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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Våldssituationer mot ambulanspersonal har under de senare åren ökat och blivit 
ett omdebatterat ämne i media. Dagligen skrivs det om hur våldet i samhället ökar och det i 
sin tur leder till att personal riskerar att själva bli utsatta för hot och våld. Då våldet ökat i 
samhället, behövs resurser för att möjliggöra skydd för personal 
 
Syftet: Litteraturöversiktens syfte var att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter av hot 
och våld i prehospital vårdmiljö.  

Metod: Studien har utförts som en integrerad allmän litteraturöversikt. Totalt inkluderades 15 
stycken vetenskapliga artiklar som var både kvantitativa, kvalitativa och med mixad metod. 
En integrerad dataanalys gjordes av resultatet som sedan redovisades i kategorier och 
underkategorier. 

Resultat: Ur dataanalysen framkom fyra kategorier och nio underkategorier. De fyra 
kategorierna var: Förekommande typer av våld, Faktorer som leder till hot och våld, Effekter 
av hot och våld och Förebyggande av hot och våld. Resultatet visade att den vanligaste typen 
av våld som ambulanspersonalen fått erfara var verbalt våld följt av fysiskt våld och sexuella 
trakasserier. Kvinnlig personal fick erfara mer hot och våld än manlig personal. Det visade sig 
att ambulanspersonalen i liten utsträckning anmälde händelsen. De upplevde inte heller att de 
fick tillräckligt med stöd från sin arbetsgivare eller utbildning inom området. Orsaker till att 
ambulanspersonal fick erfara hot och våld varierade, men en vanligt förekommande anledning 
var att gärningsmannen var medvetandepåverkad. Den psykiska och fysiska hälsan 
påverkades hos personalen som utsattes för hot och våld. 

Slutsats: Hot och våld mot ambulanspersonal är ett ökat problem. Det påverkar inte bara 
patientsäkerheten utan även ambulanspersonalens fysiska och psykiska hälsa. På grund av det 
ökade problemet av hot och våld och dess konsekvenser, är det av stor vikt att det arbetas 
fortlöpande med preventivt arbete samt utbildning inom området.  

Nyckelord: Ambulans, Ambulanspersonal, Hot och Våld, Litteraturöversikt, Prehospital, 
Upplevelser. 

 
 
 
  



 
ABSTRACT 
 
Background: Violence situations against ambulance personnel have increased in recent years 
and become a much debated topic in the media. Every day it is written about how violence in 
society is increasing and this in turn leads to staff risking themselves being exposed to threats 
and violence. As violence has increased in society, resources are needed to enable personell 
protection. 
 
Aim: The aim of the literature review was to describe the ambulance personnel experiences of 
threats and violence in prehospital care.  

Method: The study was conducted as an integrated general literature review. A total of 15 
scientific articles were included which were both quantitative, qualitative and mixed method. 
An integrated data analysis was made of the results, which were then presented in categories 
and subcategories. 

Results: Four categories and nine subcategories emerged from the data analysis. The four 
categories were: Common types of violence, Factors that leads to threats and violence, Effects 
of threats and violence and Prevention of threats and violence. The results showed that the 
most common type of violence experienced by ambulance personnel was verbal violence 
followed by physical violence and sexual harassment. Female ambulance personnel 
experienced more threats and violence than male personnel. The result showed that the 
ambulance personnel reported the incidents to a small extent. Also the personnel felt lack of 
support from their employer and of education. Reasons for ambulance personnel to experience 
threats and violence varied widely. However, one of the most common reasons is that the 
perpetrator was under the influence of alcohol or drugs. The mental and physical health 
affected the ambulance personnel who were exposed to threats and violence.  

Conclusion: Threats and violence against ambulance personnel is a growing problem. It 
affects not only patient safety but also the physical and mental health of the ambulance staff. 
Due to the increased problem of threats and violence and its consequences, it is important that 
continuous work is done with preventive work and education.  

Keyword: Emergency Medical Technicians, Experience, Literature review, Paramedic, 
Prehospital, Threat and Violence. 
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INLEDNING 
 
Våldssituationer mot ambulanspersonal har under de senare åren ökat och blivit ett 
omdebatterat ämne i media. Dagligen skrivs det om hur våldet i samhället ökar och det i 
sin tur leder till att personal riskerar att själva bli utsatta för hot och våld. I Stockholm 
och även andra delar av Sverige har personal inom ambulanssjukvården börjat att 
använda skyddsvästar i arbetet. Då våldet ökat i samhället, och även pågående dödligt 
våld (PDV), behövs resurser för att möjliggöra skydd för personal. Nyligen 
presenterades en ny lagstiftning som gäller från 2020-01-01 där sabotage mot 
ambulanspersonal och andra aktörer inom blåljusorganisationer är straffbart. Varje 
vårdtillfälle är unikt och det innebär att personalen aldrig kan veta vad som väntar dem, 
trots lång erfarenhet. Det gäller att vara förberedd på att vara oförberedd. 

BAKGRUND 

 
Prehospitala vårdmiljön  
 
Förr i tiden var ambulansverksamheten en organisation som stod för transport av sjuka 
människor från en punkt fram till ett sjukhus. Med åren och den medicinska 
utvecklingen har den utvecklats från att vara ett transportmedel till att bedriva avancerad 
akutsjukvård och omvårdnad prehospitalt, vilket är en viktig första länk i vårdkedjan 
(Suserud, 2005). I Europa finns inget universellt system på nivån av utbildning gällande 
personal inom ambulanssjukvård och det ser även olika ut runt om i världen. Olika 
begrepp och titlar används för den personal som arbetar inom ambulanssjukvården. En 
del länder använder benämningen Emergency Medical Technician (EMT) och i andra 
länder benämns personalen med Registered Nurses (RN) (Sjölin, Lindström, Ringsted & 
Kurland, 2014). I Sverige ser bestämmelserna olika ut beroende på i vilken region 
anställningen är, gällande vilken kompetens som krävs för att arbeta i ambulansen. I 
socialstyrelsen föreskrifter om ambulanssjukvård framgår att vårdgivaren är skyldig att 
se till att den kompetens som krävs finns i varje ambulans. I Sverige definieras 
ambulanssjukvård som hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i 
eller i anslutning till ambulans (SOSFS, 2009:10). Då det kan uppstå otydligheter kring 
benämningen av personalen inom ambulanssjukvård kommer begreppet 
ambulanspersonal att användas i den här studien och omfattar all personal, 
oavsett utbildningsnivå.  

Ett ambulansuppdrag börjar med en utlarmning från prioriterings- och 
dirigeringscentralen (PoD) med uppgifter om uppdraget. Där börjar förberedelserna för 
vad personalen kan komma att mötas av vid ankomst till patienten. Utifrån erfarenhet 
förekommer förutfattade meningar och förväntningar (Andersson-Hagiwara & 
Wireklint-Sundström, 2017). Enligt Maguire, O’Meara, O’Neill & Brightwell (2017) är 
det av stort värde att ambulanspersonal samarbetar med forskare för att ta fram 
interventionsstudier för att minska våld mot ambulanspersonal. 

I den prehospitala vårdmiljön förekommer fyra faser. Fas ett benämns som 
förberedelsefasen och sträcker sig från utlarmning till patientkontakt. Under 
förberedelsefasen diskuteras vad personalen kan mötas av vad gäller svårigheter och 
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risker. Praktiska genomföranden såsom placering av bil, vilket material som skall tas 
med samt hur arbetsuppgifterna ska fördelas diskuteras. Fas två startar när personalen 
kommer fram till platsen (Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2017). Innan 
patientkontakten och den initiala bedömningen av patientens status kontrolleras alltid 
säkerheten. Det är viktigt att göra en bedömning om platsen är tillräckligt säker innan 
behandling av patient påbörjas. Detta är av största vikt för att tidigt kunna dra sig ur 
eventuella hotfulla situationer. Den tredje fasen innebär transport, rapportering och 
dokumentation. Den fjärde och sista fasen omfattar återkoppling i ambulansbesättningen 
angående vård och behandling av patienten. Det finns även möjlighet att prata igenom 
uppdraget i denna fas (Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2017). 

Hot och våld 
 
Larsson & Lindgren (2012) definierar hot som en upplevelse där någon utmanar något, 
som för en person anses vara värdefullt. Handlingen kan från utövaren vara medveten 
eller omedveten, oavsett vilket påverkas den som utsätts med ett ökat sympatikuspåslag. 
Författarna ovan beskriver vidare att hot är en subjektiv upplevelse, vilket betyder att en 
person kan känna sig hotad av motparten även om avsikten inte är att hota. Definitionen 
av våld är enligt världshälsoorganisationen (WHO) verbala övergrepp, misshandel, 
sexuella trakasserier samt psykisk stress men kan även vara mord (World Health 
Organization, 2002). 

