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Abstrakt

Våldet i samhället har ökat kontinuerligt under de senaste 
decennierna. Inom sjukvård i allmänhet och ambulanssjukvård i 
synnerhet är personal särskilt utsatt för hot och våld. Syftet med 
denna studie var att utreda ambulanspersonalens erfarenheter av 
hot och våld. Studien baserades på dessa frågeställningar som låg 
till grund för datainsamlingsinstrumentet: Hur ofta förekommer hot 
och våld och förekommer skillnader mellan olika kön och 
yrkeskategorier, hur påverkar hot och våld ambulanspersonalens 
arbetssituation och vilka förebyggande och stödjande åtgärder 
önskar personalen. En kvantitativ metod användes i form av en 
enkätstudie som skickades ut till tre ambulansstationer i 
Norrbottens län. De 54 besvarade enkäterna analyserades med 
hjälp av dataanalysprogrammet Excel. Resultatet visade att hot och 
våld är ett vanligt problem som påverkar personalens 
välbefinnande negativt både privat och som yrkesverksamma. 
Även kvaliteten på patientens omvårdnad påverkas negativt. Det 
finns skillnader mellan vad arbetstagare önskar och vad 
arbetsgivare erbjuder gällande förebyggande- och stödjande 
åtgärder. Mer forskning behövs i ämnet och hot- och 
våldsproblematiken bör tas på ett större allvar.

Nyckelord: Hot, våld, erfarenheter, ambulanspersonal, 
vårdmiljö, omvårdnad, enkätstudie
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Omvårdnad utförs alltid i en specifik vårdmiljö och både personal och patienter befinner sig i 

ett samspel med den.  Begreppet omvårdnad omfattar även åtgärder i syfte att skapa en miljö 

som är hälsofrämjande. Att vårdmiljö är viktig sett ur ett omvårdnadsperspektiv påpekar 

Edvardsson (2005, s.68). Författaren menar att en vårdmiljö som påverkar människor positivt 

är en viktig grund för att människor skall kunna uppleva god omvårdnad. Det är svårare för 

närstående, patienter och vårdare att uppleva en god omvårdnad i en miljö som påverkar dem 

negativt. Det sätt på vilket människor bemöter varandra innefattas i begreppet den psykiska 

vårdmiljön och har betydelse för hur omvårdnaden upplevs av patienter och närstående

(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005).  Menckel och Viitasara (2002) beskriver att när 

vi förstår våldets förekomst mot vårdpersonal, kan vi också mäta och kartlägga risk och 

skyddsfaktorer. Detta ger möjliga förutsättningar att förebygga våld mot vårdpersonal. Enligt 

Sanders (2007 s. 1261-1267) utsätts personal som arbetar inom ambulanssjukvården för 

många riskfyllda situationer i sin arbetsmiljö. Bland dessa nämner författaren möten med 

stora folksamlingar, personer som är påverkade av droger eller alkohol, våldsamheter från 

personer som personalen möter i arbetet och vapen som kan förekomma vid platserna för 

dessa möten. Det är viktigt att personalen är medveten om de stora risker arbetet medför och 

att de försöker undvika att utsätta sig för dessa. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) 

menar vidare att det är specifikt för den prehospitala vårdmiljön att ambulanspersonal ofta, i 

sitt arbete, möter människor i krissituationer vilket ställer stora krav på deras kunnande. Mötet 

mellan patient/närstående och vårdare kan innebära en radikal förändring i patientens eller 

den närståendes situation. Något som lätt kan leda till hotelser eller våldsamheter riktade mot 

ambulanspersonalen. Majoriteten av deltagarna i studien menade att relationen mellan patient 

och vårdare påverkades i de möten där hotelser och våld förekom.

Hot och våld har blivit ett vanligt inslag i vårt samhälle. Våldet har fått allt större utrymme i 

media, informationskanalerna är fler och snabbare nu än de var för bara tio år sedan.

Antalet våldsbrott har ökat i orter med olika urbaniseringsgrad. I Sverige har antalet anmälda 

misshandelsbrott kontinuerligt ökat de senaste trettio åren. Bara från 2006 till 2007 ökade 

dessa brott med sex procent (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2007). Tre huvudkategorier 

uppgavs ha en förhöjd risk att utsättas för våld eller hot enligt en undersökning gjord av

Statistiska Centralbyrån, SCB (2004). Dessa grupper var 16-35 åriga män som deltog i 

nöjeslivet, kvinnor boende i lägenhet samt vissa yrkesgrupper som exempelvis poliser, 

väktare, personal i lokaltrafik samt personer verksamma i social- och sjukvård. 
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Nationalencyklopedin (2006) definierar ordet hot som en varning för en konsekvens som kan 

komma att drabba personen om han eller hon inte agerar på ett av initiativtagaren krävt sätt. 

Våld beskrivs som ett oberättigat bruk av fysisk styrka som medel för att pressa eller bestraffa 

någon.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2007), visade att de som utövade hot och våld ofta var

enskilda individer, personer med psykiska störningar, personer i desperata situationer, 

missbrukare och kriminella personer. Allvarliga hot förekom ofta mot till exempel personal 

inom kustbevakningen, tjänstemän inom kronofogdemyndigheten, tulltjänstemän, åklagare 

och poliser. De som löpte störst risk att bli utsatta för våld var poliser och tulltjänstemän men 

våld förekom även mot socialarbetare. Enligt Sandström (1996, s.38) förekom hot och våld 

även mot personer som arbetade inom sjukvården. Närmare en tredjedel av alla anmälda 

arbetsskador som uppkom genom våld inträffade inom sjukvården. Hot och våld uppträdde i 

olika grenar av hälso- och sjukvården. Åkerström (2000, s. 59) visade att fjorton procent av 

personalen anställd inom psykiatrisk sjukvård samt sju procent av de anställda inom äldrevård 

uppgav att de blivit sjukskrivna på grund av de fysiska skador de fått av patienter. Vid en av 

Arbetsmiljöverket (2006) utförd undersökning i hälso- och sjukvården anmäldes 874 

olycksfall till följd av hot och våld som medfört sjukskrivning under minst en dag mellan åren 

2002-2004. Kvinnor var överrepresenterade och utgjorde drygt två tredjedelar av de 

sjukskrivna. 

