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Sammanfattning 
Bakgrund: Hot  och  våld  förekommer,  inte  bara  ute  i  samhället,  utan  även  på  våra 
arbetsplatser. Personal inom hälso- och sjukvård tillhör en av de mest utsatta yrkeskategorierna 
när det gäller arbetsrelaterade hot- och våldssituationer. Studier gjorda visar att majoriteten av 
sjuksköterskorna någon gång blivit  utsatta  för  hot-  och/eller  våld.  Ambulanspersonal  är  en 
särskilt utsatt yrkeskategori.  
Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga förekomsten av hot- och våldssituationer som 
ambulanspersonal blir utsatta för i Jämtlands län.  
Metod: Samtliga  verksamma personalkategorier  inom ambulanssjukvården i  Jämtlands  län 
tillfrågades om deltagande. Totalt besvarades 91 enkäter, vilket gav en svarsfrekvens på 64 %. 
Resultat: Resultatet  visade  att  nästan  hälften  av  den  verksamma  personalen  inom 
ambulanssjukvården i Jämtlands län hade blivit utsatta för någon form av hot och/eller våld de 
senaste tre åren. Förövaren var i de flesta fall en alkoholpåverkad patient.  Avstånden inom 
länet och avsaknad av ordningsmakt uppgavs som ett av problemen.  
Slutsats: Studien visade att över hälften av dem som blivit utsatta för hot och våld upplevde 
det som ett problem. Hot och våld påverkade relationen mellan vårdare och patient i en negativ 
bemärkelse så väl som relationen till patientens anhöriga.  
Nyckelord: ambulans, prehospital, sjuksköterska, sjukvårdare. 

Abstract  
Background: Threats  and  violence  occurs,  not  only  in  the  community,  but  also  in  our 
workplaces. Staff in the healthcare are one of the most vulnerable occupational categories in 
terms of work-related threats and violent situations. Studies showed that most nurses at some 
time been subject to threats and/or violence. Ambulance personnel are a particularly vulnerable 
profession.  
Objective: The aim of this study was to identify the presence of threats and violent situations 
that ambulance staff were exposed to in Jämtland County.  
Method: All active categories of staff in ambulance care in Jämtland County was asked about 
participation. A total of  91 questionnaires were answered, giving a response rate of 64 %.  

Results: The results  showed that  almost  half  of the staff  employed  in ambulance  care  in 
Jämtland County had been subjected to any form of threat and/or violence in the last three 
years.  The perpetrator  was  in  most  cases an alcohol  affected patient.  The distances  in  the 
county and the absence of police forces were indicated as one of the problems.  
Conclusion: The  study  showed  that  over  half  of  the  victims  of  threats  and  violence 
experienced it as a problem. It affected not only the relationship between carer and patient in a 
negative sense, but also the relationship with the patient's relatives.
Keywords: ambulance, paramedic, prehospital, nurse, nursing.
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1. Inledning

Personal inom hälso- och sjukvård tillhör en av de mest utsatta yrkeskategorier när det gäller 

arbetsrelaterade  hot-  och  våldssituationer. Utifrån  denna  vetskap  kan  sjuksköterskan  ställa 

större  krav  på  både  sig  själv,  sina  medarbetare  och  på  arbetsgivare  angående  rutiner  och 

förebyggande  arbete  rörande  arbetsmiljön  (Irwin,  2006;  Jackson,  Clare  &  Mannix,  2002; 

O’Connell,  Young,  Brooks,  Hutchings  & Lofthouse,  2000).  Fördjupad kunskap inom detta 

område ökar förståelsen av vikten att rapportera hot- och våldshändelser som inträffar under 

arbetet. Vi har för avsikt att undersöka förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal i 

Jämtlands  län.  Denna  studie  kan  ligga  till  grund  för  att  väcka  tankar  kring  den  egna 

medvetenheten,  att det  inom yrket finns en överhängande risk för att hamna i en hot- eller 

våldssituation. 

2. Bakgrund

Det  finns  många  teorier  om  vad  som  ligger  bakom  aggressivitet  hos  människor.  Inom 

humanismen antas att det är individens sätt att reagera på brister i den omliggande miljön. För 

att  bryta  aggressiviteten  behöver  individen  hjälp  att  hitta  sin  ursprungliga  friskhet.  Inom 

behaviorismen  antas  att  aggressivitet  uppkommer  genom en eller  flera  tänkbara  följder  av 

frustration.  Det  enda  sättet  för  att  undfly  aggression  är  att  undvika  frustration.  Inom 

psykobiologin  beskrivs  aggressivitet,  som  en  följd  av  biologiska  faktorer  vilka  hanteras 

konstruktivt genom medicinsk behandling (Sandström, 1996, s. 49). Hot- och våldshandlingar 

kan  även förklaras  utifrån  individuella  faktorer.  Majoriteten  av  hot-  och  våldssituationerna 

utförs av män. Sandström (2007) menar att orsakerna är den traditionella manliga könsrollen 

samt testosteronhalten hos männen (s. 14-15). I och med att könsrollerna suddas ut, ökar även 

flickors våld som idag består av endast 5-10% av det totala våldet. Testosteronet hos en man är 

som  högst  runt  20-års  ålder,  vilket  sammanfaller  med  statistiken  som  visar  att  de  flesta 

våldsförövarna  är  män  i  20-års  åldern.  Kopplingarna  mellan  höga  testosteronhalter  och 

våldstendenser  framstår  extra  tydligt  vid  användning av  syntetiskt  manligt  könshormon,  så 

kallade anabola steroider. Andra faktorer som enligt Sandström har koppling till de personer 

som begår hot- och våldshandlingar är bland annat personlighetsstörningar, psykosproblematik, 

droger/läkemedel,  alkohol,  hypoglykemi  och  personer  med  demens  eller  koncentrations-

svårigheter (2007, s. 16-27).  
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Hot och våld är begrepp som ofta förekommer i samhället.  Flera definitioner av begreppen 

förekommer inom litteraturen. 