Ambulanspersonalen behöver ibland hantera våldsamma patienter (Tintinalli, 1993). 
Hot - och våldssituationer mot ambulanspersonal kan innefatta olika händelser. Det kan 
uppstå konflikter med personer som vill hjälpa till, verbala hot och kränkningar eller 
dödshot (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2018). Det kan också 
vara mer fysiska angrepp som att bli knuffad, slagen, riven eller spottad på. Hot och 
våldssituationer kan även omfatta sexuella trakasserier och övergrepp (Bentley, 2016). 
Utifrån lagstiftningen skall blåljusaktörer utföra sina uppdrag och målet är att ge 
allmänheten trygghet och god vård. Samtliga ska ha förutsättningar att utföra sina 
arbetsuppgifter utan att bli störda. Hot och våld mot ambulanspersonal har blivit allt 
vanligare (MSB, 2018). Det är viktigt som personal att kunna hantera situationer och 
agera i mötet med våldsamma patienter. För att kunna hantera patienter som är hotfulla 
eller våldsamma krävs det att personalen har empati för patienten och se utifrån 
patientperspektivet. Det är inte bara patientperspektivet som ska vara i fokus utan även 
personalens upplevelser vid förekomst av hot och våld (Carlsson, 2016). Boyle, 
Koritsas, Coles & Stanley (2007) menar att det är viktigt att ny ambulanspersonal från 
universitetet erhåller utbildning i hot och våld för att få en bra grund att stå på och en 
förståelse för det riskfyllda arbetet. 

Arbetsmiljölagen (1977:1160) ger ingen specifik vägledning för hot och våld. Den lagen 
lyfter fram målet med en god arbetsmiljö utan att beskriva vad det innebär. År 1993 
kom den första lagstiftningen Arbetsmiljöverkets författningssamling (1993:2). I den 
författningssamlingen finns det beskrivet att arbetsplatser med ökad risk för hot och 
våld har ett ansvar att utreda risker samt vidta åtgärder för att förhindra hot och våld 
(Larsson & Lindgren, 2012). Suserud, Blomquist & Johansson (2002) menar att det är 
arbetsgivarens ansvar att ambulanspersonal arbetar under säkra förhållanden och att 
patienter erhåller den vård de har rätt till. Arbetsgivaren ska därför se till att 
ambulanspersonalen erhåller adekvat utbildning för det. 
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Hot och våldets fysiologiska och psykologiska påverkan  
 
När en människa utsätts för hot eller våld påverkas kroppen på många olika sätt. När en 
person upplever en situation som övermäktig och ohanterbar reagerar kroppen med 
stress och rädsla. De reaktioner som sker i kroppen i samband med stress påverkar 
förmågan att tänka och ta kloka beslut. Det leder till att det blir svårt att hitta lösningar 
vid problem, det försvårar även inhämtande av information från omgivningen då 
synfältet minskar (Larsson & Lindgren, 2012). Forskningens fokus har varit att titta på 
reaktioner hos offer vid allvarligare händelser och mindre fokus på 
ambulanspersonalens upplevelser av traumatiska händelser och stressreaktioner 
(Jonsson, 2016).  

Större delen av all personal inom ambulanssjukvården kommer någon gång under sina 
aktiva tjänsteår att möta situationer som upplevs extra svåra att bemästra. 
Ambulanspersonal är en utsatt grupp och löper risk för att drabbas av såväl psykiska 
som fysiska symtom. En del kommer att uppleva stressreaktioner av olika karaktär 
(Jonsson, 2016). Ambulanspersonal löper risk att drabbas av ångest och i en studie 
belystes att de med längre erfarenhet av yrket samt mycket avancerad träning hade 
mindre ångest än de med kortare erfarenhet (Mock, Wrenn, Wright, Eustis & Slovis, 
1999). Bohström, Carlström & Sjöström (2016) menar att debriefing av god kvalité kan 
vara en del i att minska risken att drabbas av depression, Posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSS), ångest och självmordsbenägenhet. I sin utförda studie upplevde en del 
ambulanspersonal att livet inte var värt att leva. Det var 10,4 % av ambulanspersonalen 
som hade tankar på att begå självmord och 3,1 % hade självmordsförsök i sin anamnes.  

Patientperspektivet 
 
Jonsson (2016) beskriver att det finns frågeställningar huruvida patientskador kan 
förknippas med brister i patientsäkerhet på grund av arbetsrelaterad stress hos 
personalen. Tidigare stressreaktioner kan komma tillbaka som flashbacks och det 
påverkar förmågan att agera i den aktuella situationen som personen befinner sig i. Det 
har visat sig att stress hos vårdpersonal kan påverka patientbemötandet och inverka på 
personalens empati för patienten, vilket kan leda till att patientens känslomässiga behov 
inte bemöts. Najafi, Fallahi-Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi, & Rahgozar (2016) menar 
att hot och våld mot vårdpersonal kommer att generera en lägre vårdkvalitet och 
påverka omvårdnaden av patienten. Arentz och Arentz (2001) menar att våldet som den 
prehospitala personalen upplever får konsekvenser på vårdkvalitén av patienten och är 
därmed inte bara en konsekvens för hälsan av arbetstagarna. 

Larsson & Lindgren (2012) förklarar att en viss typ av stress kan påverka en person 
positivt och ge energi, och förbättrad handlingsberedskap. Vid hotfulla eller våldsamma 
situationer blir stresspåslaget för stort och då kommer personen istället att bli hämmad i 
sitt handlande. Det rationella tänkandet försämras och musklerna påverkas så att 
finmotoriken försämras. Inom ambulanssjukvården krävs finmotoriskt arbete och vid 
akuta situationer kan det vara av största vikt att utföra dessa för att kunna rädda liv.  

I en studie av Bigham, Buick, Brooks Morrison, Chojania & Morrison (2012) var syftet 
att identifiera risker och hot mot patientsäkerheten inom ambulanssjukvård. Resultatet 
skapade flertalet teman som påverkade patientsäkerheten, bland dessa teman nämndes 
bland annat de negativa händelser som personalen erfarit samt kommunikation som 
viktiga faktorer.  
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Patientsäkerhetslagen infördes 2011 och medförde att sjukvården var tvungna att ställa 
högre krav på uppföljning av anmälda händelser samt ha en ökad riskmedvetenhet. 
Lagen innefattar även att patienter och anhöriga ska ges större möjlighet att delta i 
arbetet kring patientsäkerheten (Öhrn, 2013). Ambulanspersonal träffar patienter i 
många olika miljöer och har möjlighet att bevittna omständigheter som leder till 
misstankar om hot och våld. Ambulanspersonal har skyldighet att rapportera vissa typer 
av våld, exempelvis där barn är involverade (Lucas, 1999). 

Hot och våldets påverkan på omvårdnaden 
 
Enligt Maguire, O’Meara, O’Neill och Brightwell (2017) är våld en ökad risk för 
ambulanspersonal. De beskriver även att det har skett en ökad förändring gällande våld 
över tid. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018) har tagit fram 
information gällande hot och våld mot blåljuspersonal. Hot och våld har alltid 
förekommit i storstäderna men det blir allt mer vanligt även i övriga landet. När en 
människa är allvarligt skadad kan det handla om sekunder och minuter för att rädda den 
skadade. Blir personalen som är på plats motarbetade med skadegörelse, kan 
livsavgörande tid gå förlorad. På grund av ökade hot- och våldssituationer i samhället, 
har det framkommit en ny lagstiftning samt hårdare straff för skadegörelse mot 
blåljuspersonal. Vidare beskriver MSB att genom olika stadgade lagar ska de som 
arbetar inom ambulans, räddningstjänst och polis kunna bedriva ett arbete som hjälper 
människor i samhället att känna trygghet och rättvisa samt att alla har rätt till lika vård 
(MSB, 2018). Vården ska även vara jämlik och lättillgänglig enligt Hälso-och 
sjukvårdslag (2017:30) samt erbjudas inom rimlig tid. När hot och våld förekommer 
mot blåljuspersonal blir det konsekvenser för hela samhället vilket resulterar i att ämnet 
är högaktuellt för alla invånare (MSB, 2018). 

Hot och våld inom sjukvården 
 
Enligt MSB (2018) är en bra relation och förtroende hos medborgarna viktiga 
framgångsfaktorer för att förebygga hot och våld mot blåljuspersonal. De menar även 
att det med enkla åtgärder går att förbättra förtroendet hos medborgarna. Vilket i sin tur 
förebygger hot och våld. Det förebyggande arbetet bör vara i samverkan med flera 
samhällsaktörer för bästa effekt. Det är även viktigt att kartlägga orsakerna som leder 
till att hot- och våldssituationer uppstår. Det är av stor betydelse att det finns tydliga 
instruktioner för hur personalen ska agera vid hot- och våldssituationer. Det ska finnas 
styrdokument både hur personalen ska agera men även hur organisationen ska agera vid 
de situationerna (MSB, 2018).   

Av våld som förekommer på arbetsplatser, inträffar en fjärdedel i sjukvården (Iennaco 
et al, 2013). Ambulanspersonal är den kategori som utsätts i störst utsträckning. Den 
psykiatriska vården anses vara en av de mest utsatta arbetsplatserna gällande våld mot 
personal, dock var det endast 17 % av de som arbetade inom psykiatrisk vård som 
rapporterade utsatthet av våld jämfört med 31 % hos ambulanspersonal (Mendes, 2015). 
Hot och våld på arbetsplatsen är fyra gånger så hög inom ambulanssjukvården jämfört 
med andra yrkeskategorier (Corbett, Grange och Thomas, 1998). 

Det finns ett samband mellan ambulanspersonalens arbetsfrånvaro och hot och våld på 
arbetsplatsen. Minskar tillgången till personal avtar det i sin tur patientsäkerheten och 
tillgången till ambulanssjukvård (Mendes, 2015). Jonsson & Halabi (2006) menar att 
det är av stor vikt att ha möjlighet att prata av sig med andra personer. Det är en 
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framgångsfaktor för att kunna hantera effekten av upplevda incidenter. Det sociala 
stödet kan omfatta familj, vänner eller arbetskamrater.  

