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Förord 
Vi vill rikta ett tack till den ambulanspersonal som inför och under våra intervjuer varit 

väldigt tillmötesgående och vänliga. Vi har blivit väl bemött av er och vi är tacksamma för att 

ni har delat med er av era tankar och åsikter till oss. Vi skulle även vilja tacka vår handledare 

Jonny Bergman för alla dina goda och ibland kryptiska råd som vi har fått under studiens 

gång. Sist men inte minst vill vi tack varandra för ett gott samarbete i med- och motgångar. 

 

Sandra Nordlund och Andréa Boussard  

 

Östersund, 2016-05-24   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Abstract 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur ambulanspersonal upplever hot och våld i 

utsatta områden. Studien undersöker hur man kan medvetandegöra riskuppfattningen och 

upplevelsen av hot och våld hos ambulanspersonal som arbetar i dessa områden. Det är en 

kvalitativ studie där intervjuer har gjorts för att samla in det empiriska materialet. Det har 

gjorts en analys på den empirinära och hermeneutiska nivån med hjälp av de valda 

teoriramarna kulturteoretiskt perspektiv, riskförståelse samt en relationell teori om risk. 

Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring utsatta områden från ambulanspersonalens 

sida, men att de tänker något olika kring detta. Det visar sig också att risken att utsättas för hot 

och våld inte främst kommer från utsatta områden utan från patienter. Det finns andra risker 

som ambulanspersonalen själva anser vara större än risken att bli utsatt för hot och våld i 

utsatta områden och därför bör dessa risker prioriteras. 
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1.	Inledning		

Ambulanspersonalens utsatthet i deras arbete är idag ett högst aktuellt ämne. I media finns det 

otaliga artiklar från tidningar och webbsidor som visar att hot och våld mot ambulanspersonal 

har blivit ett vanligt förekommande problem. Dagens Nyheter har gjort en kartläggning som 

visar att det är vanligt att ambulanspersonal utsätts för hot och våld under pågående uppdrag. 

Tidigare ansågs ambulanspersonalen vara en fredad grupp och inga man gav sig på. Idag ser 

det annorlunda ut och den mentaliteten har försvunnit (Delin 2014). Problemet har växt sig så 

stort att man nu har tagit upp frågan på regeringsnivå. I en debattartikel uttalar sig 

inrikesminister Anders Ygeman följande om problemet:   	

Även brandmän och ambulanspersonal blir 

utsatta för våld och hot i sitt arbete. 

Både stenkastning mot utryckningsfordon och 

våld mot personal i samband med sjukvårds- 

och räddningsinsatser har ägt rum.[…] 

Handgranater, stenkastning och annat våld är 

tecken på en polariserad samhällsutveckling 

och en ökad misstro mot offentliga 

företrädare.  	

(Ygeman 2016)  	

Det var den mediala rapporteringen samt regeringens beskrivning av problemet med hot och 

våld mot ambulanspersonal i utsatta områden som fick oss intresserade av detta ämne. Vi ser 

att risken att utsättas för hot och våld är ett problem för ambulanspersonal som arbetar i 

utsatta områden i Stockholm och därför anser vi att det är ett ämne som bör uppmärksammas. 

Dessa områden beskrivs av polisen som områden där kriminella har en stor inverkan på 

lokalsamhället genom bland annat hot, offentliga våldshandlingar och ett missnöje mot det 

övriga samhället (Nationella operativa avdelningen 2015:13). Genom att belysa detta ämne 

uppkommer frågan om hur ambulanspersonalen själva uppfattar och hanterar riskerna med hot 

och våld i utsatta områden, vilket är utgångspunkten i vår studie.	
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1.2	Syfte	och	frågeställning	

Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse om, och en djupare inblick i 

riskförståelsen kring hot och våld hos den ambulanspersonal som arbetar i utsatta områden. 

Målet efter avslutad studie är att medvetandegöra upplevelsen och riskuppfattningen hos 

ambulanspersonalen. Genom vårt syfte vill vi kunna besvara studiens frågeställning:  	

Hur upplever ambulanspersonal risken att utsättas för hot och våld i sitt arbete när de befinner 

sig i utsatta områden? 	

1.3	Disposition		

Studien inleds med en kort introduktion till det valda ämnet samt studiens syfte och 

frågeställning. Därefter följer en bakgrund till ämnet och en sammanfattning av tidigare 

forskning, i syfte att ge läsaren en djupare förståelse kring det berörda ämnet. Detta följs av en 

redogörelse av teorierna som använts i förståelsen av studiens resultat. Avslutningsvis 

presenteras studiens resultat och analys, för att sedan leda fram till den avslutande 

diskussionen.  

2.	Bakgrund		

Den prehospitala sjukvården och ambulansverksamheten är en viktig del i ett fungerande 

samhälle, vars främsta uppgift är att rädda liv. Det finns tre leverantörer inom den 

prehospitala sjukvården i Stockholms län och alla arbetar på uppdrag av Landstinget. 

Ambulansföretagens geografiska områden skiljer sig åt (Edsmalm & Goude 2015:18) men 

alla larm går via larmcentralen SOS Alarm, som på uppdrag av staten ska prioritetritera och 

dirigera länets ambulanser (SOS Alarm u.å). 	

En 3-gradig skala bestämmer vilken prioritet ett larm har. Prioritet 1 innebär att det är mycket 

brådskande eftersom patienten har akut livshotande symptom. Prioritet 2 är brådskande, men 

inte i den grad att patienten har livshotande symtom. Den sista, prioritet 3, innebär att 

patienten är i ett så pass stabilt medicinskt tillstånd att uppdraget inte anses som brådskande 

(Vårdgivarguiden 2016).   
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Kompetensen i ambulanserna är varierande, från ambulanssjukvårdare till 

ambulanssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och läkare (Edsmalm & Goude 2015:18-22). 

Ambulanspersonalen arbetar under stränga förhållanden och påfrestningarna av deras arbete 

kan vara stor. Detta kräver därför en kompetent personal samt en trygg och säker arbetsmiljö 

för besättningen att arbeta i.  	

Risken att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen är ett vanligt förekommande 

arbetsmiljöproblem. Det kan förekomma i de flesta branscher eller yrken och är en psykisk 

belastning som påverkar arbetsmiljön negativt. De yrkesgrupper som har mycket 

direktkontakt med andra människor, exempelvis personal inom hälso- och sjukvård kan 

hamna i särskilt utsatta situationer. Hot- och våldshandlingar kan komma från anhöriga till 

patienten eller patienten själv. Exempel på det kan vara personer som lider av en hjärnskada 

eller psykisk sjukdom men även de som är drogpåverkade. Det finns fler faktorer än 

arbetsuppgifterna som har en inverkan på risken att utsättas för hot och våld. Det kan vara 

kvälls- och nattarbete, stress, tidsbrist och hög arbetsbelastning, samt om man befinner sig i 

brottsbelastade arbetsområden (Arbetsmiljöverket 2015).  	

Att arbeta i brottsbelastade områden är något som ambulanspersonal gör i allra högsta grad. 

De är skyldiga att åka på de larm de får, vilket även innefattar arbetsinsatser i sådana områden 

och de riskerar därmed att bli utsatta för hot och våld. Enligt polisen finns det 53 områden 

som är utsatta för allvarlig brottslighet och socioekonomiska faktorer. 15 av dessa anses vara 

särskilt utsatta områden med upplopp, våldshandlingar och annan allvarlig brottslighet som 

både direkt och indirekt påverkar de boende i området. Det finns forskning som visar att 

sambanden mellan sådan brottslighet och sociala levnadsförhållanden är tydliga (Nationella 

operativa avdelningen 2015:9; Hallin 2014:18). 	

Det finns även bostadsområden där många är invandrare med otillräckliga ekonomiska 

resurser och känner sig exkluderade från både samhället och arbetsmarknad på grund av sitt 

ursprung. Bostadsområden som är socioekonomiskt svaga påminner om fragmenterade 

bostadsområden som innefattar normbrytande beteende som de boende inte själva kan 

hantera. För polisen utgör dessa områden stora utmaningar och kan i den bemärkelsen anses 

vara utsatta områden. Utsatta områden är då områden där kriminella har en stor inverkan på 

det lokala samhället där direkta påtryckningar som hot och utpressning förekommer. Det 

förekommer också indirekta påtryckningar som offentliga våldshandlingar, öppen 
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narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället (Nationella operativa 

avdelningen 2015:9, 11-13). 

Vårdpersonal utsätts för hot och våld, dels av personer som är drogpåverkade eller psykiskt 

instabila men även i områden som är brottsbelastade. Tillsammans med beskrivningen av 

problematiken i utsatta områden ser vi att riskutsattheten för ambulanspersonal är ett problem 

som bör undersökas vidare. Tidigare forskning visar också att det finns ett problem med hot 

och våld mot ambulanspersonal. Även om utgångspunkten i den tidigare forskningen inte har 

varit utsatta områden visar den på riskerna som ambulanspersonal utsätts för i sitt arbete.    

3	Tidigare	forskning		

I denna del kommer vi att presentera tidigare forskning. Den forskning som vi har tittat på 

lägger betoning på hot och våld mot ambulanspersonal samt effekterna av detta. Studierna har 

inte specifikt varit inriktade mot hot och våld i utsatta områden utan mer vilken typ av våld de 

utsätts för, vem som utsätter dem, hur det kan påverka ambulanspersonalen samt åtgärder för 

detta. Forskningen vi har valt till denna studie har bedrivits i fyra olika länder, däribland 

Sverige.  	

Det är få studier som har gjorts vad gäller risken att utsättas för hot och våld på arbetstid för 

personal inom den prehospitala sjukvården och hur det i förlängningen kan påverka hälsa och 

välmående hos den personal som utsätts. Det här gäller främst de som arbetar inom 

ambulanssjukvården, som ofta är de som träffar patient och anhöriga först, då läget kanske är 

som mest kritiskt. Ett sådant möte i sig är väldigt oförutsägbart och när det samtidigt sker på 

en plats som också kan vara oförutsägbar försätter det ambulanspersonalen i en väldigt utsatt 

position (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud 2010:5-6).  	

Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie kommer från studier gjorda i 

Iran, Turkiet, Canada och Sverige med ett tidsspann på 14 år. Förvånande nog, eftersom det är 

fyra länder med olika kulturer, visar resultaten att hot och våld mot ambulanspersonal idag 

snarare är regel än undantag, oberoende av vilket land du arbetar i. Enligt ett av forskarlagen 

(Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh 2012:105) är det därför viktigt att man 

fortsätter att bedriva forskning inom området i syfte att komma till bukt med problemet, som 

man menar har växt från att ha varit ett nationellt problem till att bli ett internationellt 

problem. Det fysiska och psykiska våldet som ambulanspersonalen tvingas utstå har både ökat 
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och blivit grövre det senaste decenniet (Deniz, Saygun, Eroglu, Ülger, & Azapoglu, 2016:296, 

299; Petzäll et al. 2010:10; Rahmani et al. 2012:105).  	

Att bli hotad med en pistol är ingen ovanlig syn för ambulanspersonal idag, men oavsett om 

syftet är att avlossa ett dödande skott eller inte (Petzäll et al. 2010:11; Deniz et al. 2016:297) 

så är det ett hot som gör en stor skada på ambulanspersonalen. Det gäller både på kort och på 

lång sikt. På kort sikt resulterar det i att den personal som varit med om en allvarlig händelse 

kan få ett mer utåtagerande förhållningssätt till sin omgivning, bli lättirriterad och emotionellt 

distanserad till familj och vänner (Regehr, Goldberg & Hughes 2002:508; Deniz et al. 

2016:296). Ett positivt inslag från studien i Kanada visar att personalen, efter en allvarlig 

händelse, började uppskatta och värdesätta sin familj mer (Regehr et al. 2002:508). Tyvärr 

visade sig det också vara den enda positiva effekten av att utsättas för hot och våld på 

arbetet.  	

Att bli utsatt för hot och våld på sitt arbete, eller rädslan för att bli det, har visat sig ha många 

negativa effekter hos ambulanspersonalen på längre sikt. Trots att många av svaren är 

återkommande i resultaten från respektive land så är listan på de negativa effekterna 

fortfarande lång. Den långvariga stress som ambulanspersonalen kan utsättas för kan leda till 

att deras allmänna välmående påverkas och leder till både mental och fysisk utmattning 

(Deniz et al. 2016:299-300). Det i sin tur resulterar bland annat i sömnsvårigheter, huvudvärk, 

trötthet, magproblem och en känslomässig avtrubbning. Det påverkar även 

ambulanspersonalens förmåga att utföra ett bra arbete (Deniz et al. 2016:296; Petzäll et al. 

2010:6; Regehr et al. 2002:510-511). Andra symtom som har visat sig vara vanligt 

förekommande är utbrändhet, depressioner och alkohol- eller drogproblem. Händer det något 

väldigt allvarligt kan personen drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Regehr et al. 

2002:505; Deniz et al. 2016:296).  	

Resultaten visar även hur personal inom ambulansen har lärt sig att stänga av sina känslor. På 

lång sikt kan det här skapa negativa effekter eftersom ambulanspersonalen själva anser att de 

får svårt att skilja mellan arbete och privatliv (Regehr et al. 2002:509). För många som arbetar 

inom ambulansen anser man samtidigt att hot och våld är en del av arbetet och att det är något 

som man har lärt sig att både hantera och acceptera. Vidare menar man att många av de 

situationer som man ställs inför som ambulanspersonal är oundvikliga. Det är situationer som 

man aldrig kommer ifrån så länge man arbetar inom ambulansen, för man kommer alltid att 

träffa olika typer av människor, både vad det gäller tillstånd och omgivande miljö (Deniz et 
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al. 2016:299; Petzäll et al. 2010:6; Rahmani et al. 2012:107; Regehr et al. 2002:508). Det här 

har dock medfört en ökad försiktighet och en riktad misstanke mot både patienter och deras 

omgivning (Petzäll et al. 2010:9).  	

Det har visat sig finnas en rad olika förklaringar till varför ambulanspersonalen dagligen 

utsätts för olika typer av hot och våld. Några anledningar till deras utsatthet är närheten till 

allmänheten och att arbeta i brottsbelastade områden men också patienter och anhöriga, som 

ofta är alkohol- eller drogpåverkade eller är psykiskt instabila. I vissa fall har det berott på den 

frustration som patienter eller anhöriga känner om de har behövt invänta ambulansen. Det har 

också att göra med en känsla av hjälplöshet, att inte kunna hjälpa en anhörig som är skadad 

eller sjuk, vilket också kan resultera i hot och våld mot ambulanspersonal (Deniz et al. 

2016:296-297; Petzäll et al. 2010:9, 11; Rahmani et al. 2012:105-107, 109). 	

Arbetsklimat, geografiskt område och att arbeta sena kvällar, nätter och helger påverkar också 

risken för ambulanspersonalen att utsättas för hot och våld i sitt arbete (Deniz et al. 2016:297; 

Rahmani et al. 2012:106). Här kan vi dock se en liten skillnad mellan länderna, i Sverige är 

risken att utsättas för hot och våld jämt fördelat över hela dygnet, med en liten ökning under 

helger (Petzäll et al. 2010:9). Däremot har det visat sig att risken för att utsättas för hot och 

våld inte har något att göra med varken arbetslivserfarenhet, kön eller vilken yrkesbefattning 

du har, det vill säga om du arbetar som exempelvis ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska 

(Petzäll et al. 2010:7). Däremot spelar kön in i andra sammanhang, som vilken typ av våld 

man riskerar att utsättas för. Kvinnliga medarbetare tenderar att utsättas för sexuella 

trakasserier och verbala hot i större utsträckning än män, medan männen å sin sida löper 

större risk för det fysiska våldet. Kvinnorna är även de som drabbas värst i sviterna från en 

händelse och därmed oftare faller offer för utbrändhet (Deniz et al. 2016:299). Då det i Iran 

inte arbetar kvinnor inom ambulansen är det främst här som ländernas kulturella skillnader 

framkommer (Rahmani et al. 2012:106). 	

Definitionen av en våldshandling råder det inga tvivel om bland ambulanspersonalen. Det 

beskrivs som en situation eller händelse där personalen under arbetstid har blivit hotad eller 

attackerad (Rahmani et al. 2012:106; Petzäll et al. 2010:9; Deniz et al. 2016:296). Vad gäller 

de verbala hoten och vilka händelser som leder till de negativa effekterna som nämnts ovan 

råder det delade meningar om och ambulanspersonalen menar att det är en subjektiv 

uppfattning (Petzäll et al. 2010:10; Regehr et al. 2002:507).  	
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Det som är mest förekommande mot ambulanspersonal är verbala hot (Deniz et al. 2016:297; 

Petzäll et al. 2010:10; Rahmani et al. 2012:105), ibland i samband med olika tillhyggen som 

flaskor, pistoler, yxor och stickvapen av olika slag. Det har även hänt att ambulanspersonalen 

har blivit hotad av hundar och av individer på mopeder. När det kommer till det fysiska våldet 

är puttar, slag, sparkar och bett det som är mest förekommande (Petzäll et al. 2010:10).  	

I nuläget upplever inte ambulanspersonalen att det finns det stöd som de önskar från 

arbetsgivare eller facket för att kunna minska det hot och våld som riktas mot dem (Regehr et 

al. 2002:511). Det finns önskningar från personalen att ledningen börjar lyfta problemet och 

tar det på allvar (Petzäll et al. 2010:10). Eftersom personalen upplever det så föredrar de 

därför att själva handskas med eventuella händelser som har påverkat dem negativt (Deniz et 

al. 2016:298; Rahmani et al. 2012:107) genom att vända sig till partner, familj och vänner för 

stöd. Det har dessutom visat sig vara det bästa och mest effektiva sättet för personalen att 

bearbeta en händelse (Regehr et al. 2002:511).  	

För att motverka och förbättra arbetet med hot och våld riktad mot ambulanspersonal önskas 

ett bättre och mer lättillgängligt underlag för hanteringen av detta. Enligt den personal som 

arbetar inom ambulansen ser man också en avsaknad av kunskap hos allmänheten. Genom 

utbildning och information om ambulansen och deras arbete tror man att det skulle kunna 

minska det hot och våld som de utsätts för, därför är detta något som efterfrågas av personalen 

själva (Petzäll et al. 2010:10; Rahmani et al. 2012:109).   

3.1	Sammanfattning	av	tidigare	forskning	

Sammanfattningsvis ser vi att det förekommer en rad olika risker bland ambulanspersonal, 

både nationellt och internationellt. Det här problemet har eskalerat de senaste 10 åren och det 

våld som ambulanspersonalen måste utstå är både psykiskt och fysisk. Det verbala våldet är 

mest förekommande och innefattar olika hot, i många fall i kombination med olika tillhyggen 

som exempelvis flaskor, pistoler och stickvapen. Det fysiska våldet förekommer också, om än 

i mindre utsträckning. Det kan vara allt från puttar, slag och bett. Den stress som det här 

skapar har flera negativa effekter på ambulanspersonalen, både på lång- och kort sikt. För att 

minimera det ökade våldet tror ambulanspersonalen själva att det bland annat krävs ett ökat 

stöd från arbetsgivaren och en bättre utbildning, både för dem själva men också för 

allmänheten. Med hjälp av teorier kan vi öka förståelsen för ambulanspersonalens 
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riskuppfattning kring hot och våld i utsatta områden. Nedan ges en närmare beskrivning av de 

tre teorier som används i den här studien. 

4	Teori		

I denna del kommer vi att presentera de teorier som vi har valt för att kunna analysera den 

empiri som vi har fått fram genom våra intervjuer. Vi har valt att använda oss av tre olika 

teorier för att på ett bra sätt kunna få en samlad bild av intervjupersonernas riskuppfattning i 

utsatta områden. Teorierna är riskförståelse, kulturteoretiskt perspektiv samt den relationella 

teorin om risk. Vi anser att dessa tre teorier är intressanta att använda då vi, liksom de 

teoretiker vi fokuserar på, menar att kontext, sociala relationer, normer och värderingar spelar 

roll för hur individer uppfattar risker, samt vilka risker som anses vara allvarliga. Genom att 

människor är en del av ett sammanhang - stad, samhälle eller en specifik kultur – lär de sig 

vad som är acceptabelt i gruppen och på så vis kan man få fördjupade kunskaper kring hur 

människors riskuppfattningar ser ut och hur de formas. Teorierna som presenteras nedan har 

vi valt för att kunna skapa en ökad förståelse för hur ambulanspersonal upplever risker i 

utsatta områden utifrån deras sociala kontext, riskförståelse och grupptillhörighet. Det finns 

indikationer i resultatet som tyder på att detta påverkar ambulanspersonalens riskuppfattning.  