Våldet skiljer sig åt både till karaktär och frekvens inom olika grenar inom hälso- och 

sjukvården. En amerikansk studie av Gerberich et al. (2005) visade att risken att bli utsatt för 

hot och våld ökat framförallt på de stora sjukhusens akutmottagningar. Möjliga bidragande 

orsaker till ökningarna kunde vara ökad medvetenhet att rapportera inträffande incidenter men 

också ett ökat tryck mot sjukhuset, högre förväntningar från patienterna och ökad frustration 

på grund av allt längre väntetider. Den ökade inrapporteringen av incidenter speglades i en 

amerikansk undersökning av ökad tendens att tillgripa fysiskt och verbalt våld generellt i 

samhället (Department of Health Survey, 2000-2001). Kwok et al. (2006) beskriver att verbal 

misshandel, fysisk misshandel och sexuella trakasserier oftast kan härledas till patienter följt 

av patienternas anhöriga. Studien visade också att samtliga sjuksköterskor som arbetade på en 

akutvårdsavdelning i Hong Kong rapporterade någon form av arbetsplatsvåld under det 

senaste året. Presley och Robinson (2002) menar att personalen alltid skulle tänka på sin egen 
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säkerhet i första hand. Personalen skulle inte gå in till en potentiellt våldsam patient på egen 

hand. 

Ambulanssjukvården skiljer sig från den slutna vården såtillvida att personalen befinner sig i 

mer utsatta och ogynnsamma miljöer. Polis finns i bästa fall tillgänglig för att trygga arbetet 

men de kan befinna sig på uppdrag geografiskt långt borta. Det kan också uppstå diskussioner 

med patienter eller anhöriga huruvida de ska följa med eller inte. Vi menar därför att 

ambulanssjukvård, när det gäller risken att utsättas för hot och våld, mer påminner om 

polisens eller andra yrkeskategoriers situation då de också arbetar ute i personers hemmiljö. 

Catlette (2005) visade att sjuksköterskor upplever att vården av personer under påverkan av 

alkohol eller droger tar mycket tid i anspråk och är ångestladdad. Sjuksköterskor upplever 

även rädsla för psykiatriska patienter och deras impulsivitet. Dessa patientkategorier träffar 

ambulanspersonalen på ganska ofta och det sker då ute i fält, till exempel på restauranger, 

uteställen, eller i patienternas hemmiljö. Att sitta fastspänd med bilbälte bak i en bil 

tillsammans med en patient som hotar eller brukar våld är ingen önskvärd situation. Hot och 

våld mot ambulanspersonal är vanligt förekommande. Enligt en enkätstudie av fackförbundet 

Kommunal (Ahlzén & Nordin, 2006) har åtta av tio ambulanssjukvårdare utsatts för hot eller 

våld i arbetet. Två av tre utsatta ambulanssjukvårdare kände obehag efter arbetspassets slut. 

Badger och Mullan (2004) visade att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar i USA 

inte fick stöd av arbetsgivaren då de blivit utsatta för hot och våld. McPhaul och Lipscomb 

(2004) menade att en viktig riskfaktor till hot och våldsincidenter är brist på personalträning 

och policys för att förebygga och reda ut sådana situationer. Enligt Badger och Mullan (2004) 

ville sjuksköterskor ha mer träning och årliga uppdateringar i omhändertagande av förvirrade 

och vanligt tvång samt diskussion av policys, gränser, roller och etiska spörsmål. Det fanns i 

skrivande stund inga svenska studier som utreder arbetsgivarens stödjande roll. 

I Sverige beskriver arbetsmiljölagen att det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att 

arbetstagaren har god kännedom om hur arbetet bedrivs samt har den utbildning som krävs för 

att kunna bedöma och undvika de risker som finns i samband med arbetet (Gullberg & 

Rundqvist, 2001). I arbetarskyddsstyrelsens kungörelser (AFS, 1993:2) beskrivs att 

arbetstagaren skall ha tillräcklig utbildning och information för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Det skall finnas möjlighet att larma och få hjälp vid hotfulla 
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eller våldsamma situationer.  Arbetsgivaren har även ansvar för att utreda och minimera risker 

som kan förekomma i arbetet. Vid risk för hot och våld skall stöd och handledning finnas 

tillgängligt för personal. Arbetsgivaren skall även se till att eventuella tillbud rapporterades 

och följs upp. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) påpekar att ett stort ansvar för att 

tillgodose en säker arbetsmiljö och vårdmiljö sett ur både ambulanspersonalens och patientens 

perspektiv är arbetsgivarens ansvar.

Hot och våld är vanligt förekommande mot personal inom akutsjukvården, men forskningen i 

ämnet är obetydligt inom ambulanssjukvård. Kunskap om ambulanspersonalens erfarenheter 

av hot och våld behövs för att påvisa hur vanligt hot och våld är samt hur det påverkar 

ambulanspersonalens arbete och välbefinnande. Detta är en av grunderna till att arbetsgivaren 

kan stödja de i deras arbete i att ge god vård och omvårdnad till patienter och deras anhöriga. 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld. 

Studien baserades på frågeställningarna, hur ofta förekommer hot och våld inom

ambulanssjukvård, förekommer skillnader mellan män och kvinnor eller mellan olika

yrkesgrupper, hur påverkar hot och våld ambulanspersonalens arbetssituation samt vilka 

förebyggande och stödjande åtgärder önskar ambulanspersonalen?

