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Abstrakt 

Hot och våld mot ambulanspersonal har visat sig vara ett växande problem och påverkar 

möjligheten att ge god omvårdnad till patienten. Förekomsten av hot och våld prehospitalt har 

inte studerats i Sverige i samma utsträckning som i andra länder. Syftet med denna studie var 

att belysa förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonalen i norra Sverige och hur detta 

kan förebyggas. Detta undersöktes med en webbaserad kvantitativ tvärsnittsstudie av 

enkätdesign med möjlighet till fritextsvar. Denna studie visade att majoriteten (80,4%) av 

ambulanspersonalen hade blivit utsatt för verbala hot någon gång under de senaste tre åren. 

26,8 % av ambulanspersonalen skattade att de hade blivit utsatta för fysiskt våld under samma 

period. En statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller deras 

skattning av att ha blivit utsatta för fysiskt våld kunde påvisas. En majoritet av 

ambulanspersonalen svarade att de aldrig hade utsatts för sexuellt ofredande de senaste tre 

åren. Kvinnor skattade i högre grad än männen att de blivit sexuellt ofredade och skillnaden 

var signifikant. Utifrån frågan om vilken typ av problematik som är vanligast, gällande 

personer som utövat fysiskt våld, framkom att personer som intagit både alkohol och 

droger/narkotika skattades som överrepresenterade. Denna studie genererar kunskap om 

vikten av att ha stöd från arbetsgivare och ett gott samarbete med andra myndigheter, 

exempelvis polis. Att göra riskbedömningar och att använda sig av lågaffektivt bemötande där 

det finns risk för hot och våld kan förebygga detta. Det är av fortsatt vikt att följa och studera 

utvecklingen av hot och våld mot ambulanspersonal och arbeta med hur detta kan förebyggas.   

  

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, hot, kvantitativ studie, prehospital, sexuellt ofredande, 

specialistsjuksköterska, våld  

Keywords: Ambulance nurse, prehospital, quantitative study, sexual offense, specialist nurse, 

threats, violence,  
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Introduktion  

Hot och våld mot ambulanspersonal har visat sig vara ett växande problem (Boyle, Koritsas, 

Coles & Stanley, 2007; Ramacciati, Ceccagnoli, Addey & Rasero, 2018). En studie av 

Renker, Scribner och Huff (2015) visade att nästan all ambulanspersonal (96,1%) har varit 

med om hot och våldsituationer, samt 39,2% rapporterade om att de blivit utsatta för fysiskt 

våld minst en gång i veckan. I en studie av Bigham et al. (2014) framgick det att en andel av 

ambulanspersonalen antingen gått ner i arbetstid eller helt övergett arbetet i ambulans på 

grund av tidigare upplevda hot och våldssituationer. Studier (Bigham et al., 2014; Boyle et al., 

2007) har visat på förekomst av sexuella trakasserier och kränkningar, vilket rapporterades 

framför allt av kvinnlig ambulanspersonal. Enligt Bigham et al. (2014) finns ett stort 

mörkertal av incidenter av hot och våld som inte rapporteras 

  

Ambulanspersonalen anses vara speciellt sårbara vid hotfulla och våldsamma situationer, 

beroende på de begränsade resurser som ambulanspersonalen har att tillgå vid sådana 

situationer. Ambulanspersonal i Sverige använder sig av ett kommunikationssystem; 

radiokommunikation för effektiv ledning (RAKEL). Detta radiosystem används främst i 

kommunikationssyfte mellan ambulans och andra instanser. En av funktionerna i RAKEL är 

en nödknapp som ambulanspersonal kan använda sig av vid hot eller våldssituationer. Larmet 

går till en larmcentral som enligt rutin begär polisstöd och extra ambulansresurs till den 

ambulans som larmat (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2015). 

 

I ambulansen finns ingen skyddsutrustning som ambulanspersonalen kan använda vid hot och 

våld, ambulanspersonalen har vanligtvis inte heller någon våldsförebyggande utbildning. Det 

alternativ som ambulanspersonalen har är att avvakta tills polis säkrat platsen. Tiden blir då 

en riskfaktor eftersom den i sig kan äventyra patientens hälsa och omvårdnad. Väntetiden för 

att kunna få polisstöd varierar, det är inte ovanligt att ambulanspersonalen måste vänta 20–30 

minuter beroende på var i landet de befinner sig (Statens offentliga utredningar, 2018). 

Ambulansorganisationen har de senaste åren utvecklat handlingsplaner och riktlinjer mot hot 

och våld i prehospital miljö för att möjliggöra ett säkrare arbete för ambulanspersonalen, samt 

säkrare vård för patienten. Vid hotfulla situationer ska ambulanspersonalen avvakta och 

backa, larma efter stöd från berörda myndigheter som kan hantera situationen till exempel 
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polis, ordningsvakter eller räddningstjänst (Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009; Jansen, 

Olausson, Rehnberg, Svensson & Wuotila, 2018; MSB, 2018).   

 

I flera studier (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011; Renker et al., 2015; Suserud, 

Blomquist & Johansson, 2002) framgick det att ambulanspersonal hamnar i en svår situation 

när de larmas för att hjälpa en patient som behöver akutsjukvård, och tvingas att backa och 

avvakta när de möts av en hotfull eller våldsam attityd eller direkta våldshandlingar. Studier 

har visat (Bigham et al., 2014Donnelly 2012; Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003; Suserud et 

al., 2002) att våldssituationer, som utgör ett direkt hot mot ambulanspersonalens fysiska och 

psykiska hälsa, kan leda till rädsla hos ambulanspersonalen för liknande situationer i 

framtiden. Studier (Ahl et al., 2005; Petzäll et al., 2011; Renker et al., 2015; Suserud et al., 

2002) påvisade även ett samband mellan hot- och våldssituationer och alkohol eller 

drogpåverkade personer. Bigham et al. (2014) och Boyle et al. (2007) visade att kvinnlig 

ambulanspersonal är överrepresenterade när det gäller att ha blivit utsatta för sexuella 

kränkningar, trakasserier och övergrepp. Studier (Renker et al., 2015; Sheen Boyle & 

McKenna, 2017) fann liknade resultat när det gäller sexuella trakasserier eller ofredande. 

Renker et al. (2015) rapporterade att antalet kvinnor i ambulanssjukvård som trakasserats 

verbalt var 76%.  

 

Enligt arbetsmiljöverket är definitionen på hot och våld bred och kan innebära både skrik, 

slag och knuffar (AFS, 1993:2). Studier (Petzäll et al., 2011; Renker et al., 2015; Suserud et 

al., 2002) har visat att de former av våld som ambulanspersonal kan utsättas för av patienter 

eller anhöriga är sparkar, slag, att bli dragen i håret, biten, spottad på, svordomar och dödshot. 

Suserud et al. (2002) visade i sin studie att en hög andel (76%) av ambulanspersonalen råkat 

ut för något av ovanstående. Studien visade att 17% av ambulanspersonalen hade blivit hotad 

med någon typ av vapen. Petzäll et al. (2011) visade på att en ännu högre andel (27%) av 

ambulanspersonalen varit med om att bli hotad med kniv, skjutvapen eller annan typ av 

vapen. Förekomst av hot eller våld mot ambulanspersonal med olika typer av vapen framgick 

även i Bigham et al. (2014) studie. Petzäll et al. (2011) uppger att 21% deltagarna varit 

tvungna att uppsöka läkarvård efter att de utsatts för misshandel av våldsamma patienter.  
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Donnelly (2012) visade att en liten andel, 6% av ambulanspersonalen utvecklade 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) relaterat till att ha blivit utsatta för hot och våld. En 

studie utförd i svensk kontext visade att förekomsten av PTSD var hög för de som utsatts för 

hot och våldssituationer (12,1%), med ett misstänkt stort mörkertal (Jonsson et al., 2003). 