4.1	Kulturteoretiskt	perspektiv			

Douglas och Wildavsky menar att det råder en oenighet kring vad som är riskabelt, hur 

riskabelt det är samt vad man ska göra åt det. De menar även att vissa faror är kända medan 

andra är okända, vilket innebär att en individ inte kan vara ständigt medveten om alla faror 

som existerar eller bedöma den sammanlagda risken som man ställs inför. Hur kan då 

människor avgöra vilka risker man ska ta och vilka risker man ska ignorera? Vad är det som 

avgör att man skyddar sig mot vissa faror medan vissa anses vara mindre riskabla? Det finns 

en möjlighet att de faror människor försöker undvika inte är de faror som kommer att skada 

dem mest (Douglas & Wildavsky 1982:1, 3).  	

Hur vi som individer uppfattar risker beror på i vilken kulturell och social kontext vi befinner 

oss i. Det finns en oavbruten process av mänsklig samverkan som kan öka förståelsen för hur 

människor uppfattar olika risker. Inom riskforskningen är det kulturteoretiska perspektivets 

intresse olika individers uppfattningar och föreställningar om hur risker och hot ser ut, samt 
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hur dessa föreställningar tillsammans med samhället i övrigt är sammanlänkande och på vilket 

sätt människor samverkar med varandra (Wall 2009:93, 95).  	

Alla samhällen är beroende av en kombination av rädsla och förtroende. Ett sätt att förstå 

förtroende är att lära sig om rädsla, där vissa rädslor är fysiska medan andra är sociala. Vissa 

människor anser att fysiska faror inte skulle vara lika farliga om de hade kunnat försäkra sig 

om att det fanns rättvisa och sociala stödfunktioner för att hantera dessa risker. Genom att 

undersöka vilka risker som är acceptabla men utan att se på deras sociala sammanhang begås 

ett misstag. Eftersom det finns olika sociala normer som styr beteenden påverkar det 

förmågan att bedöma vilka risker som bör vara mest skrämmande, vilka risker som är värda 

att ta samt vem eller vilka som bör ta dem (Douglas & Wildavsky 1982:6).  	

Meningen med detta perspektiv är att varje social gruppering eller samhälle ser på sin 

naturliga omgivning på olika sätt. Dessa olika sätt avgör i sin tur vilka faror som är värda 

deras uppmärksamhet. Genom att människor väljer att vara en del av en social gruppering 

eller ett samhälle blir de konstruerade att både ta och undvika olika typer av risker. Varje form 

av social gruppering har sin egen riskmapp där gemensamma värderingar ger gemensamma 

faror, vilket samtidigt betyder att det finns en överenskommelse om att inte vara rädd för 

andra saker (Douglas & Wildavsky 1982:6, 8 - 9).  	

I det kulturteoretiska perspektivet beskrivs en teoretisk modell kallad grid/group-analys. 

Modellen används för att kunna undersöka vilka egenskaper olika sociala grupper har samt 

gruppens normer och värderingar. ”Group” – tillhörighet, syftar till den gräns människor inom 

den sociala gruppen uppfört gentemot den yttre världen, medan ”grid” – struktur, syftar till de 

sociala skillnaderna och delegeringen av befogenheter som de använder för att begränsa hur 

människor beter sig mot varandra (Douglas & Wildavsky 1982:138-139).  

Utifrån de två egenskaperna kan man identifiera fyra kulturella grupper som kan användas 

som idealtyper varav vi har valt att fokusera på två av dessa i vår analys, den egalitära och 

hierarkiska kulturen. Hierarkiska kulturer utmärks av en hög tillhörighet och en hög struktur. 

Kännetecken är att de har en stark grupptillhörighet vilket leder till en varaktig kultur. De har 

likartade och stabila normer inom gruppen och har en stor tillit till institutioner. Egalitära 

kulturer utmärks av en hög tillhörighet och en låg struktur. Kulturer som dessa karaktäriseras 

av höga gränsvärden gentemot andra men låga värden när det kommer till den interna 
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strukturen. Stratifiering och social status har litet värde i dessa kulturer och man eftersträvar 

jämlikhet mellan människor (Wall 2009:98-99).   

4.2	Riskförståelse		

Teorin om riskförståelse härstammar till viss del från Karl Weicks teori om meningsskapande 

vid osäkra förhållanden och den kretsar kring begreppet meningsskapande, eller ”sense-

making”. Weicks teori grundar sig främst på psykologisk/socialpsykologisk teori som 

fokuserar på individers kognitioner (Wall 2010:7). Riskförståelse däremot, handlar om hur 

den sociala och kulturella omgivning, i vilket individen befinner sig i, påverkar hur denne 

uppfattar och hanterar risker. Genom riskförståelsen kan man få kunskap om hur 

meningsskapandet av risk går till inom olika sociala sammanhang samt bidra med en 

förklaring till en individs beteende i förhållande till risk. Riskförståelsen sammanlänkar det 

individuella och det samhälleliga som innefattar sociala samspel med andra människor samt 

det sammanhang som individen befinner sig i. Mellanmänskliga relationer, den fysiska 

omgivningen och lokalsamhället spelar en stor roll när det kommer till riskförståelsen. Familj, 

vänner och arbetskollegor har stor inverkan på individen, liksom de traditioner, normer och 

värderingar som finns i socialt avgränsade områden (Wall 2010:8; Olofsson & Öhman 

2009:275). En individ har både en riskperception samt en riskförståelse och dessa två behöver 

nödvändigtvis inte överensstämma. Ett exempel kan ges inom området rökning, där en person 

kan anse att risken med rökning är stor (riskperception) men att risken ändå anses som 

godtagbar då många andra personer i dennes omgivning röker (riskförståelse) (Olofsson & 

Öhman 2009:276).  	

En central del i teorin om riskförståelse är den meningsstruktur som kan ses som en bas för 

individens riskförståelse. Meningsstrukturen används på ett sätt som kan hjälpa individen med 

förenklingar av verkligheten och kan användas som en slags mall för hur fenomen bedöms 

och värderas. Meningsstrukturen består av fyra beståndsdelar: erfarenheter, 

individuell/kollektiv orientering, platsanknytning och social skiktning. Egna erfarenheter 

innebär kort att individer skapar modeller utifrån egna erfarenheter och därefter används dessa 

modeller för att kunna förstå och värdera olika fenomen och situationer i individens 

omgivning. Detta används sedan för att kunna bedöma den risk som är aktuell. 

Individuell/kollektiv orientering handlar om hur stor utsträckning individen, när denne 

befinner sig i ett visst socialt sammanhang, relaterar olika risker till de gemensamma 

uppfattningarna och de normer som existerar just där. Även den sociala positionen har 
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betydelse för meningsstrukturen. Individens position i samhället, som påverkats av individens 

identitet, socialiseringsprocess och förväntningar från andra blir en del av individen och i 

förlängningen då en del av meningsstrukturen. Platsanknytning handlar om individens relation 

till det lokala och att risken kan vara mer eller mindre knuten till en särskild plats. Platsen och 

dess karaktär, exempelvis klimat, kan ha en betydelse för individens riskförståelse. Även de 

normer och värderingar som individen har kan vara kopplade till specifika platser (Wall 

2010:10-11).  	

Riskförståelsen hos en individ är på olika sätt platsbunden och sker genom social interaktion, 

ofta inom ramen för en viss plats. Variationer i plats kopplad till riskförståelsen kan förklaras 

med hänsyn till exempelvis stad-landsbygd samt hur stort samhälle individen lever i. Detta 

innebär, som i fallet med den sistnämnda, att städer och samhällen kan vara skilda åt när det 

kommer till frågan om sociala mönster. Platsanknytningen, kopplad till riskförståelsen, kan 

undersökas genom fyra olika perspektiv: Yttre förhållanden – platsens karaktär, den plats 

individen befinner sig på och på vilket sätt en viss individ samspelar med denna omgivning; 

ömsesidigt beroende – direkt och indirekt sampel med andra individer, detta samspel gör 

individen beroende av andra människor; social tillhörighet – vi-känslan, eller hur individer 

innefattas i ett viss socialt sammanhang, samt värdegemenskap – exempelvis hur människor 

med liknande kultur finns i olika delar av samma stad eller kulturella likheter länder emellan, 

till exempel Västeuropa (Wall 2010:12).  	

	

	

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell av hur meningsstrukturen fungerar i relation till riskförståelse och beteende 

(Wall 2010:13). 
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4.3	En	relationell	teori	om	risk		

Boholm och Corvellecs relationella teori om risk fokuserar på hur olika personer uppfattar 

vad som är ett riskobjekt och vad för objekt som utsätts för risk. Den fokuserar på teorin och 

praktiken bakom varför och hur någonting anses vara en risk. Risk framkommer i relationen 

mellan vad som anses vara ett riskobjekt och vad för objekt som anses ligga i riskzonen, där 

riskobjektet under vissa omständigheter och tillfälliga aspekter utgör ett hot för föremålet i 

riskzonen (Boholm & Corvellec 2010:176).  	

Objekt är inte enbart materiella ting utan kan även vara fysiska, kulturella eller sociala 

föremål som kan avgränsas och väljas ut (Boholm & Corvellec 2010:177). Ett riskobjekt är 

någonting som anses vara farligt vilket samtidigt innebär att man sätter en etikett på det 

objektet som leder till att man definierar objektets konturer. Genom att betona vissa 

karaktäristiska drag av ett objekt ger man det en identitet, vilket också medför att man väljer 

att tona ner andra karaktäristiska drag och betrakta dem som mindre betydelsefulla. Detta kan 

exemplifieras genom ett exempel om hundar, där vissa arter av hundar potentiellt är farliga 

vilket utmärker dem som riskabla (Boholm & Corvellec 2010:179). Eftersom riskobjekt är 

kulturellt och socialt utformade så finns det möjlighet att ge dem olika identiteter beroende på 

omständigheter och vem som blir tillfrågad. För att återgå till exemplet med hundarna kan 

dessa ”riskabla hundar” anses vara ett oskyldigt offer för vårdslösa ägare. Att vara ett 

riskobjekt är inte något som är bestående utan snarare ”flytande”, med tiden identifieras nya 

risker och nya värden sätts på spel (Boholm & Corvellec 2010:179-180).  	