Metod

Då syftet med studien var att utreda en större population valdes en kvantitativ ansats med en 

enkätstudie som metod. En kvantitativ ansats bör väljas då syftet är att undersöka hur ofta, hur 

många och hur vanligt förekommande något är eller undersöka om samband finns (Polit & 

Beck, 2004, s. 19). Enligt Polit och Beck (2004, s. 47-53) följer tydliga faser vid 

genomförandet av en enkätstudie där en konceptuell fas följs av en hypotesformulering. Sedan 

följer en planeringsfas där man bestämmer sig för vilken kvantitativ metod och procedur man 

ska använda sig av. Här ingår även val av urval och test av valda instrument. Innan enkäten 

skickas ut till deltagarna görs en etisk övervägning. Sedan följer den empiriska fasen med 

datainsamling följt av en analysfas. I analysfasen tolkas resultatet med hjälp av statistisk 

analys. Enkäten till denna studie är utformad med utgång i denna modell. Antagandet

formulerades i form av de frågeställningar som vi formulerade. I konceptstadiet undersökte vi 

tidigare forskning i ämnet och detta utgjorde grunden i vår hypotesformulering. Vi valde att 

skicka ut en enkät till personalen vid de tre ambulansstationer som ingick i studien. Denna 

metod möjliggjorde för oss att på ett snabbt sätt nå ut till så många deltagare som möjligt. 
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Procedur anpassades till studiens syfte och den tidsbegränsning som fanns. Passande deltagare 

som arbetar inom ambulanssjukvården valdes ut att delta i studien. Valda instrument testades 

av på oberoende personer med goda kunskaper i ämnet. En etikprövning genomfördes innan 

enkäten skickades ut. Datainsamling och analys av data beskrivs nedan.

Konstruktion av enkät

Data samlades in med hjälp av enkäter. Användandet av en enkätstudie innebar att forskarna 

kan nå ut till ett större antal respondenter. Forskaren kan inte påverka deltagarna och 

anonymiteten är större i och med att forskaren inte behöver träffa deltagarna. (Polit & Beck, 

2004, s. 350-351). En pilotstudie genomfördes med två ambulanssjukvårdare och två 

ambulanssjuksköterskor. En pilotstudie är en test i liten skala av hur väl utformade 

instrumenten för datainsamling är (Polit & Beck, 2004, s. 196). Den skall visa om enkäten är 

möjlig att genomföra. Vid pilotstudien ansåg samtliga deltagare att enkäten var väl utformad 

och begriplig vilket innebar att enkäten inte förändrades. Enkäten bestod av två delar (Bilaga 

1) först några inledande frågor om deltagarnas demografiska profil därefter följde frågor som 

grundades på studiens frågeställningar. Enkäten utformades med hjälp av Trost (2001) och en 

del av utformandet av skalorna i enkätens frågor är hämtat ur denna. Till frågorna 6, 7, 8, 14, 

15, 16, formulerade forskarna egna svarsalternativ. Vi arbetar båda två inom

ambulanssjukvården och känner till ungefär vad som kan vara rimliga svarsalternativ vid 

nämnda frågor. Enligt Polit och Beck (2004, s. 362) är det viktigt att ha en klar idé över hur 

man ska formulera frågor och svarsalternativ. Kunskap i ämnet ökar möjligheten för forskare 

att använda relevanta frågor och svarsalternativ. 

Deltagare

Inklusionskriterier i studien var samtliga anställda ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor 

som arbetade inom ambulanssjukvården på tre orter inom fyrkantenområdet i Norrbottens län. 

Av 54 svarande deltagare var 32 sjuksköterskor (60 %). Tjugotvå svarande var 

ambulanssjukvårdare (40 %). Av de totala 54 deltagarna var 45 män (80 %) och 9 kvinnor (20 

%). Trettiofem av 54 (65 %) hade arbetat mer än 8 år, 17 (32 %) 2-8 år och 2 (4 %) upp till 2 

år inom ambulanssjukvården. Området där studien genomfördes har en areal på knappt 8000 

km2 och en folkmängd på ungefär 110 000 innevånare. Det finns ett akutsjukhus inom det 

undersökta området. Ett genomsnittligt ambulansuppdrag för de tre undersökta stationerna 

pågår i cirka en och en halv timme.
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Datainsamling

Enkäten skickades ut via enhetscheferna för tre ambulansstationer i fyrkantenområdet i 

Norrbottens län. Enhetscheferna fick information om studien av forskarna och 

vidarebefordrade denna till personalen. Informationen gavs både muntligen över telefon till 

enhetschefen och skriftligen i form av ett informationsbrev som skickades ut till respektive 

station och medföljde enkäten (Bilaga 2). Enhetschefen distribuerade enkäten till deltagare på 

respektive ambulansstation i samband med morgonsamlingarna där personalen fick en 

muntlig information av enhetschefen. Enkäten fanns ute på stationerna i en vecka och därefter 

gjorde forskarna personliga besök på ambulansstationerna för att samla in materialet.

Dataanalys

Data analyserades med hjälp av Microsoft Excel 2007 för Windows XP och både deskriptiv 

analys och sambandsanalys användes (jmf Frye, 2007 s.10). Deskriptiv statistik användes för 

att beskriva variationen av hot och våld ur det material som samlats in. Sambandsanalys

söktes i form av korskorrelation och signifikanstest. Detta gjordes mellan de olika 

yrkeskategorierna avseende hot och våld. På korstabellen gjordes chi² test. I studien 

analyserades även hur personalen påverkades i sin arbetssituation och vid sidan av arbetet

samt vilka stödjande och förebyggande åtgärder de önskade.

