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SAMMANFATTNIG  

Att den prehospitala personalen utsätts för hot och våld framkommer i ett flertal studier som har 

gjorts inom detta område. Man ser tydligt att antalet arbetsolyckor till följd av hot och våld har 

ökat drastiskt.  Skillnaden i hot och våld mellan storstad och glesbygd är dock mindre 

väldokumenterad. Därför vill vi undersöka förekomst av och orsaker till hot och våld i jämförelse 

mellan glesbygd och storstad. Studien bedrivs som en kvantitativ enkätundersökning.  Totalt 112 

enkäter samlades in som sedan bearbetades och analyserades. Chi2 test användes för att jämföra 

resultatet.  Eftersom syftet med studien var att belysa förekomsten av hot och våld mot 

ambulanspersonal i glesbygd och storstad samt att studera skillnaderna mellan dessa kontaktades 

verksamhetschefen för fyra av Dalarnas 10 ambulansstationer samt verksamhetscheferna för sju 

ambulansstationer i Västra Götaland. När det gäller hot, hot/våld samt våld inom den prehospitala 

sjukvården i Sverige har vi genom denna studie påvisat en mängd skillnader mellan storstad och 

glesbygd. I storstad är det är en högre förekomst av hot och våld, fler män än kvinnor som 

drabbas samt en större andel våldsverkare som är alkohol- och drogpåverkade. Vidare visar vår 

studie att majoriteten av respondenterna i storstad har blivit utsatta för både hot och våld mer än 

en gång i halvåret i motsats till glesbygd där majoriteten var utsatta mer sällan. 

 

Nyckelord: hot, våld, ambulanssjukvård, akutsjukvård, threat, violence, paramedic, aggression.   
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INLEDNING 

Intresset för hot och våld mot ambulanspersonal ligger till grunden för denna studie. Vi är två 

sjuksköterskor med erfarenhet inom akutsjukvård, både på akutmottagning och inom 

ambulanssjukvård samt läser specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård. Känslan av 

att hot och våld ingår i jobbet och att det är något som man som ambulanssjuksköterska skall 

acceptera är något som har upplevts av författarna. Det har inte gjorts många studier om hot och 

våld mot ambulanspersonal utan detta är något som kommit framkommit under senaste åren. Då 

hot och våld mot ambulanspersonal är ett relativt outforskat område valde vi att undersöka 

förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal med en jämförelse av glesbygd och storstad.  

 

 

BAKGRUND 

Hot och våld är ett allvarligt inslag i arbetslivet idag. I denna uppsats definieras hot enligt 

Prismas uppslagsbok (1996) som "uttalad avsikt att tillfoga någon annan något ont" och våld 

definieras enligt Wikipedia (2009) ”våld är i juridisk mening vanligen varje användning av 

mekanisk kraft mot person eller sak”, www.wikepedia.se). Samhällsklimatet har blivit råare de 

senaste åren (www.lotidningen.se) vilket också påverkar ambulanssjukvården. Att den 

prehospitala personalen utsätts för hot och våld framkommer i ett flertal studier som har gjorts 

inom detta område (Suserud, Blomqvist & Johansson, 2002; Corbett, Grange & Thomas, 1998; 

Ferns, 2006). Om hot och/eller våld uppkommer vid mötet med patienten påverkas den vårdande 

relationen som är viktig för att få bästa möjliga vård (Suserud, et al. 2002). Risken för att hotfulla 

situationer skall uppstå ökar när ambulanspersonalen hamnar på platser där alkohol och droger 

finns, och även när de kommer i kontakt med människor med kriminell belastning eller någon 

form av psykisk störning. Risken för att utsättas för våldsbrott är generellt sett också större i 

storstad (SOU 2003:123). Det saknas dock studier om förekomst av hot och våld inom 

ambulanssjukvård i Sverige framförallt när det gäller skillnader mellan glesbygd och storstad.  

http://www.wikepedia.se/
http://www.lotidningen.se/
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Hot och våld i arbetslivet 

Det har skett en tredubbling av anmälningsfrekvensen av misshandelsbrott mellan år 1978-2002 

(www.scb.se)och trenden tycks fortsätta. Enligt Statistiska centralbyråns hemsida (www.scb.se) 

har 75 procent av Sveriges befolkning mellan 16-84 år blivit utsatt för någon form av våld eller 

hot om våld på arbetet under en 1 års period mellan år 2000-2001. Denna siffra motsvarar 520 

000 personer. 35 procent av dessa, 185 000 personer hade erfarit någon form av skada eller 

synligt märke och 60 000 personer hade fått så allvarliga skador att de fått uppsöka läkare, 

tandläkare eller sjuksköterska. Sålunda blev under år 2004, 580 000 människor utsatta för hot 

eller våld i sitt arbete, motsvarande 14 procent av den arbetsföra befolkningen (www.suntliv.nu). 

Om man vidare jämför dessa siffror med anmälningar av arbetsolyckor finner man att det mellan 

år 2000-2002 gjordes 3506 anmälningar om arbetsplatsolyckor till följd av hot och våld. År 2002-

2004 uppgick antalet anmälningar om arbetsplatsolyckor till följd av hot och våld till 7139, mer 

än dubbelt så många som de två tidigare åren (Sandström, 2007). Enligt Menckel (2000) är sex av 

tio anmälningar om arbetsskador av våld eller hot från vård och omsorg. Man ser tydligt att 

antalet arbetsolyckor till följd av hot och våld har ökat drastiskt (www.suntliv.nu).  

 

Av dem som drabbas av hot och våld är cirka två tredjedelar kvinnor (www.suntliv.nu; 

www.scb.se). Detta kan bero på att det är fler kvinnor som jobbar inom Hälso- och sjukvård 

(www.scb.se). Vidare har man sett att yngre löper större risk att utsättas för hot och våld än äldre 

vilket kan förklaras med att de som varit yrkesverksamma längre vet vilka risker som finns och 

hur man undviker och/eller bemöter dessa (Sandström, 2007). Mest utsatta är dock de människor 

som arbetar med riskgrupper såsom missbrukare, psykiskt sjuka, dementa och kriminella. Enligt 

arbetsmiljöverket hade 50 procent av de arbetslivsskador som rapporterats mellan år 2002-2004 

utövats av individer påverkade av alkohol eller droger (www.av.se).  