I detta arbete har vi valt att använda Nationalencyklopedins (2007) definitioner på orden hot 

och våld vilka är följande: 

”Hot: varning om möjlig obehaglig följd som talaren e.d. kan utsätta  
den  tilltalade  för,  om  denne  inte  handlar  på  önskat  sätt” 
(Nationalencyklopedin, 2007).

”Våld: (otillbörlig)  användning  av  fysisk  styrka  som  påtrycknings-  
eller bestraffningsmedel mot någon” (Nationalencyklopedin, 2007).

Enligt Folkhälsoinstitutet (2004, 2006) ökar hot- och våldsfrekvensen i dagens samhälle. Det 

framkom att antalet hot om våld ökade i Sverige på två år med 0,5 % (4,5 % -5,0 %) (a.a.). År 

2000  rapporterades  58  846  polisanmälda  våldsbrott,  vilket  år  2008  ökat  till  108 037 

anmälningar.  Detta  resulterade  i  1172  anmälningar  /100  000  innevånare.  Antal  anmälda 

våldsbrott i Jämtlands län under 2008, var 1315 eller 1036 anmälningar /100 000 innevånare 

(Brottförebyggande  rådet,  2008).  Denna ökning  av  hot  och våld  i  samhället  generellt  sett, 

avspeglas också inom vården (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2002). Mer än en tredjedel (36 %), 

av  alla  våldsbrott  som  anmäls  sker  på  arbetet  (Sandström,  1996,  s.  23).   Europeiska 

arbetsmiljöbyrån  (2002)  som  omfattar  EU-medlemsländer  visar  att  4  %  av  de  som 

förvärvsarbetar har uppgett att de blivit utsatta för fysiskt våld på sitt arbete. I rapporten nämns 

en rad riskfyllda arbetsmiljöer och tillika yrkeskategorier, däribland hälso- och sjukvård, såsom 

sjuksköterskeyrket. 

Förekomsten  av  hot  och  våld  inom sjuksköterskans  arbetsmiljö  är  inte  ett  okänt  fenomen. 

Reglerade förebyggande åtgärder finns som arbetsgivaren ska följa angående lagar och direktiv 

vilket  bl.  a.  framgår  av rapporten  från Europeiska  arbetsmiljöbyrån  (2002)  som påtalar  att 

Europeiska kommissionen i ett direktiv (89/391/EEG) från 1989 bl.a. uppger att arbetsgivaren i 

samråd med arbetstagaren skall;

- försöka förhindra våld på arbetsplatsen,

- bedöma riskerna för våld på arbetsplatsen, samt

- vidta ändamålsenliga åtgärder för att förebygga skadeverkningar.
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I arbetsskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1993:02) gällande arbetsplatser där det kan finnas 

risk  för  våld  eller  hot  om  våld  finns  följande  föreskrifter  om  riskförebyggande  åtgärder 

beskrivna.  Arbetsgivaren  ansvarar  för  att  förebygga  hot-  och  våldsrisker  på  arbetsplatsen. 

Arbetstagarna skall känna att de har tillräcklig utbildning och information för att säkert kunna 

utföra sina arbeten. Uppstår en hot- eller våldssituation skall möjligheten till hjälp finnas. Detta 

uppnås genom att arbetsgivaren tillhandahåller larmutrustning, fastställda rutiner kring larmen, 

underhåll samt regelbundna övningar för personalen.

Finns en påtaglig risk för hot och våld i samband med en arbetsuppgift får den inte utföras som 

ensamarbete.  Tillbud  samt  hot-  och  våldssituationer  skall  dokumenteras  och  utredas.  I 

arbetsgivarens ansvar ingår också att även efter ett tillbud snabbt ge stöd och hjälp till  den 

utsatta arbetstagaren (AFS 1993:02).

Enligt  Landy (2005) konstateras att  sjuksköterskor inte är  någon undantagen grupp när det 

gäller utsattheten för hot och våld. Vidare beskrivs att sjuksköterskor hamnar på en tredjeplats 

bland olika yrkesgrupper  i  England där risken att  utsättas för hot  och våld är  stor.  Endast 

poliser  samt  väktare/ordningsvakter  utsätts  i  större  grad  för  hot-  och  våldssituationer  i  sitt 

arbete. 

Enligt  arbetsskadestatistiken  i  Sverige  från  år  1994  inkom  det  mer  än  3  ggr.  så  många 

anmälningar om hot och våld mot personal inom hälso- sjukvård, 24 %, jämfört med anställda 

inom  polis  och  bevakning,  7  %  (Arbetsskyddsstyrelsen,  1995).  Gemensamt  för  samtliga 

undersökningar av sjuksköterskors utsatthet för våld, är att de ligger långt över de 4 % av den 

genomsnittliga  förvärvsarbetaren  som  upplevt  fysiskt  våld  i  sitt  arbete  (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån,  2002).  Arbetsmiljöverkets  statistik  visar  att  från  år  2002-2004  då  117 

sjuksköterskor tillfrågades hade 13 % av dessa anmält händelser om hot och våld (Bengtsson, 

2006). Andra studier visar att upp till 71,5 % av all svensk vårdpersonal blivit utsatt för någon 

form av hot eller våld under år 2001 (Menckel & Viitasara, 2002).