Etiska överväganden

Att delta i studien var frivilligt och varje informant hade rättigheten att avbryta sin medverkan 

då de så önskade. Svarsformulären kodades så forskarna inte visste vem som svarat vad på 

frågorna i enkäten. Varje deltagare gavs en siffra i form av ett löpnummer. Denna siffra kunde 

härledas till den enkät som just den deltagaren fyllt i vilket innebar att personen kunde dra sig 

ur studien även då enkäten börjat bearbetas. I informationsbrevet som medföljde enkäten 

fanns denna information att läsa för deltagaren. Studien granskades och godkändes av en etisk 

kommitté vid Luleå tekniska universitet.

Resultat

Det totala antalet anställda med vikarier vid de tre stationerna var 72 personer varav 13 var 

kvinnor och 59 män. Enkäten besvarades sammanlagt av 57 personer varav tre gav 

ofullständiga svar och räknades som bortfall. Två deltagare hade inte svarat på andra frågor än 
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kön och ålder. Dessa två enkäter togs vid analysens början bort och räknas som bortfall.

Ytterligare en deltagare har valt att inte svara på flertalet av frågorna och därför har forskarna 

valt att räkna även denna som bortfall. Således erhölls totalt 54 besvarade enkäter med vilkas 

hjälp analysen genomfördes. Orsaker till bortfallet får antas vara den korta tiden som enkäten 

fanns tillgänglig för deltagarna kombinerat med ambulansspersonalens arbetsscheman. Inom 

ambulanssjukvården i det undersökta området är det vanligt med dygnstjänstgöring vilket 

medger längre ledigheter som i sin tur kan ha gjort att deltagare inte hann besvara enkäten. I

(Tabell 1) nedan förtydligas bortfallet.

Tabell 1 Svarsfrekvens

Utdelade Besvarade Ofullständiga Obesvarade Summa 
bortfall

Svarsfrekvens

Enkäter 72 57
(79 %)

3 15 18
(25 %)

n=54
75 %

Förekomst av verbala hot och fysiskt våld

Nedan redovisas hur många av respektive yrkeskategori som hotades verbalt och utsattes för 

fysiskt våld. (Figur 1a, 1b). Verbala hot var vanligare än fysiskt våld; 89 % av deltagarna 

utsattes för verbala hot och 67 % för fysiskt våld. Våld var vanligare mot sjuksköterskor. 

Sjuttiofem procent av sjuksköterskor och 55 % av ambulanssjukvårdare blev utsatta för våld.
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Andel utsatta för hot per yrkeskategori
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Figur 1a Utsatta för hot per yrkeskategori

Tabell 2  Utsatta för hot per yrkeskategori
Ja
n (%)

Nej
n (%)

Total
n (%)

Chi²
(P-värde)

Ambulanssjuksköterska 29 (90,6) 3 (9,4) 32 (100) 0,24
(0,6244)

Ambulanssjukvårdare 19 (86,4) 3 (13,6) 22 (100) 0,24
(0,6244)

Total 48 (88,9) 6 (11,1) 54 (100)
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Andel utsatta för våld per yrkeskategori

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Ambsjv Ssk

Ja

Nej

Antal av Yrkeskategori

Yrkeskategori

Utsatt för våld

Figur 1b Utsatta för våld per yrkeskategori

Tabell 3 Utsatta för våld per yrkeskategori
Ja
n (%)

Nej
n (%)

Total
n (%)

Chi²
(P-värde)

Ambulanssjuksköterska 24 (75) 8 (25) 32 (100) 2,455
(0,1171)

Ambulanssjukvårdare 12 (54,5) 10 (45,5) 22 (100) 2,455
(0,1171)

Total 36 (66,7) 18 (33,3) 54 (100)

Sextiofem procent av deltagarna uppgav slag som vanligaste formen av våld. Tjugofem 

procent uppgav sparkar och tio procent uppgav annan form av våld. Ingen deltagare uppgav

att de blev utsatta för våld med tillhygge. Under kategorin annat våld erhölls sex olika svar

från sex olika deltagare. De var knuffar, fasthållning, kroppskontakt, nyp i armen, fått 

fingrar/tumme omvridna och spottning. 

Det visade sig att endast män i studien blev utsatta för hot varje månad. Bland männen var det 

också något fler som hade utsattes för verbala hot vid något enstaka tillfälle under året, 71 % 
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mot motsvarande siffra för kvinnor 67 %. En större andel kvinnor 33 % jämfört med männens 

22 % uppgav således att de inte hade blivit hotade under det senaste året (Figur 2).

Andel frekvens av hot
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Figur 2 Frekvens av hot

Då det gäller utsatthet för fysiskt våld under det senaste året ser vi att männen är 

överrepresenterade, 40 % av männen i studien hade blivit utsatta för våld under det senaste 

året. Motsvarande siffra för kvinnor var 22 %. Ingen av deltagarna uppgav att de hade blivit 

utsatta för våld varje vecka eller varje månad under det senaste året (Figur 3)
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Andel frekvens av våld
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Figur 3 Frekvens av våld

Sjuttiofyra procent svarade att de upplevde att hot och våld har ökat under deras 

yrkesutövning. Tretton procent motsade detta då de inte upplevde att hot och våld ökat. 

Resterande 13 % hade ingen uppfattning på frågan.

Hotet och våldets påverkan på arbetssituationen

De flesta deltagare upplevde någon form av rädsla i samband med hot eller våld. Endast 15 % 

av informanterna säger sig aldrig känt rädsla relaterad till hot eller våld i arbetet. Sammanlagt 

20 % av deltagarna uppgav att de alltid eller ofta upplevde rädsla relaterad till hot och våld

(Figur 4).
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Andel som upplever rädsla i samband med hot eller våld
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Figur 4 Andel som upplever rädsla i samband med hot eller våld

Studiens resultat tyder på att ambulanspersonal påverkas både privat och som 

yrkesverksamma då de utsätts för hot eller våld i arbetet. Sju procent, n=4 upplevde

sömnproblem till följd av hot och våld. Av dessa var samtliga män och hade arbetat i

ambulanssjukvården i mer än 8 år. Samtliga, 100 %, hade blivit utsatta för hot under det 

senaste året varav en blivit utsatt för hot varje månad. Då det gäller utsatthet för våld hade två 

av dem blivit utsatta vid enstaka tillfällen under det senaste året medan de övriga två inte 

blivit utsatta för våld. Bland dessa fyra deltagare hade fyra registrerat slag och en sparkar som 

typ av våld.