 

Människor som arbetar inom akutsjukvården möter i sitt yrke människor ur ett flertal riskgrupper, 

och hot och våld inom akutsjukvård är ett välkänt fenomen (Corbett, et al. 1998; Holliman & 

Wuertz, 1994). Jackson, Clare & Mannix, (2002) beskriver i sin studie att aggressioner från 

patienter är vanligt förekommande inom akutsjukvård. Enligt en enkät gjord av fackförbundet 

Kommunal utsätts allt fler inom hälso- och sjukvården för hot och våld i sitt arbete 

(www.lotidningen.se). 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.suntliv.nu/
http://www.suntliv.nu/
http://www.suntliv.nu/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.av.se/
http://www.lotidningen.se/
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 I en rapport skriven av Hjälte (2006) handlar akutsjukvård i allmänhet om människor som får 

skador med stora vårdbehov eller ådrar sig akuta sjukdomar. Detta gör att akutvårdspersonalen 

kommer i kontakt med patienter i väldigt olika situationer och omständigheter som skapar 

riskfyllda situationer. Tidigare nämnda studier tyder på förekomsten av verbalt hot, fysiskt våld 

och förekomst av vapen. Dessa kan förekomma på akuten, i väntrummet, i triagen eller i 

ambulansen (Corbett, et al. 1998). Sjuksköterskor och barnmorskor var den grupp som stod för 

22 procent av anmälningarna om hot och våldsolycksfall mellan år 2000-2002, medan 

motsvarande siffra för undersköterskor, sjukvårdbiträden och ambulansförare var 21 procent 

(www.suntliv.nu). 

 

Men även var människor bor i Sverige inverkar på risken att utsättas för våld i arbetslivet. 

Sålunda visar siffror från SCB på skillnader i hot och våld mellan storstad och glesbygd 

(www.scb.se). Under perioden 1978-2002 hade nio procent av befolkningen i Stockholm, sju 

procent i Malmö och Göteborg samt cirka fyra till fem procent i glesbygd blivit utsatta för hot 

och våld (www.scb.se). Dock har man under senare år sett att skillnaderna i hot och 

våldsfrekvens mellan storstad och glesbygd börjat suddas ut.  

 

  

 

Hot och våld i ambulanssjukvård 

En del av akutsjukvården utgörs av ambulanssjukvården som under senare tid blivit så mycket 

mer än bara ett transportsätt (Hjälte, 2006). Socialstyrelsen (2007) definierar följaktligen 

ambulanssjukvård som ”Den hälso- och sjukvård som omfattar undersökning, vård och 

behandling på hämtplats och/eller i ambulans”. Nya medicinska metoder, ny och bättre utrustning 

samt högre kompetens hos personalen gör idag ambulanssjukvården till en kvalificerad 

akutsjukvård. Ambulanspersonal ställs inför svåra situationer och hot och våld är vanligt 

förekommande (Corbett, et al. 1998). 

 

En rapport från arbetsmiljöverket redovisar att en tredjedel av personalen inom akutsjukvård 

(prehospital sjukvård ingår) blir utsatta för våld eller hot om våld (www.av.se). En studie 

genomförd i USA visar att 90 procent av den prehospitala personalen har varit utsatt för hot, 

http://www.suntliv.nu/
http://www.scb.se/
http://www.av.se/
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övergrepp eller våld från patienter, närstående eller annan (Pozzi, 1998). Chrilly , Chaboyer & 

Creedy, (2004) visar liknande siffror i sin studie där 61 procent av ambulanspersonalen hade 

blivit utsatta för hot och 25 procent hade fått fysiska skador i jobbet. Crilly, et al. (2004) visar att 

70 procent av ambulanspersonalen i deras studie varit utsatta för våld. Vidare visade en annan 

studie att 84 procent av ambulanspersonalen upplevde en osäkerhet i jobbet på grund av våld 

(Pozzi, 1998). En svensk studie gjord av Hedlin och Petersson (1998) redovisar siffror där 16 

procent av ambulanspersonalen på 17 av landstingens 22 ambulansstationer varit utsatta för våld 

och så många som 41 procent varit utsatta för hot och trakasserier. En studie gjord av Suserud, et 

al. (2002) åskådliggör att 80 procent av personalen som jobbar inom ambulanssjukvård i Borås 

någon gång blivit utsatta för hot och våld.  

 

Skillnader i hot och våld mellan storstad och glesbygd är dock mindre väldokumenterad. Den 

enda studie som har funnits som belyser detta är en magisteruppsats där de inte fann några 

skillnader i våldsfrekvens mellan storstad och mindre ort (Gustafsson & Larsson, 2008). Enligt 

Vårdförbundet (www.vardforbundet.se) saknas det fortfarande utredningar, undersökningar, 

rapporter och forskning om ambulanssjukvården i Sverige.  

 

Orsaker till hot och våld 

Antingen det är i storstad eller glesbygd, i individens hem eller ute på gatan så är patienten som 

mest sårbar när han/hon insjuknat, skadat sig eller när någon närstående insjuknat, skadat sig eller 

avlidit (Sanders, 2001). Olika faktorer bidrar till och påverkar så att situationen inte uppfattas på 

samma sätt av vårdare och patient. Ett exempel på detta är just det prehospitala skedet där 

människor inte alltid reagerar lugnt och sansat. Enligt Sandström (1996) är det de som känner sig 

maktlösa som begår våldshandlingar. Att inte ha makt över sig själv och sitt liv är grunden till 

dåligt självförtroende. En person som har makt över sig själv, är fri och har gott självförtroende, 

griper sällan till våld då han/hon kan se andra utvägar. Vidare är våld en reaktion på känslor 

såsom hjälplöshet och passivitet och socialt svaga grupper kan löpa större risk att begå våld och 

hot.  

 

Ambulanspersonal är en utsatt grupp som exponeras för många olika riskgrupper och 

utbredningen av dessa riskgrupper kan se olika ut i storstad och glesbygd. Det kan handla om 
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missbrukare såsom alkohol- och/eller drogpåverkade men även dementa eller personer med olika 

psykiska störningar och då framförallt schizofrena eller bipolärt affektiva störningar (Ferns 2005; 

Chrilly, et al, 2004; Lin & Liu, 2005). Det kan även vara personer med någon form av 

intoxikation, drog eller alkoholpåverkan men även endokrina tillstånd som hypoglykemi, 

hyponatremi, sepsis, meningit, koldioxidretention eller CNS tumörer (Walker, 1998). Ytterligare 

en grupp som nämns i flera studier är kriminella (Sandström, 1996; Walker, 1998). Dessa 

riskgrupper kan även gränsöverskridas så att psykiskt sjuka även är missbrukare och kriminella 

kan ha diabetes och råkat ut för en hypoglykemisk chock. Andra orsaker till våldsamt beteende 

från patient kan vara bemötandet från ambulanspersonalen, att det brister i organisationen eller 

frustration från patienten på grund av missnöje mot sjukvård eller samhälle (Ferns, 2005). Även 

anhöriga eller personer runt den skadade eller sjuke kan vara en del av hotbilden (Lin & Liu, 

2005; Walker, 1998; Pozzi, 1998). Som ambulanspersonal vet man aldrig vad som väntar på 

olycksplatsen.  

 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det finns för få utredningar, undersökningar, rapporter och forskning om ambulanssjukvård i 

Sverige. Litteraturgenomgången visar att en hög andel personer utsätts för hot och våld och att 

orsaken till hot och våld kan relateras till socialt svaga grupper. Dock har vi endast funnit ett fåtal 

studier som beskriver skillnader när det gäller förekomst av och orsaker till hot och våld mellan 

glesbygd och storstad inom ambulanssjukvård.  