Ett objekt i riskzonen kännetecknas av att det är någonting som upplevs som värdefullt och 

förses med egenskaper som värde, förlust, sårbarhet och behovet av skydd.  Exemplet med 

hundar förklarar det genom att barn anses ska bli skyddade från att bli attackerade, skadade 

eller dödade av sådana farliga hundar. Hundarna ska, i sin tur, bli skyddade från vårdslösa 

ägare. Återigen är ingenting beständigt för objektet i riskzonen, det som är värt att beskydda 

idag behöver inte vara det imorgon eller nästa dag (Boholm & Corvellec 2010:180).  	

 

[Risk	object]	 	 (Relationship	of	risk)	 	 [Object	at	risk]	

Figur 2. Illustration av relationen mellan ett riskobjekt och ett objekt i riskzonen (Boholm & 

Corvellec 2010:179) 
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Vissa krav måste uppfyllas för att det ska vara en relation mellan ett riskobjekt och ett objekt i 

riskzonen. Först, relationer mellan riskobjekt och objekt i riskzoner är inte beskrivningar av 

verkliga händelser utan snarare hypotetiska händelser som eventuellt kan inträffa om vissa 

villkor är uppfyllda. Därefter, är relationen mellan objekten orsaksbunden. Det innebär att 

relationen mellan ett riskobjekt och ett objekt i riskzonen ska fastställa att det är riskobjektet 

som hotar objektet i riskzonen, hur den gör det och möjligen varför. Till sist är relationer 

mellan riskobjekt och objekt i riskzonen bundna till ett agerande som grundar sig på beslut 

och åtgärder. Kunskap om risk kräver handling, vilket i sin tur betyder att en relation mellan 

ett riskobjekt och ett objekt i riskzonen handlar om aktiva val. Sådan kunskap gör det möjligt 

att bedöma, besluta om och styra livet även under osäkra förhållanden (Boholm & Corvellec 

2010:181).  	

Riskobjekt, objekt i riskzonen och relationen mellan dessa objekt är inte konstruerade var för 

sig utan samtidigt och tillsammans. Utöver detta omformuleras och omdefinieras riskobjekt, 

objekt i riskzonen och relationen mellan dessa kontinuerligt och det kan även finnas flera 

olika sådana riskidentiteter samtidigt, eftersom olika människor eller grupper av människor 

har olika synsätt på olika saker. Det som är ett riskobjekt för vissa kan vara ett objekt i 

riskzonen för andra och det som anses vara riskobjekt idag kan anses vara objekt i riskzonen 

imorgon (Boholm & Corvellec 2010:181-182).   

4.4	Sammanfattning	av	teorier	

Det som sammanfattar dessa teorier är att kulturen och den omgivande sociala kontexten 

kring en individ har inflytande på hur den uppfattar och hanterar risker. Dessa teorier handlar 

om hur olika individers uppfattningar och föreställningar om risker och hot ser ut, samt hur 

dessa föreställningar tillsammans med samhället i övrigt är sammanlänkande och på vilket 

sätt människor samverkar med varandra. Även hur mellanmänskliga relationer och den 

fysiska omgivningen och lokalsamhället spelar roll när det kommer till vad en individ har för 

riskförståelse. Familj, vänner och arbetskollegor har stor inverkan på individen liksom de 

traditioner, normer och värderingar som finns i socialt avgränsade områden. Människor eller 

grupper av människor har också olika synsätt på saker, vilket innebär att det som kan vara ett 

riskobjekt för en person kan vara ett objekt i riskzonen för en annan person. Med hjälp av 

dessa teorier har vi kunnat analysera resultatet av våra intervjuer och skapat en förståelse för 

hur kulturer, egna erfarenheter och platser kan påverka gruppers och individers 

riskuppfattning för att utsättas för hot och våld i utsatta områden. Vi har även sett, med hjälp 
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av den relationella teorin, hur rollerna i olika sammanhang aldrig är bestående utan kan skifta 

beroende på hur situationen utvecklar sig.   	

5	Metod		

Under detta avsnitt kommer de arbetssätt som använts i studien att presenteras och detta 

kommer att göras i enskilda avsnitt för att skapa en tydlighet för läsaren. Det kommer framgå 

vilka metoder som har använts för att besvara studiens frågeställning, hur ambulanspersonal 

upplever risken att utsättas för hot och våld i sitt arbete när de befinner sig i utsatta områden, 

och vilket tillvägagångssätt som användes för att komma fram till studiens resultat. Avsnittet 

kommer att avslutas med studiens giltighet och tillförlitlighet samt hur vi har tillgodosett de 

etiska aspekterna. 	

5.1	Intervjumetod		

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Genom 

användandet av intervjuer kan man på kort tid ta del av många olika individers personliga 

uppfattningar och reflektioner kring ett specifikt samhällsfenomen. Intervjuer ger även en 

fördjupad förståelse för hur olika individers värderingar, ambitioner och känslor ser ut. 

Genom intervjuer kan man samla in informantens normer, språkbruk och det som tas för givet 

och därför är intervjuer ett oslagbart verktyg som kan återspegla en mängd olika 

samhällsfenomen. För att intervjuer ska kunna ge en sådan fördjupad kunskap gäller det för 

den som intervjuar att förstå dynamiken vid intervjutillfällena (Ahrne & Svensson 2013:56; 

May 2013:159).  

Semistrukturerade intervjuer använder tekniker från både den strukturerade och den 

ostrukturerade metoden och innebär att frågorna brukar vara specificerade, men det finns en 

större frihet för intervjuaren att gå vidare och klargöra svaren från informanterna med hjälp av 

fördjupande frågor för att på så vis kunna förstå vad informanten menade (May 2013:162). 

Detta kan anses vara ett problem när man ska jämföra intervjuerna men vi har ändå valt att 

använda oss av denna metod då vi ansåg att vi visste vad vi ville ha svar på under intervjuerna 

och att det skulle få vara stommen i vårt arbete. Men, då alla intervjuer är olika och människor 

har olika sätt att formulera sig på såg vi en styrka i att kunna komplettera vår intervjuguide 

med fördjupade frågor om så skulle behövas. Semistrukturerade intervjuer gör det också 

lättare för informanter att besvara frågor i egna ord och termer än exempelvis strukturerade 
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intervjuer och det ger, trots vissa fördjupade frågor som inte står i intervjuguiden, fler 

möjligheter till jämförelser än den ostrukturerade intervjuformen. Då denna metod erbjuder 

större frihet för intervjuaren och behovet av att förstå intervjuns innehåll och sammanhang är 

det mycket möjligt för forskaren själv att utföra denna typ av intervjuer (May 2013:163).  

5.2	Urvalsgrupp		

För att välja ut intervjupersoner till en studie kan man göra ett så kallat tvåstegsurval där man 

i första hand väljer den organisation som man vill göra intervjuer inom och få deras 

godkännande och därefter välja vilka anställda man vill intervjua (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2013:42). Då vi var intresserade av ett urval som består av ambulanspersonal som 

arbetar i utsatta områden i Stockholm valde vi därför ut en organisation som vi trodde skulle 

kunna ge oss detta. För att komma i kontakt med informanter för intervjuer behövs en 

ansvarig person inom organisationen som kan bidra med en förteckning över anställda. Det 

ger en möjlighet att göra slumpmässiga urval och på så vis vara säker på att urvalet inte är 

påverkat av ledningen eller cheferna inom organisationen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2013:42). I vårt fall var det dessvärre inte möjligt att få ta del av någon lista över anställda 

utan urvalet skedde av vår kontaktperson. Kontaktpersonen frågade de anställda på stationen 

om det fanns intresse för att ställa upp på intervjuer, vilket i sin tur innebar att vi inte hade 

kontakt med informanterna förrän intervjuerna ägde rum. Urvalsgruppen utgjordes av två män 

och fyra kvinnor där den med mest erfarenhet hade arbetat inom ambulansen i 30 år. Den med 

minst erfarenhet hade arbetat endast två år. Åldersspannet på informanterna var mellan 30 – 

60 år och yrkesrollerna varierade mellan ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare.  	

5.3	Planering	och	genomförande		

Planeringen inför denna studie tog sin början redan våren 2015 då en av oss gjorde praktik vid 

en ambulansstation i Stockholm. Där fick hon förslag på att undersöka vad poliser och 

ambulanspersonal anser vara en säker plats vid en allvarlig händelse. För att sedan, utifrån 

detta, kunna undersöka riskuppfattningen hos dessa två grupper för att se om det fanns 

upplevda skillnader. I det första stadiet av studien behöll vi denna idé men samtidigt 

rapporterades det om ambulanspersonalens utsatthet på olika nyhetskanaler och hemsidor. Det 

här ledde till att vi valde en annan inriktning på vår studie vilket var riskuppfattningen för hot 

och våld hos ambulanspersonal i utsatta områden. 	
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När ämnet var bestämt började vi se över eventuella kontakter för våra intervjuer vilket ledde 

till att vi kom i kontakt med en ambulansstation som var positivt inställda kring idén om vår 

studie. Ambulansstationen är belägen i en del av Stockholm där utsatta områden ingår i deras 

distrikt. Det var på denna ambulansstation som intervjuerna ägde rum. Vi fick tillgång till ett 

enskilt rum där vi kunde prata ostört med våra informanter vilket i sin tur skapade en 

avslappnad miljö. Där kunde informanterna prata öppet om deras upplevelser och åsikter 

kring ämnet vilket vi tyckte var av värde. Intervjuernas omfång var mellan 30–60 minuter. 

Intervjuerna spelades in på våra telefoner för att vi senare skulle kunna transkribera 

materialet. Vid transkriberingen gjordes både informanterna och materialet anonymt i syfte att 

inte kunna identifiera varken ambulansstation eller informanter genom materialet.  	

5.4	Analysmetod		

Vi har valt att använda oss av två olika analysnivåer, den empirinära och den hermeneutiska, 

som enligt oss är två nivåer som är sammanlänkade. Alvesson och Sköldberg (2015:491) 

menar att forskning i många fall influeras av andra nivåer som sker mer eller mindre 

medvetet. Empirinära metod ligger förhållandevis nära det empiriska datamaterial som man 

har införskaffat. Med andra ord ska man utgå från de empiriska data man har. Metoden 

handlar däremot inte endast om att presentera de data som finns utan teorin har också en 

betydande del i analysen. Men de valda teorierna och empirin är mer nära än andra metoder 

vilket innebär att teorierna inte bör komma för långt ifrån den empiri man har samlat in 

(Alvesson & Sköldberg 2015:125, 141). Den empirinära metoden har vi använt i syfte att ta 

reda på vad det är som egentligen sägs under intervjuerna, något som vi upplever är bra för att 

inte påverkas för mycket av den teoretiska utgångspunkten. 