Olika studier (Ahl et al., 2005; Bohström, Carlström & Sjöström, 2016; Boyle et al., 2007; 

Jonsson et al., 2003) har beskrivit att ambulanspersonalen är betydelsefulla för varandra när 

de utsatts för- eller arbetat i påfrestande situationer. När de ges möjlighet att dela känslor och 

kunskap i nära anslutning till händelsen hjälper detta dem att hantera stress och svåra 

situationer. Utöver det kollegiala stödet erbjuder vissa arbetsgivare möjlighet till ”debriefing”. 

Debriefing är en strukturerad metod som ger alla som varit med om en svår situation en 

möjlighet att berätta. På så sätt kan individen undvika uppkomsten av senare reaktioner som 

denne annars skulle hålla för sig själv. Nödvändigtvis bör denna ”debriefing” genomföras 

inom tre dagar efter händelsen, för att ge bästa effekt (Huggard, 2013; Socialstyrelsen, 2008).    

 

Majoriteten (98%) av ambulanspersonalen blev mer restriktiva i sitt omhändertagande när de 

upplevde att patienten var hotfull eller våldsam (Suserud et al., 2002). Några utav 

konsekvenserna för patienten är att undersökningen och anamnestagningen kan bli bristfällig, 

och därmed även vården mot åkomman patienten söker för. (Suserud, Bruce och Dahlberg, 

2003; Bigham et al., 2014). Liknande resultat har visats i en annan studie där 

ambulanspersonalen hindrats av att utföra omvårdnad när situationen upplevdes som hotfull 

eller våldsam. Detta resultera till att ambulanspersonalens fokus påverkas på ett negativt sätt 

när en hotfull situation uppstår. Situationen ändras från att tänka på patientens bästa till att i 

större utsträckning tänka på den egna säkerheten, vilket kan leda till bristfällig omvårdnad av 

patienten (Gunnarson & Warrén Stomberg, 2009; Perry, Styles & Combs, 2009). I en studie 

av Bigham et al. (2014) framgår det att ambulanspersonal som inte bearbetat tidigare 

våldsamma händelser kunde uppvisa minskad empati och tålamod, både mot kollegor och 

patienter. Några av dem tenderade att utveckla en konstant rädsla och misstänksamhet 

gentemot patienter. När en god relation från början misslyckas mellan ambulanspersonal och 

patient så motarbetar det möjligheten till god omvårdnad, och den som drabbas av detta är 

också patienten. Suserud et al. (2002) belyser att ambulanspersonal vid flera tillfällen 

upplevde anhöriga som hotfulla eller våldsamma och detta kunde förhindra 

ambulanspersonalen att utföra en god omvårdnad för patienten.   
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Rational  

Förekomsten av våld samt hotfulla situationer prehospitalt mot ambulanspersonal har inte 

studerats i Sverige i samma utsträckning som exempelvis USA eller Australien (Petzäll et al., 

2011). Möjligheten att implementera forskning som är gjord i USA i den svenska 

ambulanssjukvården är begränsad. Det finns skillnader i samhälle, kultur samt 

verksamhetsuppbyggnad inom ambulanssjukvården mellan länderna och detta gör det svårt att 

kunna överföra slutsatser utifrån internationella studier. I en rapport från Statens offentliga 

utredningar, (2015) framgår tydligt att polisbemanningen i norra Sverige är begränsad.  Det 

geografiska området som de ska täcka upp är stort, vilket leder till att ambulanspersonal kan 

behöva vänta länge på polisassistans vid hot och våldssituationer (Statens offentliga 

utredningar, 2015). Därför är det viktigt att belysa förekomsten av hot och våld mot 

ambulanspersonalen i norra Sverige och hur detta kan förebyggas.  

 

De senaste åren har hot och våld mot ambulanspersonal uppmärksammats och studerats mer 

ingående med målet att utforma handläggningsplaner (Jansen et al., 2018; MSB ,2018) 

Ändamålet med vår studie är att kartlägga förekomsten av hot och våld mot 

ambulanspersonalen i norra Sverige, och hur detta kan förebyggas. Att belysa hur detta ter sig 

idag är essentiellt, då problematiken har förändrats de senaste åren och prehospitalt hot och 

våld försvårar ambulanssjuksköterskans möjlighet att utöva god omvårdnad. Vi ser fler 

fördelar än nackdelar att genomföra denna studie och hoppas att resultatet synliggör 

förekomst av hot och våld inom ambulanssjukvården i norra Sverige och hur detta kan 

förebyggas. En förhoppning är att resultatet i studien ska kunna användas i verksamheterna 

för att kunna införa åtgärder för att förhindra och motverka hot och våldssituationer i 

ambulanssjukvård. Detta skulle kunna leda till ökad säkerhet för ambulanspersonalen och i 

slutändan generera en bättre omvårdnad för patienten.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonalen 

i norra Sverige samt ambulanspersonalens förslag på hur detta kan förebyggas. 

 

Metod   

Design  

Kvantitativ tvärsnittsstudie av enkätdesign med möjlighet till fritextsvar.  

  

Miljö  

De ambulansstationer som tillfrågades att delta i studien är belägna i två regioner i Norrland. 

De fyra största ambulansstationerna i respektive län inkluderades, vilket innebär att studien är 

utförd i urban miljö.   

  

Urval  

I denna studie utfördes ett totalurval av de yrkeskategorierna som arbetar inom 

ambulanssjukvården på respektive ambulansstation, det vill säga ambulanssjukvårdare, 

grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Inklusionskriterier för 

deltagare i studien var att de arbetat inom ambulanssjukvård i mer än 6 månader.  Ett 

informationsbrev (bilaga 1) som beskriver syftet och nyttan med studien skickades ut till 

verksamhetscheferna för att få medgivande till att ambulanspersonalen kunde delta. Efter 

godkännande av verksamhetschefen skickades en länk med ett informationsbrev som 

beskriver syftet och nyttan med studien (bilaga 2) och enkäten (bilaga 3) som enhetschefen 

kunde vidarebefordra till ambulanspersonal på respektive station. Enkäten skickades ut till 

totalt 196 personer och 56 personer svarade på enkäten och deltog i studien. Detta innebar att 

svarsfrekvensen var 28,5% och det externa bortfallet var 71,5%.   
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Datainsamling  

I denna studie samlades data in via en webb-enkät innehållande 19 frågor (bilaga 3). 

Konstruerandet av enkäten inspirerades av fyra redan färdiga enkäter i fyra studier (Bigham et 

al., 2014; Boyle & McKenna, 2017; Petzäll et al., 2011; Suserud et al., 2002). De enkätfrågor 

som svarade mot vår studies syfte extraherades och omformulerades i vissa fall, andra 

utelämnades därför att de inte svarade mot denna studies syfte (jmf Jakobsson & Westergren, 

2005). Det är en fördel att utgå från tidigare enkäter, då detta ökar validitet och reliabilitet 

(Jakobsson & Westergren, 2005; Polit & Beck, 2017). Initialt efterfrågades deltagarnas kön, 

utbildning samt erfarenhet inom ambulanssjukvård. Svarsalternativen var blandade; numerisk 

skala, nominalskalor och ordinalskalor. I slutet av enkäten finns tre frågor som besvarades 

med fritextsvar. Webbenkäten var öppen i 14 dagar totalt efter utskick. Efter 7 dagar fick 

deltagarna en påminnelse via sin arbetsmejl som uppmanade dem att fylla i enkäten för att få 

så hög svarsfrekvens som möjligt (Ejlertsson, 2014). 