 

Syftet är att undersöka förekomst av hot och våld mot ambulanspersonal och skillnader mellan 

glesbygd och storstad utifrån följande frågeställningar: 

 

Förekommer hot och våld mot ambulanspersonal? 

Hur ofta förekommer hot och våld? 

Vilken typ av hot och våld förekommer? 

Vilka personer är det som utsätter ambulanspersonalen för hot och våld och hur upplevs detta av 

ambulanspersonalen? 

Finns det könsskillnader? 
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METOD  

Undersökningsplats 

Undersökningen gjordes på fyra ambulansstationer inom Dalarnas län och sju ambulansstationer 

inom Västra Götalandsregionen.  

 

Område ett består av 275 618 invånare och är indelat i 15 kommuner( www.ne.se ). 

Ambulanssjukvården består av 11 ambulansstationer. Det finns 35 ambulanser att tillgå inklusive 

reservambulanser, varav 22 är i drift vardagar. Under perioden 1 december till 30 april varje år 

finns även en extra ambulans placerad att tillgå (www.itdalarna.se).   

 

Område två består av 493 502 invånare. (http://www.scb.se). 

Sedan den 1 oktober 2007 ansvarar en privat entreprenör för ambulanssjukvården och liggande 

sjukresor inom verksamhetsområdet . I område två finns nio ambulanser i ordinarie drift under 

hela dygnet samt ytterligare åtta ambulanser under dagtid och ytterligare sex stycken i reserv. I 

verksamhetsområdet utförs ca 56000 uppdrag per år (www.ulfabgruppen.se). 

Universitetssjukhuset i området har det övergripande ansvaret för tillgängligheten och 

tillhandahåller ambulansöverläkare samt utbildningar för ambulanspersonalen. Totalt arbetar ca 

150 personer i verksamhetsområdet. Det ingår alltid minst en legitimerad sjuksköterska vid alla 

uppdrag. Från och med 2007-10-01 driver universitetssjukhuset OLA-verksamheten i egen regi. 

(OLA-ambulans: olycksfall-akut-ambulans). Det finns i dag två OLA-ambulanser i drift dygnet 

runt. OLA-ambulansen tjänstgör alltid legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning i 

anestesisjukvård samt ambulanssjukvårdare med undersköterskeutbilning och 20 veckors 

ambulanssjukvårdsutbildning. OLA-personalen genomgår riktade ledningsutbildningar 

(www.sahlgrenska.se).  

 

Område tre består 100 985 invånare (http://www.ne.se). Över 70 % av personalen är 

sjuksköterskor vilket innebär att det minst arbetar en legitimerad sjuksköterska i varje ambulans. 

Ambulansstationen har tre dygnsambulanser, fem dagambulanser och ett ledningsfordon 

(www.sas.vgregion.se).  

 

 

http://www.ne.se/
http://www.itdalarna.se/
http://www.scb.se/
http://www.ulfabgruppen.se/
http://www.sahlgrenska.se/
http://www.ne.se/
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Datainsamling 

Studien startade med en litteraturgenomgång för att studera vad som är gjort inom området. 

Sökningar gjordes i databaserna CIHNAL, Medline och Google. Sökorden som användes var hot, 

våld, ambulanssjukvård, hälso- och sjukvård, akutsjukvård, threat, violence, paramedic, 

aggression, physical och prehospital. Sökorden användes i olika kombinationer på både svenska 

och engelska. Sökningarna i CIHNAL och Medline begränsades till att omfatta peer-reviewed 

artiklar. Funna artiklars abstrakt lästes och de som inte överrensstämde med syftet exkluderades. 

 

Studiedesign 

Studien bedrivs som en kvantitativ enkätundersökning i form av en prospektiv tvärsnittstudie. 

En kvantitativ ansats innebär att undersökningen är färdigstrukturerad redan i teori och 

problemformuleringsfasen. Detta gör att bearbetningen av information är mycket lättare än vid 

kvalitativ ansats. Oavsett vilken teknik som används för att samla in information så har de 

gemensamt att uppläggning och planering ska vara klara innan insamling av information startas. 

Validiteten är beroende av vad som mäts och om detta är klarlagt i frågeställningen (Holme & 

Solvang 1991). Det finns olika sätt att försäkra sig om validiteten hos ett instrument. I detta fall är 

validiteten av god kvalitet genom att konstruera enkäten så att den tillgodoser på förhand 

bestämda kriterier. Dessa kriterier var att kunna avgöra vilka typer av hot och våld 

ambulanspersonal utsattes för och vem som står för hot och våld. Samtliga dessa punkter skulle 

kunna jämföras mellan storstad och glesbygd.  

 

 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann bearbetning av informationen 

är (Patel och Davidsson 1994; Holme & Solvang 1991). För att undersöka reliabiliteten i denna 

studie genomfördes en pilotstudie där en mindre grupp om tre personer fick svara på enkäten 

varefter dessa intervjuades om enkätinnehållet. Härigenom kunde det avgöras om enkäten 

uppfattades av respondenterna som det var tänkt och förändringar de formuleringar som var 

oklara kunde göras. När denna genomgång var klar skickades enkäterna ut för den egentliga 

undersökningen.  

 



 

 

 

8 

 

 

Frågeformulär 

Hur frågor och svarsalternativ utformas kan påverka svaren. Därför ska formuläret byggas upp på 

sådant sätt att det stämmer så bra som möjligt med det teoretiska utgångspunkt och resonemang 

som ligger till grund för arbetet. Ett frågeformulär får gärna innehålla frågor och svarsalternativ 

av olika karaktär (Holme & Solvang 1991). Ett frågeformulär bör inledas med att klargöra syftet 

med undersökningen samt betona att respondentens deltagande är av stor vikt för 

undersökningens genomförande. Lika viktigt är att klargöra att all information kommer att 

behandlas konfidentiellt och att deltagandet är anonymt (Patel & Davidsson, 1994). För att 

respondenten inte ska tappa intresset för att fylla i enkäten bör denna inte inledas med 

kontroversiella frågor. Enkäten bör inte heller vara för omfattande för att inte riskera ett alltför 

stort bortfall. Följaktligen bör själva enkäten inledas med några faktainriktade frågor som 

uppvärmning, följt av mer kontroversiella frågor för att i slutet avrundas med några 

oproblematiska frågor igen (Holme & Solvang 1991).  

 

I det frågeformuläret som satts samman för denna studie har hänsyn tagits till ovan nämnda 

riktlinjer. Frågorna är upplagda med den ordningen att de börjar med demografiska data för att 

sedan gå över till att fokusera på hot och våld. Frågorna är av typen dikotoma, kategoriska 

faktafrågor samt lickertskalor. De dikotoma och kategoriska faktafrågorna hade i första hand som 

syfte i enkäten att undersöka förekomsten och typ av hot och våld. En lickertskala med ordnade 

kategorier; inte hotad alls, lite hotad, hotad och mycket hotad har i två frågor används för att 

undersöka hur respondenterna upplevde hot och våld. För frågeformuläret se bilaga 1.  