 

När alla intervjuer var klara transkriberades materialet, och för att kunna se helheten i 

intervjutexterna analyserades dessa med hjälp av en analysmetod som kallas 

meningskoncentrering, som är ett exempel på den empirinära metod som vi har använt oss av 

i studien (Kvale & Brinkmann 2009:221). Tanken med meningskoncentrering är att bryta ner 

omfattande och komplexa intervjutexter för att få det mer överskådligt och tydliggöra det 

mest väsentliga i intervjun. Processen sker i fem steg. Till att börja med ska man läsa igenom 

alla intervjuer noga för att skapa sig en helhetsbild av materialet, för att efter det kunna 

fastställa de naturliga meningsenheterna i texten. I steg tre formuleras teman från varje 

meningsenhet, vilka ska vara de mest dominanta utifrån informantens svar. I steg fyra kan 
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man ställa frågor till meningsenheterna för att se att de teman som identifierades i steg tre är 

relevanta i och med studiens syfte. Slutligen binder man ihop alla teman till en deskriptiv text 

(Kvale & Brinkmann 2009:221-223). De teman som vi har valt att plocka ut och presentera i 

analysen är de mest förekommande utifrån informanternas svar.  

När analysen gjordes använde vi oss av en relativt empirinära tolkning men också av den 

hermeneutiska metoden. Denna metod har en grundläggande tanke att varje människa, för att 

kunna orientera sig i sin tillvaro, har en förståelse. Detta innebär också att forskare, eller 

studenter som vi, är ansluten till en kontext som är kulturellt och historiskt betingad. Vi har en 

uppfattning om vår verklighet som innehåller teoretiska referensramar som gör att vi är 

präglade av tolkningar och föreställningar även när vi skapar ny data. Utifrån detta får vi en 

hermeneutisk cirkel som handlar om förförståelse och förståelse (Alvesson & Sköldberg 

2015:199). Genom att vi har satt in våra teman från analysen i en kontext utifrån det vi redan 

visste om våra teorier anser vi att vi då har använt oss av den hermeneutiska metoden. Utifrån 

vår förförståelse kring ämnet och våra valda teoriramar, såg vi mönster i våra resultat som på 

så vis kunde analyseras. Denna förförståelse, som är en del av den hermeneutiska cirkeln, har 

präglat vår analys av materialet vilket i sin tur har gett oss ny förståelse kring vårt valda 

forskningsämne.  	

5.5	Studiens	tillförlitlighet	och	giltighet		

Reliabiliteten i en studie talar om hur stor tillförlitlighet en studie har (Kvale & Brinkmann 

2009:263), det vill säga om studien skulle genomföras av någon annan vid ett senare tillfälle 

skulle påvisa samma resultat. Det är svårt för oss att avgöra om studien har en hög reliabilitet 

eftersom vi omöjligt kan veta om informanterna, vid ett senare tillfälle, skulle upprepa samma 

svar till en annan intervjuare. Då vi tolkade deras svar som starka uppfattningar kring ämnet 

kan vi ändå tro att de skulle svara på ett liknande sätt vid en annan tidpunkt.  

En hög giltighet, eller validitet, innebär att man faktiskt mäter det som studien avser att mäta. 

Samtliga av våra informanter verkar ha uppfattat undersökningens syfte på samma sätt 

eftersom vi har kunnat se ett svarsmönster i våra intervjuutskrifter. Det skulle kunna ses som 

en bekräftelse på att vi har undersökt det vi är ämnade att undersöka med utgångspunkt i vårt 

syfte och våra frågeställningar (Kvale & Brinkman 2009:264).  
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5.6	Etiska	aspekter		

I vår studie har vi följt de etiska riktlinjerna, vilka är uppdelade i fyra olika områden - 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och slutligen forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann 2014:105). Nedan följer en beskrivning av respektive område samt hur vi har 

kunnat använda oss av dem praktiskt. Det första området kallas ”informerat samtycke” och 

innebär att forskaren upplyser informanten om vilket syfte undersökningen har, samt dess 

upplägg. Det ska även framgå tydligt för informanten om att ett deltagande i intervjun sker på 

frivillig basis och att man får avbryta när man önskar (Kvale & Brinkmann 2014:107).  	

Innan våra intervjuer påbörjades skickades ett informationsbrev ut till samtliga informanter 

som hade blivit tillfrågade och tackat ja till ett deltagande. När vi var på plats för intervjuerna 

förklarade vi för informanterna igen, både med det informationsbrev som skickats ut tidigare 

men också muntligen. Det här gjordes i syfte att ge informanterna en chans att ställa 

eventuella frågor kring studien men också för att vi som intervjupersoner ville försäkra oss 

om att de medgav samtycke till att delta.  	

Det andra området är konfidentialitet och innebär en form av överenskommelse mellan oss 

som intervjuar och våra informanter. Det handlar om att det privata data som framkommer 

under intervjuerna inte kommer att avslöjas, vilket innebär att det inte kommer vara möjligt 

att identifiera vilka de deltagande personerna i intervjuerna är. All information som på något 

sätt skulle kunna identifiera en informant vid en eventuell publikation måste godkännas av 

denne först, innan man publicerar det. Konfidentialitet handlar även om vem som kommer få 

tillgång till materialet (Kvale & Brinkmann 2014:109) och det var något som vi informerade 

våra informanter om, både verbalt och via informationsbrevet. Detta har hanterats genom att 

vi i vårt arbete har anonymiserat materialet så att informanterna är och förblir anonyma. Det 

har gjorts genom att benämna informanterna med intervjuperson 1-6. Vi har även 

anonymiserat olika platser som informanterna berättat om, samt vilken ambulansstation som 

vi har utgått från.  	

Det tredje området, konsekvenser, syftar till vilka eventuella konsekvenser ett deltagande 

skulle kunna innebära för respondenten. ”Att göra gott” är en etisk princip för att reducera 

risken för att respondenten skulle kunna ta eventuell skada. Ett deltagande i en undersökning 

ska uppväga det negativa, det vill säga att vinsterna av att exponera sig i studien ska vara 

större än nackdelarna (Kvale & Brinkmann 2014:110). Vi fick en positiv respons från våra 
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informanter om att det här området, hot och våld, var en viktig fråga att lyfta. Därför sågs ett 

deltagande som ett gott bidrag.  	

Det fjärde och sista området, forskarens roll eller forskarens integritet, handlar exempelvis om 

forskarens empati och moraliska integritet men också om känslighet och engagemang i de 

moraliska frågorna (Kvale & Brinkmann 2014:111). Detta är något som vi har tillgodosett 

genom att, bland annat, göra materialet anonymt och genomgående hållit en god ton gentemot 

våra informanter. Vi har också behållit datamaterialet och transkriberingen i sin helhet för oss 

själva medan valda delar, resultat och analys, har presenterats för berörda parter, exempelvis 

handledare samt examinator.  	

6	Resultat	och	analys		

I denna del kommer vi att redogöra resultatet av vår studie. Det kommer vi att göra utifrån de 

teman som vi har identifierat i analysen av det transkriberade materialet. Under respektive 

tema presenteras det som vi har kommit fram till i analysen av intervjuerna. Detta görs genom 

att skriva ut citat där intervjupersonerna kommer att benämnas som IP 1-6. Därefter har vi 

gjort en tolkning och en analys av materialet med hjälp av de teorier som vi har valt.  	

6.1	Risker	i	arbetsmiljön			

Enligt den tidigare forskning som vi har använt oss av visar resultaten att hot och våld mot 

ambulanspersonal idag snarare är regel än undantag (Petzäll et al 2010:6). Detta kan tolkas 

som att ambulansyrket är krävande och riskfyllt men samtliga av våra informanter upplever, 

trots detta, att deras arbete är utvecklande och roligt. De upplever även sitt yrke som lärorikt 

och omväxlande, där ingen arbetsdag är den andra lik. Trots medias beskrivning och det vi har 

kunnat se i den tidigare forskningen upplever alla informanter att ambulansyrket är ett 

givande arbete.   

 

Det är ett jätteroligt jobb, verkligen. Det är 

spännande, det är givande, det är omväxlande. 

Det är fritt, det är ansvarsfullt. Det är 

jätteroligt. (IP 4)  
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Det är ofta en hög arbetsbelastning och intensiva dagar där personalen sällan är tillbaka på 

stationen under sina arbetspass. Även om dagarna för ambulanspersonalen skiljer sig åt finns 

det vardagliga rutiner som ska följas. Det kan exempelvis vara att fylla på akutväskan och se 

till att ambulansen är fullt utrustad och körduglig.   

	

Vi har alla våra fasta rutiner, vår saker vi ska 

göra när vi är på jobbet men exakt vad vi ska 

göra under dagen, det beror på vad som 

händer. [...] Man går igenom bilen, kollar att 

allting funkar, tvättar.. (IP 3)   

	

Trots informanternas positiva inställning till sitt arbete ser vi samtidigt i resultatet av 

intervjuerna att ambulansyrket innebär att man vistas och arbetar i många olika miljöer. Vissa 

av dessa miljöer upplevs som mer riskfyllda än andra. De miljöer som ambulanspersonalen 

nämner är bland annat vägrenar vid trafikolyckor och byggarbetsplatser, men också i 

tunnelbanan och i olika hemmiljöer hos patienter. Våra informanter påpekar framförallt att en 

stor del av deras arbete innebär att de vistas på vägarna i höga hastigheter, främst vid prioritet 

1 larm. Dessa larm utgör idag nästan hälften av alla deras larmuppdrag.   

	

Nästan 50 % av våra uppdrag är ju prio 1 

uppdrag med blåljus och siren och det är ju en 

risk både för oss själva och andra 

medtrafikanter. Vi arbetar ofta utomhus, vi   

arbetar på vägar, på motorvägar, på 

landsvägar, vi kan jobba på byggen, i sådana 

miljöer som innebär risker. (IP 4)  	
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Men sen är det ju mycket arbetsmiljörisker. Vi 

är ju på många olika ställen, utsatta områden. 