Ambulanspersonal utbildas för att kunna ge vård under svåra förhållanden och att möta 
människor i kris och hantera deras problem. De kan därför finnas en kultur inom 
ambulanssjukvården som gör det svårt att söka hjälp och istället försöka lösa sina 
problem utan professionell hjälp (Galdas, Cheater & Marshall, 2005). 
Ambulanspersonal har en handlingsberedskap och mental styrka att hantera och möta 
svåra situationer och förväntas ha större stresstolerans (Jonsson, 2016).  

Personcentrerad omvårdnad 

I den prehospitala vårdmiljön är teamarbete av största vikt. Teamarbete innebär att 
personal kompletterar varandra tack vare olika utbildningsnivå och erfarenheter 
(Suserud och Haljamäe, 1997). Personcentrerad omvårdnad innebär att vården skall vara 
specifikt fokuserad på en person såsom förhållandet mellan ambulanspersonal och 
patient och det skall finnas en ömsesidig respekt och en välvilja mellan båda parter. Att 
lyssna noggrant på vad patienten har att berätta om sin hälsa, låta patienten vara i 
centrum och känna sig delaktig (McCormack, 2002). Rantala, Forsberg, Ekwall (2018) 
utförde en studie på patienter i ambulanssjukvården i syfte att definiera vad 
personcentrerad omvårdnad innebär. Bland annat var det viktigt att patienterna kände att 
ambulanspersonalen ville hjälpa patienten och vara förstående och vilja hjälpa dem 
utifrån deras sjukdomsbild. Det var även viktigt med respekt, och säkerhet. Svensk 
sjuksköterskeförening beskriver att i den prehospitala omvårdnaden ska 
ambulanspersonalen respektera patientens hemmamiljö. Det är även viktigt att tänka på 
det etiska förhållningssättet när arbetet sker offentligt. Trots att vårdmiljön är 
prehospital ska omvårdnaden vara i fokus (Svensksjuksköterskeförening, 2012). 

Problemformulering  
 
Hot och våld i prehospital vårdmiljö är ett ökat förekommande problem i samhället. Det 
medför risker såväl för ambulanspersonal som för patient. Patientsäkerheten äventyras 
vilket i sin tur kan påverka omvårdnaden av patienten. På grund av den ökande 
förekomsten av problemet är det en samhällsfråga för alla invånare. Det är därför av stor 
vikt att utifrån en vårdvetenskaplig analys beforska området för att kunna beskriva och 
förstå erfarenheter inom hotfulla och våldsamma situationer inom ambulanssjukvården. 
Genom att sammanställa ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld kan den här 
litteraturstudien bidra till en ökad kunskap inom området och därmed förbättra 
patientsäkerheten och ambulanspersonalens fysiska och psykiska hälsa. 
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SYFTE 
 
Syftet var att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld i prehospital 
vårdmiljö.  

METOD 

Ansats och design 
 
Studien har utförts som en integrerad allmän litteraturöversikt. En litteraturöversikt 
används för att kritiskt granska och analysera innehållet av de utvalda artiklarna. Sedan 
sammanställs den befintliga vetenskapliga litteraturen inom det valda ämnet för att 
uppnå syftet (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016; Friberg, 2017). Polit & Beck (2017) 
menar att en litteraturöversikt ger en överblick över kunskapsområdet. Den kan även 
påvisa kunskapsbrister som identifieras, vilket kan vara en öppning för vidare forskning 
inom ett specifikt område. En integrerad design valdes vilket innebär att de inkluderade 
artiklarna analyserades utifrån syfte och forskningsfråga (Polit och Beck, 2017). 

Urval 
 
Inklusionskriterier var artiklar med ambulanspersonal oavsett yrkeskategori och 
erfarenhet. Artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år och de skulle vara skrivna på 
engelska eller svenska. För att skapa en internationell bredd har artiklar från hela 
världen inkluderats. Olsson & Sörensen (2011) menar att det är en förutsättning att 
studien ses i ett bredare perspektiv för att resultatet ska kunna generaliseras. Endast 
artiklar som fanns med fri tillgång till samt artiklar i fulltext inkluderades i studien. Ett 
annat inklusionskriterie var att artiklarna tydligt skulle redovisat ett etiskt resonemang 
eller haft ett godkännande från en etisk kommitté. 

Datainsamling 
 
I syfte att inhämta information om tillräckliga data fanns tillgänglig för att utföra 
studien gjordes en pilotsökning. Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) 
menar att det är av stor vikt att ta reda på om det finns tillräckligt med vetenskap för att 
kunna utföra en studie. Under litteratursökningen användes databaserna CINAHL och 
PubMed. Till hjälp inför litteratursökningen användes Svensk MeSH (2016) för att 
identifiera relevanta sökord inför processen. Svensk MeSH (2016) är en tjänst som kan 
användas för att översätta termer till engelska för att sedan användas i litteratursökning i 
databaser. För att ha en så lika sökning som möjligt i båda databaserna användes 
CINAHL Subject Headings för att jämföra MeSH- termer och hitta eventuella nya 
sökord inför sökningen i CINAHL. En fritextsökning gjordes för att inkludera den 
senaste forskningen. 

Utifrån det valda syftet användes sökorden ambulance, prehospital, violence, 
experience, paramedic och emergency. Sökningarna gjordes med olika kombinationer 
av sökord. Till sökorden kompletterades även booleska operatorer som AND och OR. 
Genom att använda OR vidgas sökresultatet och används AND som operator 
specificeras sökningen (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016; Statens Beredning för 
medicinsk Utvärdering (2014). Flertalet artiklar som valdes ut till granskning från 
Pubmed återfanns i sökningen i CINAHL vilket resulterade till att flertalet sökord i 
CINAHL inte ledde till urval av artiklar då de redan inkluderats i processen tidigare.  
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Sökprocessen kan ses i bilaga A 

Dataanalys / Databearbetning 
 

För att kunna generalisera ett resultat menar Wallengren & Henricson (2012) att 
analysprocessen måste beskrivas noggrant. Utifrån datainsamlingen ansågs 17 stycken 
artiklar att möjligen uppfylla litteraturstudiens syfte och valdes ut för granskning. 
Artiklarnas resultat sammanfattades i en artikelmatris, se bilaga B. Under 
databearbetningen exkluderades två av artiklarna då de inte uppfyllde syftet. Artiklarna 
lästes igenom i sin helhet av båda författarna flertalet gånger. Detta görs för att få en 
förståelse för studiens helhet (Axelsson,2012). Analysen utfördes i tre steg utifrån 
Bettany- Saltikov & McSherry, (2016) metod. Det ovan beskrivna innefattade steg ett. 
Steg två var att kvalitetsgranska artiklarna. Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. 
Bedömningsunderlaget är modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Se bilaga C. Det tredje steget i 
analysprocessen innebar att meningsenheter valdes ut vilket betyder att text kommer 
fram som svarar på frågeställningen eller syftet. Forskaren behöver hela tiden tänka på 
att ha syftet för studien i åtanke. Till hjälp kan syftet med fördel skrivas ner och 
användas under dataanalysen för att tydligt kunna identifiera fenomen som inte besvarar 
syftet eller frågeställning (Henricson, 2012). Med hjälp av de ovan beskrivna så hade 
författarna hela tiden syftet i fokus när artiklarna analyserades och text med liknande 
innebörd samt olikheter markerades. Funnet resultat markerades sedan i olika färger där 
de olika teman uppkom. Detta gjordes genom att samma färg som markerades i 
artiklarnas resultatdel skrev ner på färgade post- it lappar. Alla lappar sattes upp på ett 
stort bord och kunde sedan skapa underkategorier. Eftersom både kvantitativa, 
kvalitativa samt studier med mixad metod var inkluderade så användes en integrerad 
analys (Whittemore & Knafl 2005).  

Det anses öka trovärdigheten och reliabiliteten att vara fler som granskar och att ta hjälp 
av externa granskare (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016; Wallengren & Henricson, 
2012). Wallengren & Henricson (2012) menar att författarna tillsammans skall diskutera 
artiklarna för att bearbeta eventuella meningsskiljaktigheter och uppkomna frågor som 
ej upplevs lika tills att konsensus uppnås. Det bidrar till att stärka reliabiliteten, 
validiteten samt trovärdigheten av resultatet. För att en vetenskaplig artikel skall hålla 
en god vetenskaplig kvalitet ska det tydligt redovisas hur urvalet, datainsamling och 
dataanalys har gått till. Det skall även framgå tydligt vilka slutsatser som finns 
(Wallengren & Henricson, 2012).  

Forskningsetiska överväganden 
 
Källström (2012) belyser vikten av att de forskningsetiska övervägandena finns med 
och genomsyrar hela forskningsprocessen, från val av ämne till redovisning av resultat. 
Det finns tre grundläggande övergripande etiska principer: Rättviseprincipen, Respekt 
för personen och Att göra gott. Rättviseprincipen beskriver fördelar och nackdelar, och 
skillnader mellan moral. Respekt för personen omfattar två överväganden: 
autonomiprincipen samt att de personerna med begränsad autonomi skall skyddas. Att 
göra gott principen handlar om att beakta människors välbefinnande och att minimera 
att människor far illa.  



