, tre 
hade fått sömnbesvär, två hade blivit sjukskrivna och två hade på annat sätt blivit drabbade i 
efterförloppet.  
På frågan om hur eller om respondenterna blivit påverkade i sitt arbete var det 60 procent av 
de utsatta som svarade att de blivit försiktigare, 30 procent tyckte inte att det påverkade 
arbetet, fem procent ansåg att de känner mindre glädje för arbetet, tre procent funderade på att 
byta jobb och en procent kände att de är rädda när de utför sitt arbete, figur 5. 
 
 

 
Figur	5:	Påverkan	i	sitt	arbete	

 
Det var 48 % som svarade att de ibland inte kunnat utföra den vård som de anser att patienten 
behöver på grund av en hot och/eller våldshändelse, figur 6. Samtidigt anser 47 % att de alltid 
kunnat ge den vård patienten behöver trots hot och/eller våldshändelse och tre procent anser 
att de oftast inte kan ge den vård patienten behöver på grund av hot och/eller våld. Tre procent 
har inte varit utsatta för en situation där de ansåg hot eller våld har påverkat sitt arbete. 
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Figur	6:	Påverkan	på	vårdinsatsen	

Lågaffektivt bemötande 

Respondenterna frågades hur de med ett lågaffektivt bemötande bemöter en våldsam eller arg 
patient enligt de olika alternativ som fanns i enkäten. Det var 27 % som svarade att de väljer 
att avvakta till patientens ilska eller aggressivitet avtar, 20% att de bekräftar känslan av att 
patienten är aggressiv eller våldsam, 17% svarade att de tar ett steg tillbaka om patienten är 
aggressiv eller kommer emot dem, lika många (17%) svarade att de bemöter på annat sätt än 
de alternativ som fanns att välja emellan. Tolv procent väljer att lämna patienten tills den 
lugnat ner sig, 5% försöker lägga en hand på axeln för att visa att den bryr sig, 2% tänker på 
att försöka söka ögonkontakt med patienten, figur 7. 
 

 

Figur	7:	Lågaffektivt	bemötande	
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Diskussion	

Metoddiskussion	

Ansats 

Valet av en kvantitativ ansats var en styrka då metoden ansågs besvara syftet med studien 
som var att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonalen. En kvantitativ 
ansats fokuserar på mängden data och är därför den mest relevanta ansatsen till denna studie. 
Materialet som inhämtats var objektivt och kan jämföras med en statistisk analys (Olsson & 
Sörensen, 2011). 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes metoden som är en kvantitativ tvärsnittsstudie med en 
deskriptiv design. Majoriteten av tidigare studier som har använts i studien har kommit från 
både USA och Sverige. Den deskriptiva designen lämpade sig bäst för studien då syftet var att 
belysa förekomsten av hot och våld inom ambulanssjukvården (Polit & Beck, 2017). En 
tvärsnittsstudie genomfördes på grund av att undersöka verkligheten av en population vid ett 
givet tillfälle (Lantz, 2014). Det anses att en tvärsnittsstudie möjliggjorde att verkligheten i 
verksamheten kunde belysas på ett objektivt sätt.  