Det behöver inte vara att vi är på något 

obehagligt ställe, det kan ju vara själva miljön 

i sig. (IP 5)  

	

Som vi kan se innebär ambulanspersonalens arbete att man vistas i miljöer som upplevs som 

riskfyllda. Vi ser även att hälften av deras uppdrag idag är prioritet 1 larm som innebär blåljus 

och höga hastigheter, vilket kan innebära en stor risk både för ambulanspersonalen själva och 

för deras medtrafikanter. Den bedömningen som görs av exempelvis en trafikrisk sker bland 

annat genom erfarenhet. Som vi kan se i resultatet har ambulanspersonalen erfarenhet av att 

vistas i trafiken eftersom hälften av deras uppdrag idag är just prioritet 1 larm. Efter varje nytt 

tillfälle som de vistats i trafiken skapas därmed nya erfarenheter som de kan bära med sig för 

att göra nya bedömningar av eventuella arbetsmiljörisker. Både erfarenheterna samt riskerna 

delas av medlemmarna inom gruppen. Det sätt ambulanspersonalen förstår de olika riskerna i 

arbetsmiljön kan kopplas till de gemensamma erfarenheterna de har av att jobba tillsammans 

och i samma miljöer. Den riskförståelse de skapat beror således av den sociala och rumsliga 

miljö de har gemensam (Wall 2010:10-11).  	

Risken med att befinna sig på vägar i hög fart är dock något som ambulanspersonalen är väl 

medvetna om och verkar acceptera. Även att de befinner sig på andra platser, som exempelvis 

vid vägrenar och tunnelbanor, kan det innebära en utsatthet och en risk som verkar vara något 

som också accepteras. Detta kan förklaras med hjälp av det kulturteoretiska perspektivet som 

beskriver att det finns normer inom ett begränsat samhälle som påverkar vilka risker som är 

värda att ta och vilka som bör ta dem. Vidare beskrivs det hur människor, genom att välja att 

vara en del av ett visst samhälle eller en social gruppering, blir konstruerade till att ta vissa 

risker och undvika andra (Douglas & Wildavsky 1982:6, 8-9). Genom denna förklaring kan 

man tolka det som att de som arbetar inom ambulansen idag tillsammans bildar en social 

gruppering och en kultur där de gemensamt kommer överens om vilka risker som är 

acceptabla och inte. I detta fall skulle man då kunna säga att de risker som de utsätts för, 

förutom hot och våld, är någonting som de verkar acceptera som en del av yrket och 

någonting som de ser som en naturlig del av deras valda profession. Som på vilken annan 

arbetsplats som helst så finns det en specifik kultur även inom ambulansen och det är den 
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kulturen som färgar gruppen, både vad det gäller uppfattningen om risker men också hur de 

ska hanteras. Det möjliggör även för hur riskerna bedöms och värderas inom gruppen, vilket 

gör det möjligt för oss att förstå varför ambulanspersonalen upplever vissa arbetsmiljöer som 

mer riskfyllda än andra.   

Det går även att analysera detta resultat utifrån den relationella teorin om risk. Alla riskobjekt 

är kulturellt och socialt utformade, vilket innebär att det finns möjlighet att ge dem olika 

identiteter beroende på omständigheter och vem som blir tillfrågad (Boholm & Corvellec 

2010:179-180). För de som arbetar inom ambulansen, vilket kan uppfattas som en egen 

kultur, verkar det finnas en överenskommelse om att vissa arbetsmiljöer kan uppfattas som ett 

riskobjekt, eftersom de hotar ambulanspersonalen när de försöker utföra sitt arbete. När 

ambulanspersonalen exempelvis arbetar på vägarna kan de bli påkörda av andra bilister, vilket 

gör att de blir ett objekt i riskzonen.  	

6.2	Utsattheten	för	fysiskt	och	psykiskt	hot	och	våld			

Våld, hot om våld och framförallt verbala påhopp är något som ambulanspersonalen måste 

utstå dagligen i sitt arbete och detta är något som upplevs ha ökat. Det är även ett ökande 

problem i andra länder, ser vi i tidigare forskning. Vi ser också att det finns en kultur hos 

ambulanspersonalen att man måste utstå en viss mån av psykiskt och fysiskt våld när man 

arbetar inom vården, något som vi också kan se i tidigare forskning (Rahmani et al. 2012:108, 

115). Informanterna i intervjuerna menar att det alltid kommer finnas personer som inte beter 

sig på ett bra sätt mot vårdpersonal.  

	

För nu sitter man där och blir kallad ”jävla 

fitta, jag ska slå ihjäl dig” och man rycker på 

axlarna ungefär (IP 6).   

	

Syftet med vår studie är att undersöka hur ambulanspersonalen förstår risker i arbetsmiljön i 

relation till utsatta områden, men våra resultat visar dock att förekomsten av hot och våld 

verkar vara oberoende av geografiskt område. Informanterna menar att olika former av 

missbruk och psykisk ohälsa finns i alla samhällsklasser. Det vill säga att det inte spelar 

någon roll vart patienterna bor, om det är ett utsatt område eller inte, utan att det är deras 
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tillstånd som avgör ambulanspersonalens utsatthet för hot och våld. Vi ser även i tidigare 

forskning att det är just patientens tillstånd som påverkar detta (Petzäll et al. 2010:9, 11; 

Deniz et al. 2016:299).  

 

För att det kan förekomma hot och våld i icke 

utsatta områden också och det gör det. Det 

finns många finare och bättre områden, om 

man nu kan kalla det så, där det också finns 

människor som mår dåligt och som har  

missbruk [...] (IP 4)  	

Men den största risken det är väl de här 

psykotiska patienterna som har mycket 

psykiska problem och de vet man ju aldrig  

var man har riktigt. [...] Det är väl den största 

patientgruppen som är farligast för oss. (IP 2)   

	

Hot och våld verkar alltså vara en vanligt förekommande företeelse för ambulanspersonal, där 

risken för att bli utsatt för angrepp verkar bero på patientens tillstånd. Enligt den relationella 

teorin (Boholm & Corvellec 2010) kan vi här se hur det finns objekt i riskzonen. Då patienten 

ringt ambulansen får man anta att dennes liv på något sätt är utsatt för en risk och därmed är 

objektet i riskzonen. När ambulanspersonalen anländer till individer med psykiska problem 

eller som är påverkade av droger kan situationen eventuellt ändras. Ambulanspersonalen blir 

istället objektet i riskzonen och de som utsätts för fara, medan riskobjektet då är patienten 

som hotar eller är våldsam mot personalen. Som vi tidigare visat är riskobjekt något som är 

socialt och kulturellt betingat och man kan ge dem olika identiteter beroende på vem som 

tillfrågas och vilka omständigheterna är. Ambulanspersonalen vet sedan tidigare att psykiskt 

sjuka patienter eller de med missbruk är en fara för dem vilket i sin tur har lett till att de har 

fått en identitet som "riskobjekt".  	

Här visas hur den relationella teorin om risk kan te sig och hur det som är ett objekt i 

riskzonen för vissa kan vara ett riskobjekt för andra (Boholm & Corvellec 2010:182). Det 
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visar även hur dessa kan skifta status från att vara objekt i riskzon till att bli ett riskobjekt som 

kan utsätta andra för skador. För att det ska vara en relationell teori om risk måste det också 

fastställas att riskobjektet utgör ett hot för objektet i riskzonen. Vi anser att det är uppfyllt då 

resultatet visar att det är de psykiska sjuka och drogpåverkade patienterna som utgör den 

största risken för hot och våld mot ambulanspersonalen.   

Det kan även dras kopplingar till det kulturteoretiska perspektivet som fokuserar på att 

gemensamma värderingar ger gemensamma hot och som då bidrar till en överenskommelse 

om att inte vara rädd för andra saker (Douglas & Wildavsky 1982:6, 8-9). Som vi visat 

tidigare i vårt resultat verkar det inte vara de utsatta områdena som främst utgör risken att 

utsättas för hot och våld, utan istället patientens tillstånd, som vi även ser i den tidigare 

forskningen (Petzäll et al. 2010:9). Då detta verkar vara en relativt genomgående uppfattning, 

att det är patientens tillstånd som påverkar förekomsten av hot och våld, tror vi återigen att det 

finns gemensamma värderingar inom ambulansen. Dessa värderingar visar att riskerna som 

kan uppkomma i kontakten med psykiskt instabila samt drogpåverkade patienter är de som är 

mest farliga för ambulanspersonalen när det kommer till hot- och våldssituationer. Genom de 

värderingarna kan det förklaras varför ambulanspersonalen inte anser att utsatta områden är 

ett lika stort problem som de psykiskt sjuka och drogpåverkade patienterna.   

6.3	Riskförståelse	i	utsatta	områden		

Bakgrunden och utgångspunkten med studien, efter att ha läst medias rapporteringar, var att 

arbetsmiljön i utsatta områden är ett stort problem för ambulanspersonal. Våra resultat har 

visat att det råder delade meningar till hur det förhåller sig med detta bland dem vi har 

intervjuat. Alla informanter verkar vara medvetna om att de befinner sig i ett utsatt område 

men att de verkar tänka olika kring det. Några anser att dessa områden kan vara farliga att 

arbeta i medan andra tar lite lättare på det. Vi kan se att det har förekommit händelser som 

tyder på att utsatta områden kan innebära en risk för ambulanspersonalen att arbeta i. 

 

Sen finns det ju områden som man vet har 

mycket gängkriminalitet men vi är ju där 

nästan varje dag också [...] Intervjuare: Ni 

känner er aldrig utsatta på så vis? Jag har inte 

tyckt så, jag har försökt bortse just för att  
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det finns så många andra som bor i de här 

områdena som faktiskt behöver vår hjälp. 

(IP 2)   

Vet man att man är i ett utsatt område och det 

är utomhus till exempel, då vill man bara få in 

patienten och dra därifrån. Är det ett lugnt 

villaområde då kan man ju ta det lite lugnare.  

Det är väl typ det som skiljer. (IP 6)  	

Ja, alltså det är ju som två skilda världar. I 

högsta grad är det. Det går inte att jämföra, jag 

menar här tänker man på att ha järnkoll på sin 

akutväska där man har läkemedel och sånt.   