   

Dataanalys  

Data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Därefter presenterades resultatet 

deskriptivt genom att redovisa proportioner. Mann–Whitney U-test utfördes för att detektera 

skillnader då data var ordinal (jmf Eliasson, 2010). Signifikansanalyserna kontrollerades med 

p-värde, och I denna studie valde författarna signifikansnivå < 0,05 (Björk, 2011). Av 56 

deltagare hade 46 till 54 deltagare lämnat fritextsvar beroende på vilken fråga de svarade på 

(tabell 5). Fritextsvaren sammanställdes i slutet av resultatet, genom att författarna läst 

igenom svaren, och därefter sammanställt kommentarerna till en text.  

 

Etiska överväganden  

Belmontrapporten (United States, 1978) är en etisk kod som beskriver forskningsetik. De tre 

forskningsetiska principer som beskrivs i rapporten är respekt för individen, skyldighet att 

göra gott samt rättvis behandling. Inga frågor i enkäten utformades så att deltagarna kunde 

ange personuppgifter såsom namn eller personnummer. Därför var det inte möjligt för någon 

att identifiera vem som enskilt svarat på frågor i enkäten (jmf. Ejlertsson, 2014). Svar från 

deltagarna på enkäten placerades i Google formulärs svarsdel och endast vi författare hade 

tillgång till dessa under studiens gång. All data kommer att makuleras från Google formulärs 

svarsdel efter publicering på DiVA. Deltagarna fick innan de öppnade enkäten ett 
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informationsbrev (bilaga 2) angående studien där det framgick hur deltagarna medverkar och 

vad som studeras (jmf. CODEX, 2018). Samtycke inhämtades genom att deltagaren gick 

vidare från informationsbrevet som de var tvungna att godkänna innan de fick tillträde till 

enkäten.  

  

Risker för deltagarna med denna studie skulle främst kunna innebära att de kan uppleva 

obehag i och med att deltagarna besvarar frågor om tidigare upplevda händelser om hot och 

våld. Denna risk framgår i informationsbrevet till deltagarna (bilaga 2), samt deras rätt att 

avsluta deltagandet, utan att behöva ange anledning till avbrytandet. Godkännande av lokal 

etikgranskare på Luleå tekniska universitet har skett innan studien påbörjades. En skriftlig 

förfrågan till verksamhetschefer (bilaga 3) har gjorts, och verksamhetschefer har godkänt att 

studien genomförs. 

 

Resultat 

Demografisk beskrivning 

56 personer har svarat på enkäten. Fördelningen mellan könen är skev, där nästan fyra 

femtedelar som svarat på enkäten är män (man=80,4%, kvinna=19,6%). Ungefär hälften 

(55,4%) av ambulanspersonalen är specialistutbildade inom ambulanssjukvård och cirka en 

femtedel (21,4%) är specialistutbildade inom annat område. Andelen grundutbildade 

sjuksköterskor som besvarat enkäten är 16,1%. En mindre andel av de som besvarat enkäten 

arbetar som ambulanssjukvårdare (7,1%). Medelålder på deltagande ambulanspersonal är 38,5 

år och medelvärdet på antal år i yrket är 11,0 år.  

  

Förekomst av verbalt hot, fysiskt våld och sexuella kränkningar 

Majoriteten (80,4%) av ambulanspersonalen att de under de senaste tre åren någon gång 

utsatts för verbalt hot (tabell 1). En majoritet av ambulanspersonalen (73,2%) uppgav att de 

inte hade upplevt fysiskt våld de senaste tre åren. En signifikant skillnad (P=0,02) beroende 

på kön framkom gällande att ha varit utsatt för fysiskt våld.  Män skattade att var utsatta i 

högre grad jämfört med kvinnor (tabell 1). En majoritet (73,2%) svarade att de aldrig hade 

utsatts för sexuellt ofredande de senaste tre åren. Kvinnor skattade i högre grad än männen att 

de blivit sexuellt ofredade och skillnaden var signifikant (P=0.00). Det framkom även en 
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signifikant skillnad beroende på erfarenhet gällande att ha varit utsatt för sexuellt ofredande 

(P=0.03). Av ambulanspersonal med erfarenhet >10 år uppgav majoriteten (87,5%) att de 

aldrig utsatts för sexuellt ofredande under de senaste tre åren (tabell 1). Av de med erfarenhet 

<10 år uppgav 62,5% att de aldrig utsatts för sexuellt ofredande under de senaste tre åren. 

 

Tabell. 1 Förekomst av verbalt hot, fysiskt våld och sexuellt ofredande.  

     Aldrig  <5 gånger 5–10 gånger  >10 

gånger 
P-värde 

Enkätfrågor  Variabler  n (%) n (%) n (%) n (%)   

Hur ofta har du blivit 

utsatt för verbalt hot 

de senaste tre åren?  

Total  11 (19,6) 29 (51,8) 14 (25,0) 2 (3,6)  

  

  

  

  

   

  

Man  

  

7 (15,6) 25 (55,6) 11 (24,4) 2 (4,4)  

0,33 

Kvinna  

  

4 (36,4) 4 (36,49) 3 (27,3) 0 (0,0) 

<10 års erfarenhet 

  

7 (21,9) 18 (56,3) 7 (21,9) 0 (0,0)  

0,20 

 >10 års erfarenhet  

  

4 (16,7) 11 (45,8) 7 (29,2) 2 (8,3) 

Specialistsjuksköterska inom ambulans  
6 (19,4) 13 (41,9) 10 (32,3) 2 (6,5)  

0,16 

 Övriga* 

  

5 (20,0) 16 (64,0) 4 (16) 0 (0,0) 

Hur ofta har du blivit 

utsatt för fysiskt våld 

de senaste tre åren?  

Total  41 (73,2) 13 (23,2) 1 (1,8) 1 (1,8)  

  

  

  

  

  

  

Man  

  

30 (66,7) 13 (28,9) 1 (2,2) 1 (2,2)  

0,02 

Kvinna  

  

11 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

<10 års erfarenhet 

  

23 (71,9) 9 (28,1) 0 (0,0) 0 (0,0)  

0,94 

 >10 års erfarenhet  18 (75,0) 4 (16,7) 1 (4,2) 1 (4,2) 

Specialistsjuksköterska inom ambulans  
21 (67,7) 8 (25,8) 1 (3,2) 1 (3,2)  

0,26 

 Övriga* 

  

20 (80,0) 5 (20,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Tabell 1 fortsättning 

     Aldrig   <5 gånger  5–10 gånger   >10 

gånger  
P-värde  

Enkätfrågor  Variabler  n (%) n (%) n (%) n (%)   

Hur ofta har du blivit 

utsatt för sexuellt 

ofredande de senaste 

tre åren?  