Urval 

Det gjordes ett bekvämlighetsurval vilket det finns forskningsmässiga nackdelar med, det kan 
dels antas att det sökts respondenter med en viss egenskap eller en viss åsikt och dels kan 
resultatets generaliserbarhet påverkas negativt (Polit & Beck, 2017). Därefter gjordes ett 
konsekutivt urval av forskningspersonerna inom ambulansorganisationerna. Det erbjöds alla 
anställda ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor samt sjuksköterskor 
med annan specialistkompetens som svarade på inklusionskriterierna och som inte 
exkluderades av studiens exklusionskriterier, att delta i studien. Detta anses minska risken för 
bias (Polit & Beck, 2017).       
Det valdes ut två stora ambulansstationer, stationerna låg i olika län vilket var ett aktivt val. 
Detta för att nå ut till ett stort antal respondenter. Att det är i två olika län anses vara en styrka 
och ger en högre grad av generaliserbarhet. Det visar också en bild av verkligheten. Att 
respondenterna kände skribenterna kan vara både för och nackdel då det skulle kunna ha 
påverkat vilka som valde att besvara enkäten. Hur relationen till respondenterna var, bedöms 
inte ha haft påverkan på svaren då det inte gick att identifiera vem som svarat utan 
identifiering av IP adresser, vilket inte gjordes. 
Kontakt med chefer på respektive station togs och de fick ta del utav studiens material innan 
den kunde skickas ut till respondenterna. I mejlet fanns information om studien samt om 
GDPR, de fick information om att de när som helst kunde avsluta undersökningen. Enkäten 
låg ute och kunde besvaras i ungefär tre veckor. Totalt besvarades enkäten av 82 respondenter 
vilket ger en uppskattad svarsprocent på ca 27 % då enkäten beräknats ha skickats ut till ca 
300 medarbetare. Polit och Beck (2017) menar att en svarsfrekvens på under 50% är vanligt 
vid enkätundersökning som skickas via internet, svarsfrekvensen hade således antagligen ökat 
om enkäten hade getts ut personligen till respondenterna. En webbenkät valdes ändå då det 
ansågs gå snabbare och vara smidigare då tiden ansågs vara begränsad för studien. 
Svarsfrekvensen på 27 % får ändå anses som rimligt med tanke på omständigheterna. Att fler 
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inte svarade kan bero på bland annat att forskningspersonerna inte har något intresse i ämnet, 
att de på förhand inte anser att de kan tillföra något om de inte blivit utsatta eller att de inte 
kollat sin mail. Studiens inklusions och exklusionskriterier bestämdes på grund av att kunna 
få så många respondenter som möjligt samt en bred grupp av personer i relation till kön, ålder 
och arbetserfarenheter. Hur många som har exkluderats på grund av exklusionskriterierna är 
svårt att bedöma. Uppskattningsvis har ungefär 40-50 exkluderats på grund av 
exklusionskriterierna och som således har tjänstgjort mindre än ett år. 

Datainsamling 

Datainsamlingen varade under tre veckors tid. Enkätens tillgänglighet var anpassad efter 
studiens specifika tidsram och den begränsade tid som var för datainsamling. Om enkäten 
skulle varit ute längre på arbetsplatsen samt tiden för datainsamlingen hade varit längre skulle 
studien kunnat få ytterligare svar och en större tillförlitlighet.   

Enkät 

För att kunna besvara studiens syfte användes en enkätundersökning via Netigate ®.  
I studien användes en enkät som tidigare använts av två studenter från ett annat universitet 
(Wigenius & Hovberg, 2013). Studenterna kontaktades via sms och mejl och presenterade 
syftet till studien och frågade om deras enkät kunde användas i denna studie. De tidigare 
studenterna tyckte att det lät intressant och lämnade ett godkännande att använda enkäten. Då 
studiens syfte inte var samma som tidigare magisteruppsats reviderades fem av frågorna samt 
att en fråga som tillhör en övergripande frågeställning lades till. En vecka innan enkäten 
skulle skickas ut gjordes en så kallad pilotstudie för att öka studiens validitet. Pilotstudiens 
syfte var att kontrollera att urval samt frågeformulär kunde besvaras som den skulle, att 
frågorna var lätta att besvara samt att det fanns relevanta svarsalternativ(Jacobsson, 2011). 
Efter pilotstudien ändrades några av svarsalternativen i form av att svarsalternativet “ej utsatt” 
lades till för att samtliga respondenter skulle kunna ge minst ett svar på varje fråga. Med det 
ökar reliabilitet i frågorna (Trost 2012). 
Enkäten ställde aldrig frågan vilken specifik ambulansstation eller vilken 
ambulansorganisation som respondenterna arbetade på. Detta på grund av att flera frågor kan 
vara känsliga utifrån arbetsmiljö och säkerhetsarbete. Det skulle kunna äventyra 
respondenternas anonymitet mot arbetsgivaren.  