9 
 

I den här studien har en integrerad allmän litteraturöversikt genomförts. Det innebar att 
alla artiklar som inkluderades skulle uppfylla kraven om etiska aspekter eller ett etiskt 
resonemang. För att en artikel skulle inkluderas skulle studien ha utförts med hänsyn till 
de grundläggande etiska principerna (Polit & Beck, 2017). När litteraturöversiktens 
resultat presenteras är det viktigt att all data från studierna presenteras. Det anses vara 
oetiskt att vinkla presentationen så den stämmer överens med författaren eller 
forskarens egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i löpande text med fyra stycken kategorier och underkategorier 
som framkommit efter granskning av de 15 inkluderade artiklarna. Resultatet har 
sammanställts i en artikelmatris för att ge läsaren en tydlig överblick över resultatet. 
Matrisen kan ses i bilaga B. 

Kategorier Underkategorier 

Förekommande typer av våld • Verbalt hot och våld 
• Fysiskt hot och våld 
• Sexuella trakasserier och övergrepp 

Faktorer som leder till hot och 
våld 

• Riskfaktorer 
• Orsaker 

Effekter av hot och våld • Säkerhet 
• Stödinsatser 
• Psykologiska konsekvenser hos 

ambulanspersonal  
Förebyggande av hot och våld • Brister i rapportering och stödinsatser 

• Prevention 
 

Förekommande typer av våld 
 
Verbalt hot & våld 
Det fanns olika typer av hot och våld som ambulanspersonal beskrev att de erfarit under 
deras tjänstgöring. De vanligaste typerna av verbala hot och våld som framkom var 
skrik och svordomar (Coskun, 2019). Även förolämpningar, hotande beteende och förtal 
var vanligt (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 2015; Gómez-Gutiérrez, 
Bernaldo-de-Quirós, Piccini & Cerdeira, 2014). Det som genomsyrade majoriteten av 
studierna var de verbala hoten och våldet, vilket var det vanligaste ambulanspersonalen 
utsattes för inom sitt arbete. Även de fysiska hot- och våldssituationerna var en stor del 
som personalen utsattes för (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 2015; 
Deniz, Saygun, Eroğlu, Ülger, & Azapoğlu, 2016; Gormley, 2016; Hosseinikia, Zarei, 
Najafi Kalyani & Tahamtan, 2018; Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh, 2012; 
Van der Velden, Bosmans & van der Meulen, 2015). 

Fysiskt hot & våld 
När de kom till fysiskt hot och våld var erfarenheterna även där många. Det vanligaste 
förekommande typerna var att knuffa och kasta saker men även att gärningsmannen slog 
och rev ambulanspersonalen eller slog på möbler (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez 
& Cerdeira, 2015; Gormley, 2016; Coskun, 2019; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 



10 
 

2011; Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh, 2012). Att spotta på personalen 
förekom också (Gómez-Gutiérrez, Bernaldo-de-Quirós, Piccini & Cerdeira, 2014). 

Ambulanspersonal uppgav att en del av det fysiska våldet de utsattes för inkluderade 
användande av vapen, penetrerande föremål eller tillhyggen. De olika tillhyggen som de 
hade erfarenhet av var kniv, pinnar, yxor och flaskor (Deniz, Saygun, Eroğlu, Ülger & 
Azapoğlu, 2016; Gómez-Gutiérrez, Bernaldo-de-Quirós, Piccini & Cerdeira, 2014; 
Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh, 2012). I studien från Maguire, Browne, 
O'Neill, Dealy, Clare, & O'Meara (2018) framkom att 10 % av gärningsmännen 
använde vapen i hot- och våldssituationer. 

Skadorna som uppkom som en konsekvens av våldet var skador på muskler, ligament 
och frakturer. Det fysiska våldet åstadkom blåmärken, kontusion, sprickor, sår och 
skador efter penetrerande föremål (Maguire et al, 2018; Maguire, 2017; Maguire, 2018). 
Det förekom skador som var oavsiktliga men det vanligaste var att gärningsmannen 
skadade ambulanspersonalen avsiktligt (Maguire, 2017). 

Sexuella trakasserier och övergrepp 
Förutom det verbala och fysiska våldet var sexuella trakasserier och övergrepp vanligt 
(Koritsas, Boyle & Coles, 2009). Anmälningarna av de sexuella trakasserierna kom 
oftast från kvinnor inom ambulanssjukvården. Dessa var således mer utsatta för denna 
form av trakasserier och kunde innebära sexuella förslag från patienten, sexuella skämt 
eller gester (Bigham et al. 2014; Deniz, Saygun, Eroğlu, Ülger & Azapoğlu, 2016). 
Sexuella övergrepp som rapporterades var oftast från kvinnor, övergreppen förekom 
oftast bak i ambulansen när den kvinnliga ambulanspersonalen satt med och det kunde 
innefatta smekningar, knuffningar och tafsande (Bigham et al. 2014). 

Faktorer som leder till hot och våld 
 
Riskfaktorer 
I majoriteten av de inkluderade studierna visade resultatet att det var en riskfaktor att 
vara kvinnlig ambulanspersonal då det var förenat med större risk att utsättas för hot och 
våld jämfört med män. Kvinnorna blev mer utsatta för verbalt och fysiskt våld än 
männen och hade större risk att drabbas av utbrändhet efter en utsatt situation (Bigham, 
Jensen, Tavares, Drennan, Saleem, Dainty & Munro, 2014; Coskun, 2019; Gormley, 
2016; Koritsas, Boyle, & Coles, 2009; Maguire, 2018). I en av studierna framkom att 
män var mer utsatta för fysiskt våld än kvinnor (Maguire et al. 2018). 

Yngre ambulanspersonal tenderade att utsättas i högre utsträckning både verbalt och 
fysiskt jämfört med äldre personer (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 
2015; Maguire et al, 2018). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan vilken ålder 
ambulanspersonalen hade och i vilken grad de blev utsatta för hot och våld av anhöriga. 
Däremot fanns det skillnad mellan ålder på den ambulanspersonal som utsattes av hot 
och våld från patienterna (Gormley, 2016). Det var större risk att utsättas för hot och 
våld när arbetsplatsen var i en stad jämfört med arbete på landsbygden, då det innebar 
ett ökat antal uppdrag och således även risken att utsättas för hot och våld (Gormley, 
2016). Antal timmar i ambulansen hade också en påverkan och beroende på hur mycket 
tid som spenderades i ambulansen så ökade riskerna att utsättas relaterat till fler 
arbetstimmar (Maguire, 2018; Koritsas, Boyle & Coles, 2009). Enligt Bigham et al 
(2014) fanns det ingen skillnad mellan antal arbetstimmar och utsattheten för hot och 
våld. Mer än hälften rapporterade att våldet oftast förekom under natten (Deniz, Saygun, 
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Eroğlu, Ülger & Azapoğlu, 2016). Maguire (2017); Maguire et al. (2018) kom fram till 
att de flesta hot och våldssituationer uppkom mellan klockan 16:00-00:00. 

Det fanns inget samband mellan ambulanspersonalens prestation, emotionell utmattning 
och personlighetsförändring gällande utbrändhet. Det fanns inte heller någon signifikans 
mellan de symtomen och antal arbetade timmar eller antal körningar. Det var inte heller 
någon skillnad mellan kön eller ålder. Kvinnorna i studien hade högre krav på sig själva 
än vad männen hade, den personliga prestationen var således lägre hos män än hos 
kvinnor (Deniz, Saygun, Eroğlu, Ülger & Azapoğlu, 2016). 

Orsaker 
Våld gentemot ambulanspersonal redovisades olika i studier. Enligt Bigham et al. 
(2014); Coskun (2019); Gormley (2016); Maguire (2017); Maguire et al. (2018); 
Petzäll, Tällberg, Lundin, & Suserud (2011) kom våldet oftast från patienten oavsett om 
det var verbalt eller fysiskt medan Deniz, Saygun, Eroğlu, Ülger & Azapoğlu (2016); 
Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh (2012) menar att de som utsatte 
ambulanspersonalen för hot och våld var majoriteten män och anhöriga till patienten. 

Det framkom flertalet anledningar till att ambulanspersonalen fått erfara hot och våld i 
arbetet, vilket kunde vara patienter med medicinska tillstånd som skallskador, diabetes, 
demens och förvirring som varit hotfulla och aggressiva på grund av sitt 
sjukdomstillstånd (Bigham et al. 2014). I 80 % av de rapporterade situationerna med hot 
och våld visade det sig att gärningsmannen var substanspåverkad (Maguire et al. 2018). 
Det stödjs även av Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud (2011) där det framkom att de 
flesta gärningsmän var påverkade av alkohol eller droger men även av sjukdomstillstånd 
som medförde någon form av medvetandepåverkan. Även patienter med psykisk ohälsa 
bidrog till hot och våldssituationer. 