Total  41 (73,2) 13 (23,2) 1 (1,8) 1 (1,8)  

  

  

  

  

Man  

  

39 (86,7) 6 (13,3) 0 (0,0) 0 (0,0)  

0,00 

Kvinna  

  

2 (18,2) 7 (63,6) 1 (9,1) 1 (9,1) 

<10 års erfarenhet 

  

20 (62,5) 10 (31,3) 1 (3,1) 1 (3,1) 

 

0,03 

 
>10 års erfarenhet 

 
21 

 
(87,5) 

 
3 

 
(12,5) 

 
0 

 
(0,0) 

 
0 

 
(0,0) 

 

Specialistsjuksköterska inom ambulans  
20 (64,5) 11 (35,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

0,16 

 

Övriga* 

  

21 

 

(84,0) 

 

2 

 

(8,0) 

 

1 

 

(4,0) 

 

1 

 

(4,0) 

 
Mann–Whitney U-test utfördes för att detektera signifikanta skillnader. Signifikanta skillnader (P<0,05) är markerat med fet 
stil under p-värde.  

*Övriga yrken inom ambulans (grundutbildade sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare, övriga specialistsjuksköterskor)  

 

Kartläggning av hot, våld och sexuella kränkningar 

Majoriteten (88,9%) av ambulanspersonalen skattade att de har blivit utsatta för verbalt hot 

riktat mot dem själva (tabell 2). Det samma gäller den skattade förekomsten av fysiskt våld 

som i 86,7% av fallen uppgavs komma ifrån patienten. Gällande fysiskt våld skattades knuffar 

(40%), kniper/riv skada (40%) och slag (40%) som det vanligaste att bli utsatt för. Att utsättas 

för sparkar på var det minst vanliga (6,7%). Av den andel ambulanspersonal som skattat at de 

blivit sexuellt ofredade framkom att detta jämt fördelat mellan oönskade kommentarer 

(46,7%) och oönskade fysiska närmanden (46,7%). 
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Tabell 2. Deskriptiv kartläggning av från vem de verbala hoten och det fysiska våldet kommit, samt vilken typ av 

verbala hot, fysiskt våld och sexuellt ofredande som förekommit. Resultatet presenteras i antal (n) och procent (%)  

Enkätfrågor  

Från vem har de verbala hoten främst kommit från senaste 3 åren? n (%)   

Patient    40 (88,9)      

Anhörig    2 (4,4)      

Annan    3 (6,7)      

Från vem har det fysiska våldet främst kommit från senaste 3 åren? n (%)   

Patient    13 (86,7)    

Anhörig    1 (6,7)    

Annan    1 (6,7)    

Vilken typ av verbalt hot är det vanligaste du blivit utsatt för senaste 3 åren? n (%)   

Personligt mot dig    38 (86,4)    

Personligt mot dig och dina anhöriga    2 (4,5)    

Annat    4 (9,1)    

Vilken typ av fysiskt våld blev du utsatt för senaste 3 åren? (Deltagarna hade möjlighet att på denna 

fråga välja flera alternativ, därav resultat över 100%) n (%)   

Knuff    6 (40)    

Riv/knipskada    6 (40)    

Slag    6 (40)    

Sparkar    1 (6,7)    

Med tillhygge (kniv, flaska, basebollträ,    3 (20)   skjutvapen)  

Annat    3 (20)    

Vilken typ av sexuellt ofredande har du blivit utsatt för? n (%)   

Oönskade muntliga kommentarer    7 (46,7)    

Oönskade fysiska närmanden (ex tafsande)    7 (46,7)    

Annat    1 (6,7)    
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Ambulanspersonalen skattade som vanligast i samband med verbalt hot, fysiskt våld och 

sexuellt ofredande. Gällande frågan om vilken typ av problematik som är vanligast hos dem 

som hotat verbalt skattade cirka hälften (51,1%) av ambulanspersonalen att personer var 

påverkade av både alkohol och droger (tabell 3). Utifrån frågan om vilken typ av problematik 

som är vanligast, gällande personer som utövat fysiskt våld, framkom att personer som 

ambulanspersonalen bedömt var påverkade av både alkohol och droger/narkotika skattades 

som överrepresenterade (46,7%). Angående vilken typ av problematik som upplevdes 

vanligast i samband med sexuellt ofredande skattade ambulanspersonal att intag av alkohol 

var vanligast (40,0%) och därnäst kom intag av både alkohol och droger/narkotika (tabell 3). 
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Tabell 3. Visar deskriptivt i antal(n) och procent (%) vilken typ av problematik deltagarna uppfattar är 

vanligast i samband med verbalt hot, fysiskt våld och sexuellt ofredande. 

Enkätfrågor  

Vilken typ av problematik upplever du främst är vanligast hos de som hotat verbalt de senaste 3 

åren? n (%)  

Psykiatrisk sjukdom  2 (4,4)      

Person som intagit alkohol  14 (31,1)      

Person som intagit droger/narkotika  3 (6,7)     

Person som intagit både alkohol- och droger/narkotika 23 (51,1) 

Demenssjukdom  1 (2,2)      

Annat  2 (4,4)      

Vilken typ av problematik upplever du främst är vanligast hos de som utövat fysiskt våld de senaste 

3 åren? n (%)  

Psykiatrisk sjukdom   2 (13,3)      

Person som intagit alkohol   2 (13,3)      

Person som intagit droger/narkotika   2 (13,3)      

Person som intagit både alkohol- och droger/narkotika  7 (46,7)  

Demenssjukdom   1 (6,7)      

Annat   1 (6,7)      

Vilken typ av problematik upplever du är vanligast hos de som ofredat sexuellt de senaste 3 åren? 

n (%)  

Psykiatrisk sjukdom   1 (6,7)      

Person som intagit alkohol   6 (40,0)      

Person som intagit droger/narkotika   1 (6,7)      

Person som intagit både alkohol- och droger/narkotika  4 (26,7)  

Demenssjukdom   1 (6,7)      

Annat   2 (13,3)      
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Sammanställning av fritextsvar 

På frågan om vilka åtgärder som vidtas vid misstanke om att hot och våldssituation kan 

uppstå på destination för hämtning uppgav majoriteten av ambulanspersonalen (92,3%) att de 

önskar ha med sig polis alternativt ordningsvakt på osäkra larm där hot eller våld misstänks i 

förväg. De uppgav även att god kommunikation mellan olika myndigheter och SOS alarm var 

viktigt på väg till larmet. Ambulanspersonalen beskrev också vikten av att göra någon form 

av förberedelse mentalt och en riskanalys. Några ur ambulanspersonalen har uttryckt att det är 

viktigt att tänka på sin egen placering för att kunna planera för flyktväg samt att god 

kommunikation med kollegan är en förutsättning för att undvika situationer med hot och våld. 

Gällande frågan där vilka vårdåtgärder du som vårdare själv kan vidta på plats för att minska 

eller förebygga hot och våldssituationer prehospitalt, svarade en mindre andel (3,8%) av 

deltagarna att inga vårdåtgärder kunde minska risken för hot och våldssituationer.  

 

Flera av deltagarna beskrev dock vikten av att göra en riskbedömning av situationen och av 

patienten och vikten av att identifiera och avlägsna riskföremål som kan användas som 

tillhyggen. Även vikten av ett lugnt och vänligt bemötande beskrevs; att använda ett tydligt 

kroppsspråk som visar att ambulanspersonalen är här för att hjälpa den eller de som är 

skadad/skadade. Några deltagare har beskrivit att de bemöter patienter lågaffektivt. Att inte gå 

in i en pågående konflikt eller diskussion, och att undvika att provocera i en affekterad 

situation beskrevs som viktigt, för att förebygga att hot och våld uppkommer. På frågan om 

förslag på åtgärder som arbetsgivaren skulle kunna införa för att minska eller förebygga hot 

och våldssituationer prehospitalt uppgav majoriteten av ambulanspersonalen (78,3%) att 

utbildning från deras arbetsgivare kan förebygga hot och våldssituationer. 