Dataanalys 

Med hjälp av Netigate ® kunde all data sammanställas i dess egna analysprogram. Genom att 
använda sig av analysprogram anses vara en styrka med tanke på låg erfarenhet av statistisk 
analysering. I studien presenteras resultatet med tabeller och figurer baserat på deskriptiv 
statistik för att öka dess tydlighet (Polit & Beck 2017). Genom att analysera materialet i 
Netigates ® egna analysprogram anses att risken för bearbetnings fel är väldigt låg.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Deltagarna i studien har haft möjlighet att besvara enkätens frågor inom ramen för hur länge 
enkäten legat ute. Enkäten som användes i studien har använts tidigare och har därför en hög 
validitet vilket är positivt. Det anses att med genomförd pilotstudie och reviderad enkät ökar 
validiteten. När enkäten genomgått revidering efter godkännandet av (Wigenius & Hovberg 
2013) ställdes frågor utefter syftet samt övriga frågeställningar. Frågorna i enkäten har 
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motsvarat hot och våld inom ambulanssjukvården som tidigare har kunnat identifierats utifrån 
tidigare studier. Studiens frågor är relevanta då de svarar till studiens syfte vilket ökar 
trovärdigheten för studien. Då tidigare studier gjorts angående hot och våld mot 
ambulanspersonalen har förekomsten varit en del som tidigare studier tittat närmare på. Andra 
studier har tittat närmare på vilken typ av hot och våld som ambulanspersonalen utsatts för, 
där ibland har flervalsalternativ använts för att få en förståelse vad ambulanspersonalen utsatts 
för. Det diskuterades om fritexts svar skulle vara med i enkäten vilket inte användes utan 
flervals alternativ användes istället. Om enkäten skulle haft fritexts svar skulle det kanske öka 
enkätens grad av standardisering. Trost (2012) menar att om egen tolkning skulle användas i 
enkäten samt låg standardisering menar Trost (2012) att enkätens reliabilitet påverkas 
negativt.  

Resultatdiskussion	
Studiens syfte var att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal. Resultatet 
från studien visar att många av respondenterna har varit med om situationer som inkluderar 
hot och/eller våld. Studier har visat på att hot och våld mot ambulanspersonal har ökat de 
senaste åren (Wigenius, Hovberg 2013).  

Hot och Våld 

Suserud, Blomquist och Johansson (2002) undersökte framförallt ambulanspersonalens 
upplevelser av hot och våld men även förekomsten. 2002 var förekomsten av hot mot 
ambulanspersonalen ungefär 78 % (Suserud m.fl. 2002). För att jämföra med denna studie har 
hot och våld ökat med ungefär tolv procent. Förekomsten var således tämligen högt även 
2002 men det finns en ökning. Vad gäller fysiskt våld var förekomsten 2002 67 % (Suserud 
m.fl. 2002) medan det i denna studie framkom att 56 % varit utsatta för fysiskt våld. Det 
framgår inte var i Sverige Suserud m.fl. (2002) genomfört sin studie, det finns dock studier 
som visar på ett högt antal utsatta både i storstäder (Petzäll m.fl. 2011) och i glesbygden (Ahl 
& Nyström, 2012; Wireklint, Sundström & Dahlberg, 2012). Det var vanligast att hot eller 
våldshändelsen inträffade i patientens hem och att det var patienten själv som var den som 
hotade eller utförde någon form av våld, detta stödjer även Pourshaikhian m.fl. (2016) i sin 
studie. Utvecklingen i samhället och således även i ambulanssjukvården vad gäller hot och 
våld är oroväckande och det kommer krävas en förändring för att bromsa detta. Resultatet av 
denna och liknande studier behöver bli kända inom verksamheten för att skapa förutsättningar 
för förändring.  
Det antas finnas ett stort mörkertal i antalet som utsätts för hot och/eller våld i de studierna 
som genomförts enligt Brice m.fl. (2003) och Suserud, Blomquist och Johansson (2002). 
Detta kan bero på att det är många som inte anmäler en hot och/eller våldshändelse som 
därför inte förs in i statistiken, dels anser en del av ambulanspersonalen att det är någonting 
som ingår i arbetet och rapporterar det inte av den anledningen. Vad gäller mörkertalet i 
studier antas det bero på att olika individer har olika uppfattning om vad som klassas som hot 
och/eller våld (Brice m.fl. 2003; Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). Det kan finnas 
mörkertal även i denna studie som beror på olika uppfattningar av vad som klassificeras som 
en hot och/eller vålds händelse, det får också antas att det även här i denna studie finns 
personal som anser att det ingår i arbetet och därför inte reagerar på samma vis över en hot 
och/eller våldshändelse. Vad gäller mörkertal hade det vid utbildning kunnat klargöras vad 
som klassas som hot och våld och på så sätt minska mörkertalet bland anmälningar inom 
ambulansverksamheter. Genom det hade man ytterligare kunnat påvisa hur vanligt 
förekommande hot och våld är ute i ambulansverksamheterna i Sverige.  
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Påverkan 