Sex procent, n=3 hade varit sjukskrivna där orsaken var att de blivit utsatta för hot eller våld. 

Av dessa var samtliga tre män som hade arbetat mer än 8 år. Två av dem hade blivit utsatta 

för hot vid enstaka tillfällen under senaste året, en hade blivit utsatt varje månad. En av dem 

hade blivit utsatt för våld vid enstaka tillfällen, resterande två hade inte blivit utsatta för våld 

senaste året. Två av dem registrerade slag och två registrerade sparkar som våld. 

Sju procent, n=4 övervägde att byta yrke till följd av hot eller våldssituationer. Av dessa var

samtliga män som hade arbetat över 8 år. En av dem hade varit utsatt för hot varje månad 

under det senaste året, de övriga tre hade varit utsatta för hot vid enstaka tillfällen under det 



14

senaste året. Två av dem hade varit utsatt för våld vid enstaka tillfällen under senaste året 

medan de resterande två inte varit utsatt sista året. Samtliga fyra registrerade slag som våld, 

två av dem även sparkar. Endast män upplevde sömnsvårigheter, sjukskrivningar och 

funderingar på att byta yrke i denna studies material.

Förebyggande och stödjande åtgärder

Sjuttio procent av deltagarna hade erbjudits skyddsutrustning av sin arbetsgivare, 65 % 

erbjudits utbildning i självskydd medan 15 % uppgav att de erbjudits utbildning i 

våldsförebyggande åtgärder. En deltagare (2 %) uppgav annat och påpekade att hospitering på 

psykiatrisk vårdavdelning erbjudits som våldsförebyggande åtgärd. Åttionio procent av 

deltagarna önskade bättre tillgänglighet av polis. Femtiosex procent önskade utbildning eller 

ytterligare utbildning i självskydd, 33 % önskade skyddsutrustning och 4 % annat. Av de två 

respondenter som angav annat sade sig en vilja ha utbildning i att prata sig ur svåra situationer 

den andra personen önskade en bättre utfrågning från SOS Alarms sida då de tar emot larmet.

Sjuttioåtta procent önskade att få debriefing som stödjande åtgärd efter att ha varit med om 

hot eller våld fler än de 61 % som önskade kamratstöd. Dock ser vi i resultatet att både 

debriefing och kamratstöd värdesattes högt. Ingen av deltagarna önskade något annat som 

stödjande åtgärd (Figur 5).
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Figur 5 Önskade stödjande åtgärder

Diskussion 

Syftet med studien var att med hjälp av en kvantitativ empirisk enkätstudie utreda

ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld. Diskussionsdelen är uppdelad i en 

resultatdiskussion och en metoddiskussion. I resultatdiskussionen analyseras de 54 enkätsvar 

som erhållits. I metoddiskussionen diskuterar forskarna för – och nackdelar med val och 

genomförande av metod.

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att både verbala hot och fysiskt våld var vanligt förekommande inom

ambulanssjukvården.  En större andel sjuksköterskor än ambulanssjukvårdare angav att de 

blev utsatta för fysiskt våld under sin yrkesutövning. Socialstyrelsen beslutade i oktober 2005 

att endast legitimerad personal fick administrera läkemedel inom ambulanssjukvården

(SOSFS 2000:1). Detta innebär att sjuksköterskor vårdar patienter i högre utsträckning än 

ambulanssjukvårdare. De befinner sig alltså oftare närmare patienten under en längre tid. 

Detta kan möjligen vara en förklaring till varför sjuksköterskor är mer utsatta för våld. 

Verbala hot var mycket vanligt förekommande mot ambulanspersonal. Hela 9 av 10 personer 

verksamma inom ambulanssjukvården medgav att de blivit utsatta för hotelser. Vi finner här 

inga betydande skillnader mellan yrkeskategorierna. 
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Resultatet visade att den absolut vanligaste formen av våld var slag följt av sparkar. Få 

deltagare angav andra typer av våld såsom knuffar, fasthållning, nyp i armen och spottning. 

Ett flertal andra studier visar på samma typer av våld mot sjuksköterskor. Ferns (2005); May 

och Grubbs (2002) och Chrilly, Chaboyer och Creedy (2004) beskriver i sina studier från den 

slutna akutsjukvården hur sjuksköterskor blir utsatta för slag, sparkar och spottloskor. Ferns 

(2005) beskriver även att sjuksköterskor blir fasthållna, huggna, slagna med öppen hand, 

skallade, utsatta för strypningsförsök, dragna i håret och knuffade. I studien av May och 

Grubbs (2002) framgick också att våldet kan utgöras av nypningar och kastade föremål. En 

omfattande australiensisk studie av Chrilly, Chaboyer och Creedy (2004) visar att knuffar är

den vanligaste förekommande formen av fysiskt våld och utgör en stor andel av 

våldsincidenterna på akutmottagningar. Här finns en skillnad mot vår studie eftersom knuffar 

verkar vara en ovanlig typ av våld inom ambulanssjukvården. 