Andra orsaker till att hot och våld uppstod kunde handla om språkförbristningar samt 
kulturella orsaker (Bigham et al. 2014; Petzäll, Tällberg, Lundin, & Suserud, 2011). 
Flertalet studier vittnar om att hot och våld uppstod då det fanns bristande kunskap från 
allmänheten om ansvarsförhållanden mot ambulanspersonal. Anhöriga visade sig vara 
missnöjda med vården och det fanns okunnighet om behandling och patientens 
egentliga vårdbehov. Patienter och anhöriga hade heller inte kunskap om 
ambulanspersonalens arbetsuppgifter vilket skapade meningsskiljaktigheter som kunde 
orsaka eskalering av hot och våld (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 
2015; Bigham et al. 2014; Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh, 2012; 
Hosseinikia, Zarei, Najafi Kalyani & Tahamtan, 2018). Att patienter och anhöriga 
upplevde att de fick vänta länge på ambulans visade sig även kunna orsaka situationer 
till hot och våld (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 2015; Dadashzadeh 
et al. 2019; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011). De vanligaste var att hoten 
skedde i patientens hem (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 2015; 
Coskun, 2019). 

Förebyggande av hot och våld 
 
Brister i rapportering och stödinsatser 
Det framkom att de flesta fallen av verbalt hot och våld inte rapporterades till 
arbetsgivaren efter att ambulanspersonalen blivit utsatt. (Bigham et al. 2014; Coskun, 
2019; Maguire et al, 2018) De valde att inte anmäla händelserna på grund av att de inte 
fann någon tro om att rapporteringen skulle ge någon effekt. (Rahmani, Hassankhani, 
Mills & Dadashzadeh, 2012). Det var även låg frekvens av rapportering av händelser till 
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polisen (Bernaldo-De-Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 2015). Även de som blivit 
utsatta för sexuella trakasserier rapporterade sällan det vidare efter händelserna (Bigham 
et al. 2014). 

När ambulanspersonalen blev tillfrågad om de erhållit stöd från arbetsgivare svarade 
över hälften att de upplevde att stödet inte var tillräckligt. De personer som upplevt 
bristande stöd uppgav även att de kände ångest och rädsla för att bli utsatta för hot och 
våld (Deniz, Saygun, Eroğlu, Ülger & Azapoğlu, 2016). Ambulanspersonalen uppgav 
att de inte fått tillräckligt med utbildning och träning inför hot- och våldssituationer i 
arbetet vilket de ansåg att de borde få av sin arbetsgivare i förebyggande syfte 
(Hosseinikia, Zarei, Najafi Kalyani & Tahamtan, 2018). I Dadashzadeh et al. (2019) 
framkom vikten av att kunna hantera det fysiska våldet när det inträffade. Genom att få 
träning i självförsvar vad gäller till exempel att handskas med en person med kniv eller 
någon form av substanspåverkan så kan ambulanspersonalen på ett bättre sätt hantera 
dessa situationer. I Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud (2011) framkom att hot om att 
kontakta media eller myndigheter upplevde ambulanspersonal inte lika jobbigt som 
fysiskt våld eller dödshot. 

Prevention  
Ambulanspersonalen arbetade förebyggande mot hot- och våldssituationer genom sitt 
bemötande av patient och anhöriga. Det kunde innebära att be dem lugna sig, hjälpte 
inte det kunde personalen be om förstärkning av polisen (Bigham et al. 2014; 
Hosseinikia, Zarei, Najafi Kalyani & Tahamtan, 2018). Beroende på hur 
ambulanspersonal bemötte patienterna påverkade de hur situationerna utvecklades 
(Koritsas, Boyle & Coles, 2009). 

Andra åtgärder som ambulanspersonalen utförde var att försöka ignorera den som var 
arg för att förhindra en eskalerande situation (Rahmani, Hassankhani, Mills & 
Dadashzadeh, 2012). Enligt Van der Velden, Bosmans, & van der Meulen (2015) 
rapporterades att ambulanspersonalen kunde i de flesta fall förhindra att fysiskt våld 
uppstod genom att kunna kompromissa med patienterna.  

För ambulanspersonalen var det viktigt att ha en god förmåga att läsa av de olika 
situationerna som de ställdes inför vilket kunde bidra till att identifiera eventuella 
situationer som kunde utvecklas till hot och våld. Däremot var det viktigt att alltid ha sin 
egen säkerhet i beaktning, men det skall även övervägas mot påverkan på 
patientsäkerheten och kvalitén på vården (Dadashzadeh, Rahmani, Hassankhani, Boyle, 
Mohammadi & Campbell, 2019). 

Dadashzadeh et al. (2019) beskriver att ambulanspersonal hade flera olika sätt att 
konfronteras med hotfulla situationer. Ibland valde personalen att tolerera våld på grund 
av rädsla att förvärra situationen. Speciellt när de befann sig i situationer där platsen var 
avlägsen och platser med mycket folk. En annan anledning att tolerera arbetsrelaterat 
våld var att patienten var svårt sjuk vilket gjorde att personalen utförde sitt jobb utan att 
bry sig om hotet som fanns. Även då det var psykiskt stressade valde de att inte 
konfrontera verbala och fysiska påhopp. När konfrontation väl inträffade var det oftast 
när ambulanspersonalen förlorade tålamodet. Orsaker till det kunde vara stress, hög 
belastning och skiftarbete. Där ambulanspersonalen var oroliga för hotfulla situationer 
under framkörning var de extra försiktiga, de gjorde upp en plan för hur de snabbt 
kunde ta sig därifrån vilket till exempel kunde vara aktuellt vid brottsplatser, misstänkta 
miljöer, psykiatriska patienter, narkomaner eller platser där det plötsligt och oväntat 



13 
 

inträffat dödsfall. Ambulanspersonalen avvaktade även ibland med att gå in till 
patienten tills att polisen fanns på plats (Dadashzadeh et al. 2019).  

När SOS alarm hade svårigheter att bilda sig en uppfattning av inringarens ärende 
höjdes larmet upp till “ osäkert problem” vilket ansågs vara en förebyggande faktor för 
att ambulanspersonalen skulle vara på sin vakt då det var oklart hur det såg ut på platsen 
och vad för ärende det handlade om (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011). Efter 
att ambulanspersonal blivit utsatt för hot och våld ökade ärendena som polisen 
involverades i eftersom personalen kände rädsla inför uppdragen (Bigham et al. 2014). 

Effekter av hot och våld 
 
Säkerhet  
Ambulanspersonalens upplevelse var att de säkerhetsåtgärder som fanns vid hotfulla 
situationer var otillräckliga (Coskun, 2019). Det visade sig som rädsla inom arbetet 
(Bigham et al. 2014). De uppgav även att de efter att ha blivit utsatta för hot och våld 
alltid var på sin vakt under deras arbetspass med en stress och rädsla att åter igen bli 
utsatta (Van der Velden, Bosmans & van der Meulen, 2015). Ambulanspersonalen 
uppgav att när de av någon anledning var tvungna att fly från platsen med eller utan 
patienten, minskade vårdkvalitén av patienten och ökade risken för vårdskador och död 
på grund av försenad behandling. Framförallt om de var tvungna att åka därifrån utan 
patient (Dadashzadeh et al. 2019). 

Stödinsatser 
Det var endast 3,4 % av deltagarna som erhållit psykologisk hjälp efter en händelse, 
trots att de var mer än hälften av alla som blivit utsatta för hot och våld som hade behövt 
stöd och hjälp (Coskun, 2019). Enligt Deniz, Saygun, Eroğlu, Ülger & Azapoğlu (2016) 
var det endast 10 % av de som blivit utsatta för hot och våld som erhöll psykologisk 
hjälp efter händelsen. Av de personer som uppgett att de kände ångest och rädsla inför 
hot- och våldssituationer visade en signifikant skillnad mellan de som led av utmattning, 
personlighetsförändring och förändrad personlig prestation av de som fått stöd av sin 
arbetsgivare jämfört med de som upplevde bristande stöd av arbetsgivaren där 
utmattning, personlighetsförändring och förändrad personlig prestation ökade (Deniz, 
Saygun, Eroğlu, Ülger & Azapoğlu, 2016).  

Psykologiska konsekvenser hos ambulanspersonal 
En del av personalen som blivit utsatt för hot och våld, blev personlighetsförändrade. 
Deras personliga prestation försämrades och de uppvisade en högre grad av emotionell 
utmattning än de som inte blivit utsatta (Coskun, 2019). Personal som blivit utsatta 
uppvisade minskad empati gentemot både patienter och kollegor (Bigham et al. 2014). 
De fick även ett ändrat beteende efteråt vilket kunde visa sig genom ökad försiktighet 
och högre misstänksamhet gentemot sina patienter. En del av personalen fick en 
omedelbar känslomässig reaktion direkt efter en händelse av hot och våld (Petzäll, 
Tällberg, Lundin & Suserud, 2011). Personer som blivit utsatta för hot och våld visade 
symtom på utmattning, försämrad prestation, personlighetsförändring samt även 
somatiska symtom som ångest och social fobi. Det visades i högre grad hos de personer 
som blivit utsatta jämfört med dem som inte utsatts för hot och våld (Bernaldo-De-
Quirós, Piccini, Gómez & Cerdeira, 2015).  

Psykisk ohälsa var även en konsekvens efter händelser och ambulanspersonal som 
tolererade verbala och fysiska påhopp under sitt arbete visade sig i längden lida av 
psykologiska komplikationer (Dadashzadeh et al. 2019; Maguire, 2018). 
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Ambulanspersonal som utsatts för hot och våld uppvisade symtom på PTSS och de 
främsta symtomen var flashbacks. Personalen visade även nedsatt arbetsförmåga på 
grund av att de utsatts för traumatiska händelser i samband med sitt arbete. De 
traumatiska upplevelserna som de varit med om bidrog till rädsla, aggressivitet och även 
en känsla av hjälplöshet. Svårare traumatiska situationer gav således svårare symtom på 
PTSS. Utvecklingen av symtom på PTSS visade ingen signifikant skillnad beroende på 
socioekonomiska faktorer (Gómez-Gutiérrez, Bernaldo-de-Quirós, Piccini & Cerdeira, 
2014). (Dadashzadeh et al. 2019) beskriver att ambulanspersonal som blivit utsatt för 
hot och våld led av psykologiska besvär, rädsla, ilska och sömnstörningar samt nedsatt 
koncentration. 