Att bli utsatt för hot och våld i arbetet leder många gånger till starka reaktioner. Den vanligaste 

reaktionen bland sjuksköterskor har varit efter att ha blivit utsatt för verbala hot, ilska. Andra 

vanliga reaktioner är nedstämdhet,  olustkänslor, sårad och förvirrad.  Övriga reaktioner som 

framkommer är besvikelse, hopplöshet, skam, hat, svaghet och oro. Rädsla gentemot patienten 

kommer  på  sista  plats  bland  reaktionerna  som  rapporterats  av  sjuksköterskor,  se  tabell  1 

(Öztunç, 2006). 
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Tabell 1: Reaktioner efter verbala hot.

Reaktion %
Ilska 50,6
Nedstämdhet 44,1
Olustkänslor 30,7
Sårad 27,2
Förvirrad 21,0
Besvikelse 10,3
Hopplöshet 9,7
Skam 8,6
Hat 6,2
Svaghet 4,5
Oro 4,5
Rädsla 4,1

        (Öztunç, 2006).

På många arbetsplatser finns riskfaktorer vilka innebär att personalen löper risk att bli utsatt för 

hot och våld. Personal som arbetar dagtid är mindre utsatta än de som jobbar nattetid. Det finns 

ingen signifikant skillnad i att bli utsatt för hot och våld mellan de som arbetar hel- eller deltid. 

Det finns inte heller någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller exponering av hot 

och våld. Viss skillnad kan ses utifrån kön, då männen i högre frekvens blir mer utsatta än 

kvinnor (Menckel & Viitasara, 2002). Yngre löper större risk än äldre att drabbas av hot- och 

våldssituationer (Sandström, 2007, s. 9). Den vanligast förekommande källan till hot och våld 

mot  sjuksköterskor  är  patienter,  men  även  anhöriga  och  medarbetare,  som  står  för  en 

oroväckande stor del av incidenterna (Farrell, Bobrowski & Bobrowski, 2006; Hegney, Eley, 

Plank, Buikstra & Parker, 2006; Hegney, Plank & Parker, 2003). Hot- och våldssituationer som 

uppstår inom svensk sjukvård är till 96 % orsakade av patienter (Menckel & Viitasara, 2002).  

Hot och våld har en stor inverkan på sjuksköterskans arbetsmiljö. Frekvensen av incidenter 

avspeglar sig negativt vad beträffar trygghet och arbetsmoral hos personalen (Hegney et al., 

2006). Hot- och våldsincidenter ökar även risker att begå fel och påverkar även produktiviteten 

på arbetsplatsen i en negativ riktning (Farrell et al., 2006). Det är känt att sjuksköterskor som 

inte har upplevt hot eller våld på sin arbetsplats i större utsträckning upplever tillfredsställelse 

på sin arbetsplats i förhållande till  dem som utsatts för hot och våld (Hesketh et al., 2003). 

Enkla och hanterbara instrument, formulär för inrapportering av hot och våld är viktiga delar i 

hur  sjuksköterskan upplever  rutiner  för  våld  som är  arbetsplatsrelaterat  (Arnetz  & Arnetz, 

2000).
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Studier har visat att ambulanspersonal ofta utsätts för hot och eller våld (Boyle, Koritsas, Coles 

& Stanley,  2007; www.kommunal.se,  2006;  Suserud,  Blomquist  &  Johansson,  2002). 

Fackförbundet Kommunal skickade ut enkäter till 500 slumpvis utvalda ambulanssjukvårdare i 

landet. Trots en låg svarsfrekvens visade resultatet att förekomsten av hot och våld är hög inom 

ambulanssjukvården. Av ambulanssjukvårdarna hade 83 % någon gång blivit utsatt för hot eller 

våld (se tabell 2). Dessa hade upplevt verbala hot, slag med hand eller knytnäve, sparkar, våld 

eller  hot  om  våld  med  tillhygge,  hot/våld  med  kniv  hot/våld  med  vapen/pistol 

(www.kommunal.se, 2006).

Tabell 2: Förekomst samt typ av hot och våld.

Förekomst av: N= %
Hot och Våld 177 83,0
Verbala hot 158 89,0
Slag Hand/knytnäve 94 53,0
Sparkar 62 35,0
Hot eller våld med 
tillhygge

20 11,0

Kniv 13 7,0
Vapen/Pistol 4 2,0
Andra vapen tex 
yxa, sax

5 3,0

                       (www.kommunal.se, 2006).

Ambulanspersonalens situation med hot och våld från både patienter och anhöriga upplevs som 

problematiskt. Detta påverkar vården och omhändertagandet av patienterna negativt, och bidrar 

till en försämrad patient/vårdare relation (Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). Under en 6 

månaders  period  år  2003  fördes  statistik  över  hotfullt  beteende,  rån  och  överfall  mot 

ambulanspersonal i New South Wales, Australien. Under observationstiden dokumenterades 26 

fall av hotfullt beteende, 3 rån och 25 överfall (New South Wales Department of Health, 2004).

Vi  har  ej  funnit  studier  som belyser  hot  och  våld  mot  ambulanspersonal  inom  glesbygd. 

Majoriteten av de tidigare gjorda studierna utfördes i storstäder eller i slumpvis, ej redovisade, 

områden. Vi vill därför få ökade kunskaper om de hot och våldssituationer ambulanspersonalen 

i Jämtlands län utsätts för.
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3. Syfte och frågeställningar

Syftet  med  studien  var  att  kartlägga  förekomsten  av  hot-  och  våldssituationer  som 

ambulanspersonal blir utsatta för i Jämtlands län.

• Hur vanligt förekommande är hot och våld mot ambulanspersonal i Jämtlands län?

• Vilka olika typer av hot- och våldssituationer förekommer?