 

Studiepopulation 

Verksamhetschefen för fyra av tio ambulansstationer i område ett samt verksamhetscheferna för 

sju ambulansstationer i Västra Götaland kontaktades. Dessa informerades om studien och 

tillfrågades om tillåtelse att genomföra en enkätstudie som inkluderade de olika 

ambulansstationerna. I område ett utsågs en kontaktperson på vardera station som såg till att 

enkäten (bilaga 1) och följebrevet (bilaga 2) kom ut till alla medarbetare. Information till 

kontaktpersonerna på de olika stationerna skedde via e-mail och telefon. Med varje enkät följde 

ett följebrev med information om enkäten, datum för inlämning och ett svarskuvert. I område ett 
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samlade kontaktpersonerna in de ifyllda enkäterna och skickade tillbaka dessa till 

studieansvariga.  De ifyllda enkäterna hämtades efter avslutad undersökning av författarna. I 

område tre lämnades en uppsamlingsbox på ambulansstationen där ifylld enkät kunde lämnas.  

För stationerna i område två utsågs ingen kontaktperson. Enkäten lades ut på 

ambulansstationernas intranät av ledningen i form av en webbsida där respondenterna genom att 

klicka på enkätlänken enkelt kunde komma åt frågorna. Efter att enkäterna fyllts i av 

respondenterna mailades dessa till oss. I område två låg enkäten ut på intranätet i två månader där 

även verksamhetscheferna blev kontaktade för att lägga ut en påminnelse för personalen att fylla i 

enkäten. I område ett och tre fanns enkäten ute för ifyllnad i två veckor.  

 

Etiska aspekter  

Enligt riktlinjerna på Högskolan i Borås (www.hb.se) behöver ingen ansökan till etiska 

kommittén utföras vid utförande av enkätstudien. Alla deltagare informerades om att medverkan 

sker på deras villkor och de kan när som helst välja att avbryta sin medverkan och kan även välja 

att inte svara på frågorna. Det insamlade materialet behandlades konfidentiellt.  

  

Dataanalys 

När det gäller de kvantitativa data användes både deskriptiv och analytisk statistik. Chi2 test 

användes för att jämföra storstad och glesbygd. Ickeparametrisk statistik användes i de fall 

nominal eller ordinaldata analyserades. I detta fall utgjordes nominalskala av mätvärden i 

kategorier som till exempel kön, yrke och övriga demografiska data. Ordinalskala utgjordes i 

enkäten av mätvärdena som skattade en rangordning såsom: ”inte hotad”, ”lite hotad”, ”hotad”, 

”mycket hotad”.  

 

http://www.hb.se/
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RESULTAT 

Svarsfrekvens och demografiska data 

Av 67 möjliga respondenter i område ett svarade 56 på enkäten varav 28 var kvinnor och 28 var 

män. Av 136 möjliga respondenter i område två och tre svarade 56 på enkäten varav 48 var män 

och 8 var kvinnor. Majoritet av ambulanspersonal i storstad i denna undersökning representeras 

av män i jämförelse med ambulanspersonalen i glesbygd där antalet män och kvinnor är lika. Det  

fanns en statistiskt signifikant större andel män (86 procent, p>0,01) i storstad jämfört med 

glesbygd. Det fanns ett signifikans större andel kvinnor (50 % p>0,01) i glesbygd jämfört med 

storstad. I yrkeskategorigruppen dominerar legitimerade sjuksköterskor både i storstad och i 

glesbygd. Se tabell 1.  

 

 

  

Tabell 1: Demografiska data 

 Storstad =56(%) Glesbygd =56(%) Signifikansnivå 

Män 48 (86) 28 (50) P > 0,01 

Kvinna 8 (14) 28 (50) P > 0,01 

Ambulanssjukvårdare 12 (21) 20 (36) NS 

Sjuksköterska 44 (79) 36 (64) NS 

< 1 år yrkeserfarenhet 4 (7) 3 (5) NS 

1-5 år yrkeserfarenhet 16 (29) 15 (27) NS 

> 5 år yrkeserfarenhet 36 (64) 38 (68) NS 
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Förekomst av hot och våld 

När det gäller hot och våld kan observeras skillnader mellan storstad och glesbygd. Det finns en 

statistiskt signifikant större andel ambulanspersonal i storstad (87,5 procent p>0,05) som blivit 

utsatta för hot och/eller våld (se tabell 2). Av respondenterna tillhörande storstadsregionerna 

uppger 52 procent att man hade upplevt både hot och våld, medan 30 procent upplevt att man 

blivit utsatta för endast hot.  I glesbygdsregionerna upplevde 36 procent respondenterna att man 

utsatts för hot och våld medan 28,5 procent endast upplevt hot. Se tabell 2. När det gäller 

könsskillnader finns det inga statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor vad gäller 

de som blivit utsatta för enbart våld. Däremot föreligger en statistisk signifikant större andel män 

i storstad som både blivit utsatta för hot (21 procent, p>0,05) och hot och våld (50 procent, 

p>0,001) jämfört med kvinnor, hot (3,5 procent ), hot och våld (7 procent).  

 

Tabell 2: Förekomst av olika grupper av hot och våld fördelat på glesbygd och storstad 

Grupper av våld och hot Storstad n = 56 (%) Glesbygd n= 56(%) Signifikansnivå 

Hot 17 (30) 16 (28,5) NS 

Våld 3 (5) 0 (0) NS 

Hot och våld 33 (52) 20 (36) NS 

Totalt utsatt för hot 

och/eller våld 49(87,5) 35 (62,5) P > 0,05 
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Olika typer av hot 

 

 

Figur 1: Olika typer av hot  

 

De mest förekommande hoten är svordom och hot om slag. Det fanns en statistiskt signifikant 

större andel personer som blivit utsatta för hot såsom dödshot (p>0,05) och hot om slag (p>0,02) 

i storstad jämfört med glesbygd. Sexuella hot, könsord och situationer med mycket folk och 

alkohol/droger inblandat har uppgetts av några respondenter i storstad under rubriken ”annat 

hot”. I glesbygd förekom sexuella hot i kategorin ”annat hot”. Se figur 1.  
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Olika typer av våld 

 

 

Figur 2: Olika typer av våld 

 

De mest förekommande typer av våld inom glesbygd och storstad var knuff och slag med 

knytnäve. Det finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan glesbygd och storstad och inte 

heller fanns det några statistiskt signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i glesbygd när 

det gäller utsatthet för våld. Stryptag, att få saker kastade mot besättningen, biten av patient, 

spottad var några alternativ som respondenterna i storstad har uppgett under rubriken övrigt. 