Ambulanspersonalens utsatthet av hot och våld bidrog till minskad arbetsglädje, vilket i 
sin tur bidrog till att en del av personalen valde att avsluta sina tjänster (Dadashzadeh et 
al. 2019; Bigham et al. 2014). Det framkom att ambulanspersonal hade inställningen att 
hot och våld var en del av jobbet och någonting de får stå ut med när de arbetar inom 
ambulanssjukvården (Bigham et al. 2014; Dadashzadeh et al. 2019; Hosseinikia ,Zarei, 
Najafi Kalyani & Tahamtan, 2018; Rahmani, Hassankhani, Mills & Dadashzadeh, 
2012). 

Som konsekvens av att ha blivit utsatt för hot och våld på arbetet hade 
ambulanspersonalen förlorad arbetstid. Den förlorade arbetstiden var varierande från 
dagar till veckor och orsakerna kunde vara fysiska skador men även den psykiska 
ohälsan som påverkat dem så att de blev sjukskrivna (Maguire, 2017; Maguire, 2018; 
Maguire et al, 2018; Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
I den här studien har en integrerad allmän litteraturöversikt gjorts om 
ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld. Bettany- Saltikov & McSherry 
(2016) menar att en litteraturöversikt görs för att bredda kunskapen inom ett specifikt 
område. Det är en design som har hög kvalité då resultatet utgår ifrån aktuell forskning. 
Då arbetet hade en tidsbegränsning har en systematisk litteraturöversikt inte varit 
genomförbart då det kräver att all aktuell forskning inkluderas. 

Artiklarna som valdes var 12 stycken kvantitativa, två kvalitativa och en med mixad 
metod. Eftersom syftet med studien var att undersöka ambulanspersonals erfarenheter 
redovisas resultatet i löpande text med kategorier och underkategorier och siffror och 
tabeller exkluderas. Tanken från början var att endast inkludera kvalitativa artiklar men 
förstod snart att de artiklarna som framkom genom sökningarna i PubMed och Cinahl 
var de vi nu inkluderat. I artikelsökningen användes MeSH termer och subject headings 
för att finna artiklar som uppfyllde studiens syfte. Att använda termer är en styrka då 
orden är lika världen över. En nackdel med att använda ämnesord är att ny forskning 
kan missas då de inte fått sina termer tilldelade. För att minska risken att missa ny 
aktuell forskning genomfördes en fritextsökning. I fritextsökningen användes samma 
ord som användes som MeSH termer och subjekt headings. Fritextsökningen redovisas i 
bilaga A. Under sökprocessen användes flera olika sökord i olika kombinationer. Hot 
var ett ord som inte inkluderades som sökord vilket kan ha påverkat resultatet. Det är 
inte uteslutet att andra relevant data har missats på grund av det.  
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Artiklarna som inkluderades var inte äldre än tio år, för att beskriva aktuell forskning 
inom området. Det var av stor vikt att alla artiklar fört ett etiskt resonemang alternativt 
varit godkänd av en etisk kommitté vilket även Polit och Beck (2012) menar är viktigt 
för att säkerställa att artiklarna är av god kvalité och hög trovärdighet. Artiklar som inte 
var på engelska eller svenska exkluderades, vilket kan ses som en nackdel då relevant 
forskning på andra språk missas på grund av att författarna inte har bredare 
språkkunskaper. Bettany-Saltikov & McSherry (2016) menar att en språkbegränsning 
kan öka risken för bias. Artiklar från hela världen inkluderades för att få ett så brett 
perspektiv som möjligt då hot och våld är ett förekommande problem världen över. 
Eftersom artiklar har inkluderats från hela världen kan generaliserbarheten för Sverige 
påverkas. Det var endast artiklar som det fanns fri tillgång till som inkluderas i 
litteraturöversikten. Det kan ses som en nackdel då viktig och relevant forskning kan ha 
missats på grund av det. Artiklar som det inte fanns fri tillgång till inkluderades inte i 
studien då det hade tagit längre tid att få tillgång till dem och det fanns en 
tidsbegränsning för examensarbetet. En sådan process hade således inte varit 
genomförbar.  

Författarna valde att inkludera alla yrkeskategorier inom ambulanssjukvård. En 
anledning var att benämningen av ambulanspersonal ser olika ut i olika delar av världen, 
vilket gör det svårt att identifiera en viss yrkeskategori. Även utbildningen och krav för 
att arbeta inom ambulanssjukvården varierar runt om i världen. Inklusion av alla 
yrkeskategorier oavsett erfarenhet bidrar till en generaliserbarhet inom hela 
ambulanssjukvården och inte bara en specifik yrkeskategori. 

Till att börja med lästes artiklarna individuellt av båda författarna för att vidare granskas 
tillsammans och diskutera fram ett gemensamt resultat. Artiklarna som inkluderades i 
resultatet hade enligt granskningsmallen som använts medel eller hög kvalitét. Vid 
granskning av artiklarna användes en mall från Sophiahemmet Högskola underlag för 
vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011). Då båda författarna hade liten erfarenhet av att granska 
artiklar med hjälp av granskningsmallen kan bedömningen av artiklarna ha påverkats. 
Risken för bias minskar tack vare att det är två författare till examensarbetet. Det stärks 
av Wallengren & Henricson (2012) som menar att författarna tillsammans skall granska 
artiklarna för att diskutera meningsskiljaktigheter. Det bidrar till att stärka reliabiliteten, 
validiteten samt trovärdigheten av resultatet. Bettany- Saltikov & McSherry (2016) 
menar att studier som har ett etiskt godkännande visar att studien uppfyller etiska, 
professionell och vetenskaplig standard. De menar även att ett etiskt godkännande 
påverkar reliabiliteten och validiteten i positiv riktning. Författarna har arbetet utifrån de 
forskningsetiska beskrivet i metoden, däremot menar Kristersson (2017) att förförståelse 
inom ett område kan påverka tolkningen av resultatet. Författarna till den här 
litteraturstudien är båda kliniskt verksamma inom ambulanssjukvården och förförståelse 
finns och går inte att undvika.  

Under analysprocessen började författarna med att läsa alla artiklar ingående för att 
sedan markera de som ansågs kunna uppfylla syftet. Efter det markerades text med hjälp 
av olika färger för att skapa kategorier och underkategorier. Till hjälp användes post- it 
lappar och färgpennor där en färg stod för en kategori. På det viset gjordes det 
lättöverskådligt att se vilka kategorier som framkom. Detta underlättade 
sammanställning av resultatet. 
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I kvantitativa studier redovisas resultatet oftast med siffror och tabeller. De artiklar som 
inkluderats hade de flesta använt sig av frågeformulär, vilket också redovisade 
erfarenheter. Risken med den typen av metod är att erfarenheterna inte framkommer 
tydligt. Det som kan ses som positivt med frågeformulär är möjligheten för deltagarna 
att vara anonyma. I kvalitativa studier redovisar personalen erfarenheter och beskriver 
hur en person känner och upplever saker. Det finns risk att personalen vid exempel en 
intervju inte berättar allt som är relevant vilket kan bidra till att viktig information 
uteblir. Fördelen med att kombinera kvantitativa studier och kvalitativa är att de 
tillsammans stärker resultatets trovärdighet (Ekengren & Hinnfors, 2012).  

Författarna till den här litteraturöversikten hade från start önskemål om ett större antal 
kvalitativa studier eftersom det ger möjligheten till att fånga in en djupare förståelse för 
ambulanspersonalens erfarenheter, vilket var studiens syfte. Under datainsamlingen och 
med de inklusion och exklusionskriterierna som fanns så återfanns flest kvantitativa 
studier. De artiklarna använde sig av frågeformulär och resultaten i artiklarna ansågs 
ändå kunna uppfylla syftet till litteraturöversikten. En kombination av både kvantitativa 
och kvalitativa studier kan ses som en fördel då de kompletterar varandra och kan ge en 
större helhetsbild. Det kan därför ses som en nackdel att det inte inkluderats fler 
kvalitativa studier i resultatet. I de kvantitativa artiklarna framkom kvalitativ data 
utifrån frågeformulär. En litteraturöversikt med flera kvalitativ data hade kunnat ge en 
större bredd av ambulanspersonalens erfarenheter.  

Resultatdiskussion 
 
Hot och våld inom den prehospitala vården ökar markant hela tiden (MSB, 2018). Det 
går att läsa i media så gott som dagligen om blåljusaktörer som blivit utsatta av hot och 
våld av något slag så som stenkastning, sönderslagen bil och stöld i ambulansen medan 
personalen är och hjälper patienten. Från den 1/1-2020 finns nu en lag där hot och våld 
mot blåljuspersonal är straffbart.  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter av hot och 
våld i prehospital vårdmiljö. Resultatet visade att ambulanspersonal i stor utsträckning 
utsätts för hot och våld i tjänsten samt att de fått erfarenhet av en mängd olika typer av 
hot och våld där verbalt våld var de vanligast förekommande, följt av fysiskt våld. 
Utsattheten påverkade hälsan hos ambulanspersonalen men även patientsäkerheten och 
omvårdnaden av patienten. MSB beskriver att alla människor ska enligt lag ha lika rätt 
till vård och ambulanspersonal ska kunna utföra sina uppdrag utan att bli störda (MSB, 
2018). Det finns risk att det påverkas på grund av uppkomna hot och våldssituationer i 
den prehospitala vårdmiljön.  