Många (48 %) av respondenterna tyckte att de inte kunnat ge den vård de ansåg patienten 
behövde på grund av en hot eller våldshändelse. Virginia Henderson har i sin 
omvårdnadsteori beskrivit vikten av att all sjukvårdspersonal ger samtliga vårdtagare samma 
vård och bemötande oavsett vilken diagnos eller vilka komplikationer patienten har. Detta kan 
således vara problematiskt vid patientmöten som innefattar hot eller våld (Harmer & 
Henderson, 1955). Suserud, Blomqvist och Johansson (2002) beskriver hur patientmötet kan 
påverkas negativt och att patientsäkerheten påverkas negativt av en hot eller våldshändelse. I 
denna studie framkom att många av respondenterna var försiktigare i möten med patienter. 
Suserud, Blomqvist och Johansson (2002) beskriver också ett påverkat bemötande i form av 
att förmågan att skapa trygghet för både personalen och patienten försämras. Resultatet av 
deras studie tydde på att hot och våldsituationerna bidrog till ett försämrat tålamod hos 
personalen samtidigt som det var en större försiktighet i patientmöten. Detta antogs leda till 
en försämrad och en fördröjd omvårdnad vilket även Pozzi (1998); Boyle och McKenna 
(2016) stödjer i sina studier. 
Melby m.fl. (2014) har i sin studie undersökt svårigheten för personalen att vårda en patient i 
ambulansen vilket visade på att hot och våld i största grad påverkade vården som patienten 
fick i form av att behandling, smärtlindring och undersökningar uteblev eller var felaktiga om 
det fanns en rädsla eller oro för den egna säkerheten. 
I denna studie fanns en viss påverkan (13 %) hos respondenterna vad gäller rädsla och 
sömnbesvär. Skogstad m.fl. (2013) beskriver att upprepade hot och/eller våldsituationer kan 
leda till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Även här anses mörkertalet vara högt hos de 
drabbade (Bennett, Williams, Page, Hood & Woollard, 2004). Hot och/eller våld-situationer 
har också visat leda till att personalen känner en hopplöshet och en rädsla för att hamna i 
liknande situationer igen (Gomez-Gutierrez m.fl. 2016; Skogstad m.fl. 2013). Detta fanns 
även vissa antydningar till i denna studie som visade på att respondenterna upplevde rädsla 
och oro efter en hot och/eller våldshändelse. Att ambulanspersonalen påverkas psykiskt av hot 
och våldshändelser är ett problem som behöver tas itu med. Att inte kunna ge patienterna den 
vård som det anses att de behöver är också ett problem som i sin tur skulle kunna leda till att 
personalens psykiska påverkan blir mer negativt påverkad.   
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Lågaffektivt bemötande 