Respondenterna i glesbygd har inte beskrivit något under rubriken övrigt. Se figur 2. 
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Typ av person som står för hot 

Alkoholpåverkade personer (44 procent) står för den största andelen av verbalt hot mot 

ambulanspersonal i glesbygd följt av psykiskt sjuka personer (31 procent) och alkohol- och 

drogpåverkade personer (31 procent). Den största gruppen av personer som uttalar hot mot 

ambulanspersonal i storstad är alkoholpåverkade (59 procent) följt av alkohol- och 

drogpåverkade personer (51 procent) och därefter psykiskt sjuka personer (43 procent). Vid en 

jämförelse mellan glesbygd och storstad finns en signifikant större andel personer som är både 

alkohol- och drogpåverkade (p>0,05) i storstad.  Se tabell 3.  

 

Tabell 3. Typ av person som uttalar hot.  

Typ av person 

Storstad 

n=49(%) Glesbygd n=35(%) Signifikansnivå 

Alkoholpåverkad 29 (59) 28 (44) NS 

Drogpåverkad 19 (39) 8 (13) NS 

Alkohol- och 

drogpåverkad 25 (51) 11 (31) P > 0,05 

Dement 8 (16) 6 (10) NS 

Psykiskt sjuk 21 (43) 11 (31) NS 

Annan
1
 9 (18) 4 (11) NS 

   1 
Kriminella personer, anhöriga, vänner, normal person med invandrarbakgrund och människor runt hämtplats 

ingår kategorin ”annan” i storstad. Patient med diabetes och en opåverkad person ingår respondenterna under 

kategorin ”annan” i glesbygd. 
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Typ av person som står för våld 

Ambulanspersonalen i storstad utsätts för våld i högre frekvens av alkoholpåverkade personer (51 

procent). Detta följs av alkohol- och drogpåverkade personer (45 procent), psykiskt sjuka 

personer (37 procent) och drogpåverkade (31 procent). I glesbygd är det alkoholpåverkade 

personer (31 procent) som står för den högsta andelen av våld mot ambulanspersonal följt av 

både alkohol- och drogpåverkade personer (26 procent) och psykiskt sjuka och dementa (17 

procent). Det finns en statistiskt signifikant större andel alkoholpåverkade personer (p>0,05) och 

drogpåverkade (p>0,02) i storstad jämfört med glesbygd. Se tabell 4. 

 

En deltagare i storstad uppger följande:  

”Att ta hand om patienter som är drogade, till exempel GHB innebär i och för sig en hotfull 

situation. Körde ambulansen vid ett tillfälle då min kollega bak i hytten fick ett knytnävsslag av 

en drogpåverkad patient”.  

 

En annan deltagare säger att ”hot och våld beror så mycket hur man upplever det. Känner mig till 

exempel oftast inte rädd för någon gammal dement person som kan vara mycket aggressiv och ful 

i mun. Medan en yngre person som kanske är känd för våldsamhet upplevs som hotfull vid 

minsta tecken på labilitet”. 

 

Tabell 4. Typ av person som står för våld 

Typ av person Storstad n= 49(%) Glesbygd n=35 (%) Signifikansnivå 

Alkoholpåverkad 25 (51) 11 (31) P > 0,05 

Drogpåverkad 15 (31) 2 (6) P > 0,02 

Alkohol- och 

drogpåverkad 22 (45) 9 (26) NS 

Dement 8 (16) 6 (17) NS 

Psykiskt sjuk 18 (37) 6 (17) NS 

Annan
1
 5 (10) 2 (6) NS 

   1 
Anhöriga, vänner och patienter med oklara problem ingår under kategorin ”annan” av respondenterna i storstad. 

Kompis till patient ingår under kategorin ”annan” av en respondent i glesbygd. 
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Frekvens av hot och våld 

Frekvens av våld en gång per halvår förekommer i större utsträckning i storstad. Av 

respondenterna i glesbygd uppger majoriteten att de blivit utsatta för hot en eller ett fåtal gånger 

under sin yrkesverksamma tid inom den prehospitala verksamheten. Däremot har majoriteten av 

respondenterna i storstad har blivit utsatt för både hot och våld mer än en gång i halvåret. Det 

finns en statistiskt signifikant större andel ambulanspersonal (16 procent p>0,05) i storstad som 

blivit utsatta för våld flera gånger i månaden eller mer. Se tabell 5. 

 

Tabell 5. Frekvens av hot och våld   

Frekvens Storstad  n = 49(%) Glesbygd n= 35(%) Signifikansnivå 

Hot 

Flera gånger/mån 

eller mer 8 (16) 1 (3) NS 

1 gång i halvåret 18 (37) 7 (20) NS 

En gång om året 

eller   eller mindre 19 (38) 27 (77) NS 

Våld 

Flera gånger/mån 

eller mer 8 (16) 0 (0) P > 0,05 

1gång i halvåret 10 (20) 3 (9) NS 

En gång om året 

eller mindre 16 (32) 18 (51) NS 
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Upplevelser av hot och våld 

Det finns inga statistiska skillnader mellan storstad och glesbygd när det gäller 

ambulanspersonalens upplevelser av hot och våld. En större andel av ambulanspersonalen i 

storstad kände sig lite hotade när det gäller hot och mycket hotade när det gäller våld. Se tabell 6. 

 

Tabell 6. Upplevelser av hot och våld 

Upplevelser av hot 

och våld 

Storstad  

n= 49(%) 

Glesbygd  

n= 35(%) Signifikansnivå 

Hot 

Inte hotad 3 (6) 3 (9) NS 

Lite hotad 23 (47) 14 (40) NS 

Hotad 17 (35) 12 (34) NS 

Mycket hotad 3 (6) 5 (14) NS 

Våld 

Inte hotad 1 (2) 2 (6) NS 

Lite hotad 10 (20) 9 (26) NS 

Hotad 15 (31) 7 (20) NS 

Mycket hotad 9 (18) 2 (6) NS 

 

 

Några respondenter i storstad uttrycker sig om hot och våld på följande sätt:  

”tänker sedan flera år tillbaka alltid på egen och kollegas säkerhet före patientens tillstånd även 

om det är livshotande”. 

 

”Skyddsväst är att rekommendera att ha på sig fredag/lördag!! Även att det ska finnas 

skyddsvästar i varje ambulans”. 

 

”I en storstad har vi tur om/att vid sex av tio fall har polis med oss”. 

 

”Vid känt våld med tillhyggen kniv/skjutvapen är alltid polis inkopplad och vi tar alltid ut en 
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brytpunkt tills området är säkrat innan vi åker till hämtplats. Vi har dessutom överfallslarm i 

ambulanserna samt på bärbar radio”. 

 

”Tack vare att polisen var där i rummet bredvid och de kom in med dragna vapen så lugnade 

förövaren ner sig. Se alltid till att lita på din intuition i alla situationer. Känns det i magen att 

polisen kanske skulle åka med på detta så TVEKA inte att be SOS om att de skickar med polisen 

och ser till att platsen är säker innan ni åker dit eller går in”. 