Majoriteten av studierna visade att den kvinnliga ambulanspersonalen utsattes mer för 
verbalt, fysiskt och sexuellt hot och våld jämfört med män som arbetade i ambulansen. 
Kvinnor hade även större risk att drabbas av utbrändhet. Endast en studie visade att män 
var mer utsatta än kvinnor för fysiskt våld (Maguire et al. 2018). Eftersom resultatet 
visade att kvinnor hade mera erfarenhet av att utsättas för hot och våld upplever vi att 
det är viktigt att arbetsgivare och kollegor har en medvetenhet kring det och kan vara 
uppmärksamma på eventuella uppkomna situationer. Att kvinnor hade större risk att 
drabbas av utbrändhet i större utsträckning kan då på det viset ha en koppling till att 
kvinnor är mer utsatta för hot och våld.  

En stor patientgrupp som möts inom ambulansen är de patienter som har en 
medvetandepåverkan till exempel av någon substans, demens, skallskador eller en 
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psykisk sjukdom. Den gruppen av patienter har en större risk att utsätta personal för 
fara. Med den medvetenhet och ny kunskap som den här studien gett författarna 
angående vilken patientgrupp som har störst risk att utsätta ambulanspersonal för hot 
och våld kan det nu kartläggas när riskerna är som störst och på det viset hjälpa 
personalen i sitt arbete att minska risken för att hamna i hot och våldssituationer. 

Det framkom att gärningsmannen oftast var patienten själv eller en anhörig till 
patienten. Trots kartläggning om när riskerna är som störst att utsättas så finns tillfällen 
då hot och våld är svårt att undvika, exempelvis när gärningsmannen själv är patienten 
som är i behov av vård. Carlsson (2016) menar att patienter alltid skall bemötas med 
empati och utifrån patientperspektivet. Ambulanspersonalen hade erfarenhet av att 
hantera hot- och våldssituationer på olika sätt. Resultatet visade att det framkom olika 
metoder hos personalen att handskas med hot och våldssituationer. Ett sätt var att 
ignorera gärningsmannen för att minska risken för en eskalering av situationen. Det 
visade sig att ambulanspersonalen hade erfarenhet om att hot och våld kunde förebyggas 
genom att kompromissa och bemöta patienterna på ett respektfullt vis.  

I den kliniska verksamheten i en ambulansbesättning diskuterar de i förberedelsefasen 
om eventuella risker i den prehospitala vårdmiljön. Hot är en subjektiv upplevelse 
(Larsson & Lindgren, 2012). Författarna till den här litteraturstudien  har erfarenheten 
att om en i besättningen upplever att det inte känns säkert att åka fram på angiven adress 
och den andra i besättningen tycker tvärtom, ska de avvakta tills polis är på plats och 
kan se att platsen är tillräckligt säker. Det framkom i resultatet som nämnts tidigare här 
ovan att olika patientgrupper i högre utsträckning utsatte ambulanspersonalen för hot 
och våld. Med den medvetenheten kan ambulanspersonalen vara mera förberedd och 
avvaktande under framkörningen samt i mötet med de patienterna som de kan misstänka 
att vara en patient med medvetandepåverkan. 

Det framkom att ambulanspersonal sällan rapporterade händelser som de varit med om, 
de valde att inte anmäla händelserna då de hade erfarenhet av att det inte fick hjälp av 
sin arbetsgivare och att anmälan inte hade någon effekt. Konsekvensen av att hot och 
våldssituationer inte anmäls är att det finns risk för ett stort mörkertal. Som arbetstagare 
är det oerhört viktigt att känna att arbetsgivaren tar sin personal på allvar och att de 
känner att de har stöd. Det var endast ett fåtal personer som erhöll professionell hjälp 
efter en upplevd händelse. Det visade sig tydligt att de som ej erhållit stöd från sin 
arbetsgivare mådde sämre psykiskt och bar på mer ångest och oro än de som beskrev att 
de erhållit stöd. Det är därför viktigt att arbetsgivare har en åtgärdsplan för detta. Enligt 
arbetsmiljöverket författningssamling (1993:2) har arbetsgivaren ett ansvar att utreda 
och vidta åtgärder för att förhindra hot och våld (Larsson & Lindgren, 2012). I resultatet 
framkom ambulanspersonalen inte fått tillräckligt med utbildning och träning av sin 
arbetsgivare. Dadashzadeh et al. (2019) beskrev att det var viktigt utöver utbildning att 
personalen fick övning i självförsvar för att möta en våldsam person med till exempel 
kniv, men även att kunna bemöta personer med en substanspåverkan på ett bra sätt. Det 
stöds även av Carlsson (2016) som menar att det är viktigt att kunna hantera situationer 
i mötet med våldsamma patienter. Om arbetstagaren fått mera utbildning och stöd från 
sin arbetsgivare skulle troligtvis rapporteringen av händelser öka och i slutändan få en 
positiv inverkan på personalens erfarenhet kring hot och våld samt deras fysiska och 
psykiska hälsa. Genom mer träning och utbildning hos personalen kan rädslan för att 
utsättas för hot och våld minska. Det är ett världsomfattande problem inom 
verksamheten och det blir tydligt att det behövs mer utbildning, verktyg och 
samhällsutbildning.  
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Resultat visade att ambulanspersonalen som erfarit hot och våld fick psykologiska 
konsekvenser. De ansåg att hot och våld var en del av arbetet och något de skulle 
tolerera när de arbetade inom ambulanssjukvården. Personal fick fysiska skador som 
ledde till sjukskrivning, men även den psykiska hälsan påverkades negativt. Flera av 
studierna beskrev att ambulanspersonalen blev mer misstänksamma efter att de blivit 
utsatta för hot och våld samt att gärningsmannen ofta hade en substanspåverkan eller 
var psykiskt sjuk. Författarna tänker att med det i åtanke skulle mera utbildning och 
försiktighet i vissa specifika situationer ha möjlighet att förebygga eskalerande 
våldssituationer och bidra till en förbättrad patientsäkerhet. Genom att vara medveten 
om att en situation snabbt kan förändras och förvärras och att som ambulanspersonal 
veta på vilket sett det är lämpligt att agera på och diskutera kan göra situationen 
hanterbar.  

Jonsson (2016) beskriver att det finns frågeställningar angående brister i 
patientsäkerheten på grund av stressreaktioner hos ambulanspersonalen. När personal 
befinner sig i stress bidrar det till minskad empati gentemot patienten (Najafi, Fallahi-
Khoshknab, Ahmadi, Dalvandi & Rahgozar, 2016). Om stresspåslaget blir för stort eller 
pågår under en längre tid hos ambulanspersonalen försämras det rationella tänkandet 
och förmågan att inhämta information från omgivningen. De här faktorerna kan påverka 
omhändertagandet av patienten vilket kan få förödande konsekvenser för patienternas 
möjlighet till adekvat vård (Larsson & Lindgren, 2012). 

Den genomförda studien beskriver ambulanspersonalens upplevda erfarenheter, vilket 
var studiens syfte. Resultatet visar ett stort behov av preventivt arbete för att minska 
risken för att hotfulla situationer ska uppstå. Det kan omfatta utbildning till personalen 
så de innehar en ökad handlingsberedskap inför eller under en hot och 
våldssituation. Det framkom även faktorer som leder till hot och våld och en 
medvetenhet av detta kan leda till minskade erfarenheter av hot och våld hos 
ambulanspersonal. Det kommer gynna ambulansverksamheten i stort och även 
ambulanspersonalens hälsa samt en förbättring utifrån patientperspektivet. Vilket utifrån 
hållbarhetsperspektivet kan vara positivt. 

För att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter ytterligare kan vidare forskning med 
mer kvalitativ metod göras. Nationella riktlinjer behöver arbetas fram för att likasinnad 
hjälp ska finnas över hela landet när en händelse inträffat. Det kan med fördel bedrivas 
forskning kring vad arbetsgivaren har för riktlinjer kring hot- och våldssituationer och 
hur de tar om hand om sin personal och anmälningar som görs när en anställd blivit 
utsatt. Ambulanspersonalen får utbildning i att ge patienter vård under svåra 
förhållanden och även att möta människor i kris. Galdas, Cheater & Marshall (2005) 
menar att det därför kan finnas en kultur som gör att ambulanspersonal inte anmäler och 
söker hjälp för sina problem. Risken med att försöka bearbeta svåra händelser själv är 
att det vid en ny händelse kan reaktionerna eventuellt förvärras. Genom att synliggöra 
ambulanspersonalens erfarenheter av hot och våld hoppas vi kunna bidra till att 
ambulanspersonal i större utsträckning vågar anmäla de brott de utsätts för. Det kan i sin 
tur hjälpa till så att mörkertalet minskar och prevalensen av hot och våld speglar den 
verklighet som ambulanspersonalen arbetar i. 
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Slutsats 
 
Då det är många som inte anmäler och rapporterar hot och våld som de blivit utsatta för 
i tjänsten finns det risk för ett stort mörkertal. Att ambulanspersonal blir utsatta påverkar 
inte bara patientsäkerheten utan även ambulanspersonalens fysiska och psykiska hälsa. 
Det redovisades olika riskfaktorer vilket påvisar att det finns möjlighet att arbeta med 
förebyggande insatser. På grund av det ökade problemet av hot och våld och dess 
konsekvenser är det av stor vikt att det arbetas fortlöpande med preventivt arbete samt 
utbildning inom området. 

