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Take a step back and read the area 

 

A qualitative interview study about preventing threats and 

violence against paramedics in a mid sized swedish region  

 

The purpose with this study was to create an understanding of how paramedics have 

experienced situations where they were exposed to threats and violence, and how the 

staff described how threats and violence could be prevented. Five semistructured 

interviews was performed in a mid sized region in Sweden. The main result showed that 

all respondents, at some occasion, have felt threatened. There have also been situations 

where they have been exposed to violent events. Patients with certain illnesses could 

contribute to the feeling of being exposed to threats and violence; although, if the 

employer had provided education and support in this, then maybe the situations could 

have been prevented. Our most important conclusion was that there have been little to 

no preventive work against threats and violence, except for a few courses, although, all 

respondents felt that experience had the biggest impact for how threatening and violent 

situations were handled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: threat, violence, exposed, preventive work  



 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur ambulanspersonal har upplevt 

situationer där de mött hot och våld samt hur personalen beskrev att hot och våld kunde 

förebyggas. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes i en medelstor region i 

Sverige. Huvudresultatet visade att samtliga intervjudeltagare vid något tillfälle hade 

känt sig hotade, det har också förekommit situationer där de blivit utsatta för 

våldsamma händelser. Patienter med vissa sjukdomsbilder kunde bidra till känslan av 

utsatthet för hot och våld, men hade arbetsgivaren gett utbildning och stöd i detta 

kanske situationen hade kunnat förebyggas. Vår viktigaste slutsats blev att det 

förebyggande arbetet för hot och våld har lyst med sin frånvaro, någon enstaka 

utbildning har erbjudits men alla intervjudeltagare menade att det var erfarenhet som 

hade störst betydelse för hur hot- och våldssituationer hanterades. 
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Förord 

 

I denna studie har vi gemensamt arbetat genom hela processen, alltifrån idéstadiet till 

genomförande och färdigställande.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till Er ambulanspersonal som ställt upp och berättat om Era 

upplevelser gällande hot och våld i arbetet. Ni gör ett fantastiskt jobb! 

 

Vi vill också tacka vår handledare Sofia Wikman som under hela arbetsprocessen har 

väglett och stöttat oss. Tack för att du har bidragit både med din profession och glädje, 

det har gjort att denna resa har varit både intressant och rolig! 

 

Sara Danielsson och Marie Sjöberg  
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1. Inledning  

 

Den senaste tiden har det varit stor uppståndelse kring hur ambulanspersonal blir bemötta vid 

utryckning. Media har rapporterat om att ambulanspersonal runt om i Sverige bland annat har 

blivit beskjutna av raketer, fått utstå stenkastning, hot, våld och sabotage (Expressen, 2016, 15 

maj). Tidigare forskning visar att ambulanspersonal ofta utsätts för hot och våld i sitt dagliga 

arbete (Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011, s. 7–9). Petzäll m.fl. (2011, s. 9) beskriver 

att ambulanspersonalen kan uppleva det hotfullt i vissa fall där missbruk och/eller psykisk 

problematik är inblandat. Det kan exempelvis vara hot i form av skjutvapen, knivar eller att 

patienterna slår omkring sig och är oberäkneliga. Petzäll m.fl. (2011, s. 11) menar att det är av 

stor vikt att arbetsgivaren tar detta på största allvar då ambulanspersonalen kan påverkas 

negativt av hot- och våldssituationer, vilket innebär att fokus bör läggas på ett förebyggande 

arbete om hur de ska möta olika människor i olika kontexter.  

 

Mot bakgrund av detta vill vi undersöka hur ambulanspersonalen i en medelstor region i 

Sverige upplever situationer där de möter hot och våld i arbetet samt hur de beskriver hur hot 

och våld kan förebyggas. Ambulansen har en viktig funktion i vårt samhälle och om 

ambulanspersonalens säkerhet blir hotad kan det drabba många behövande. Enligt tidigare 

forskning (Waddington, Badger och Bull, 2006, s. 179) finns det brister i det förebyggande 

arbetet inom ambulansen. För att ett förebyggande arbete ska kunna bedrivas krävs det att 

arbetsgivaren ser problematiken och arbetar med att åtgärda detta. Ett förebyggande arbete 

kan vara att ge stöd och utbildning till sin personal för att situationer med hot och våld ska 

kunna minimeras.  

 

Det förebyggande arbetet mot hot och våld inom ambulansen är även kriminologiskt relevant 

därför att det ger en ökad förståelse inom viktimologi - läran om brottsoffer. Vår studie 

handlar också om brottsoffer, i det här fallet en hel yrkesgrupps utsatthet för hot och våld. 