[...] Man tänker på vart man ställer bilen och 

sådana saker och i ett icke segregerat område 

så finns ju inte det helt enkelt. (IP 1)  	

Och sånt där har jag varit med om förr, Hells 

Angels fanns ju i Bromma [...]. Visst har man 

varit utsatt för hot och våld. (IP 1)  

		

Vi ser att det råder delade meningar kring risken att utsättas för hot och våld i utsatta 

områden. Under intervjuerna framkom det att alla har en ökad riskmedvetenhet vad gäller 

utsatta områden, men att de tänker lite olika kring den. En förklaring till detta finns i teorin 

om riskförståelse, där meningsstrukturen har en bärande roll. De egna erfarenheter som varje 

individ har kan i detta fall spela en stor roll för hur man uppfattar risker. Det betyder att de 

som inte har någon tidigare erfarenhet från hot och våld i utsatta områden tenderar att se 

risken att råka ut för hot och våld som mindre än de som varit med om något. Om två kollegor 

utan tidigare erfarenheter av hot och våld arbetar tillsammans kan denna uppfattning 

förstärkas, då det blir en del av den individuella och kollektiva orienteringen. Det kan 

sammanfattas med att individer relaterar risker till de uppfattningar och normer som finns på 

den specifika platsen. Trots delade uppfattningar kring utsatta områden verkar det ändå finnas 

en medvetenhet kring dessa områden, att det är farliga miljöer att arbeta i.  
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Det kan också förklaras med hjälp av egna erfarenheter där individer med dessa uppfattningar 

kan ha varit med om situationer där de känt sig hotade, och på så vis har ett annat 

förhållningssätt till utsatta områden än de som inte varit med om något hotfullt. Det kan även 

förklaras med hjälp av riskförståelsens platsanknytning. Risker kan vara mer eller mindre 

kopplade till en specifik plats, i det här fallet utsatta områden, där upplopp och andra 

incidenter är möjliga scenarion. Vi anser att det kan bidra till en förståelse för att olika platser 

därför kan upplevas som mer farliga än andra att arbeta i, där man exempelvis inte dröjer sig 

kvar utomhus och reflekterar över vart man parkerar ambulansen (Wall 2010:10-11).  	

Inom den kulturteoretiska teorin utgår man från att varje individ blir en del av den sociala 

grupperingen som man tillhör och att man kollektivt inom gruppen har en gemensam 

uppfattning om dessa risker och hur de kan undvikas. Även om ambulanspersonalen inte alltid 

får välja vilken kollega som man ska arbeta med så har de ändå valt sitt yrke och därmed valt 

att tillhöra en specifik grupp. I gruppen skapas en gemensam riskmapp och det är den 

riskmappen som bestämmer just riskerna inom gruppen, vilka risker som bör tas och vilka 

risker som bör undvikas (Douglas & Wildavsky 1982:6, 8 - 9).   

Vi kan även se detta utifrån en relationell teori om risk där riskobjekt är socialt utformade 

utifrån olika omständigheter och vem som tillfrågas (Boholm & Corvellec 2010:179-180). 

Intervjuperson 2 menar att man ska försöka bortse från att det är ett utsatt område man 

befinner sig i för att istället fokusera på de patienter som behöver hjälp. Detta tolkar vi som att 

utsatta områden inte anses som ett riskobjekt i det här fallet, och därmed uppfattar inte vi att 

ambulanspersonalen skulle vara ett objekt i riskzonen. Däremot, utifrån intervjuperson 1 

skulle vi kunna tolka det annorlunda. Det framkommer att utsatta områden upplevs som en 

helt annan värld där man ständigt behöver vara vaksam på sin omgivning och sina 

tillhörigheter. Detta kan tolkas som att utsatta områden är ett tydligt riskobjekt där 

ambulanspersonal kan råka ut för hot och våld och på så vis bli ett objekt i riskzonen. 	

6.4	Riskhantering			

Resultatet visar att riskhantering är ett tema som är genomgående för alla informanter i vår 

studie. Det framkommer under intervjuerna att ambulanspersonalen hanterar risker genom ett 

förebyggande arbete, som kan innebära att man förbereder sig mentalt genom att förhålla sig 

till den information som SOS Alarm skickar. Det innebär också att när de vistas i nya miljöer 

sker en enklare granskning av omgivningen för att se att allt står rätt till.   
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[...] vad är det för uppdrag, vad är det för   

skada eller sjukdom. Vilken adress ska vi till, 

vilken tid på dygnet är det. Är det någon som 

vi vet är farlig sedan tidigare. [...] så kanske 

man scannar av omgivningen innan man går ut 

ur bilen, lite snabbt sådär, innan man åker in. 

(IP 5)  	

Men informationen är ju kortfattad så att man 

försöker ju ändå på något sätt bilda sig en 

uppfattning om vad det här kan handla om och 

många gånger så får man ju en känsla för vad 

det är man skulle kunna mötas av och 

analyserar risken i det. (IP 4)   

	

Därefter, i hanteringen av risk- och hotfulla situationer, har personalen lärt sig att hantera 

dessa situationer genom att backa eller försöka föra en dialog med patienten eller anhöriga. I 

situationer där ambulanspersonalen känner sig utsatta, som i hot och våldssituationer, 

tillkallas polis till platsen. Samtliga informanter menar att deras egen säkerhet går före 

patientens eftersom de själva inte kan rädda liv om de själva blir utsatta eller skadade.   

	

Alltså vi ska ju tänka på vår egen säkerhet 

först. Det är klart, att ibland är det svårt när 

man har en patient som är i behov av vård och 

det finns kanske anhöriga eller kompisar eller   

allmänhet på plats som är störande och 

hotfulla men det är ju polisen vi får larma då 

och är det en stor fara där vi blir attackerade på 

något sätt då får vi fly, vi får backa. (IP 4) 
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Gå därifrån är väl vanligast om man märker att 

det är ohanterligt annars kan man ju försöka 

diskutera [...] (IP 2)   

 

Det finns en medvetenhet hos informanterna om det stöd som organisationen kan erbjuda efter 

att en händelse har inträffat. Dessa händelser behöver inte vara extraordinära för att stöd ska 

ges, utan det sker utifrån varje enskild medarbetares önskan. Inom organisationen erbjuds stöd 

från utbildad personal men det förekommer också ofta samtal mellan kollegorna som ger dem 

en möjlighet att uttrycka sina känslor kring en specifik händelse som man har varit med om.   

	

Vi har ju i princip alltid kamratstödjare, alltså 

minsta lilla grej så erbjuder vi kamratstöd. Det 

är sällan vi tvingar på men ibland så övertalar 

vi om det. (IP 1)  	

Det är en väldigt vattentät organisation just om 

det händer oss något. [...] Eller om det är 

någon annan bil på stationen som har råkat ut 

för något så är det ändå så att vi pratar 

allihopa. (IP 3)   

	

Från det vi har kunnat läsa tidigare i texten ser vi att det sker en gemensam bedömning och en 

värdering av eventuella risker i den grupp som en individ har valt att vara en del av. Vi har 

även sett att det sker en gemensam hantering av dessa risker, vilket även framkom tydligt i 

våra resultat. Ambulanspersonalens arbete innebär ett omhändertagande av människor i olika 

tillstånd, i olika miljöer, där det förekommer situationer som kan utvecklas till något oväntat. 

Dessa oförutsägbara situationer är därför kanske en bidragande faktor till varför det krävs en 

gemensam syn inom just ambulansverksamheten, om vilka riskerna är för just dem och att 

man faktiskt förhåller sig till riskerna på samma sätt, vilket kan kopplas till det 

kulturteoretiska perspektivet som beskriver att gemensamma föreställningar ger gemensamma 

faror (Douglas & Wildavsky 1982:8-9). Detta för att snabbt kunna fatta gemensamma beslut 
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om hur de ska hanteras och därmed kanske kunna reducera risken att råka ut för eventuella 

händelser.  	

Den kultur som råder inom ambulansverksamheten får man lära sig från det att man blir 

anställd, under den introduktionskurs som hålls för alla nyanställda inom företaget. Genom att 

skapa en stark kultur bidrar man också till att skapa gemensamma värderingar och 

gemensamma förhållningssätt, både till andra och till sin omgivning. Det kan även inkludera 

hanteringen av risk- och hotfulla situationer, som enligt resultatet hanteras likadant inom hela 

verksamheten. Enligt den ambulanspersonal som vi träffade går alltid deras egna liv och 

säkerhet före patientens.  	

Genom att SOS Alarm inte alltid kan ge fullständig information om patienten eller miljön som 

de är på väg till åker ambulansen många gånger till dessa platser i blindo, som de själva 

uttrycker det. Det vill säga att de kan hamna i miljöer och bland människor som hotar deras 

existens, vilket också medför en förståelse för ambulanspersonalens hantering av sådana 

situationer, det vill säga att de backar.  	

6.5	Åtgärder	för	att	minimera	risker	

Bland de personer som vi har intervjuat verkar det finns en uppfattning om att utbildning kan 

vara en del av lösningen till problemet med hot- och våldssituationer. Idag förekommer en 

introduktion där de nyanställda på företaget får en kortare utbildning inom hot och våld, där 

man bland annat får lära sig hur man ska placera sig på olika platser eller hemmiljöer. Det 

ingår även en kortare demonstration och förklaring till hur man på rätt sätt bemöter patienter.  

	

[...] i den här introduktionskursen så finns det 

med en bemötandeutbildning vilket är jättebra 

för det kan förebygga många hot och våld 

situationer. Att man lär sig att hantera 

människor i kris och att man lär sig hantera 

människor som mår dåligt. (IP 4)  	
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Lite säkerhetstänk framför allt. Att man kan ha 

foten framför ytterdörren så att de inte slänger 

upp ytterdörren på en och kommer ut med 

någon kniv, så att man har kontroll på det.   

Att man kanske inte har båren bakom sig när 

man går in i en lägenhet för då kan man inte 

springa ut därifrån då det står en bår i vägen. 

(IP 2)   

	

Utbildningen de får vid introduktionstillfället upplevs inte vara tillräcklig, utan personalen 

önskar att det fanns fler återkommande utbildningar med inriktning mot samtalsmetodik för 

att bättre kunna hantera de hot- och våldssituationer som de ställs inför. I den tidigare 

forskning som vi har tagit del av ser vi också där hur viktigt personalen tycker att det är med 

utbildning för att kunna hantera sådana situationer (Petzäll et al. 2010:10; Rahmani 2012:109; 

Deniz et al. 2016:301). Då det finns en gemensam uppfattning om att deras jobb som 

ambulanspersonal inte är att hantera människor fysiskt, är det därför inte en 

självförsvarsutbildning som de främst önskar. Att hantera människor fysiskt är ett jobb för 

polisen som har både utbildning och utrustning för att hantera sådana situationer, något som 

ambulanspersonalen saknar.   