Klinisk tillämpbarhet 
 
I och med det ökade problemet i samhället med hot och våld är önskan med studien att 
göra allmänheten mer medveten om det som sker och att behov finns för mera forskning 
eftersom lägesbilden hela tiden ändras och samhället förändras. Förhoppning finns att 
vår studie ska kunna bidra i den kliniska verksamheten genom att göra 
ambulanspersonal mer medvetna och uppmärksamma på riskerna om hot och våld under 
tjänstgöring men även de konsekvenserna det på sikt medför. För att få ut den 
informationen som erhållits av studien så kommer den finnas tillgänglig på författarnas 
arbetsplatser men även på internet där allmänheten kan ta del av resultatet.  
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ambulans arbete. 

Vanligast var Verbalt 
våld följt av fysiskt och 
kulturellt våld. Största 
faktorn för förekomst av 
arbetsrelaterat våld var 
brist på kunskap om 
personalens 
arbetsuppgifter. 48,5% 
angav att de ansåg att 
våldet var en del av 
arbetet. 

Hög 

Koritsas, Boyle, & 
Coles, (2009). 
Australien 

 
 
 
 

Factors 
associated 
with 
workplace 
violence in 
paramedics 

Hitta utlösande 
faktorer för hot 
och våld mot 
ambulanspersonal 

Kvantitativ  

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie 

930 enkäter 
skickades ut. 253 
svar inkom.  

Utbildning av 
ambulanspersonal att 
identifiera tidiga 
varningstecken för ett 
våldsamt beteende och 
hur man agerar i 
situationen. Bör även 
inkludera utbildning i 

Medel 
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efterförloppet med 
egenvård, nätverk och 
debriefing. Exponering 
av våld på arbetsplatsen 
förknippas med stress, 
minskad 
arbetseffektivitet, samt 
lägre patientkvalitet. Det 
var större risk att kvinnor 
utsattes för verbala hot, 
sexuella trakasserier och 
överfall. Det fanns en 
koppling mellan antal 
arbetstimmar och 
utsattheten för hot och 
våld. Mer timmar desto 
högre risk. 

Maguire, Browne, 
O'Neill, Dealy, 
Clare, & O'Meara, 
(2018).  

Australien 

 
 
 
 
 
 
  

International 
Survey of 
Violence 
Against EMS 
Personnel: 
Physical 
Violence 
Report 

Identifiera risker 
och faktorer som 
var förknippade 
med fysiskt våld 
mot 
ambulanspersonal 
internationellt 

Kvantitativ 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie 

1778 stycken från 
13 olika länder.  

Över hälften av 
ambulanspersonalen hade 
utsatts för fysiskt våld 
inom tjänsten. 90% av 
gärningsmännen var 
män. Riskfaktorer var 
alkohol och droger. 
Mindre än hälften av 
ambulanspersonalen som 
blivit utsatt anmälde 
händelsen. Män 
tenderade att rapportera 
oftare än kvinnor. Män 
utsattes för mer våld än 
kvinnor. Åldern hade 

Medel 
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även påverkan. Det 
visade att äldre 
ambulanspersonal blev 
utsatt i mindre 
utsträckning än yngre. 
Vanligaste skadorna var 
blåmärken och 
kontusionsskador 

Maguire, (2018). 
Australien 

 
 
 
  

Violence 
against 
ambulance 
personnel: a 
retrospective 
cohort study 
of national 
data from Safe 
Work 
Australia 

Att beskriva 
ambulanspersonal
ens specifika 
risker för att 
utsättas för 
våldsrelaterade 
skador 

Kvantitativ 

Retrospektiv 
kohortstudie.  

Studerat 300 fall där 
allvarliga skador 
uppkommit 
relaterade till 
arbetet 

Ökande problem under 
studiens gång. Från 5 fall 
per år till 40 fall. 
Kostsamt problem där 
förlorad arbetstid var 3,7 
veckor efter 
arbetsrelaterade skador. 
Kvinnor hade större risk 
att utsättas för våld och 
verbala hot jämfört med 
män. Uppkomna skador 
var oftast på muskler och 
leder och övre 
extremiteterna.  

Medel 

Maguire, (2017). 
Australien 
 

Emergency 
Medical 
Service 
Personnel's 
Risk From 
Violence 
While Serving 

Att beskriva 
riskerna hos 
ambulanspersonal 
att drabbas av 
våldsrelaterade 
skador i arbetet 

Kvantitativ 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie 

Analyserat 1630 
våldsrelaterade 
yrkesskador hos 
ambulanspersonal 
2012-2015 

Det framkom att 
majoriteten av 
gärningsmännen 
patienten själv. De 
skador som uppkom på 
patienterna var frakturer, 
dislokationer, skrapsår 
och blåmärken. Det 
framkom att det var 

Medel 
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the 
Community 

varierade förlorad 
arbetstid efter 
våldsrelaterade skador 
från 30-48 dagars 
frånvaro. Det fanns 
variation kring 
oavsiktliga händelser och 
avsiktliga. Till största 
delen var det avsiktliga 
händelser. Risken att 
drabbas var större för 
kvinnor än män. 
Beroende på dygnstid 
varierade även risken att 
drabbas. Störst risk 
16.00-00.00. 

Petzäll, Tällberg, 
Lundin & Suserud 
(2011). Sverige 
 

Threats and 
violence in the 
Swedish pre-
hospital 
emergency 
care 

Att undersöka 
incidenterna av 
hot och våld inom 
ambulanssjukvård 
samt att beskriva 
dessa 

Kvantitativ 

Retrospektiv 
beskrivande 
undersökning 
 

134/170 De sociodemokratiska 
faktorerna visade ingen 
betydelse för risken att 
utsättas för hot och våld. 
66% hade upplevt hot 
och våld. 
Gärningsmannen var 
oftast patienten själv. De 
vanligaste orsakerna till 
uppkomsten av hot och 
våld var berusade samt 
medvetandepåverkad 
patienter. 
Ambulanspersonal 
upplevde hot om fysisk 
våld samt dödshot som 

Hög 
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specifikt obehagliga 
medans hot om att 
kontakta media eller 
myndigheter inte sågs 
som lika obehagliga. 
Efter att ha blivit utsatt 
av hot och våld 
påverkades med att vara 
mer misstänksam och en 
ökad försiktighet. Några 
fick en omedelbar 
känslomässig reaktion i 
samband med händelsen. 

Rahmani, 
Hassankhani, Mills 
& Dadashzadeh, 
(2012).  Iran 

 
 
  

Exposure of 
Iranian 
emergency 
medical 
technicians to 
workplace 
violence: a 
cross-sectional 
analysis 

Att beskriva 
Iranska 
ambulanspersonal
ens upplevelser av 
arbetsrelaterat 
våld och 
våldsrelaterade 
faktorer. 

Kvantitativ  

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie. 

160 stycken 
deltagare varav 138 
stycken returnerade 
formulär. Minst 1 
års 
heltidstjänstgöring i 
ambulans. 
Administrativ 
personal 
exkluderades. 

Många av deltagarna 
upplevde någon form av 
våld senaste 12 
månaderna. De 
vanligaste var verbalt hot 
följt av fysiskt våld. Inga 
sexuella hot eller 
övergrepp rapporterades. 
Anhöriga var ofta 
inblandade i det 
förekommande 
situationerna. Personalen 
försökte få den som är 
arg att lugna sig eller att 
inte reagera på att 
personen är arg. Våldet 
var sällan rapporterat till 
chefer. Det fanns en tro 
att rapportering till 

Medel 
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arbetsplatsen var 
ineffektiv. En del av 
ambulanspersonalen 
hantera hot och våld som 
en del av deras arbete. 

Van der 
Velden,Bosmans & 
van der Meulen, 
(2015), 
Nederländerna 
 

Predictors of 
workplace 
violence 
among 
ambulance 
personnel: a 
longitudinal 
study 

Undersöka 
faktorer som 
påverkade hot och 
våld hos 
ambulanspersonal. 
Även se vad 
personal kan göra 
för att förhindra 
samt minska 
upptrappning av 
våld. 

Kvantiativ  

Longitudinell 
prospektiv 
studie 

Period 1 213/850 

Period 2 103/213 

Olika typer av hot och 
våld var vanligt hos 
ambulanspersonal och 
var återkommande under 
båda undersöknings 
tillfällena. Att kunna 
kompromissa med 
patienterna visade sig 
vara effektivt för att 
förhindra/ minska 
upptrappning av 
situationer. Det fanns 
hälsopåverkan av 
personalen som blivit 
utsatt i form av 
sömnproblem, ångest, 
depression och PTSS. 

Medel 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: 
Studentlitteratur.   
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KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 
eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 
med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 
antal deltagare och adekvata statistiska 
metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 
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Bilaga C  
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalié

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 
data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 
otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 
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