 

Det är också relevant att studera hur det förebyggande arbetet sker för att minimera denna 

utsatthet vilket också är värdefull kunskap för oss kriminologer. Kunskap om hur man 

hanterar krävande klientkontakter i sin arbetsmiljö kan dessutom vara relevant för flera 

yrkesgrupper. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur ambulanspersonal i en medelstor region 

i Sverige upplever situationer där de möter hot och våld. Hur beskriver personalen själva att 

hot och våld kan förebyggas?  

 

1.2 Frågeställningar  

 

I vilka situationer utsätts ambulanspersonal för hot och våld i sitt arbete? 

Hur beskriver ambulanspersonalen det förebyggande arbetet mot hot och våld? 

 

1.3 Disposition 

 

Den första och inledande delen beskriver bakgrunden till studien samt syfte och 

frågeställningar. I denna del förklarar vi också olika begrepp. I del två presenterar vi tidigare 

forskning inom fältet. Del tre består av teori där vi valt den kriminologiska 

rutinaktivitetsteorin och den vetenskapsteoretiska utgångspunkten socialkonstruktionism. Den 

fjärde delen behandlar metod där vi beskriver vårt metodval, urval och tillvägagångssätt för 

hela processen, samt metodens fördelar och begränsningar. I denna del ingår även en 

beskrivning av vår tematiska analysmetod samt en diskussion kring validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och etiska ställningstaganden. I del fem presenterar vi studiens resultat och 

analys. Den sjätte delen innefattar en diskussion kring studiens viktigaste resultat, jämförelse 

med tidigare forskning, alternativa tolkningar av resultatet, hur resultatet kan tolkas i relation 

till teori samt framtida forskning. Avslutningsvis presenteras tillhörande bilagor, intervjuguide 

och informationsbrev.   

 

1.4 Förklaring av begrepp  

 

Viktimologi 

Vårt syfte är att skapa förståelse för hur ambulanspersonal upplever situationer där de möter 

hot och våld och hur personalen själva beskriver att hot och våld kan förebyggas. Därför 

kommer vår studie utifrån våra intervjuer representera utsattheten hos enskilda individer ur en 



 

3 

 

yrkesgrupp, vi har därför valt att använda oss av en definition om viktimologi som Heber, 

Tiby och Wikman (2012, s. 17) presenterar: 

 

Viktimologi med intresse för individens eller gruppens utsatthet och dess konsekvenser. 

 

I vår studie har vi beskrivit hur våra deltagare upplever sig vara utsatt för hot och våld - detta 

har vi benämnt utsatt och inte viktimiserad. Vi är intresserade av individens eller gruppens 

utsatthet för hot och våld och resonerar därför att om intervjudeltagarna blivit utsatta för hot 

och våld i sitt yrke, har de alltså blivit viktimiserade. 

 

Arbetsgivarens ansvar för det förebyggande arbetet 

Enligt Arbetsmiljöverket (https://www.av.se) har arbetsgivaren ett övergripande ansvar för 

arbetsmiljön och det förebyggande arbetet enligt följande: 

 

Huvudansvaret ligger på dig som arbetsgivare att ordna och utforma arbetsmiljön för att 

förebygga risker för ohälsa på grund av hot och våld. Om du som arbetsgivare ansvarar för en 

så stor organisation att du rimligtvis inte kan arbeta ensam med frågorna, ska du fördela 

arbetsmiljöuppgifterna till de personer i organisationen som har de bästa möjligheterna att 

genomföra arbetsmiljöarbetet. Du som arbetsgivare, eller du som har fått arbetsmiljöuppgifter 

av arbetsgivaren fördelat till dig, ska utreda de risker för hot och våld som kan finnas på 

arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra åtgärder för att förebygga de risker som 

framkommer. Det är också viktigt att du följer upp åtgärderna och att de regler och rutiner som 

finns är kända av personalen så att alla vet hur de ska agera om en hot- eller våldssituation 

uppstår. 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om 

åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2, s. 3), presenteras arbetsgivarens 

ansvar för ett förebyggande arbete enligt följande: 

 

Tillämpningsområde  

1 § Dessa föreskrifter gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. 

 

 Riskförebyggande åtgärder  

2 § Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet 

samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Bestämmelser om anlitande av 

https://www.av.se/
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minderåriga till arbete där våldsrisker kan förekomma finns i Arbetarskyddsstyrelsens 

kungörelse (AFS 1990:19) med föreskrifter om anlitande av minderåriga i arbetslivet.  

3 § Arbetet skall ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt 

förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld 

eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall 

vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.  

4 § Arbetstagarna skall ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet.  

5 § Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall arbetstagarna 

få särskilt stöd och handledning. 

6 § Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så 

långt som det är möjligt förebyggs. 