Ambulanspersonalen önskar tydliga rutiner kring hur hot och våld ska hanteras och även 

tydliga rutiner för hur samarbetet med SOS och polis ska ske. Även s.k. ”flaggade adresser” 

(dvs en lista om tidigare adresser där det förekommit och våld) uppgav flera av ur 

ambulanspersonalen som önskemål då de menar att detta skulle förebygga hot och 

våldssituationer.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att beskriva förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonalen 

i norra Sverige. Denna studie visade att majoriteten (80,4%) av ambulanspersonalen hade 

blivit utsatt för verbala hot någon gång under de senaste tre åren. 26,8 % av 

ambulanspersonalen skattade att de hade blivit utsatta för fysiskt våld under samma period. 

En statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor när det gäller deras skattning av att 

ha blivit utsatta för fysiskt våld kunde påvisas. En majoritet av ambulanspersonalen svarade 

att de aldrig hade utsatts för sexuellt ofredande de senaste tre åren. Kvinnor skattade i högre 

grad än männen att de blivit sexuellt ofredade och skillnaden var signifikant. Utifrån frågan 

om vilken typ av problematik som är vanligast, gällande personer som utövat fysiskt våld, 

framkom att personer som intagit både alkohol och droger/narkotika skattades som 

överrepresenterade. 

 

Vår studie visade att majoriteten (80,4%) av ambulanspersonalen hade blivit utsatt för verbala 

hot någon gång under de senaste tre åren. Liknande resultat förekommer i flera andra studier  

(Crilly, Chaboyer & Creedy, 2004; Menckel & Viitasara, 2002; Petzäll et al., 2011; Renker et 

al., 2015; Suserud et al., 2002). Mer än hälften av ambulanspersonalen någon gång hade blivit 

verbalt hotade i form av svordomar eller att de skulle bli slagna (Crillyet al., 2004). Till 

skillnad från ovanstående studier kunde inte vår studie påvisa någon skillnad i förekomsten 

mellan män och kvinnor gällande att bli utsatt för verbala hot. Det fanns inte heller någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna beroende på erfarenhet då det handlar om 

utsatthet för verbalt hot. Detta överensstämmer med en studie av Renker et al. (2015) som 

även visade att all ambulanspersonal (100%) rapporterade att de hade upplevt verbalt hot och 

våld i form av att någon skrikit eller svurit åt dem. Däremot finns det studier som visar på att 

erfarenhet minskar risken att utsättas för både verbalt hot och fysiskt våld (Kowalenko, 

Walters, Khare & Compton, 2005) Enligt Chapman et al. (2009) kan hot och våldssituationer 

bidra till att ambulanspersonalen upplever både psykiska och fysiska påfrestningar och de kan 

utveckla en rädsla inför möten med patienter som kunde utgöra ett hot. Sjuksköterskor 

började ifrågasätta sin kompetens efter att ha blivit utsatta för hot och våld och vissa vägrade 

att vårda patienter som upplevdes som hotfulla, vilket fick konsekvenser i personalgruppen då 

arbetsbelastningen för andra sjuksköterskor ökade. 
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Resultatet i denna studie visar att 26,8 % av ambulanspersonalen skattade att de någon gång 

under de senaste tre åren hade blivit utsatta för fysiskt våld. I en studie av Petzäll et al. (2011)   

uppgav 16% av ambulanspersonalen att de blivit utsatta för fysiskt våld, vilket är en lägre 

andel. Detta kan bero på skillnad i utförandet av studierna. I studien av Petzäll et al. (2011) 

fick deltagarna skatta sin utsatthet för fysiskt våld under det senaste året, att jämföra mot vår 

studie då tidsaspekten rörde de senaste tre åren. En statistiskt signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor när det gäller deras skattning av att ha blivit utsatta för fysiskt våld kunde påvisas 

i vår studie.  

 

Inga kvinnor skattade att de blivit utsatta för fysiskt våld under de senaste tre åren jämfört 

med männen där 33,3% uppgav att de drabbats. Detta resultat motsäger Petzäll et al. (2011) 

som redovisar att det inte fanns någon skillnad gällande att bli utsatt för våld beroende på kön. 

I vår studie framkom ingen signifikant skillnad beroende på erfarenhet eller yrke gällande att 

ha varit utsatt för fysiskt våld, detta i motsats till Petzäll et al. (2011) som fann i sin studie att 

ambulanspersonal med längre erfarenhet klarade av svåra hotfulla situationer bättre än de 

nyligt anställda. Mer än hälften av deltagarna i Petzäll et al. studie hade på något sätt 

utvecklat olika strategier och förändrade sitt beteende när de åkte på osäkra larm. Ahl et al. 

(2005) visade att ambulanspersonal med erfarenhet utifrån tidigare larm kunde känna igen 

adresser och områden som utgör en riskfaktor där hot och våld tidigare förekommit och kunde 

därför välja att inte gå in till patienten innan platsen blivit säkrad av polis.  

 

I vår studie framkom att en majoritet av ambulanspersonalen (73,2%) svarade att de aldrig 

hade utsatts för sexuellt ofredande de senaste tre åren, och detta styrks av Sheen et al. (2012) 

som också visade att majoriteten av ambulanspersonalen inte utsatts för sexuella ofredanden. I 

vår studie skattade kvinnor i högre grad än männen (81,8% versus 13,3%) att de blivit 

sexuellt ofredade och skillnaden var signifikant (P=0.00). Det finns begränsat med svenska 

studier angående sexuellt ofredande mot ambulanspersonal. Liknande resultat framkom 

emellertid i studier (Bigham et al., 2014; Boyle et al., 2007, Renker et al., 2015) från andra 

länder med ambulanspersonal och annan vårdpersonal som visade att kvinnor i högre grad 

utsattes för sexuellt ofredande än män. I Sverige har Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2017) 

studerat könsfördelningen gällande sexuellt ofredande generellt i samhället. Prevalensen av 

sexuellt ofredande mot kvinnor har ökat mellan 2012–2017 från cirka 3% till 10,7%, medan 

en liknande ökning inte har skett gällande män (1,7% under 2017). Resultatet i denna studie 
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visar att erfaren ambulanspersonal uppvisar en signifikant skillnad gällande lägre förekomst 

av sexuellt ofredande i jämförelse med de oerfarna.  

Vårt resultat visade utifrån frågan om vilken typ av problematik ambulanspersonalen 

uppfattar som vanligast, gällande personer som utövat fysiskt våld, att personer som intagit 

både alkohol och droger/narkotika skattades som överrepresenterade (46,7%).  Detta resultat 

bekräftas av flera studier (Bigham et al., 2014; Menckel & Viitasara, 2002; Suserud et al., 

2002) utförda inom ambulanssjukvården där flera av deltagarna angav alkohol och droger 

som bidragande orsak till förekomsten av verbalt hot, fysiskt våld och sexuellt ofredande. 

Renker et al. (2015) beskriver att majoriteten av sjuksköterskor upplever att deras säkerhet är 

hotad i miljöer där droger och alkohol är involverade.  