Män blev oftare utsatta för hot och våld än kvinnor i denna studie. Det går dock inte att dra 

några slutsatser av det då antalet kvinnor i studien är så få. McKenna, Poole, Smith, 

Coverdale och Gale (2003) gjorde en studie på psykiatriska avdelningar där de beskriver att 

män kan uppfattas som mer auktoritära och mer fysiskt kapabla att handskas med en våldsam 

patient vilket därför kan förklara varför de utsätts våld mer frekvent. Vi antar att detta skulle 

kunna vara en förklaring till de tendenser vi kan se i vår studie. 

I samhället i stort ses en ökning i frekvens av hot och våld (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 

2007). En stor andel av deltagarna i vår studie upplevde en ökning av hot och våld även inom 

ambulanssjukvården. Ambulanssjukvården är inte isolerad från det övriga samhället utan en 

institution där denna samhälleliga ökning av våld återspeglas på ett tydligt vis.

En övervägande majoritet av deltagarna i studien uppgav att de kände rädsla i samband med 

hot och våld under sin yrkesutövning. I en studie av Jackson, Clare och Mannix (2002)

beskriver sjuksköterskor också att de upplever rädsla till följd av interaktion med våldsamma 

patienter. Detta leder till ångest och stress på grund av osäkerhet relaterad till den personliga 

säkerheten vilket även kan påverka arbetet som sjuksköterska i övrigt. Henderson (2003) 

beskriver i sin studie att det är tydligt att våld mot sjuksköterskor har en mycket negativ 

inverkan på deras förmåga att ge en effektiv och god omvårdnad. Sofield och Salmond (2003) 

menar i sin studie genomförd på ortopediska vårdavdelningar att en av de vanligaste 
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strategierna som sjuksköterskor använder sig av när de känner rädsla för hotfulla eller 

våldsamma patienter är att undvika dessa. Vidare menar de att rädslan för hot och våld leder 

till att sjuksköterskor inte kan ge patienten bästa möjliga omvårdnad. Crilly (2003) påpekar att 

upplevelsen av hot och våld leder till stress och rädsla hos sjuksköterskan något som också

påverkar interaktionen mellan patient och sjuksköterska. Rädslan för hot och våld påverkar 

alltså utan tvekan relationen mellan patient och sjuksköterska vilket också påverkar 

sjuksköterskans förmåga att ge en god omvårdnad. 

Ett fåtal deltagare, samtliga män, angav att hot och våld påverkade ambulanspersonalen både 

privat och under arbetet. Konsekvenserna sömnproblem, sjukskrivningar och en önskan att 

byta yrke påpekades av flera av deltagarna i studien. Fernandes et al. (1999) finner i sin studie 

genomförd vid akutmottagningar i Kanada att drygt en fjärdedel av sjuksköterskorna är

sjukskrivna flera dagar som följd av hot och våld på jobbet. En fjärdedel av deltagarna i 

studien rapporterar försämrad arbetsförmåga resten av skiftet efter en hotfull eller våldsam 

situation. Ytterligare ungefär en fjärdedel uppger att de hade sämre arbetsförmåga resten av 

veckan. Nitton procent av deltagarna uppger att deras arbetsförmåga påverkas negativt under 

en ännu längre period. Jackson et al. (2002) pekar på ett direkt samband mellan 

våldsincidenter och ökade sjukskrivningstal samt personalomsättning. Ferns (2005) fann i sin 

studie att 36 % av personalen blev sjukskrivna från en våldsincident upp till en månad. 

Genomsnittslängden på sjukskrivningen var två till tre dagar. I en studie av (Fernandes et al., 

1999) övervägde 38 % ett jobb utanför sjukvården, detta enbart på grund av den stora 

förekomsten av våld. Arton av de svarande hade slutat på avdelningen och av dessa 18 

menade 12, 67 % att de lämnat sitt arbete delvis till följd av hot och våld. Det är vanskligt att 

dra några säkra slutsatser av de olika resultaten.  Fernandes et al. (1999), Ferns (2005) och 

Jackson et als. (2002) genomförde sina studier i annan kontext och på inrättningar inom 

områden med en annan demografisk profil än vad fyrkantenområdet i Norrbottens län utgör. 

Detta kan vara en förklaring till skillnaderna i frekvens av sjukskrivningar, sömnproblem och 

önskan att byta yrke vid jämförelse av resultaten mellan vår studie och dessa studier. Olika 

val av datainsamling kan vara också vara orsak till skillnader mellan resultatfynden. Studierna 

visar en tydlig bild av hur vanligt det är att personal inom akutsjukvården påverkas av hotfulla 

och våldsamma situationer i form av sjukskrivningar, sömnproblem och önskan att byta yrke.

Deltagare i vår studie angav skyddsutrusning som den vanligaste förebyggande åtgärden från 

arbetsgivaren sida. En nästan lika stor andel hade erbjudits utbildning i självskydd medan ett 
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fåtal erbjudits utbildning i våldsförebyggande åtgärder vilket är anmärkningsvärt och oroande. 

Enligt en studie av Sofield och Salmond (2003) uppger mer än hälften av deltagarna att de är 

dåliga på att bemöta verbala angrepp. I studien understryks att en sjuksköterska som har en 

svag förmåga att hantera en hotfull situation på grund av bristande kunskap också riskerar att 

hamna i problematiska situationer. Detta är en potentiell fara för omvårdnaden sett ur ett 

patientperspektiv och bör därmed vara ett prioriterat område för arbetsgivaren.

Mer än hälften av deltagarna önskar mer utbildning i självskydd.  Nio av tio deltagare 

efterfrågar en bättre tillgänglighet av polis. Detta är inget som sjukvården ensam kan göra 

något åt utan är snarare ett problem som beslutsfattare i samhället måste uppmärksammas på 

och ta på ett större allvar. Stöd från arbetsgivare och kollegor i form av samtal om påfrestande 

händelser i arbetet värdesätts högt av deltagare i studien och arbetsgivaren har klara riktlinjer 

för hur detta skall skötas i verksamheten i form av kamratstöd och debriefing. Det är viktigt 

att arbetsgivaren är lyhörd för personalens önskemål när det gäller förebyggande och 

stödjande satsningar relaterade till hot och våld.