 

Hot och våld 

Det finns många definitioner av hot och våld. Enligt Brottsbalken definieras de enligt 

följande: 

 

Hot enligt Brottsbalk BrB 4 kap. 5§ 

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat 

att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller 

egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till 

fängelse, lägst sex månader och högst fyra år (BrB 4 kap. 5§). 

 

Våld enligt Brottsbalk BrB 3 kap. 5§ 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom 

eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 3 kap. 

5§).  

 

Om privatpersoner blir utsatta för hot och/eller våld kan det ses som ett brott. Detta gäller 

även när ambulanspersonal blir utsatta för sådana handlingar. Intervjudeltagarna beskriver att 

de har en högre tolerans vid utsatthet för hot och våld från människor med vissa 

sjukdomsbilder än av personer som bedöms friska. Ambulanspersonalen beskriver också hot 

och våld väldigt olika. Även tidigare forskning beskriver hot och våld som väldigt varierande. 

Petzäll m.fl. (2011, s. 10) menar att uppfattningen om vilka händelser som betecknas som hot 
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kan skilja sig mellan individer, i synnerhet om hoten är diffusa. Enligt Petzäll m.fl. (2011, s. 

10) tenderar definitionen av våld vara mycket tydligare än definitionen av hot då våldet 

uppfattas påfallande lika bland deltagarna i deras studie. Waddington, m.fl. (2006, s. 9–10) 

menar att våld, framförallt historiskt, i första hand definieras som en fysisk attack, men 

påpekar att våld kan ha ett betydligt bredare spektrum, alltifrån fysiskt våld till hot om fysiskt 

våld, förolämpningar eller hotfullt uppträdande.  

 

Liksom Waddington m.fl. (2006, s. 9–10) menar vi att det är svårt att definiera dessa begrepp, 

vi har valt att ta fasta på vad våra intervjudeltagare beskriver som hot och våld, vilket har varit 

mycket varierande och individuellt. Därför kommer vi inte ha någon konkret definition av hot 

och våld - vi kommer istället låta intervjudeltagarna själva stå för definitionen. Nedan följer 

exempel på hur intervjudeltagarna beskrev hot- och våldssituationer.  

 

Det börjar ju komma mer och mer yttre våld, att man inte är så fredad längre, att folk inte är så 

rädda att gå på sjukvårdspersonal i allmänhet.  

 

I citatet ovan framkommer det att intervjudeltagaren upplever att det finns en risk för våld. 

 

Tyvärr får man väl säga, det händer ju titt som tätt, i mer eller mindre utsträckning, det kan 

vara alltifrån att någon skriker att man är dum i huvet eller, framförallt när det är alkohol 

inblandat eller droger, psykisk ohälsa, till att någon fysiskt tar tag i mig. Så det har hänt ett par 

gånger när man varit rädd i tjänsten [...] De människor vi möter ibland är ju ganska rädda, 

oroliga, stressade, uppjagade och någonstans rinner det över och då blir man hotfull och det är 

ju ingen trevlig situation att hamna i. 

 

Intervjudeltagaren beskriver att det är påfallande vanligt att de blir utsatta för hot i yrket, 

denne nämner också att det förekommer att personer fysiskt griper tag i ambulanspersonalen. 

 

Det är skitobehagligt för de sitter alltid i köket men det finns en övervåning, så rätt vad det är 

så dimper de här andra bara in och då hamnar de mellan mig och den där dörren som jag vill 

ha bakom mig. 

 

Här beskriver intervjudeltagaren att situationen upplevs hotfull även fast det inte explicit 

uttalas något om våld. Vi tolkar snarare att det är personerna ifråga som orsakar den upplevda 

känslan. 
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Otroligt sällan egentligen, peppar peppar ta i trä är vi bra nog förskonade. Det är ofta kanske 

att någon spottar på en, eller skriker åt en eller kanske ställer sig väldigt nära och är otrevlig, 

alltså mer det att de uppträder otroligt otrevligt så man kan bli rädd av den anledningen, men 

det är sällan att någon går till handgripligheter. Inte så mycket fysiskt utan mer hotbilden tror 

jag är otroligt mycket större än den fysiska skadan, det är sällan det går till handgripligheter. 

 

I citatet ovan nämns spott, skrik och otrevligheter som förekommande, men att de upplever 

sig vara förskonade från handgripligheter. Vi anser att spott kan ses som handgripligheter, här 

blir det tydligt att det är olika tolkningar om att spottas är en brottslig handling. 