Det verkar finnas begränsad forskning om just lågaffektivt bemötande och särskilt avseende 
kopplingen till ett bemötande inom ambulanssjukvården. I denna studie var frågeställningen 
hur ambulanspersonalen bemöter en aggressiv patient med ett lågaffektivt bemötande. 
Hejlskov-Elvén (2018) beskriver att ett visst beteende aldrig uppstår i ett vakuum utan uppstår 
i ett samspel med omgivningen. I ett sådant fall är ambulanspersonalens bemötande ett viktigt 
verktyg för att kunna påverka personen med ett visst beteende och för utvecklandet av 
situationen i sig. Att man, genom utbildning av bemötande av hot och våld skulle minska dess 
negativa påverkan (Hejlskov Elvén, 2018) borde ligga till grund för att utbilda 
ambulanspersonal i detta ökande problem. Utbildning av ambulanspersonal skulle på så sätt 
kunna leda till att personalen blir psykiskt påverkade i mindre utsträckning. Fler kanske skulle 
uppleva att de kunnat ge den vård som de anser att patienten behöver, trots att patienten eller 
någon i dess omgivning har ett problemskapande beteende i form av att de är hotfulla eller 
våldsamma. Med en rätt utbildad personal som bemöter situationer lågaffektivt kan då 
medverka till att situationen de-eskaleras och påverkas till det bättre. 
Att fortsätta forska på ett lågaffektivt bemötande inom ambulanssjukvården skulle kunna leda 
till att man finner ett behov av utbildning och utveckling för personalen för att kunna påverka 
situationer som innefattar hot och/eller våld.  

Slutsats	
Enligt statistik är hot och våld något som ökar i samhället. Det kan i vissa fall vara 
oundvikligt att en hot och/eller våldssituation uppstår men det kan kanske i vissa fall undvikas 
eller i alla fall begränsas av ambulanspersonalens beteende. Att respondenterna hade olika 
strategier på hur de bemöter en aggressiv eller arg patient tyder på att det finns utrymme för 
att förändra med utbildningar för ambulanspersonalen. Respondenternas påverkan i olika 
utsträckning borde också kunna vara underlag för förändring. Vården i sig kan bli negativt 
påverkad och patienten kanske inte kan få den vård den behöver. Att det sker någon form av 
förändring inom ambulanssjukvården vad gäller hot och våld är av vikt för både patientens 
och för personalens säkerhet. 

Klinisk	tillämpbarhet	
Resultatet i studien kan användas för att identifiera utbildningsbehov och för att belysa 
situationen för Sveriges tjänstgörande ambulanspersonal. Det borde också kunna ligga till 
grund för vidare diskussioner och förbättringar inom Sveriges ambulansverksamheter på både 
lokal och regional nivå.  

Framtida	forskning	
I framtiden bör det ske vidare forskning om utvecklingen i samhället vad gäller hot och våld. 
Det finns i dagsläget bristfällig kunskap om ett lågaffektivt bemötande vid en hot och/eller 
våld situation inom ambulansverksamheten, här är forskningsbehovet stort med tanke på hur 
det ser ut i samhället idag. Det finns också utrymme för forskning om vad som ligger till 
grund för hot och våld och ifall det i så fall kan påverkas på något sätt. I denna studie valdes 
att undersöka förekomsten av hot och våld, det finns utrymme för att undersöka upplevelser 
av hot och våld men även vad ambulanspersonal upplever ligger till grund för en hot och/eller 
våldshändelse; alltså vad ambulanspersonalen upplever får någon i mötet att bli hotfull eller 
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våldsam. I sin tur kan det användas för att få fram mer kunskap och utveckla utbildningar om 
hot och våld.  
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Bilaga	1 

 
Till verksamhetschefen för Ambulansverksamheten i Malmö och Växjö 
 
Vi heter Peter Frankson och Robin Ingemansson och studerar specialistsjuksköterska inom 
ambulanssjukvård på Karlstad Universitet och skriver vår magisteruppsats motsvarande 15 
hp. Vi är båda verksamma inom ambulansen. Vår magisteruppsats kommer att handla om hot 
och våld situationer inom ambulanssjukvården. Tidigare studier från både USA och Sverige 
visar på att hot och våld situationer ökar inom ambulanssjukvården. Det som skribenterna 
kunde läsa sig till visade på att verbala hot var mest framträdande men även fysiskt våld. Tre 
tidigare studier har gjorts i de norra delarna av Sverige men ingen studie i dem södra delarna 
av Sverige. Därav vill vi göra en enkätstudie på vardera stationen som kommer att skickas ut 
på medarbetarnas jobbmejl om hot och våld situationer, därav önskar vi få tillgång till 
verksamhetens maillistor. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Frågorna 
kommer att vara ja/nej, antalet tjänstgöringsår inom ambulansverksamheten, vilken titel varje 
enskild kollega har osv. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att 
publiceras på̊ DIVA, en gemensam internetportal för publicering av forskningsrapporter och 
studentarbeten. Därefter kommer arbetet att förstöras och kasseras. Forsknings etiska 
principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att eventuella namn i studien (inklusive 
namn på̊ arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade.  
Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för dig och/eller på̊ 
arbetsplatsen om du så önskar.  