4. Metod

4.1 Design

För att besvara våra frågeställningar  gjordes en empirisk studie med kvantitativ  ansats, där 

undersökningsmaterialet går retrospektivt tre år bakåt i tiden för att kartlägga förekomsten av 

hot  och  våld  mot  ambulanspersonal. Således  är  studien  en  totalundersökning  då  samtliga 

individer i en viss population ingår, dvs. all ambulanspersonal i Jämtlands län (jmf. Ejlertsson, 

2003,  s.  40-41).   Ett  frågeformulär,  som var  relevant  för  våra  frågeställningar  utformades 

utifrån två tidigare utformade enkäter inom området. 

4.2 Litteratursökning

Litteratursökning skedde via databaserna, Pubmed och Google scholar med sökord paramedics, 

prehospital, threats, violence, ambulance & EMT (emergency medical technician). Sökorden 

användes i olika kombinationer. Även manuell sökning bland relevant litteratur genomfördes.

4.3 Urval

Samtliga  femton ambulansstationer  i  Jämtlands  län  inkluderades.  Urvalsområdet,  Jämtlands 

län, är geografiskt beläget mitt i Sverige och är med en befolkning av ca 120 000 människor på 

en yta av 49 443 km², Sveriges tredje största län. Det motsvarar 1,5 % av landets population på 

en yta som motsvarar 12 % av landets totala yta. Länet består av åtta kommuner där Östersunds 

kommun  är  störst  med  sina  58  695  innevånare.  Av  länets  befolkning  bor  34,4  %   på 

landsbygden, även om majoriteten är boende kring storsjöbygden (www.wikipedia.se, 2009). 
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Samtliga  personalkategorier,  verksamma  i  Jämtlands  län  under  februari  2009,  inom 

ambulanssjukvården inkluderades. Ingen exkludering gällande anställningsform gjordes. Totalt 

uppgick antalet till 142 personer. 

4.4 Procedur

Kontakt togs med enhetschefer på de olika ambulansdistrikten och ett informationsbrev sändes 

ut  till  alla  medarbetare  via  e-post  till  respektive  arbetsplats.  Enkäten  skickades  via  post/ 

internpost till de olika stationerna tillsammans med informationsbrev och personliga portofria 

svarskuvert.  Således  var  det  valfritt  att  returnera  enkäten  enskilt  eller  som  gemensam 

försändelse. 

Datainsamling genomfördes med hjälp av en enkät/ frågeformulär (Bilaga 1). Enkäten bestod 

av 16 frågor, 15 frågor bestod av fasta kvantitativa svarsalternativ, en fråga bestod av ett öppet 

svarsalternativ  med  möjlighet  till  egna  kommentarer.  I  informationsbrevet  (Bilaga  2) 

uppmanades att svar önskades inom tre veckor. Svarsperioden låg i februari månad år 2009. Då 

en vecka av svarstiden återstod utgick en påminnelse om enkäten till samtliga anställda inom 

ambulansen via e-post.  Ingen pilotstudie genomfördes innan enkäterna skickades ut,  då det 

redan  var  beprövade  frågeinstrument  hämtade  ur  tidigare  publicerade  artiklar  gjorda  av 

Suserud et al. och Boyle et al. (2002, 2007).  

4.5 Dataanalys

Uppgifterna  togs  fram  ur  enkäten  manuellt  och  sammanställdes  samt  klassificerades. 

Analysarbetet av resultatet, med undantag av den öppna frågan, har genomförts med hjälp av 

statistikprogrammet  Statistical  Package for Social  Sciences (SPSS) version 15.0. Deskriptiv 

och korrelations statistik presenterades i resultatet. Resultatet redovisas i form av tabeller och 

löpande text. Data har analyserats med hjälp av Chi-2 test och Pearsons korrelationstest, detta 

då variablerna är på nominal- och ordinalskalenivå vilket är utgångspunkten för att använda 

Chi-2 testet. Korrelationsanalyser mellan följande variabler genomfördes i resultatet:

• Kön- Förekomst av hot och våld 

• Alkohol som underliggande faktor- Förekomst av hot och våld
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Vidare har samplets storlek möjliggjort till dessa test (jmf. Ejlertsson, 2003, s. 105, 208, 216). 

Den öppna frågan med egna kommentarer gav 14 svar som analyserades enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) förslag till innehållsanalys och har utgjort vissa citat i resultatet.  Texterna 

sorterades för att skilja ut fenomen som var av vikt för studien. Meningar som relaterade till 

varandra  transkriberades  och  formade  kategorier  utan  att  tappa  ”kärnan”  och  budskapet  i 

innehållet. 

4.6 Bortfall

Av 150 utskickade enkäter, returnerades 91 inom angiven tidsangivelse. Kontroll av antalet 

anställda under februari månad 2009 kontrollerades via lönekontoret, vilket uppgick till 142 

personer. Detta gav en svarsfrekvens på 64 %. Bortfallet uppgår då till högst 36 %.

4.7 Etiska aspekter

Inom all forskning samt i alla mänskliga relationer bör man, enligt Medicinska forskningsrådet 

(2000), beakta de fyra etiska grundläggande principerna vilka är; godhetsprincipen, respekt för 

personer, autonomiprincipen, rättviseprincipen samt principen om att ej skada.

Medverkan i  denna  studie  har  varit  anonymt  och frivilligt.  Deltagarna  har  informerats  om 

syftet  med  studien.  Deltagarna  har  garanterats  fullständig  anonymitet  och  inga  svar  kan 

härledas till en specifik person. Risken får därmed anses som minimal för obehag eller skada 

på enskild individ. Med detta uppnås informerat samtycke. 
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5. Resultat

5.1 Bakgrundsvariabler

Majoriteten av de som besvarade enkäten var män, 65,6 %, och 34,4 % var kvinnor. Andelen 

som arbetade heltid var 91,2 % och 8,8 % arbetade deltid. Fördelningen över antal tjänsteår 

inom ambulanssjukvården visas i tabell 3. Översikten för yrkeskategorierna visas i tabell 4. 