 

2. Tidigare forskning  

 

2.1 Sökvägar 

 

Det finns forskning om våld i arbetslivet inom flera fält som till exempel psykologi, 

vårdvetenskap, arbetsvetenskap och ergonomi för att nämna några. Vi ville dock prioritera 

kriminologiska studier. Vi använde därför en kunskapsöversikt om våld i arbetslivet som 

Arbetsmiljöverket har sammanställt med fokus på svensk och nordisk forskning, - Våld i 

arbetslivet – kriminologiska perspektiv (Wikman, Estrada, & Nilsson, 2010) - som 

utgångspunkt. Kunskapsöversikten beskriver forskningsfältet våld i arbetslivet och visar att 

det finns relativt mycket forskning om våld från klienter mot personal men att de flesta studier 

beskriver våldets incidens och prevalens. Betydligt färre studier finns om hur våld i arbetslivet 

ska åtgärdas och kunskapsöversikten betonar att detta är en viktig kunskapslucka (Wikman 

m.fl. 2010, s. 7).  

 

Vi fortsatte att söka efter vetenskapliga artiklar som passade till vår studie, vi sökte i 

databasen Discovery vilken vi loggade in på via biblioteket vid Högskolan i Gävle. Där sökte 

vi på orden threat, violence och emergency eftersom hot, våld och nödsituation är begrepp 

som överensstämmer med vår studies syfte. Vi ville endast ha vetenskapliga artiklar som var 

granskade innan publicering, därför använde vi oss av ”Peer-Reviewed” i sökfunktionen 

vilket resulterade i 787 träffar.  
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Vetenskapliga artiklar 

Vi fann surveystudien Threats and violence in the Swedish pre-hospital emergency care 

(Petzäll, Tällberg, Lundin & Suserud, 2011). Studien handlar om hot och våld i arbetet hos 

ambulanspersonal på olika platser i Sverige. De tar i sin studie upp hur ambulanspersonalen 

har blivit utsatt och vilka det är som utsätter dem samt vad det kan bero på. Utsattheten 

handlar om både hot och våld. Petzäll m.fl. (2011, s. 6) menar att ambulanspersonalen är ett 

lätt byte för hot och våld eftersom de ofta är ensamma med patienten, som på grund av olika 

anledningar kan komma att agera hotfullt och/eller våldsamt. I studien beskriver de också att 

mer än hälften av deras deltagare har ändrat sitt förhållningssätt efter att ha utsatts för hot 

och/eller våld i yrket (Petzäll m.fl. 2011, s. 9). Uppfattningen om hot har sett förhållandevis 

lika ut medan uppfattningen om våld har varierat. Petzäll m.fl. (2011) belyser även vikten av 

ett förebyggande arbete och att arbetsgivaren tar ambulanspersonalens utsatthet för hot och 

våld på allvar eftersom det påverkar dem både psykiskt och fysiskt. Även om det 

förebyggande arbetet nämns i studien, är huvudfokus på hur och varför ambulanspersonalen 

blir utsatta för hot och våld. Vi resonerar därför att den är delvis relevant för vårt syfte då vi 

vill få en förståelse för om och hur ambulanspersonalen blivit utsatta för hot och våld, dock 

lägger den inte fokus på det förebyggande arbetet vilket också ingår i vårt syfte. Denna studie 

är dock kvantitativ vilket gör det svårt att jämföra deras resultat med våra kvalitativa resultat. 

Vi resonerar trots detta att vi kan använda deras studie för att se likheter i hur deras 

respondenter upplever hot och våld. 

  

Vi sökte vidare i Discovery med sökorden violence, emergency och preventive work, för att 

finna studier där förebyggande arbete ingick, det resulterade i 103 sökträffar. Några av dessa 

skulle kunna användas i vår studie, dock handlade de om länder som enligt vår uppfattning 

inte går att jämföra med den kontext svensk ambulanspersonal arbetar i. 

 

The Violent Workplace 

Då vi hade svårt att hitta tidigare kvalitativa studier som handlar om ambulanspersonalens 

utsatthet för hot och våld samt hur det förebyggande arbetet ser ut så rekommenderade vår 

handledare oss att läsa The Violent Workplace (Waddington, Badger & Bull, 2006). 

I denna bok har de gjort kvalitativa intervjustudier med personer ur yrkesgrupper som varit 

utsatta för hot och våld i sitt arbete. Eftersom vi också har gjort intervjuer med människor som 

i sitt arbete möter hot- och våldssituationer tycker vi att studien av Waddington m.fl. passar 

mycket bra att relatera till därför att vi också har mött personer i ett yrke där det förekommer 



 

8 

 

hot och våld. Waddington m.fl. har i sin studie mött polis, socialarbetare, akutsjukvårdare och 

mentalsjukvårdare, medan vi i vår studie endast har intervjuat ambulanspersonal. Detta ser 

inte vi som ett hinder för att kunna relatera till varandra eftersom de arbetar i likartade 

kontexter samt möter människor i sitt dagliga arbete.  