 

”Vi har nog haft en alldeles för hög tolerans mot hot generellt sett. Vi löser allt för många 

situationer på vår egen bekostnad. Man måste se till att sin egen säkerhet på alla uppdrag. Bara 

för att uppdraget innebär en collumfraktur så vet vi absolut ingenting om platsen vi kommer till 

eller personerna som finns där. Det farligaste för oss är att gå på i slentrian”. 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka förekomst av hot och våld mot ambulanspersonal och 

skillnader mellan glesbyggd och storstad. Till denna undersökning valdes en kvantitativ ansats i 

form av enkätundersökning för att belysa problemet. Detta är ett vanligt sätt att nå ut till en stor 

andel personer. Ett problem med enkätundersökning kan vara att få respondenterna att svara i tid 

men också att bortfallet kan bli stort. I denna studie var bortfallet tio procent i glesbygd och 59 

procent i storstad. En av orsakerna till det stora bortfallet i storstad kan vara att enkäten låg på 

webben och att det inte fanns möjlighet att nå respondenterna via dess ledning. Detta till skillnad 

mot glesbygd där enkäten distribuerades i pappersformat och där det fanns bättre möjlighet att nå 

kontaktpersonerna och därmed påverka svarsfrekvensen. Risken vid ett stort bortfall är att studien 

fångar de respondenter som blivit utsatta för hot och/eller våld eller de som inte blivit utsatta för 

hot och våld. Suserud, et al. (2002) studie visar dock på likvärdiga resultat när det gäller hot och 

våldsfrekvens i storstad i jämförelse med denna studie. Detta kan vara en indikation för att 

målgruppen som helhet är fångad. 

 

 

Enligt Patel & Davidsson (1994) kan enkäten inte betraktas som reliabel förrän den har blivit 

besvarad. Enkätfrågorna prövades på en liten grupp bestående av tre personer som resulterade i 

att vissa enkätfrågor förtydligades. En orsak till att så många i storstad inte svarade på enkäten 

kan vara att de tyckte att frågorna var svåra att fylla i. Detta kan motsägas av att flertalet av 

respondenterna i glesbygd svarade på enkäten vilket skulle kunna vara indikation på att frågorna 

var lätta att svara på. En trolig orsak till det stora bortfallet i storstad kan vara att enkäten låg på 

ambulanssjukvårdens hemsida och att respondenterna i storstad inte hade samma tillgång till, 

eller tid att fylla i enkäten på sin arbetstid. En större pilotstudie hade kunnat resultera i en mer 

reliabel enkät och därmed en större säkerhet i att frågorna har uppfattats på rätt sätt av 

respondenterna. 
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Resultatdiskussion 

När det gäller hot, hot/våld samt våld inom den prehospitala sjukvården i Sverige har denna 

studie påvisat en mängd signifikanta skillnader mellan storstad och glesbygd. I storstad är det är 

en högre förekomst av hot och våld, fler män än kvinnor som drabbas samt en större andel 

våldsverkare som är alkohol- och drogpåverkade. 

 

Denna studie visar att fler personer utsätts för hot och/eller våld (p>0,05) i storstad jämfört med 

glesbygd. I storstad utsätts 87,5 procent av hot och/eller våld till skillnad mot 63 procent i 

glesbygd.  Suserud, et al. (2002) studie är en av de få tidigare studier som gjorts i Sverige där 

man undersökt ambulanspersonalens upplevelser av hot och våld i storstad. De fann att 80,3 

procent av ambulanspersonalen hade utsatts för hot och våld. Deras siffra är jämförbar med denna 

studie där 87,5 procent av ambulanspersonalen i storstad blivit utsatta för hot och/eller våld. 

Liknande siffror finns i en amerikansk studie (Pozzi, 1998) där så många som 90 procent av 

prehospital personal blivit utsatta för hot och våld och så många som 84 procent var rädda för sin 

egen säkerhet. Chrilly, et al. (2004) visar i en australiensk studie att 79 procent av respondenterna 

utsatts för våld. Lin & Liu (2005) studie bekräftar att så många som 59,3 procent av 

sjuksköterskorna är utsatta för hot i sitt arbete. Det har inte funnits några vetenskapliga studier 

där problemet som belyst har varit förekomst av hot och/eller våld i glesbygd inte heller när det 

gäller skillnader mellan storstad och glesbygd. En anledning till att hot och våld förekommer i 

större utsträckning i storstäder än i glesbygd kan det bero på att det finns en större andel socialt 

svaga grupper i större städer än det finns i glesbygd och det gör att hot och/eller våldsfrekvensen 

blir högre. I storstad löper man en större risk att utsättas för dessa grupper vilket bekräftas av 

SOU 2003:123. 

 

Studien visar också att det inom ambulanssjukvården finns skillnader mellan storstad och 

glesbygd vad gäller könsfördelningen. Resultaten i denna studie visar att det finns en signifikant 

större andel män som arbetar inom ambulanssjukvård trots att befolkningen i både storstad och 

glesbygd är i stort sätt lika om man tittar på könsfördelningen.  Enligt SCB så det finns 9352 män 

och 9054 kvinnor i område ett, samt 297 428 män och 304 256  kvinnor i område två och tre.  

Dessutom visar studien en signifikant större andel män som blev utsatta för enbart hot samt både 

hot och våld. I en magisteruppsats fann de liknande resultat (Gustafsson & Larsson, 2008). I 
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uppsatsen framkommer att män kan uppfattas som mer auktoritära och mer fysiskt kapabla att 

handskas med en våldsam patient. Detta kan i sig utgöra en faktor som gör att män utsätts för 

våld i större utsträckning. Könsskillnaden kan också vara en orsak till att denna studie visar på 

skillnader mellan storstad och glesbygd det vill säga att fler personer utsätts för hot och/eller våld 

i storstad därför att det finns fler män i storstad inom ambulanssjukvård. Detta motsägs av att i 

Sveriges hälso- och sjukvård främst är kvinnor som blir utsatta för hot och/eller våld. Det kan 

bero på att på de flesta andra klinikerna runt om Sveriges sjukhus, äldreboende, vårdcentraler 

mest är kvinnor som arbetar som undersköterskor och sjuksköterskor (www.scb.se). Inom 

ambulansen har det genom tiderna mest varit män som arbetat och att det först är på senare år 

som kvinnor börjar jobba prehospitalt.  