Svar  som  angavs  som  annan  specialistutbildning  var  anestesisjuksköterska, 

operationssjuksköterska,  intensivvårdssjuksköterska,  barnsjuksköterska,  HEMS-crew 

(navigeringspersonal/ambulanssjukvårdare på ambulanshelikoptern), distrikstssjuksköterska.

Tabell 3: Tjänsteår inom ambulanssjukvården.

 Tjänsteår N= %
Kumulativ 

%
<1 3 3,3 3,3
1-2 4 4,4 7,7
3-5 12 13,2 20,9
6-10 17 18,7 39,6
>11 55 60,4 100,0
Total 91 100,0  

Tabell 4: Yrkeskategorier inom ambulanssjukvården.

 Yrkeskategori N= %
Kumulativ 

%
Ambulanssjukvårdare 35 38,5 38,5
SSK i Ambulans* 20 22,0 60,4
Ambulanssjuksköterska** 27 29,7 90,1
Annan spec. utbildning 9 9,9 100,0
Total 91 100,0  

* Grundutbildad sjuksköterska verksam inom ambulanssjukvården.

** Vidareutbildad specialistsjuksköterska verksam inom ambulanssjukvården.

10



5.2 Hot och våld

Av de 91 anställda inom ambulanssjukvården i Jämtlands län som besvarade enkäten hade 43 

personer, 47,3 %, blivit utsatta för hot och/eller våld under de senaste 3 åren.

Majoriteten av hot- och/eller våldssituationerna förekom på upphämtningsplatsen/ patientens 

hem. Eftersom flera svarsalternativ kunde anges överstiger totala procentantalet  100 %. De 

som angav annan plats och specificerade detta har angett akuten, hälsocentral, akutrummet på 

akutmottagningen, samt krogmiljö som alternativa platser för hot och våld, se tabell 5.  De som 

uppvisade hot- och/eller våldssituationen mot ambulanspersonalen var i de flesta fall patienten, 

85,7 %, anhöriga utgjorde 31 %, samt annan person 4,4 %. Även här kunde fler svarsalternativ 

anges.  Bland de 51 inrapporterade hot- och/eller  våldssituationer,  var könsfördelningen 41 

män  och  10  kvinnor  bland  förövarna.  Vidare  utspelades  37  av  dessa  situationer  under 

kvälls/nattetid  och  endast  14  under  dagtid.  De  angivna  underliggande  orsakerna  till  hot- 

och/eller  våldssituationen  presenteras  i  tabell  6a,  där  alkohol  är  den  i  särklass  vanligaste 

orsaken.  Sambandet  mellan  alkohol  och hot-  och/eller  våldssituationer  är  signifikant  vilket 

påvisas i tabell 6b.

Tabell 5: Var utspelades hot- och/eller våldssituationen.

 Plats N=43 %
Upphämtningsplats/
Hemmet

35 83,3

Ambulansen 17 40,5
Annan 8 19,0

Tabell 6a: Underliggande faktorer till hot- och/eller våldssituationen. 

Orsaker N= 43 %
Alkohol 40 93,0
Demens 7 16,3
Droger 28 65,1
Intoxikation 10 23,3
Psykisk ohälsa 25 58,1
Missnöje 6 14,0
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Tabell 6b: Alkohol och hot/vålds förhållande.

 Hot/Våld Total
 Ja Nej Ja
Alkohol Ja 40 0 40
 Nej 3 48 51
Total 43 48 91

Chi-Square Test
X²

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 79,672(a) 1 ,000***
Pearson´s R ,936
N of Valid Cases 91   

(a)  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,90.
*** p=<0,001

I tabell 7 visas korrelationen mellan utsattheten för hot och våld i förhållande till personalens 

kön. Resultatet som framkom påvisar ingen signifikant skillnad i utsattheten mellan män och 

kvinnor inom ambulanssjukvården i Jämtlands län.

Tabell 7: Kön och hot/vålds förhållande.

 Hot/Våld Total
 Personalens kön Ja Nej Ja
Man 31 28 59
Kvinna 12 19 31
Total 43 47 90

Chi-Square Test

(a)  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,81.

12

X²
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 1,558(a) 1 ,212
Pearson´s R ,132
N of Valid Cases 90   



Av de som utsatts för hot och våld hade nästan en tredjedel svarat att de blev utsatta mer sällan 

än en gång per år. Detta är att jämföra med att nästan var tionde som blivit utsatt för hot 

och/eller våld har blivit det på en månadsbasis, se tabell 8. 

Tabell 8: Frekvens av hot och våld. 

 N= %
Kumulativ 

%
1gång/månad 3 7,0 7,0
1gång/kvartal 6 14,0 20,9
1gång/halvår 11 25,6 46,5
1gång/år 10 23,3 69,8
Mer sällan 13 30,2 100,0
Total 43 100,0  

Även om ambulanspersonalen sällan var utsatta för hot och/eller våld blir nästan hälften av den 

totala personalen utsatt 1-2ggr per år.  Detta påverkar inte bara personalen som upplever detta 

som ett problem, tabell 9, utan det påverkar också relationen negativt mellan vårdare/patient 

och vårdare/anhörig, tabell 10.

Tabell 9: Är hot och våld i tjänsten ett problem.

 N= %
Kumulativ 

%
Ja 5 11,6 11,6
I viss mån 22 51,2 62,8
Nej 16 37,2 100,0
Total 43 100,0  

Tabell 10: Relationspåverkan mellan vårdare/  patient och vårdare/ anhörig vid hot och våld.