 

Intervjupersonerna i Waddingtons m.fl. (2006) studie beskriver olika händelser och kontexter 

som kan göra att de känner sig mer utsatta för hot och våld. Intervjupersonerna beskriver 

också att det bland annat kan vara personer med olika missbruksproblematik och 

sjukdomsbilder som ofta är inblandade i hot och våldshändelser. De beskriver även att det kan 

finnas situationer som kan betraktas som en slags “gråzon”, vilket exempelvis kan vara en 

händelse som kan upplevas som hotfull men inget uttalat hot föreligger. Waddington m.fl. 

(2006, s. 9, 165) beskriver att en hot- och våldssituation kan uppfattas på ett sätt av en person 

medan det kan uppfattas som något helt annat av andra personer, det är något som vi tar med 

oss i vår studie, att det råder sociala konstruktioner i alla kontexter och sammanhang. 

Uppfattningar kan skilja mellan privatperson och yrkesperson men också mellan personer i 

samma yrke. Waddington m.fl. (2006, s. 179) diskuterar hur ett förebyggande arbete utformas 

och hur det kan fungera i praktiken; på vissa arbetsplatser kan det arbetas förebyggande 

genom att undvika att besöka en farlig och våldsam plats men för polis liksom 

ambulanspersonal är det inte möjligt, eftersom deras arbete innebär att rädda liv oavsett om 

patienterna är våldsamma eller inte. Detta kan bli problematiskt i det förebyggande arbetet 

och därför behövs andra förebyggande insatser för att ambulanspersonalen ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. Detta är någonting som vi skapar oss en bild av genom att lyssna på våra 

intervjudeltagares berättelser om hur det förebyggande arbetet ser ut på deras arbetsplats. 

 

3. Teori 

 

3.1 Rutinaktivitetsteorin 

 

Enligt Cohen och Felson (1979, s. 589) kan vi förknippa vardagens rutiner till brottsliga 

händelser. För att ett brott ska begås ska det enligt Cohen och Felson (s. 589) finnas en 

motiverad förövare, ett lämpligt objekt och en avsaknad av kapabla väktare, och dessa tre 

element ska samspela med varandra för att ett brott ska begås. Cohen och Felson (s. 589) 
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menar att om ett av elementen inte finns kommer inte heller ett brott begås, vilket är intressant 

ur ett brottsförebyggande perspektiv.  

 

Vi har valt att använda oss av Cohen och Felsons rutinaktivitetsteori för att strukturera studien 

då vi anser att den passar in på ambulanspersonalen för att de kan bli utsatta för brott i sitt 

arbete. Den motiverade förövaren kan vara patienten men också en rationell gärningsperson 

som anser att ambulanspersonalen är ett lämpligt objekt då de inte alltid har kapabla väktare 

tillgängliga. Det kan vara ett planerat brott då den motiverade förövaren ringer ut 

ambulanspersonalen på ett falskt larm i syfte att utföra ett brott, de blir då ett lämpligt objekt 

där kapabla väktare saknas. Eftersom vi också har som syfte att studera hur det förebyggande 

arbetet ser ut för ambulanspersonalens utsatthet för hot och våld, anser vi att 

rutinaktivitetsteorin lämpar sig därför att arbetsgivaren skulle kunna vara den motiverade 

förövaren. Anledningen till att arbetsgivaren blir en motiverad förövare kan bero på 

exempelvis ekonomiska eller andra organisatoriska skäl som gör att personalen inte får 

tillräcklig utbildning. Vi anser att arbetsgivaren har ett ansvar, om denne inte ger rätt 

förutsättningar till ambulanspersonalen riskerar de att bli lämpliga objekt utan kapabla 

väktare. Med rätt förutsättningar menar vi att utbildning i förebyggande arbete skulle kunna 

ge ambulanspersonalen möjlighet att själva vara kapabla väktare ute i den prehospitala vården 

då de har fått rätt utbildning och kompetens för att möta hot- och våldssituationer.  

 

Vi har utgått från rutinaktivitetsteorin i utformningen av vår intervjuguide (bilaga 1), vi har 

använt den för att strukturera intervjun för att veta vad vi ska ställa för frågor. Genom att 

ställa frågor som handlar om vilka som utsätter ambulanspersonalen för hot och våld och 

varför de blir utsatta kan vi dra paralleller till motiverade förövare, lämpligt objekt och 

avsaknad av kapabla väktare. I resultat- och analysavsnittet använder vi rutinaktivitetsteorin 

när vi gör en tematisk analys av intervjusvaren, där vi använder en tablå - med 

beståndsdelarna i teorin. Beroende på vad som framkommer i intervjuerna har vi placerat 

olika faktorer utifrån intervjuernas citat i kolumner (tablå 1) för att beskriva vanligt 

förekommande motiverade förövare, lämpliga objekt och kapabla väktare. 
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3.2 Socialkonstruktionism  