	

[…] men det kanske inte ska vara prioritet på 

att hantera folk fysiskt eftersom det kan bli 

väldigt väldigt farligt och det är inte vårt jobb, 

det är ett polisjobb. Jag är för det här med att   

backa och för det här med att hantera, att 

verbalt hantera hotfulla personer. (IP 4)   

	

Enligt våra resultat verkar det finnas en önskan om ändringar i vissa lagar för att kunna öka 

säkerheten för ambulanspersonalen i deras dagliga arbete. Dessa lagar existerar nu för att 

skydda patienten men ökar, i sin tur, utsattheten för ambulanspersonalen. De får idag väldigt 

lite information från SOS Alarm vilket gör att de åker på ett larmuppdrag med ovetskapen om 
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patienten man åker till är farlig eller inte. Detta kan uppdagas om polisen kommer i efterhand 

och undrar vad de gör på plats utan polisbeskydd. Ett genomgående resultat från våra 

informanter är att det finns en önskan om någon slags varning från SOS Alarm för specifika 

adresser som visar att det finns en potentiellt farlig person på detta ställe.   

	

Polisen och brandkåren får ofta veta de här 

sakerna men inte vi pga att vi hamnar i 

sjukvårdslagarna, det gör inte dem. När vi 

hamnar i sjukvårdslagarna av olika slag då 

låses allting i information, det blir hemligt för 

oss av någon anledning. Det är ju rätt farligt 

för oss också. (IP 2)  	

Jag vet att vi har pratat mycket om det här, om 

SOS skulle få rödmarkera adresser. (IP 6)   

	

Återigen kan vi se gemensamma uppfattningar kring förslag på hur problemen med våld och 

hot mot ambulanspersonal bör angripas och lösas. Utbildning samt ändrade lagar är något som 

verkar vara önskvärt ur ambulanspersonalens synvinkel. Tillsammans med tidigare 

uppfattningar inom ambulansyrket där många har liknande syn inom olika sakfrågor kan vi 

dra paralleller till det kulturteoretiska perspektivet där varje social gruppering ser på just sin 

omgivning på olika sätt. Genom de resultat som visats ovan skulle vi även kunna sätta in 

denna sociala gruppering i den grid/group - analys som beskrivs, där fyra idealtyper av sociala 

grupperingar förklaras och beskrivs utifrån vissa kriterier (Douglas & Wildavsky 1982:138-

139). Vi kan se kopplingar till både den hierarkiska samt den egalitära kulturen då vi upplever 

att ambulanspersonalen verkar ha en stark grupptillhörighet med likartade normer som vill 

liknande saker och har likartade uppfattningar inom många områden vilket bidrar till en 

varaktig kultur, men samtidigt verkar det finnas en strävan efter jämlikhet mellan individerna 

inom ambulansen där social status inte förefaller ha särskilt stor betydelse (Wall 2009:98-

99).  	

Om då detta sammanvävs med en relationell teori om risk (Boholm & Corvellec 2010) kan vi 

se att det som är ett objekt i riskzonen återigen är ambulanspersonalen då de inte får reda på 
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förhållanden som polis och brandkår får veta. Riskobjektet i detta fall är dessa lagar som 

hindrar ambulanspersonal från att få reda på angelägenheter som kan hjälpa dem att undvika 

hotfulla situationer, vilket i sin tur leder till en minskning av det hot och våld som är ett 

utbrett arbetsmiljöproblem inom ambulansyrket. 	

6.6	Sammanfattning	av	resultat	och	analys	

Sammanfattningsvis kan vi se i resultaten av vår studie att det finns en riskmedvetenhet hos 

ambulanspersonalen kring utsatta områden men att de tänker lite olika kring det. Resultatet 

visar även på att den bild som media beskriver inte stämmer överens med hur 

ambulanspersonalens verklighet faktiskt ser ut. Utsatta områden verkar inte vara det 

avgörande för att ambulanspersonalen ska utsättas för hot och våld. Det som däremot verkar 

vara den största risken för hot och våld kommer från psykiskt sjuka och missbrukande 

individer, vilket är den genomgående uppfattningen. Den överlag största risken för 

ambulanspersonalen är däremot när de vistas i trafiken vid prioritet 1 larm. Utifrån detta kan 

vi göra antaganden om att det finns gemensamma värderingar som ger gemensamma hot 

vilket bidrar till att de ser på andra risker som mindre farliga. Genom de värderingarna kan det 

förklaras varför ambulanspersonalen inte anser att utsatta områden är en lika stor risk som 

prioritet 1 larmen och de psykiskt sjuka och drogpåverkade patienterna.  

För att hantera hot- och våldssituationer använder sig ambulanspersonalen av den kunskap 

som de fick vid introduktionskursen. Informanterna betonar att det alltid är deras egna liv som 

går före patientens vid hotfulla situationer, vilket innebär att de backar och istället tillkallar 

polis. De åtgärder som ambulanspersonalen önskar för att bättre kunna lösa problemen med 

hot och våld är att det sker lagändringar samt att de får en bättre utbildning i samtalsmetodik, i 

syfte att kunna öka deras egen säkerhet när sådana situationer uppstår. Det finns liknande 

uppfattningar hos informanterna om hur hot och våld ska lösas och därför anser vi att det är 

ambulanspersonalen som grupp som har kommit fram till detta. Grupptillhörigheten verkar 

vara stor vilket kan kopplas till den hierarkiska och den egalitära kulturen.         

7	Slutdiskussion	

Syftet med den här studien var att skapa en ökad förståelse om, och en djupare inblick i 

riskuppfattningen hos ambulanspersonal som arbetar i utsatta områden. Genom vår studie, 

som handlar om hur ambulanspersonal upplever risken att utsättas för hot och våld i sitt arbete 
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när de befinner sig i utsatta områden, har vi fått ett resultat som visar att det finns en 

riskmedvetenhet kring utsatta områden, men att de tänker lite olika om det. Majoriteten av 

informanterna som deltog i vår studie upplever inte att det är de utsatta områdena som är den 

största faktorn för risken att utsättas för hot och våld. Istället kan vi se att informanterna anser 

att den största risken att utsättas för hot och våld är i mötet med de patienter som har psykiska 

sjukdomar eller missbruksproblem. Det som vi upplever som det viktigaste i vårt resultat är 

att det finns andra risker som upplevs vara större än risken att utsättas för hot och våld i 

utsatta områden. I mötet med patienter skapas en väldigt riskfylld miljö för 

ambulanspersonalen att arbeta i. Detta kan delvis bero på problemet med att 

ambulanspersonalen inte får nödvändig information om sina patienter på grund av de lagar 

som råder. För att ambulanspersonalen själva ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt 

arbete anser vi därför att det bör föras en diskussion kring eventuella lagändringar.	

Vi är medvetna om att vår studie är utförd under en begränsad tid och samtidigt är relativt 

liten, med endast sex informanter, vilket kan uppfattas som en begränsning och därmed en 

svaghet i studien. Om vi hade haft ett större urval tror vi att det hade kunnat bidra till en mer 

omfattande bild av ambulanspersonalens riskuppfattning i utsatta områden, vilket skulle 

kunna ge ett starkare och mer trovärdigt resultat. Däremot har denna studie kunnat ge en 

antydan om hur ambulanspersonalen själva tänker kring hot och våld i utsatta områden. I 

studien har vi använt oss av den metod som vi ansåg vara bäst lämpad för ändamålet, vilket 

var intervjuer, eftersom det ger en djupare inblick hos individer. Genom att utföra intervjuer 

gav vi informanterna en chans att uttrycka sig med egna ord, vilket inte hade kunnat göras vid 

en enkätundersökning. Eftersom riktlinjerna har följts och informanterna har fått chans att 

uttrycka sina svar på det sätt de önskat anser vi därför att vårt resultat är fullt rimligt trots 

storleken på studien.  	

Vi anser att ämnet riskuppfattning i utsatta områden bör diskuteras och utforskas vidare 

eftersom det handlar om ambulanspersonalens säkerhet och utsatthet. Framtida forskning bör 

ha ett större urval med fler informanter än vad vi hade i vår studie, vilket skulle kunna ge ett 

bättre underlag och en mer rättvis bild över hur det är att arbeta i dessa områden. Vidare 

skulle det kunna vara av intresse att forska kring detta område även i andra städer där utsatta 

områden är ett problem, för att på så vis eventuellt kunna visa att det är ett utbrett problem 

som bör tas på allvar.  	
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Det finns delar av vårt studieresultat som sammanfaller med specifika delar av den tidigare 

forskning som har gjorts inom området hot och våld mot ambulanspersonal. En del är, bland 

annat, att förekomsten av hot och våld främst kommer från psykiskt instabila och 

missbrukande patienter. Genom vår studie har vi kunnat bidra med en infallsvinkel om 

ambulanspersonalens uppfattning om hot och våld i utsatta områden. Vårt resultat visar, 

utifrån studiens utgångspunkt och bakgrund, att ambulanspersonalens egna uppfattningar om 

hot och våld i utsatta områden inte stämmer överens med den bild som media har målat upp. 

Bilden om att ambulanspersonalen blir attackerad när de befinner sig i utsatta områden 

stämmer inte överens med den bild som de själva har. Det finns andra risker som 

ambulanspersonalen anser vara större, exempelvis trafikrisker och psykiskt sjuka patienter 

och det är istället dessa risker som bör prioriteras och diskuteras.	
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Bilaga	1	-	Intervjuguide	
 

Öppningsfråga  

Hur är det att jobba inom ambulansen idag?  
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Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

  

Bakgrund  

Berätta lite om dig själv (ålder, utbildning etc.).  

Berätta om din bakgrund inom ambulansen. (hur länge har du arbetat där?)  

  

Riskobjektet 

Vilka risker finns det med ditt jobb? (Hur känner du inför det?) 

Hur ser det ut med risker för hot och våld? Sker det ofta?  

Har du själv varit med om någon händelse eller vet du någon annan som har varit med om 

något? (Vad hände? Hur löste ni det? Händelse hot & våld) 

 

Hantering av risk  

Hur hanterar ni dessa risker? 

Om något händer när ni är på plats (hot/våld) hur löser ni det med patienten?   

Förbereder ni er på något sätt när ni ska till utsatta områden?   

 

Organisation 

Hur pratar man inom organisationen angående risker? (Finns det något specifikt angående 

hot/våld)  

Hur hanteras det inom organisationen? 

Har du fått någon utbildning i riskhantering? (Var det en engångsgrej eller är det 

återkommande?)  

Känner du att den hjälper dig i en hot eller våldsam situation?  

 

Kontext (erfarenheter/upplevelser) 

Vad tycker du kännetecknar ett utsatt område? 

Om ni jämför ett uppdrag i ett utsatt område och icke utsatt område, hur skiljer sig situationen 

åt? 

Spelar det någon roll vilken kollega du åker med? 