 N= %
Kumulativ 

%
Anhörig-
relation

Ja 18 43,9 43,9
I viss mån 20 48,8 92,7
Nej 3 7,3 100,0
Total 41 100,0  

Patient-
relation

Ja 22 52,4 52,4
I viss mån 18 42,9 95,2
Nej 2 4,8 100,0
Total 42 100,0
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5.3 Kommentarer

Vid granskning av de lämnade öppna kommentarerna som angetts,  framkom tre kategorier, 

”copingstrategier”,  ”utsatthet”  och  ”oförutsägbara  situationer/möten”.  När  det  gäller 

copingstrategierna framkom hur de av egna erfarenheter själva har utarbetat olika handlings- 

och  bemötande  åtgärder  för  att  undvika  hot-  och  våldssituationer.  Med ökad kunskap och 

utbildning inom området ökar också den egna medvetenheten för att kunna arbeta preventivt 

och aktivt undvika situationerna.

”Förr  gick  vi  in  mer  i  situationer  vi  inte  riktigt  förstod var  hotfulla  
förrän vi  var  inne  i  lägenhet.  Nu med mer info/utbildning,  så om vi  
misstänker hotbild så inväntar vi polisen. Det finns dock alltid en risk  
att vi inte förstår av larmet att det kan vara/finnas en hotbild förrän vi  
kommit in i bostaden.”

Ambulanspersonalen i glesbygdsområden beskriver en känsla av utsatthet när de blir utsatta för 

hot- och/eller våldssituationer. Den bristfälliga närheten av ordningsmakt uppges vara en av 

orsakerna till  känslan,  också det hårdnande klimatet  i  samhället  i  stort ligger till  grund för 

dessa upplevelser.

”Vi som arbetar inom ambulanssjukvården på landsbygden är en utsatt  
grupp. De gånger vi behöver hjälp av polis så är de långt borta eller så 
finns det ingen patrull att skicka.”

Ambulanspersonal  försätts  dagligen  i  situationer  som  är  oförutsägbara,  informationen  om 

larmet  kan  vara  bristfällig  och  situationen  kan  snabbt  förändras  på  upphämtningsplatsen. 

Alkohol- och drogpåverkade personer kan agera hotfullt och irrationellt. 

”Det värsta är när droger är inblandade och deras ”kompisar” börjar 
bli hotfulla.”
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6. Diskussion

Resultatet visar att nästan hälften av den verksamma personalen inom ambulanssjukvården i 

Jämtlands län har blivit utsatta för någon form av hot och eller våld under de senaste tre åren. 

Denna  procentuella  andel  är  lägre  i  förhållande  till  tidigare  gjorda  studier  i  Sverige 

(www.kommunal.se,  2006; Suserud et  al.,  2002). De tidigare gjorda studierna har gjorts på 

slumpvis utvalda ambulanssjukvårdare alternativt bland ambulanspersonal på västkusten dvs. i 

tätare befolkade områden än i Jämtland.

På grund av de känslor som väcks hos personal när de utsätts för hot och våld inom sitt yrke är 

detta ämne viktigt och aktuellt med tanke på hot- och våldsutvecklingen i dagens samhälle. 

Även om frekvensen i utsatthet av hot- och/ eller våldssituationer är låg i Jämtlands län, kan 

den  upplevda  utsattheten  bland  ambulanspersonalen  vara  mångfalt  större.  Avstånden  inom 

länet och avsaknad av ordningsmakt under vissa tider i glesbefolkade områden kan medföra en 

lång tid från de att en situation uppstår tills det finns hjälp på plats. Detta fenomen kan inte 

jämföras till fullo med undersökningar gjorda i storstäder alternativt andra länder med större 

befolkningstäthet  och  närhet  av  ordningsmakt/hjälp.  I  enkätens  öppna  fråga  framkom 

utsattheten bland personalen, där det uppges att avstånden till hjälp eller assistans gör att de har 

blivit mer medvetna om de situationer som kan uppkomma. 

Det framkommer tydligt i resultatet att det är patienter som är förövare i majoriteten av fallen, 

men även att den största andelen av hot- och våldssituationer utspelades under nattetid. Detta 

bekräftas av tidigare gjorda studier (Menckel & Viitasara, 2002). Alkohol var den dominerade 

bakomliggande orsaken till den uppkomna hot- och/ eller våldssituationen i resultatet. Detta är 

inget unikt för hot och våld mot sjukvårdspersonal, utan majoriteten av våldsbrotten i samhället 

begås av alkoholpåverkade gärningsmän  (Sandström, 2007, s.  16-27). Suserud et al.  (2002) 

menar att missbruk, däribland alkohol, är en bakomliggande orsak i många av de uppkomna 

hot- och våldssituationerna. 

Vår tolkning är att även om personalen inte utsätts för hot eller våld på dagligbasis upplevs det 

dock som ett problem av de som har blivit utsatta för hot eller våld. Detta påverkar inte bara 

relationen mellan vårdare och patient utan även relationen mellan vårdare och anhörig i en 

negativ  bemärkelse.  Detta  bör  ses  som ett  problem vilket  i  förlängningen kan  leda  till  ett 

försämrat  omhändertagande  av patienten.  Även Suserud et  al.  (2002)  uppmärksammar  den 

förändrade relationen mellan vårdare och patient.
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Ambulanspersonalen har angett att patientens hem är den vanligaste platsen att bli utsatt för en 

hot- och/ eller våldssituation. Detta är en miljö som ambulanspersonal flera gånger dagligen 

utsätts för. Personalen gör ett aktivt ställningstagande och överväger risker med att ge sig in i 

situationer  de  inte  har  kontroll  över.  Ofta  får  de  grundläggande  principerna  inom  yrket 

övertaget,  och  med  intentionerna  att  vilja  hjälpa  de/  den  utsatta,  ger  personalen  sig  in  i 

situationen. 