 

Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionism, vilken är en ontologisk 

ståndpunkt som utgår från att det inte finns en verklighet utan flera, samt att dessa konstrueras 

genom kontakt med omvärlden (Berger & Luckmann 1966; Berger & Luckmann, 1979, s. 91, 

Lander, 2006, s. 23–24). Dock är dessa sociala företeelser inte enbart påverkade av sociala 

samspel utan de är i ständig förändring och det finns därmed ingen slutgiltighet (Bryman, 

2011, s. 37). Det sker sociala konstruktioner i vår vardag, i alla möten med olika människor 

(Berger & Luckmann, 1966, s. 43, Berger & Luckmann, 1979, s. 12) och en social 

konstruktion är det som enligt Berger och Luckmann (1966, s. 33, 1979, s. 12) skapar 

verkligheten i vårt dagliga liv. Vi har därför valt att applicera socialkonstruktionism i vår 

studie eftersom vi liksom Berger och Luckmann anser att konstruktioner är något som 

ständigt pågår i hela vår värld, vi resonerar också att en privatperson kan se en händelse som 

brottslig medan samma person i sitt yrke kan se samma händelse som något som ingår i 

arbetet. Ambulanspersonalen kan som yrkespersoner ha en verklighetssyn på vad hot och våld 

är medan de kan ha en helt annan bild som privatperson. På samma sätt kan yrkespersonerna 

ha olika syn vad som är hot och våld. I våra intervjuer framkom det att en ambulanspersonal 

upplevde hot och våld på ett sätt, medan en annan ambulanspersonal beskrev det på ett helt 

annat sätt. 

 

Vårt syfte är att skapa förståelse för hur ambulanspersonal upplever situationer där de möter 

hot och våld samt hur personalen beskriver hur hot och våld kan förebyggas. Genom att skapa 

förståelse för deras sociala konstruktioner gällande hot och våld kan vi få en uppfattning om 

vad detta innebär för ambulanspersonalen i olika situationer. Verkligheten konstrueras alltså i 

den vardag vi befinner oss i, den är ständigt pågående och förändras utifrån den kontext som 

råder (Berger & Luckmann, 1966, s. 33–48, Lander, 2006, s. 23–24). Ambulanspersonalens 

dagliga arbetsuppgift är densamma - att rädda liv. Men situationerna ser däremot olika ut 

beroende på vad och vilka de möter i sitt dagliga arbete samt vad de har upplevt tidigare. I 

intervjuerna blev det tydligt att både platser och personer har betydelse för hur 

ambulanspersonalen upplever hot och våld. När vi använder oss av begrepp som är socialt 

konstruerade är vi enligt Thurén (2007, s. 171) tvungna att ställa oss frågan om de kan 

konstrueras på andra sätt. Detta är något vi har haft i åtanke under hela vårt arbete, i 
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intervjuerna har vi varit lyhörda för varje intervjudeltagares egen definition vad gäller hot och 

våld. 

 

4. Metod  

 

4.1 Urval  

 

I vår studie har vi ett målinriktat urval som enligt Bryman (2011, s. 434) innebär att intervjua 

personer som är relevanta för forskningsfrågorna. Vi har blivit inspirerade av Waddington 

m.fl. (2006, s. 28); deras urval bestod av flera yrkeskategorier som möter våld i sitt arbete, 

bland annat poliser, socialarbetare, mentalsjukvårdare och akutsjukvårdare. Då vår studie är 

mer tidsbegränsad har vi valt att endast fokusera på ambulanspersonal och deras utsatthet 

gällande hot och våld. Tidigare har det mest gjorts kvantitativa studier som har undersökt  

i hur stor utsträckning ambulanspersonalen har blivit utsatta för hot och våld. Därför ville vi 

istället göra en kvalitativ intervjustudie med ambulanspersonalen för att söka förståelse för 

hur ambulanspersonal upplever situationer där de möter hot och våld och hur de menar att hot 

och våld kan förebyggas i deras arbete. 