 
Med vänliga hälsningar  

Peter Frankson Leg sjuksköterska            Robin Ingemarsson Leg Sjuksköterska 

peter.frankson@hotmail.com                   ingemarsson_9_@hotmail.com   

 
Handledare: Anders Ruter  

 

  



	

Bilaga	2	
Forskningspersoninformation 
 
Vi heter Peter Frankson och Robin Ingemarsson. Vi läser specialistsjuksköterskeutbildning 
med inriktning mot ambulanssjukvård på Karlstads universitet. I vår magisteruppsats 
motsvarande 15 högskolepoäng har vi valt att skriva om hot och våld inom 
ambulanssjukvården, studiens syfte: 
Att belysa hot och våld mot ambulanspersonal.  
 
Bakgrund  
Att arbeta inom ambulansen och således inom prehospital sjukvård innebär att 
arbetsmiljöerna är lika många och lika olika som antalet uppdrag. Varje uppdrag innebär en 
ny plats och en ny patient som kan vara mer eller mindre känd för ambulanspersonalen. Vissa 
platser kan i sig utgöra ett hot där det kan finnas potentiellt farliga personer, exempel en 
nattklubb eller en lägenhet där personer med olika sorters missbruk håller till 
Hot och våld i samhället är någonting som ständigt ökar. 2011 hade tre av fyra blivit utsatta 
för hot inom ambulanssjukvården. Hot och våld kan vara verbala övergrepp, mobbning, 
misshandel, mord, psykisk stress samt rasistiska och sexuella trakasserier. 
 
Syfte: Att belysa förekomsten hot och våld mot ambulanspersonal 
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas i egenskap att du arbetar inom ambulanssjukvården som sjuksköterska, 
specialistsjuksköterska alternativt ambulanssjukvårdare i en av de ambulansorganisationerna 
där studien kommer äga rum. För att delta i studien skall du vara anställd på 
ambulansorganisationen, du skall ha jobbat i mer än 1 år på ambulansen, du skall vara 
verksam i prehospitalt arbete. 
 
Hur går studien till? 
Genom att verksamhetschefen gett sitt godkännande har du via författarna erhållit en länk 
skickad till din arbetsmail. Internetlänken innehåller en webbaserad enkät med 18 frågor. 
Tidsåtgången för att besvara frågorna är någonstans mellan 5 och 15 minuter. Innan utskick är 
enkäten testad genom en pilotstudie. Enkäten finns tillgänglig de kommande 3 veckorna och 
det är valfritt om enkäten besvaras på eller utanför arbetstid. Endast slutförda och helt 
besvarade enkäter kan användas i resultatet. Skulle något tekniskt problem inträffa går det att 
öppna länken på nytt, skulle det fortfarande inte fungera eller om du har några frågor är du 
välkommen att kontakta någon av skribenterna alternativt handledaren vid nedan angivna 
kontaktuppgifter. 
 
Hantering av data och sekretess 
Studien kommer att genomföras anonymt. Enkätverktyget är godkänt av Karlstads universitet. 
De insamlade uppgifterna kommer endast användas till studiens ändamål. Efter att studien är 
färdigställd och godkänd av universitetet och publicerad i DIVA; arkiv för 
forskningspublikationer så kommer all insamlad data att förstöras och kasseras. 
 
Studiens resultat 



	

Resultatet av studien kommer att presenteras som ett självständigt arbete på DIVA under 
våren 2020. Det går efter förfrågan att få studien skickad till sig.  
 
Frivillighet 
Att delta i studien är helt frivilligt. Som medverkande i studien kan du när som helst avbryta 
ditt deltagande och behöver då inte uppge någon anledning till detta. Att du inte deltar i 
studien kommer inte att påverka din arbetssituation. 
 