Metoddiskussion

Till denna studie användes en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie. Den statistiska 

metoden är till för att kunna mäta, beskriva och jämföra ambulanspersonalens erfarenheter av 

hot och våld. För att öka en studies generaliserbarhet bör forskaren först och främst förstärka 

reliabiliteten och validiteten. Då det gäller val av studiedeltagare bör forskaren vara klar med 

vad som ska utredas och ta hänsyn till detta i urvalsprocessen (Polit & Beck, 2004, s. 40-41). I 

studien har deltagare inkluderats i form av ambulanspersonal då det är deras erfarenheter som 

undersöks.

Reliabilitet försäkrades genom att enkäten i studien utformades med hjälp av vetenskaplig 

metodlitteratur. Studiens reliabilitet förstärktes genom att studien genomfördes i form av en 

enkätstudie vilket ledde till att bias från forskare undveks (Polit & Beck, 2004, s. 350-351). 

Enkäten innehöll inga öppna frågor. Polit och Beck (2004, s. 349-350) menar att man vid 

utformningen av frågor till en enkät bör undvika öppna frågor, eftersom de är mer 

tidskrävande och svårare att analysera. Enkäten kontrollerades i form av en pilotstudie vilket 

förstärkte dess framtida reliabilitet (jmf. Polit & Beck, 2004, s.196). Studiens validitet stärktes 

genom att utomstående, i ämnet väl insatta personer, granskade studiens enkätformulär innan 

det sändes ut till ambulansstationerna. Validitet stärktes också genom att studiens resultat 
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jämfördes med liknande studier i ämnet som i sin tur genomförts med en annan metod eller 

teknik ( jmf. Polit & Beck, 2004, s. 218). Studiens totala bortfall var 25 %. Med en 

svarsfrekvens på över 65 % menar Polit och Beck (2004, s. 366) att en enkätstudie är 

tillförlitlig. I studien redovisas bortfall och en fyllig metodbeskrivning redovisas vilket 

ytterligare förstärker validiteten (jmf. Polit & Beck, 2004, s. 213-215).

I denna studie var avsikten att kunna göra jämförelser mellan kön, yrkeskategorier och antal 

år i yrket. I efterhand valdes variablerna kön och antal år i yrket bort. Ingen korskorrelation 

eller signifikans söktes på dessa variabler på grund av att så få kvinnor respektive arbetstagare 

som arbetat kortare tid än två år svarat på enkäten. Chi 2 testet användes för data i en

nominalskala som i denna studie representeras av yrkeskategorier. Här mäts skillnaden mellan 

observerad och förväntad frekvens. Enligt Körner och Wahlgren (2000, s.225) används chi2-

test vid analys av korstabeller. Vid korstabeller är syftet ofta att fastställa om det finns något 

samband mellan variablerna. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnholm (2003, s.202) innebär 

ett p-värde på 0,05 att man i 5 fall av 100 förkastar nollhypotesen om den vore sann. I denna 

studie har en subgruppsanalys genomförts mellan yrkeskategorierna sjuksköterska och 

ambulanssjukvårdare. Det finns skillnader mellan yrkesgrupperna men denna studie kan inte

visa på en signifikant skillnad. Man kan möjligen se en tendens till skillnad mellan 

yrkesgrupperna. Det är svårare att visa signifikans vid studier med ett mindre urval menar 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnholm, 2003 s.204). I denna studie består de två undersökta 

subgrupperna ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor av få deltagare. Om grupperna är små 

och någon person ur någon av subgrupperna avviker från de övriga beträffande exempelvis

utsatthet för hot eller våld kommer detta påverka utfall ett mer påtagligt än det hade gjort om 

den personen deltog i en undersökning med fler deltagare. Resultatet av denna studie visade 

p-värden som tydligt överskred 0,05 vilket således leder oss till slutsatsen att resultatet inte 

var statistiskt signifikant och därmed bör tolkas med en viss försiktighet. Det är viktigt att inte 

dra för stora växlar på resultat som gäller undergrupper av försökspersoner i en studie

(Brookes et al, 2001).

Tiden som enkäten fanns ute på stationerna var kort vilket påverkade svarsfrekvensen

negativt. Hade mer tid funnits tillgänglig för att nå ut till fler deltagare hade svarsfrekvensen 

blivit högre. Enligt Polit och Beck (2004, s.53) är detta ett vanligt problem. Författarna menar 

också att användandet av en tidsplan kan vara en viktig metod för att lättare nå målen med 

studien. För att kunna nå målen med studien reviderades tidsplanen ett antal gånger under 
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arbetets gång vilket medförde att enkäten fanns tillgänglig på stationerna under en begränsad 

tid på grund av tidsbrist. 

Svarsalternativ kan ibland vara svåra att formulera för att passa in på studiedeltagares 

uppfattningar men eftersom en pilotstudie genomfördes så bör svarsalternativ och skalor ha 

varit adekvata. 

Slutsatser 

Hot och våld riktat mot ambulanspersonal är en vanlig företeelse. Incidenter kan vara av både 

verbal och fysisk karaktär och gemensamt för dem är att de påverkar personalen negativt på 

många olika sätt både i arbetet och i privatlivet. Den person som är närmare patienten och har 

ansvaret för omvårdnaden är mer utsatt för våld jämfört med den andra personen i 

besättningen. Män i denna studie var oftare utsatt för hot och våld. Huvudparten av deltagarna 

i studien uppger att de känner rädsla i samband med hot och våld. Rädslan påverkar den 

psykiska vårdmiljön negativt och ambulanspersonalen påverkas i både i yrkes- och privatlivet. 