 

Vår första tanke var att endast intervjua skyddsombud inom ambulanssjukvården, eftersom de 

är både ambulanspersonal och skyddsombud och därför med stor sannolikhet kan bidra med 

ett bredare perspektiv av hot, våld och förebyggande arbete. Vi kontaktade två fackförbund 

via telefon och de förmedlade vår förfrågan om deltagande i denna studie genom att skicka e-

post till skyddsombuden. Skyddsombuden svarade sedan oss via e-post. Vårt mål var att få 

minst fem deltagare att intervjua, men vi fick endast kontakt med tre skyddsombud som gav 

samtycke till deltagande. Detta gjorde att vi via telefon kontaktade två andra personer som 

inte är skyddsombud, men som också arbetar inom ambulansen och frågade om de ville 

deltaga i studien, vilket båda gav samtycke till. Senare ringde vi till alla intervjudeltagare och 

bestämde tid och plats för intervjun där deltagarna själva fick bestämma var de ville att 

intervjun skulle genomföras. Därefter skickades informationsbrevet (bilaga 2) till samtliga 

berörda. Vårt urval bestod slutligen av sex intervjudeltagare och fem intervjutillfällen då vi i 

en av intervjuerna hade två deltagare.  
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4.2 Tillvägagångssätt  

 

I vårt tillvägagångssätt vad gäller datainsamling kommer vi att använda oss av en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt vilken kan beskrivas som tolkningsinriktad, där syftet är att 

förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna uppfattar sin omgivning (Bryman, 2011, 

s. 341). Detta gör att en kvalitativ studiedesign fungerar bra i vår studie eftersom vårt syfte är 

att skapa förståelse för hur ambulanspersonal upplever situationer där de möter hot och våld, 

samt hur de beskriver att hot och våld kan förebyggas. Vi har gjort semistrukturerade 

intervjuer som enligt Bryman (2011, s. 415) innebär att intervjuaren använder en 

intervjuguide, men låter intervjudeltagarna få stort utrymme att utforma svaren på sina egna 

sätt. Detta tog vi fasta på vid utformningen av våra frågor, så vi i intervjuerna kunde ha dessa 

att förhålla oss till utan att för den skull begränsa intervjudeltagarnas möjligheter till 

ytterligare berättelser. Vid utformningen av vår intervjuguide så formulerade vi frågor utifrån 

rutinaktivitetsteorin, vi ville få svar på vem som är den motiverade förövaren, vem som är ett 

lämpligt objekt, och om det finns kapabla väktare att tillgå. 

 

Vi upplevde i intervjusituationerna att det var bra att vi hade vår intervjuguide med 

förbestämda frågor som stöd, utan att dessa blev styrande i intervjuerna. Eftersom vi befann 

oss i ambulanspersonalens kunskapsarena tycker vi det var viktigt att låta intervjudeltagarna 

berätta om deras upplevelser och erfarenheter. Med kunskapsarena menar vi att det är 

ambulanspersonalen som innehar kunskap och erfarenhet från yrket och vi är där för att ta del 

av deras kunskap och upplevelser. Vår förförståelse har till viss del påverkat utformningen av 

intervjufrågorna, men tack vare att vi hade en semistrukturerad intervjudesign kunde vi på ett 

enkelt sätt utöka vår förståelse för deras kunskapsarena genom att ställa passande följdfrågor 

som gynnade intervjuns karaktär av ett samtal.  

 

Vi upplevde också att intervjudeltagarna vid flera tillfällen blev eftertänksamma när de hört 

våra frågor då de stannade upp och funderade, och förde en dialog med sig själva.  

Det tolkar vi som en slags självreflektion för intervjudeltagarna då de reflekterade över vad 

utsatthet för hot och våld betyder i deras arbete. Vi fick många gånger höra att 

intervjudeltagarna inte hade betraktat vissa företeelser ur “vårt” perspektiv vilket gjorde att 

även de fick reflektera över vissa situationer på ett annat sätt. Vi var osäkra hur vi skulle 

formulera vissa frågor som handlade om hot och våld, men vi inledde alla intervjuer med att 
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försäkra intervjudeltagarna om att berättelser inte kommer att återges i sin ursprungsform. 

Detta bidrog till att intervjudeltagarna avslappnat kunde berätta om händelser, även allvarliga 

våldshändelser kunde berättas med viss komik, vilket gjorde att intervjusituationen blev 

lättsam och rolig. I våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide med ett antal frågor. Vi 

inledde våra intervjuer med en öppen fråga där intervjudeltagarna började med att berätta om 

hur en vanlig dag på arbetet kan se ut. Detta upplevde vi bidrog till en avslappnad och neutral 

atmosfär som sedan genomsyrade hela intervjuerna som fick karaktären av ett trevligt samtal. 

Bryman (2011, s. 415) menar att frågorna inte behöver komma i samma ordning som i 

intervjuguiden och ytterligare frågor kan tilläggas under intervjuns gång, vilket även blev 

fallet i våra intervjuer. Alla frågor i intervjuguiden blev ställda och besvarade i samtliga 

intervjuer, men inte alltid i den ordningsföljd frågorna var skrivna. Intervjun kan liknas med 

ett levande samtal då intervjudeltagarna var engagerade och intresserade av ämnet och delade 

villigt med sig av sina erfarenheter och upplevelser.  