Ansvariga för studien 
 
Student:  Student: 
Peter Frankson Robin Ingemarsson 
 
 
Handledare: 
Anders Ruter  



	

BILAGA	3	
	 	 	 Jag	godkänner	forskningspersoninformationen	
	
Genom	att	du	klickar	i	rutan	”jag	godkänner	forskningspersoninformationen”	intygas	att	
jag	har	tagit	del	av	den	skriftliga	forskningspersoninformationen	och	att	jag	härmed	
samtycker	till	att	delta	i	enkätstudien	vars	syfte	är	att	belysa	hot	och	våld	inom	
ambulanssjukvård.	Jag	samtycker	också	till	att	mina	personuppgifter	(namn,	mailadress,	
ip-nummer)	hanteras	enligt	GDPR	(2018)	samt	personuppgiftslagen	(PUL	1998:204)	
	
	
	
Enkät om hot och våld  
Markera svarsalternativet med ett kryss i rutan   Löpnr:  

Vissa frågor kan svaras med fler svarsalternativ  

1. Kön?  

Man Kvinna  

  
2. Yrke?  

Ambulanssjukvårdare Grundutbildad sjuksköterska Specialistsjuksköterska Ambulans 
Specialistsjuksköterska Anestesi/IVA Övriga specialistutbildningar  

3. Antal år inom ambulanssjukvården?  

1 år      2-3 år 3-5 år      5 år och uppåt 
  

4. Har du blivit utsatt för verbalt hot någon gång under arbetstid?  

Ja Nej  

  
5. Hur ofta har du blivit utsatt för verbalt hot?  

Aldrig mindre än 5 gånger 5-10 gånger Fler än 10 gånger 

6. Vilken grupp av människor har det verbala hotet  kommit från?  

Patient Anhörig Annan Inte blivit utsatt  

 
7. Vilken typ av verbalt hot är det vanligaste du blivit utsatt för?  

Allmänt mot sjukvården Personligt mot dig Personligt mot dig och anhöriga Inte blivit utsatt 

 

8. Har du blivit utsatt för fysiskt våld någon gång under arbetstid?  



	

Ja Nej  

9. Hur ofta har du blivit utsatt för fysiskt våld?  

Aldrig mindre än 5 gånger 5-10 gånger Mer än 10 gånger 

10. Vilken grupp av människor har det fysiska våldet kommit från?  

Patient Anhörig Annan Inte utsatt  

  

11. Vilken typ av fysiskt våld har du blivit utsatt för?  

Knuffad 

Riven 

Biten 

Spottad på 

Slag 

Sparkar 

Slag med tillhygge Vapen (kniv/skjutvapen) Annat: 

Inte utsatt  

12. Var har hot eller våldshändelsen inträffat?  

I patientens hem Utomhus 

I ambulansen Annat: Ex utanför restaurang eller uteservering 

Inte utsatt 

  
13. Har du känt oro att bli utsatt för hot/våld under arbetstid?  

Aldrig Ibland Ofta Alltid  

 
14. Har någon/några av följande påstående drabbat dig på grund av hot/våld?  

Sömnbesvär  

Sjukskrivning  Rädsla Annat: Ex bytt arbetsplats 

Inget av ovanstående 

 
15. Har hot eller våldshändelse påverkat ditt arbete?  

Nej 

Jag är försiktigare 

Jag är rädd 



	

Jag känner mindre glädje för arbetet Jag funderar på att byta jobb 

Annat 

Inget av ovanstående 

 

16. Har det hindrat dig att utföra den vård du anser patienten behöver på grund av en hot eller 
våldshändelse?  

Nej 

Ja, ibland 

Ja, ofta 

Ja, alltid 

Ej utsatt för hot eller våld  

	
17. Hur bemöter du en våldsam eller arg patient med ett lågaffektivt bemötande 
 
Väntar tills aggressiviteten avtar   
 
Tänker du på att söka ögonkontakt med patienten    
 
Lägger du en hand på axeln för att visa att du bryr dig    
 
Bekräftar känslan av att patienten är aggressiv/våldsam   
 
Lämnar du patienten en stund tills denne har lugnat sig  
 
Går du baklänges om patienten tar ett steg framåt  
 
Annat 