I resultatet framkom från den öppna frågan att ambulanspersonalen gör skillnad på hot och 

våld beroende vem förövaren är. Det råder en ökad tolerans till dementa och äldre som hotar 

och tar till våld. Detta framkommer också tydligt i Suseruds et al. (2002) studie där hot och 

våld från äldre inte tas på samma allvar som om yngre förövare försätter personalen i en hot- 

och/eller våldssituation. Kanske utgör inte den äldre personen samma hotbild som den yngre, 

det  kan  även  bero  på  att  personalen  finner  förklaring  till  beteendet  i  den  underliggande 

sjukdomsbild som finns hos den äldre dementa personen.

Många  har  genom  flera  års  erfarenhet  utvecklat  strategier  för  att  skydda  och  förebygga 

hotfulla/ våldsamma situationer. Detta kan medföra att de utstrålar eller förmedlar en säkerhet, 

vilket innebär minskad utsatthet. Därför kan det vara av vikt att beakta sammansättningen av 

ambulansbesättningen  så  att  det  finns  minst  en  med  mer  erfarenhet.  Hot-  och 

våldsproblematiken kan eventuellt förebyggas genom träning och utbildning i hur personalen 

skall agera och bemöta personer som uppvisar aggressiva tendenser. 

Genom att uppmärksamma och tala om problemet bidrar det till en ökad mental förberedelse 

hos  den  enskilda  individen.  Detta  kan  i  förlängningen  medföra  ett  yttre  lugn och  en  inre 

trygghet vilket i sin tur kan avstyra en potentiellt hotfull eller våldsam situation. Det kan även 

medföra  att  personalen  invaggas  i  en  falsk  trygghet  som  innebär  att  man  försätter  sig  i 

situationer som tidigare undveks. Då dessa situationer sker förhållandevis sällan kan det ta lång 

tid för den enskilde att själv utveckla handlingsstrategier för dessa situationer.
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Utbildningar för att förebygga och hantera hot och våld inom ambulanssjukvården lyser med 

sin frånvaro, även om det börjar tas upp som ett aktuellt ämne under ambulansutbildningen. 

Dock krävs det enligt  författarnas mening ytterligare praktiska kunskaper samt kontinuerlig 

uppföljning och repetitioner  för  att  upprätthålla  kompetensen.  Detta  är  av särskild  vikt  för 

novisen  inom  ambulanssjukvården  för  att  undvika  enkelt  förebyggbara  hot-  och 

våldssituationer. I Emilssons (2004) studie, om ambulanspersonalens upplevelser av hot och 

våld, kritiserar hon utbildningen av ambulanspersonal och menar att  den inte ger tillräcklig 

introduktion i yrket gällande situationer som innehåller hot- och/eller våldsinslag. 

Det  finns  som  det  tidigare  nämnts  lagar  och  föreskrifter  (AFS  1993:02) som  reglerar 

arbetsgivarens  ansvar  då  det  kan  finnas  risk  för  våld  eller  hot  om våld  på  arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren  skall  tillhandahålla/erbjuda  regelbundna  övningar,  det  förutsätter  att 

arbetstagarna har tillräcklig utbildning och information för att säkert kunna utför sitt arbete. 

Studien har gett en viss inblick i ambulanspersonalens situation i Jämtlands län och det kan 

fastställas att utrymme finns för förbättring. Fastän ingen uttryckligen önskat mer utbildning 

inom området tyder svaren om utsattheten samt den bristfälliga tryggheten på annat. 

Efter att ha blivit utsatt för en hot och/eller våldssituation har ambulanspersonalen enligt våra 

erfarenheter möjlighet att avstå från vidare uppdrag under arbetspasset och tala igenom samt 

reflektera  över  händelsen  med  de  inblandade  kollegorna.  Kvarstår  behovet  för  vidare 

handledning finns möjlighet till professionell uppföljning av ärendet. 

6.1 Metoddiskussion

Då studien endast utfördes i Jämtlands län går resultatet ej att generalisera, dock kan det visa 

att utsattheten för hot och våld bland personal inom ambulanssjukvården också förekommer i 

glesbygdslän. Även om den undersökta populationen inte är så omfattande uppnåddes en god 

svarsfrekvens  vilket  i  tidigare  gjorda  studier  har  varit  ett  problem  (Boyle  et  al.,  2007; 

www.kommunal.se, 2006). Den undersökta gruppen var en homogen grupp, detta kan ses som 

en styrka i denna studie. Av de 142 anställda under februari månad togs ingen hänsyn gällande 

semestrar,  sjukskrivning  eller  övriga  eventuella  ledigheter.  Därför  uppskattas  det  totala 

bortfallet till maximalt 36 %. Bortfallet antogs vara representativt för det visade resultatet. 
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Den valda retrospektiva begränsningen på tre år valdes därför författarna ansåg att längre tid 

skulle  påverka  resultatet  negativt,  då  det  skulle  vara  svårt  för  personalen  att  komma  ihåg 

händelser längre bakåt i tiden.  Under tre år hinner personalen, även på de mindre stationerna 

runt om i länet, rycka ut på larm som kan innebära potentiella hot- och/ eller våldssituationer. 

Svagheten är att det innebär vissa svårigheter att jämföra studiens resultat med tidigare gjorda 

studier. 

Forskningen kring den prehospitala hot- och våldsproblematiken i Sverige är idag bristfällig, 

varje studie som görs inom ämnet hjälper att skapa underlag och förutsättningar för kommande 

forskning. Förslag till kommande studier inom ämnet uppmanas av författarna och då gärna 

inom  den  kvalitativa  genren.  Strategier  och  upplevelser  kan  då  belysas  genom  intervjuer 

enskilt/personliga eller via fokusgrupper. Därigenom kan helheten av detta problem kartläggas 

för framtida bruk vad gällande utbildning och stöttning av personal.  