 

I vår studie beskrev ambulanspersonal i fritext vikten av ett lugnt och vänligt bemötande; att 

använda ett tydligt kroppsspråk som visar att ambulanspersonalen är här för att hjälpa den 

eller de som är skadad/skadade. Att inte gå in i en pågående konflikt eller diskussion, och att 

undvika att provocera i en affekterad situation beskrevs som viktigt, för att förebygga att hot 

och våld uppkommer. Tidigare studier (Ahlenius, Lindström & Vicente, 2017; Morphet et al ., 

2014) som lyfter patienternas perspektiv, visar att patienter inte alltid fått den nödvändiga 

respekten som de förväntade sig. Istället upplevde patienterna att de enbart betraktades som 

ett objekt av ambulanspersonalen. Nedsättande attityd och dåligt bemötande samt avsaknad av 

empati från ambulanspersonal var ofta en faktor som kunde utlösa hotfulla situationer.  

 

Det finns trots en ökande problematik om hot och våld mot ambulanspersonal få studier som 

belyser hur vårdandet påverkas, men i slutändan blir det patienten som blir lidande (Carlsson, 

2016). Ahl et al, 2005; Chapman et al, (2009) beskriver vikten av att ambulanspersonal visar 

respekt i mötet med patienten. När patientens integritet, självbestämmande och önskemål blir 

lyssnade till och uppfyllda bildas en ömsesidig förståelse mellan ambulanspersonal och 

patient som i sin tur stärker tilliten mellan dem. Ekman och Norberg (2014) menar att en god 

omvårdnad kan bedrivas när vården är personcentrerad och när ambulanspersonalen och 

patienten samarbetar med varandra. Vid tillfällen då patienten inte kan ta egna beslut, kan 

ambulanspersonalen stödja dem och försöka göra dem delaktiga i omhändertagandet i den 

utsträckningen så att vården utövas för patientens bästa. 
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I denna studie några av ambulanspersonalen angav att de använde sig av lågaffektivt 

bemötande som ett sätt att bemöta hotfulla eller våldsamma patienter för att förebygga 

våldssituationer. Detta även benämnt “low arousal” av McDonnell, Reeves, Johnson & Lane 

(1998). Denna teori bygger på att hjälpa patienten att uppleva att denne har kontrollen och då 

kan patienten överlämna kontrollen till personalen. När patientens förmåga eller beteende 

brister eller är avvikande så är det personalens ansvar att hitta verktyg för att stödja patienten 

genom att åtgärda de brister som uppstår. Den viktigaste aspekten i denna teori är att patienten 

inte ska uppleva höga krav på sig från personalen. Direkt kroppskontakt eller beröring kan 

utlösa en farlig situation och bör därför undvikas i en laddad situation. Att inte tränga i 

patienten i ett hörn samt att personalen skall ha en planerad flyktväg, eller utrymme att backa 

om situationen kräver detta är viktig (Hejlskov Elvén., 2009). I en studie (Bugala, Reguli, Vit 

& Cihounkova, 2016) undersöktes alternativet att akutsjukvårdspersonal utbildas i 

självförsvar. Akutsjukvårdspersonal fick genomgå både teoretiska och praktiska övningar. 

Deltagarna upplevde detta som intressant och utvecklande. De upplevde att de gav dem nya 

insikter vad det gäller hotfulla situation och självförsvar. I motsatt riktning poängteras i vår 

studie låg affektiv bemötande som ett sätt att minska risken för utveckling av aggressivitet.  

 

Tidigare äldre studie (Suserud et al., 2002) rapporterade att i Sverige har arbetsgivare inom 

ambulanssjukvården generellt inte uppfattat vikten av stödjande insatser när hot och 

våldssituationer inträffat. MSB (2018) senaste rapport om hot och våld mot blåljuspersonal 

tyder på att det har skett förändringar och att problematiken synliggjorts. Det pågår en 

kartläggning av problematiken från verksamheterna och berörda myndigheter med syfte att 

förebygga och förhindra hot och våld mot ambulanspersonalen. 

  

Bland annat beskriver Bentley och Levine (2016) att det finns några ambulansstationer som 

erbjuder sin ambulanspersonal skyddsväst om det önskas. De åtgärderna anses förstärka 

ambulansens säkerhet i våldsamma miljöer. I sin rapport har (MSB, 2018) lyft vikten av riktat 

prevention samt främjande arbete kring hot och våld fenomenet. Analys från området, 

gemensam målsättning med övriga organisationer, utbildning och strategiska arbetet kring 

sociala risker är bara några av de framtagna förbättringsförslagen. Ett projekt (PAR) med 

polis, ambulans, räddningstjänst startade 2017 med syfte att skapa god relation med 

allmänheten och framför allt med ungdomarna. De tre organisationen går runt till olika skolor 
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och träffar ungdomar, erhåller aktiviteter, informera och skapa relationer. Detta har 

utvärderats positivt från rektorer som sett förändringar på ungdomarnas attityd gentemot 

personalen som håller de aktiviteter, till exempel att polisen sällan blev kallad snut från 

ungdomarna. En annat liknande utbildningskoncept (MBU) människan bakom uniformen 

skapades efter en allvarlig händelse där utryckande brandbil attackerades med en stor sten. 

Ungdomarna får möjligheten att vara med på olika tester aktiviteter och utbildningar som 

personal från polis, ambulans eller räddningstjänst erhåller. 

 

 

Metoddiskussion  

Validitet handlar om att undersökningsmetoden är lämplig för det som ska undersökas (Trost 

& Hultåker, 2016).  För att få svar på vår studies syfte användes en webbaserad kvantitativ 

tvärsnittsstudie av enkätdesign och tre avslutande frågor med fritextsvar. En styrka med att 

använda en webbenkät är att en större grupp kunde nås på ett enkelt sätt. Det är ingen risk att 

enkätsvar försvinner och det är också enklare för deltagaren att svara och skicka in sitt svar 

direkt via webben. För vår del innebar det att data redan fanns på datorn och detta sparade tid 

i analysfasen (Polit & Beck, 2017). Webbaserade enkäter har dock en svaghet med generellt 

låg svarsfrekvens (Trost & Hultåker, 2016), och i denna studie blev svarsfrekvensen också 

tyvärr låg.  

 

Av de 196 utskickade enkäter blev 56 besvarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 28,5%. 

Detta är en svaghet med denna studie, anledningar till låg svarsfrekvens kan ha många 

orsaker. Ointresse att delta i studien, ledigheter eller avsaknad av rutin att kontrollera sin 

arbetsmejl kan ha varit några faktorer som bidrog till detta. Enkäterna kunde besvaras endast 

under en tidsperiod av två veckor. Vi anser att om deltagarna hade fått en förlängd tid att 

besvara enkäten och fler påminnelser hade svarsfrekvensen troligen ökat. Bortfall skedde 

endast i låg grad på fritextsvarsdelen, de övriga frågorna har alla deltagare svarat på. Detta 

tyder på att frågorna i enkäten var tydliga och lätta att förstå.   
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Reliabiliteten i en studie avser tillförlitligheten i mätningen (Polit & Beck, 2017). Enkäten är 

besvarad utifrån vad ambulanspersonalen har bedömt och upplevt. Många frågor har varit 

ställda på det sättet att ambulanspersonalen ska ange exempelvis vad de skattar är “det 

vanligaste problemet”. Det innebär inte att problematiken i grunden nödvändigtvis ser ut som 

ambulanspersonalen har skattat. För att kunna utforska detta hade en registerstudie behövt 

utföras där exempelvis förekomst av våld och förekomst av alkohol och droger extraherades 

ur patientjournaler och jämfördes. Data har exporterats från webbenkäten till 

dataanalysprogrammet SPSS, som gör korrekta uträkningar, förutsatt att valet av analysmetod 

är korrekt relaterat till den typ av data som insamlats. 