 

Det finns en signifikant skillnad i utsatthet för hot om slag i storstad jämfört med glesbygd och 

det finns även en signifikant skillnad när det gäller utsatthet för dödshot. Den vanligaste typen av 

hot i storstad är hot om slag och svordom 78 procent. Detta bekräftas av Chrilly, et al. (2004) som 

kom fram till att svordom var den vanligaste formen av hot. En anledning till att 

ambulanspersonalen i storstad hotas med slag i större utsträckning än i glesbygd kan vara att det 

är ett tuffare klimat än i glesbygd. Då personalen i storstad har blivit mer utsatta för grövre hot 

såsom hot om slag och dödshot i större utsträckning kan det vara så att de inte anser att svordom 

är ett lika stort hot i samma utsträckning som ambulanspersonalen i glesbygd som ej varit med 

om grövre hot i samma utsträckning. Den här studien visar att en större andel upplever ett 

allvarligare hot i storstad jämfört med glesbygd. En annan förklaring kan då vara att människor 

inte har samma respekt mot varandra som förut, att samhällsklimatet blivit råare i större städer. 

 

Det finns dokumenterat att våld är vanligt förekommande mot akutvårdpersonal (Suserud, et al. 

2002; Pozzi,1998; Lin & Liu, 2005;  Corbett, et al. 1998). Det fanns en högre frekvens i utsatthet 

för knuffar och övrigt våld i storstad jämfört med glesbygd. Detta är en indikation för att våld är 

vanligt förekommande. Denna studie visar att den vanligaste typen av våld i storstad är knuff (45 

procent). Även Chrilly, et al. (2004) finner att knuffar (tio procent) är den mest förekommande 

formen av våld på akutmottagningar. I en magisteruppsats som Larsson & Gustavsson (2008) har 

gjort framkom det att slag var den vanligaste formen av våld följt av sparkar och att få 

informanter uppgav att riv- och knip eller knuff var vanligt förekommande bland 
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ambulanspersonal. 

Denna studie visar att omkring 20 procent av respondenterna i storstad har blivit utsatta för någon 

form av våld med någon form av vapen eller tillhygge. I studien som Corbett, et al. (1998) har 

gjort finner man att 79 procent av den prehospitala personalen kommit i kontakt med patienter 

som haft vapen i sin ägo. Sådana siffror visar att säkerhetstänkandet måste öka. Det är viktigt 

som ambulanspersonal att själv minska risken att bli utsatt för hotfulla och våldsamma beteenden. 

Det gäller att förutse eventuella risker genom kunskap och erfarenhet samt lära sig att tyda de 

tecken som föregår våldsamma och hotfulla situationer (Ferns, 2006). 

 

Vid en jämförelse mellan glesbygd och storstad fanns det en signifikant större andel personer i 

storstad som var både alkohol- och drogpåverkade när det gäller hot och alkoholpåverkade och 

drogpåverkade när det gäller våld. I Chrilly, et al. (2004) studie framkom att personerna som stod 

för hot och våld var 27 procent alkoholpåverkade, 25 procent drogpåverkade och så många som 

38 procent hade någon form av psykisk sjukdom. Även Corbett, et al. (1998) påtalar intoxikerade 

patienter och akut psykiskt sjuka patienter som en riskgrupp som uttalar hot och våld. I den här 

studien fanns inga statistiska skillnader mellan glesbygd och storstad när det gäller utsatthet för 

hot av psykiskt sjuka personer även om andelen personer som uttalar hot är större i storstad än i 

glesbygd (43 procent/31 procent) medan andelen psykiskt sjuka personer som står för våld är 

större i storstad än i glesbygd (37 procent/17 procent). Likaså Lin & Liu, (2005) studie bekräftar 

att alkohol, droger och patienter med psykiska problem är en anledning till att hot och våld 

förekommer vilket även Suserud, et al. (2002) beskriver. En mycket trolig förklaring till 

skillnader mellan glesbygd och storstad är, som tidigare nämnts, att det finns en större andel 

socialt svaga grupper i storstäder (Sandström, 2007) och möjligtvis har ambulanspersonalen i 

storstad fler uppdrag där patienten är alkohol- och/eller drogpåverkad och därav en högre 

frekvens av hot och våld i storstad. Vidare menar Alexy & Hutchins (2006) att personalen är mer 

förlåtande mot patienter som är hotfulla och brukar våld om dom har en medicinsk eller 

traumatisk åkomma som ligger till grund för beteendet som exempelvis hypoglykemisk chock 

eller någon form av hjärnskada. Dessa patienter skulle normalt inte reagera med hot och våld om 

det inte var för sjukdom eller skada. 
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Om man arbetar i en storstad är arbetsbelastningen högre och arbetsklimatet stressigare än i 

glesbygd. Detta kan också vara en förklaring till att hot och/eller våld är större i storstad. Denna 

studie bekräftar detta eftersom personalen kände sig mer hotade i storstad jämfört med glesbygd.  

 

Vidare visar denna studie att majoriteten av respondenterna i storstad har blivit utsatta för både 

hot och våld mer än en gång i halvåret i motsats till glesbygd där majoriteten var utsatta mer 

sällan. Det har visat sig i denna studie att arbetsmiljön stundtals är både stressig och hotfull vilket 

bekräftas av Pozzi (1998) studie där ambulanspersonalen upplever att hot och våld gör deras 

arbete stressigt. En anledning till att det inte har framkommit kan vara att många av dem som 

jobbar inom ambulansen har jobbat i många år och därmed lärt sig hantera stressiga situationer 

och situationer där det förekommer hot och våld på ett bättre sätt än de som jobbat en kortare tid. 

De som inte jobbat så länge kan i större utsträckning misstolka och läsa en situation fel. Därför är 

det viktigt att ha kunskap om hur olika patientkategorier kan reagera och hur man bemöter olika 

patienter i olika situationer. Något som även Ferns (2006) och Walker (1998) poängterar i sin 

studie. 

 

Enligt en rapport gjord av Hochwälder, Ivarsson & Widell (2002) framkommer att det inom 

ambulanssjukvården är oundvikligt med psykiskt påfrestande situationer eftersom de kommer i 

kontakt med händelser utöver det normala eller förväntade. Likaså Jonsson, Segersten & Mattson 

(2003) påtalar att ambulanspersonalen utsätts för traumatisk stress i sitt vardagliga arbete vilket 

även beskrivs av Smith & Roberts, (2003). En del av dessa händelser kan vara att bli utsatt för 

hot och/eller våld som kan medföra en stressbelastning. Just för att det kan vara psykiskt jobbigt 

och vissa händelser kan medföra en hög stressbelastning är det viktigt att få stöd och bearbeta 

upplevelserna efteråt (Hochwäld, et al. 2002; Carlsson, 2007). Den viktigaste källan till stöd inom 

ambulanssjukvården finns hos kollegorna men det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för att 

den person som behöver professionell hjälp också får det. Enligt Jonsson, et al. (2003) har 

ambulansorganisationen under dom senare åren blivit varse den stressfulla vardagen som 

ambulanspersonalen arbetar i och förstår vidden av stöd och hjälp att hantera dessa situationer. 