Tillföljd av att personalen känner sig hotad i sin yrkesutövning går deras förmåga att ge en 

god omvårdnad förlorad vilket i sin tur påverkar patientens situation negativt. En positiv 

vårdmiljö är en viktig grund för att människor ska uppleva en god omvårdnad. Sjuksköterskor 

inom akutsjukvård utvecklar även strategier för att hantera hotfulla och våldsamma patienter. 

Dessa strategier har som gemensam nämnare att de leder till en försämrad omvårdnad av 

patienten. Då omvårdnadens kvalitet påverkas bör detta problem tas på största allvar. Det 

finns skillnader i vad arbetstagare önskar och vad arbetsgivare erbjuder både när det gäller 

förebyggande- och stödjande åtgärder. Det enskilt vanligaste önskemålet beträffande 

förbättringar bland ambulanspersonalen var bättre tillgänglighet av polis. Att förbättra 

tillgängligheten av polis vore önskvärt och det får ses som en organisatorisk samhällsfråga att 

tillse detta.

Vi efterlyser mer forskning på ambulanspersonalens erfarenheter och upplevelser av hot och 

våld. Forskningen skulle kunna fokusera på patientens och personalens välbefinnande. Det 

kan vara forskning som utreder behovet av utbildning i våldsprevention. Forskningens 

viktigaste uppgift bör vara att ingen, varken personal eller patient, skall ta skada under 

ambulansuppdrag. 
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Bilaga 1

Enkätstudie: Markera det svarsalternativ som passar in med ett kryss (X)

1. Vilken yrkeskategori tillhör du? Ambulanssjukvårdare
Sjuksköterska

2. Är du man eller kvinna? Man
Kvinna

3. Hur länge har du arbetat inom ambulanssjukvården? 0-2 år

2-8 år
> 8 år

4. Har du som ambulanspersonal blivit utsatt för verbala 
hot?

Ja

Nej

5. Har du som ambulanspersonal blivit utsatt för fysiskt 
våld?

Ja

Nej

6. Vilken typ av fysiskt våld upplever du som vanligast? Användning av tillhygge
Slag
Sparkar

Annat, i så fall vad? _______________________

7. Hur ofta har du under det senaste året utsatts för Varje vecka.
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verbala hot?
Varje månad.
Enstaka tillfällen under året.
Ej blivit utsatt senaste året.

8. Hur ofta har du under det senaste året utsatts för 
fysiskt våld?

Varje vecka.

Varje månad.
Enstaka tillfällen under året.
Ej blivit utsatt senaste året.

9. Upplever du att hot och våld ökat mot amb.personal? Ja
Nej
Ingen uppfattning

10. Upplever du rädsla i samband med hot eller våld? Ja, alltid
Ja, ofta
Ja, sällan
Aldrig

11. Upplever du sömnproblem till följd av hot eller 
våld?

Ja

Nej

12. Har du varit sjukskriven till följd av hot och våld? Ja
Nej

13. Har du övervägt att byta yrke till följd av hot och 
våld?

Ja

Nej
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14. Vad har arbetsgivaren gjort i förebyggande syfte vad 
gäller hot och våld? Här kan du välja flera alternativ.

Utbildning självskydd

Utbildning i 
våldsförebyggande åtgärd
Erbjudit personalen 
skyddsutrustning

Annat, i så fall vad? 
________________________

15. Vad skulle du vilja att det satsades på vad gäller 
förebyggande av hot- och våld? Här kan du välja flera 
alternativ.

Självskydd

Skyddsutrustning

Bättre tillgänglighet av Polis

Annat, i så fall vad?
________________________

16. Vilka stödjande åtgärder erbjuder din arbetsgivare 
personalen som utsatts för hot- eller våld? Här kan du 
välja flera alternativ.

Kamratstödjande funktioner

Debriefing

Annat, i så fall vad?
_______________________

Löpnummer för denna enkät: (         )

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2

Informationsbrev med förfrågan om medverkan i forskningsprojekt

Våldsfrekvensen har ökat i vårt samhälle och tidigare forskning visar att personal inom 
akutsjukvården är en särskilt utsatt grupp. Syftet med denna studie är att utreda 
ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld. Studien baseras på följande 
frågeställningar: Hur ofta förekommer hot och våld inom ambulanssjukvården? och finns 
skillnader mellan mäns och kvinnors eller mellan olika yrkesgruppers erfarenheter? Påverkar 
hot och våld ambulanspersonalens arbetssituation? Samt, vilka förebyggande och stödjande 
åtgärder önskas av ambulanspersonalen?

Du som arbetar inom ambulanssjukvården tillfrågas att delta i studien då du arbetar på en av 
de tre stationerna där studien genomförs. Studien är en enkätstudie vilket innebär ett 
frågeformulär med 16 frågor. Att besvara enkäten beräknas ta ca 3-5 minuter. Din anonymitet 
garanteras. Endast enhetschefen på din station, forskarna och handledaren har tillgång till den 
ifyllda enkäten. Enkäterna kommer att förvaras i låsta utrymmen och förstöras när studien är 
avslutad. Den färdiga studien kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida 
på Internet (http://epubl.luth.se/). Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din 
medverkan när du så önskar. Enkätformuläret att försett med ett löpnummer (1-72) och du 
kan, i efterhand, om du anger denna siffra välja att avbryta ditt deltagande trots att din enkät 
redan är inlämnad.

Kontakta forskarna vid frågor.

Stefan Gustafsson Niclas Larsson
Tel. 070-668 80 95 Tel. 070-624 76 78
E-post. Gusset-4@student.ltu.se E-post. Niclar-9@student.ltu.se

Handledare: Eija Jumisko, Lektor i omvårdnad.
Tel. 0920- 49 10 00
E-post. Eija.jumisko@ltu.se

Löpnummer………………
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