6.2 Konklusion

• Hot  och  våld  mot  ambulanspersonal  förekommer  även  i  ett  glesbygds  län  som 

Jämtland. 

• Av de anställda inom ambulanssjukvården har nästan hälften drabbats av hot- och/eller 

våldssituationer inom en tre års period. Av de som blivit utsatta upplever över hälften 

detta som ett problem. 

• Nästan samtliga  av de personer  som uppvisat  en hot-  och/  eller  våldsbild  har  varit 

alkoholpåverkade. 

• Hot- och/eller våldssituationerna förekom vanligtvis nattetid. 

• Hot och våld påverkar  inte  bara relationen mellan  vårdare och patient  i  en negativ 

bemärkelse utan även relationen till de anhöriga.
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Bilaga 1: Enkät

Frågeformulär avseende hot och våld inom 
ambulanssjukvården i Jämtlands län.

1. Är du: Man  Kvinna

2. Ålder:

20-25 år

26-30 år

31-35 år

36.40år

41.45år 

 >46 år

3. Hur länge har du totalt tjänstgjort inom ambulanssjukvården?

< 1 år

1-2 år

3-5 år

6-10 år

>11 år

  4.    Arbetar du (oavsett anställningsform):

           Heltid

           Deltid

           Som timanställd



5. Vilken yrkeskategori tillhör du?

Ambulanssjukvårdare

Sjuksköterska i ambulans

Ambulanssjuksköterska

Annan specialistutbildning:…………………………………………………………...

6. Har du blivit utsatt för hot och/eller våld under de senaste tre åren?

Ja

Nej

Har du svarat ja på fråga 6 fortsätt med nästa fråga.

Har du svarat nej på fråga 6, kan du lägga formuläret i det bifogade kuvertet för  
vidarebefordran till oss. Tack för din medverkan.

7. Hur ofta händer det att du blir hotad och/eller utsatt för våld?

1 gång/vecka

1 gång/månad

1 gång/kvartal

1 gång/halvår

1 gång/år

Mer sällan

8. Är hot och/eller våld i tjänsten ett problem för dig som 
ambulanspersonal?

Ja

I viss mån

Nej

Tänk er in och reflektera över en hot- och/eller våldssituation ni varit med om…



9. Vem uppvisade hot- och/eller våldssituationen?

Patient

Anhörig

Annan:…………………………………………………..

10.  Tycker du att hot och/eller våld från patienten påverkar patient-
vårdarrelationen?

Ja

I viss mån

Nej

11.  Tycker du att hot och/eller våld från anhöriga eller annan närvarande 
påverkar i patient- vårdrelationen?

Ja

I viss mån 

Nej

12.    När under arbetspasset utspelades hot och/eller våldssituationen?

Under dagtid

Under nattetid

13.   Var utspelades hot och/eller våldssituationen?

I ambulansen

På upphämtningsplatsen/ i hemmet

Annan plats:…………………………………………………………………………….



14.   Var det en man eller kvinna som uppvisade hot och/eller våldsbilden?

Man

Kvinna

15.    Fanns det underliggande faktorer till hot och/eller våldssituationen?

Alkohol

Demens

Droger

Intoxikation

Psykisk ohälsa

Missnöje

      Annat:…………………………………………………………………………………...

16.     Egna kommentarer:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………..………… (fortsätt gärna på baksidan)

Du kan nu lägga formuläret i det bifogade kuvertet för 
vidarebefordran till oss.  Returneras innan den 22/2-09.

Tack för din medverkan.

Anette & Johan



Bilaga 2: Informationsbrev

Inst. för hälsovetenskap

Information angående studie

Hot och våld är ett problem som ökar i samhället vilket även drabbar personal inom hälso- och 
sjukvård och ofta förekommande inom akutsjukvård. Studiens syfte är därför att undersöka 
förekomsten av hot och våld mot personal inom ambulans- sjukvården. Hot och våld är 
begrepp som ofta förekommer. I detta arbete har vi valt att använda Nationalencyklopedins 
(2007) definitioner på orden hot och våld vilka är följande: 

”Hot: varning om möjlig obehaglig följd som talaren e.d. kan utsätta den tilltalade för,  
om denne inte handlar på önskat sätt” / ”Våld: (otillbörlig) användning av fysisk styrka 
som påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot någon”.

Samtliga anställda inom ambulanssjukvården i Jämtlands län kommer att erhålla en enkät, där 
ambulanspersonal ombeds besvara frågor angående eventuella hot- och våldssituationer de 
varit involverad i de senaste tre åren. För att få djupare kunskaper så vore det värdefullt att få ta 
del av Dina erfarenheter. Det är av stor vikt för studiens kvalitet att så många som möjligt 
besvarar den bifogade enkäten och vi är angelägna om att Du besvarar den så noggrant som 
möjligt. Frågeformuläret tar ca 10-15 min att besvara och vi vill att du sänder in dina svar inom 
två veckor, senast 22/2-09 i bifogat svarskuvert. Studien bygger på frivilligt deltagande.

Allt insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik. Din identitet kommer 
inte att kunna utläsas i resultatet. 

Studiens resultat kommer att presenteras i form av en Magisteruppsats i omvårdnad, med 
inriktning mot ambulanssjukvård. Studien är ett projektarbete som ingår i 
specialistutbildningen för Anette Johansson och Johan Rydham.

För ytterligare information kontakta Anette eller Johan.

Vänligen

Anette Johansson Johan Rydham 
Leg.sjuksköterska                                     Leg. sjuksköterska

ambulans.miun@hotmail.com                 ambulans.miun@hotmail.com

Handledare: Marianne Svedlund  Bo Ek

Universitetslektor, projektansvarig           Universitetsadjunkt
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