Carlsson (2007) menar att den fortfarande är bristfällig och att den personal som upprepade 

gånger utsätts för hotfulla och/eller våldsamma situationer tillslut accepterar det som en del i 

jobbet. 
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Vidare påtalar Carlsson (2007) menar att för att kunna bemöta aggressiva patienter måste 

vårdaren utveckla en egen vårdande förmåga utifrån etiska krav som gör att man möter patienten 

på ett bra sätt i den hotfulla och eller våldsamma situationen. Patienten måste känna att vårdaren 

genuint bryr sig om dem, att det finns en vilja att verkligen hjälpa dem i deras svåra stund och 

förstå dem på deras villkor. Detta kan vara svårt om ambulanspersonalen utsätts för hot och/eller 

våld i sitt vardagliga arbete. Risken finns att om människor utsätts regelbundet för negativa 

situationer kan personalen utveckla ett slags mekaniskt sätt att ta hand om patienten, ett och 

samma mönster följs för alla patienter och man ser inte till individen i varje nytt möte. Vidare 

menar Carlsson (2007) att om vårdaren, i detta fall ambulanspersonalen, får kontinuerligt stöd 

och handledning utifrån substansorienterad vårdvetenskap finns goda chanser till att även goda 

vårdrelationer kan skapas även ur negativa omständigheter. Likväl krävs ett fungerande lagarbete 

med väl fungerande rutiner samt att vårdaren får bearbeta känslor och upplevelser som 

uppkommer från negativa situationer. Det krävs att ambulanspersonalen i varje möte med 

patienter har en vårdvetenskaplig hållning där hon möter patienten med följsamhet och öppenhet 

och ser patienten i dennes livsvärld.  

 

 

SLUTSATS  

Slutsatsen är att hot och våld är mer förekommande i storstad vilket sannolikt beror på att man 

möter mycket fler socialt svaga grupper i storstad. Den medicinska kompetensen måste 

fortfarande vara lika hög i både glesbygd och storstad men ambulanspersonalen behöver ha ett 

större säkerhetstänkande i storstad såsom: 

 

* Mer utbildning och träning i hantering av hotfulla och våldsamma situationer. 

* Väl förankrade och säkra rutiner för tillvägagångssätt vid hotfulla och våldsamma situationer. 

* Mer forskning om hot och våld mot ambulanspersonal.  
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                                                                                                   BILAGA 1 

 ENKÄT 

 

1) Kön: 

 Man 

 Kvinna 

 

2) Ålder: _______ 

 

3) Yrke 

 Ambulanssjukvårdare 

 Sjuksköterska 

 

4) Antal arbetade år inom ambulanssjukvården 

 Under 1 år 

 1-5 år 

 Över 5 år 

 

5) Har du någon gång upplevt att du blivit hotad? 

 Ja 

 Nej 

 

Om du har svarat  Nej på  fråga 5 så är du färdig ! Tack för din medverkan!   

 

 

6) Vilken typ av hot/ våld? 

 Verbalt hot 

 Våld 

 

Om du endast har svarat  Våld  på fråga 6 hoppa till fråga 9  

7)Vilken typ av verbalt hot blev du utsatt för? 
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 Svordom 

 Hot om anmälan 

 Hot om slag 

 Dödshot  

 Annat hot:_________________________________ 

 

8a) Hur upplevde du det? 

 Inte hotad alls 

 Lite hotad  

 Hotad  

 Mycket hotad 

 

 

8b) Vart tog händelsen plats? 

 På hämtplats 

 I ambulansen 

 På akutmottagningen 

 Annanstans:________________________________ 

 

 

8c) Vilken typ av person stod för verbalt hot? 

 Psykiskt sjuk person 

 Alkoholpåverkad person 

 Drogpåverkad person 

 Både alkohol- och drogpåverkad person 

 Dement person 

 Annan:_____________________________________ 

 

 

8d) Hur många gånger har hot förekommit? 



 

 

 

32 

 

 En gång i veckan 

 Flera gånger i månaden 

 En gång i halvåret 

 En gång om året 

 Annat:_____________________________________ 

 

9) Vilken typ av våld blev du utsatt för? 

 Knuff 

 Riv-/knipskada 

 Slagen med knytnäve 

 Spark 

 Slagen med tillhygge ( kniv, flaska, basebollträ, skjutvapen) 

 Övrigt:_________________________________ 

    

10a) Hur upplevde du det? 

 Inte hotad alls 

 Lite hotad  

 Hotad  

 Mycket hotad 

 

 

10b) Vart tog händelsen plats? 

 På hämtplats 

 I ambulansen 

 På akutmottagningen 

 Annanstans:_________________________________ 

 

 

10c) Vilken typ av person stod för våldet? 

 Psykiskt sjuk person 
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 Alkoholpåverkad person  

 Drogpåverkad person 

 Både alkohol- och drogpåverkad person 

 Dement person 

 Annan:_____________________________________ 

 

10d) Hur ofta har våld förekommit? 

 En gång i veckan 

 Flera gånger i månaden 

 En gång i halvåret 

 En gång om året 

 Annat………………… 

 

10e) Fick du några fysiska men av händelsen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Egna kommentarer: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan!   
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                                                                                                                                         BILAGA  2  

FÖLJEBREV 

Undersökning om förekomst av hot och våld inom ambulanssjukvård. 

  

Har du någon gång blivit utsatt för hot och våld inom ambulanssjukvården? Som 

ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare möter ni människor i krissituationer och i 

trängda lägen. Människor kan reagera olika beroende på chock, olika intoxikationer eller 

sjukdom. Enligt arbetsmiljöverket har anmälningarna och hot och / eller våld ökat de senaste åren 

och vi vill med denna enkätundersökning ta reda på om hot och våld inom ambulanssjukvården 

förekommer. En jämförelse mellan glesbygd och tätbebyggt område skall också göras. Denna 

enkätundersökning ingår i en D-uppsats som görs på Högskolan i Borås institutionen för 

vårdvetenskap inom specialistutbildningen för ambulanssjukvård.  

 

Därför är du utvald 

Enkätundersökningen riktar sig till personal inom ambulanssjukvården i dalarnas län på orter som 

räknas som glesbygd samt till personal inom ambulanssjukvården i västra götalands län som 

räknas till tätbebyggt område. Detta för att jämföra skillnader i hot- och våldsbilden mellan 

glesbygd och tätbebyggt område.  

 

Din medverkan är viktig 

För att man skall kunna lita på resultaten är det viktigt att så många som möjligt svarar på 

enkäten samt på alla frågor i den mån det är möjligt. Det är du själv som avgör om du vill 

medverka eller ej, men ditt svar kan inte ersättas av någon annans. För varje svar som uteblir 

försämras kvaliteten på resultatet. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och du är 

naturligtvis anonym.Vi ber dig svara på frågorna och lämna in enkäten i kuvertet som medföljer 

samt lämna kuvertet i den uppsamlingsbox som finns på din station. 

 

Svar önskas senast……………………… 
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Tack på förhand för din medverkan! 

Julia Ivanoff och  Andrea Tofalvi 

 

För mer information är du välkommen att höra av dig: 

Julia.ivanoff@ltdalarna.se 

Andrea.ssk@gmail.com 

 

 

 

  