 

Författarna till studien valde ha ett tidsspann på de senaste tre åren som deltagarna skulle 

svara på, detta gjordes i samråd med erfaren handledare. Anledningen var att författarna ville 

visa hur hot och våld ser ut i norra Sverige senaste tiden. Ett av inklusionskritererna för att 

delta i studien var att deltagarna ska ha jobbat minst i 6 månader. Det betyder att vissa 

deltagare inte kan svara helt hur hot och våld har sett ut de senaste tre åren, men detta valdes 

eftersom dessa kan ha utsatts för hot och våldssituationer, och författarna uppfattade det som 

viktigt att få med i studien. 

 

Generaliserbarhet innebär att resultatet kan generaliseras från urvalspopulationen till en större 

population (Polit & Beck, 2017), vilket i detta fall innebär ambulanspersonal i norra Sverige. I 

och med den låga svarsfrekvensen går det inte dra några säkra slutsatser från studien, utan 

resultatet bör tolkas med försiktighet. För att en enkätstudie ska kunna anses vara tillförlitlig 

och därmed generaliserbar ska svarsfrekvensen ligga över 65% (Polit & Beck, 2016).  

Könsfördelningen var skev och flera av grupperna var ojämna i storlek. Dock har en tidigare 

studie som undersökt förekomst av hot och våld i ambulans visat liknande fördelning 

angående kön, och det är möjligt att könsfördelningen kan se ut så generellt på 

ambulansstationer i Sverige (Suserud et al, 2002). Enkäterna har endast skickats ut till de fyra 

största ambulansstationerna i två regioner i Norrland Det går därför inte att generalisera detta 

mot regioner i inlandet och till mindre ambulansstationer, då förutsättningarna och 

problematiken kan se helt annorlunda ut där. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att beskriva förekomsten av hot och våld mot 

ambulanspersonalen i norra Sverige och hur detta kan förebyggas. Vår studie visade att 

majoriteten av ambulanspersonalen hade blivit utsatta för verbala hot någon gång under de 

senaste tre åren. En minoritet av ambulanspersonalen skattade att de hade blivit utsatta för 

fysiskt våld under samma tidsperiod och en statistiskt signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor kunde påvisas. En majoritet av ambulanspersonalen svarade att de aldrig hade utsatts 

för sexuellt ofredande under de senaste tre åren. Kvinnor skattade i högre grad än männen att 

de blivit sexuellt ofredade och skillnaden var signifikant. Utifrån frågan om vilken typ av 

problematik som är vanligast, gällande personer som utövat fysiskt våld, framkom att 

personer som intagit både alkohol och droger/narkotika skattades som överrepresenterade. Att 

uppleva rädsla för att utsättas för hot och våld som ambulanspersonal påverkar möjligheten att 

ge patienter en personcentrerad och god omvårdnad prehospitalt. Denna studie genererar 

kunskap om vikten av att ha stöd från arbetsgivare och ett gott samarbete med andra 

myndigheter, exempelvis polis. Att göra riskbedömningar och att använda sig av lågaffektivt 

bemötande där det finns risk för hot och våld kan förebygga detta. Det är av fortsatt vikt att 

följa och studera utvecklingen av hot och våld mot ambulanspersonal och arbeta med hur 

detta kan förebyggas.   

Kliniska implikationer 

Denna studie visar att en del av ambulanspersonalen upplever sig med god framgång undvika 

hot och våldssituationer när de använder sig av ett lågaffektivt bemötande i situationer där det 

finns risk för hot och våld, och detta kan tyda på vikten av kunskap om att använda sig utav 

detta. Ett lågaffektivt bemötande innebär att patienten inte ska uppleva höga krav på sig från 

personalen. Att ambulanspersonalen planerar en flyktväg, tänker på sitt kroppsspråk och 

bemöter patienten lugnt och vänligt kan minska risken för hot och våldssituationer.  

Det framkom i denna studie att ambulanspersonalen bedömer att ytterligare utbildning med 

fokus på hot och våld skulle minska risken för att bli utsatt för detta. Ett förslag till 

ambulansverksamheterna i norra Sverige är att de regelbunden anordnarutbildning i hur hot 

och våldssituationer ska hanteras, med fokus på riskbedömningar och lågaffektivt bemötande. 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att mer ingående intervjua ambulanspersonal 

som utsatts för hot och våldssituationer och dra lärdomar av deras kunskap och agerande i 

dylika situationer. 
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Bilaga 1  

Förfrågan om webbaserad enkätundersökning  

Till verksamhetschef för ________________________________________________. Det här 

är en förfrågan om att få göra en enkätundersökning inom ramen för vår specialistutbildning till 

ambulanssjuksköterska. för att undersöka Förekomst och förebyggande av hot och våld mot 

ambulanspersonalen i norra Sverige. Forskningshuvudman för projektet är Luleå tekniska 

universitet  

  

Hot och våld mot ambulanspersonal är allt mer vanligt förekommande internationellt, men även 

i Sverige. Efter en noggrann genomgång av den befintliga forskningen så visade sig att det finns 

en brist på studier inom området, framförallt i Sverige. Syftet med detta projekt är att belysa 

förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonalen i norra Sverige och hur detta kan 

förebyggas. Denna kartläggning kan bidra till att skapa en ny handlingsplan eller förbättra den 

befintliga handlingsplanen kring hot och våld.  

  

De ambulansstationer vi önskar inkludera i studien är Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå. 

Studien kommer att genomföras med en webbaserad enkätundersökning. Frågorna har 

inspirerats av tidigare studier som fokuserat på hot och våld i prehospital miljö. Enkäten 

kommer att skickas ut till medarbetarnas arbetsmejl. Vi inkluderar alla personalgrupper som 

arbetar inom prehospital sjukvård att delta i studien; ambulanssjukvårdare, grundutbildade 

sjuksköterskor samt specialistutbildade sjuksköterskor som arbetat längre än 6 månader inom 

ambulanssjukvård.  

  

Deltagarna kommer att få ett informationsbrev via mail som beskriver syftet med studien, 

frivillighet att delta, och informerar om anonymitet, då inga personuppgifter kommer att 

registreras. Data kommer att analyseras i SPSS, och ingen enskild person kommer kunna 

identifieras i resultatet. Vi har inte identifierat någon större risk eller fara att delta i studien.  

Data   kommer under arbetets gång endast att vara tillgängligt för författarna till studien.  

  

 

 



 

  

Enligt praxis har ansökan för etisk granskning genomförts enligt Luleå tekniska universitets 

riktlinjer för studentarbeten. Studien utgör ett examensarbete i  

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård och kommer när det är 

färdigställt att publiceras på DiVA-portal.  

  

Vi önskar få godkännande av dig som verksamhetschef att genomföra denna studie. Vänligen 

skicka tillbaka tillstånd om att få göra enkätundersökning inskannat via någon utav författarnas 

mejl. Om du har frågor var vänlig kontakta gärna någon av oss eller vår handledare.  

  

Med vänlig hälsning  

  

Andreas Stenlund  

Leg. sjuksköterska  

Studerande på  

Specialistsjuksköterskeprogramme

t med inriktning ambulans. e-post:   

Stefan Birko  

Leg. Sjuksköterska   

Studerande på  

Specialistsjuksköterskeprogramme

t med inriktning ambulans. e-post:   

Handledare:  

Angelica Forsberg  

Universitetslektor  

Tfn växel: 0920-49 10 

00 e-post:  

angelica.forsberg@ltu.s

e 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Bilaga 2  

 Förekomst och förebyggande av hot och våld mot ambulanspersonalen i norra Sverige.  

Information till forskningspersonerna    

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett examensprojekt inom ramen för specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det 

innebär att delta.   

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?  

Hot och våld mot ambulanspersonal är allt mer vanligt förekommande internationellt, men även 

i Sverige. Efter en noggrann genomgång av den befintliga forskningen så visade sig att det finns 

en brist på studier inom området, framförallt i Sverige. Syftet med detta projekt är att belysa 

förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonalen i norra Sverige och hur detta kan 

förebyggas. Denna kartläggning kan bidra till att skapa en ny handlingsplan eller förbättra den 

befintliga handlingsplanen kring hot och våld.   

Forskningshuvudman för projektet är Luleå tekniska universitet. Med forskningshuvudman 

menas den organisation som är ansvarig för studien.  

Hur går studien till?  

Verksamhetschef har godkänt genomförandet av projektet. I studien inkluderats fyra 

ambulansstationer från Västerbotten samt Norrbotten Oavsett profession och utbildning så ges 

möjligheten till alla verksamma på stationen att delta i studien.   

Du ombeds härmed besvara en enkät som är bifogad i detta mail. Några av frågorna har fasta 

svarsalternativ och några av frågorna besvaras med fritextsvar där du beskriver med egna ord.   

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien.  

Deltagandet i studien kan innebära känslomässigt negativa konsekvenser. Detta på grund av att 

du ombedes återberätta sådana upplevelser som eventuellt är förknippat med obehag, rädsla 

eller ilska. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta det utan att uppge orsak.  

  



 

  

Vad händer med mina svar?  

Ingen persondata i form av namn eller personnummer kommer att samlas in. Enkäten är 

konstruerad på så sätt att svaren är anonyma och ingen kommer att veta vilken person som har 

svarat på varje enskild enkät.  De svar som genererats kommer att analyseras och bearbetats av 

ett dataprogram. Data kommer att förvaras på nedanstående personers dator. Endast 

nedanstående personer kommer att ha tillgång till data under en period på cirka tre månader och 

efter sammanställningen av studien så raderas all data.   

Dina svar kommer att analyseras på gruppnivå och ingen enskild person kommer att kunna 

identifieras i det slutliga resultatet.   

Hur får jag information om resultatet av studien?  

Denna studie är ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulans och ingår i vår utbildning. Resultatet kommer att publiceras på DiVA-portal.   

Deltagandet är frivilligt   

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du vill 

avbryta ditt deltagande eller inte alls vill delta i studien så behöver du inte svara på enkäten.

Ansvariga för studien Ansvarig för studien är:  

 

 

Andreas Stenlund  

Leg. sjuksköterska  

Studerande på  

Specialistsjuksköterskeprogramme

t med inriktning ambulans. e-post:   

Stefan Birko  

Leg. Sjuksköterska   

Studerande på  

Specialistsjuksköterskeprogramme

t med inriktning ambulans. e-post:   

Handledare:  

Angelica Forsberg  

Universitetslektor  

Tfn växel: 0920-49 10 

00 e-post:  

angelica.forsberg@ltu.s

e 

 



 

  

Bilaga 3 

Enkät om hot och våld  

Vissa frågor kan svaras med fler svarsalternativ  

1. Kön?  

□ Man  

□ Kvinna  

2. Ålder?  

Ange: ____________________  

3. Yrke?  

□ Ambulanssjukvårdare  

□ Grundutbildad sjuksköterska  

□ Specialistsjuksköterska inriktning ambulanssjukvård  

□ Specialistsjuksköterska annan inriktning  

4. Antal år inom ambulanssjukvården?  

Ange: ____________________  

5. Hur ofta har du blivit utsatt för verbalt hot de senaste 3 åren? (Om du svarar aldrig kommer du 

gå vidare till fråga nr.9)  

□ Aldrig  

□ <5 gånger  

□ 5–10 gånger  

□ >10 gånger  

 



 

  

6. Från vem har de verbala hoten främst kommit från senaste 3 åren?  

□ Patient  

□ Anhörig  

□ Annan (Ange): ________________  

  

7. Vilken typ av problematik upplever du främst är vanligast hos de som hotat verbalt de senaste 

3 åren? Rangordna med siffror där 1 är vanligast.  

□ Psykiatrisk sjukdom  

□ Person som intagit alkohol  

□ Person som intagit droger/narkotika  

□ Person som intagit både alkohol-och droger/narkotika  

□ Demenssjukdom  

□ Annan diagnos eller problematik: _____________________________________  

8. Vilken typ av verbalt hot är det vanligaste du blivit utsatt för senaste 3 åren?  

□ Personligt mot dig  

□ Personligt mot dig och dina anhöriga  

□ Mot dina anhöriga  

□ Annat (Ange): ______________________________________________________  

9. Hur ofta har du blivit utsatt för fysiskt våld senaste 3 åren? (Om du svarar aldrig kommer du gå 

vidare till fråga nr.13)  

□ Aldrig  

□ <5 gånger  

□ 5–10 gånger  

□ >10 gånger  



 

  

10. Vilken typ av fysiskt våld blev du utsatt för senaste 3 åren?  

□ Knuff  

□ Riv-/knipskada  

□ Slag  

□ Sparkar  

□ Med tillhygge (kniv, flaska, basebollträ, skjutvapen) □ Övrigt: 

_________________________________  

  

11. Från vem har det fysiska våldet främst kommit från senaste 3 åren?  

□ Patient  

□ Anhörig  

□ Annan (Ange): ___________________________  

12. Vilken typ av problematik upplever du främst är vanligast hos de som utövat fysiskt våld de 

senaste 3 åren? Rangordna med siffror där 1 är vanligast.  

□ Psykiatrisk sjukdom  

□ Person som intagit alkohol  

□ Person som intagit droger/narkotika  

□ Person som intagit både alkohol-och droger/narkotika  

□ Demenssjukdom  

Annan diagnos eller problematik: _____________________________________  

  

13. Hur ofta har du blivit utsatt för sexuellt ofredande under arbetstid senaste 3 åren? (Om du svarar 

aldrig kommer du gå vidare till fråga nr.17)  

□ Aldrig  

□ <5 gånger  



 

  

□ 5–10 gånger  

□ >10 gånger  

14. Om du blivit utsatt, vilken typ av sexuellt ofredande har du blivit utsatt för?  

□ Oönskade muntliga kommentarer  

□ Oönskade fysiska närmanden (ex tafsande)  

□ Annat: ______________________________________  

15. Vilken typ av problematik upplever du är vanligast hos de som ofredat sexuellt de senaste 3 

åren? Rangordna med siffror där 1 är vanligast.  

□ Psykiatrisk sjukdom  

□ Person som intagit alkohol  

□ Person som intagit droger/narkotika  

□ Person som intagit både alkohol-och droger/narkotika  

□ Demenssjukdom  

□ Annan diagnos eller problematik: _____________________________________  

  

  

16. Beskriv vilka åtgärder som vidtas vid misstanke om att hot och våldssituation kan uppstå på 

destination för hämtning?  

□ Ange i fritext: ________________________________  

17. Beskriv vilka vårdåtgärder du som vårdare själv kan vidta på plats för att minska eller förebygga 

hot och våldssituationer prehospitalt?  

□ Ange i fritext: ________________________________  

18. Har du förslag på åtgärder som arbetsgivaren skulle kunna införa för att minska eller förebygga 

hot och våldssituationer prehospitalt?  

□ Ange i fritext: ________________________________  