 

I slutet av intervjuerna kontrollerade vi att alla frågor hade blivit besvarade och stämde av 

med intervjudeltagarna om det fanns något de ville tillägga. Intervjuerna genomfördes på 

olika ställen, på ett café, i hemmiljö och på ambulansstationer. Vid fyra intervjuer var vi två 

intervjuare och en intervjudeltagare, och vid en intervju var vi två intervjuare och två 

intervjudeltagare. Kvale och Brinkmann (2014, s. 53) diskuterar att det är viktigt för oss 

intervjuare att reflektera över vad maktasymmetri kan ha för påverkan på vad som 

framkommer i intervjuerna. Maktperspektivet gällande platsen där vi genomfört våra 

intervjuer har således sett olika ut beroende på var intervjun ägt rum. Trots att intervjuerna 

genomfördes på olika platser resonerar vi att kunskapsproduktionen inte blev påverkad av 

detta, möjligtvis kan ambulanspersonalen som intervjuades på ambulansstationen och i sin 

hemmiljö känt sig mer säker då det var på deras hemmaplan.  

 

Eftersom vi vill skapa förståelse för intervjudeltagarnas upplevelser så finns det inga rätt och 

fel, det är deras berättelser som är i fokus. Makten kan därför i det fallet ses som symmetriskt 

då de har en kunskap och vi en annan. Kvale och Brinkmann (2014, s. 52–53) menar att makt 

inte behöver vara avsiktligt från intervjuarens sida, det kan likväl handla om strukturella 

positioner i intervjun genom att intervjudeltagarna kan besvara frågorna på ett sätt som denne 

tror att intervjuaren vill höra. Vi upplevde inte denna typ av maktförhållande i våra intervjuer 

då vi befann oss i ambulanspersonalens kunskapsarena och de fick delge oss information som 

vi på förhand inte visste så mycket om.  
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Makten kan enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 52–53) beskrivas som asymmetrisk då 

intervjuaren haft makten att skapa och forma intervjun utifrån vilka frågor som denne sökte 

svar på, samt att intervjuaren senare har tolkningsföreträde vid analysen. Det tycker vi 

stämmer in hos oss, vi har i förväg utformat vår intervjuguide, vid intervjuerna har vi haft 

makten att styra samtalet och vi har även haft tolkningsföreträde i analysen av vårt material. 

 

4.2.1 Metodens fördelar och begränsningar  

 

Vi upplevde att både intervjuer och transkriberingar tog lång tid att genomföra vilket också 

Bryman (2011, s. 412–413) beskriver som en nackdel med den kvalitativa intervjudesignen. 

Då vi ämnade att undersöka upplevelser var det ändå fördelaktigt att göra en kvalitativ 

intervjustudie eftersom intresset är att studera intervjudeltagarens uppfattning om hot och 

våld. Bryman (2011, s. 413) framhåller detta som en styrka i den kvalitativa 

forskningsdesignen. Vi har gjort semistrukturerade intervjuer vilket har gett oss chansen att 

vara flexibla i intervjuerna, liksom Bryman (2011, s. 415) beskriver har även våra 

intervjudeltagare stor frihet att formulera sina svar på sitt eget sätt. Detta har gett oss bra och 

målande beskrivningar från intervjudeltagarna, vilket kan exemplifieras enligt följande: 

 

Precis nu känner man sig mer rutinerad och vet vad som kan hända och hur viktigt det är att ta 

ett steg bakåt och höja blicken. 

 

  

4.3 Analysverktyg  

 

Vi har ljudinspelat intervjuerna med våra mobiltelefoner och samtliga intervjuer har sedan 

transkriberats, där ord som intervjudeltagarna har betonat är fetstilade i citaten. Vi har 

prioriterat förståelse i de citat vi presenterar och har därför inte alltid ordagrant återgett dessa. 

Alla intervjuer blev olika långa, alltifrån 30 minuter till 90 minuter, vilket också innebar olika 

lång transkriberingstid. Vi transkriberade intervjuerna löpande och diskuterade innehållet med 

varandra för att utläsa det viktigaste och mest intressanta. Bryman (2011, s. 429–430) 

framhåller fördelen med att löpande transkribera då detta ger oss som intervjuare möjlighet att 

upptäcka och ta fasta på olika teman som dyker upp för att sedan ta upp dessa i kommande 

intervjuer. Detta var något som framkom även för oss, vi diskuterade igenom den första 
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intervjun för att ta med oss det mest viktiga och intressanta in i nästkommande intervju och så 

fortsatte vi vår datainsamling. 

 

Vi har valt att använda oss av tematisk analys som enligt Bryman (2011, s. 528) är ett av de 

vanligaste angreppssätten inom kvalitativa data. Vi har använt oss av ett tillvägagångssätt som 

kallas för framework, vilket enligt Bryman (2011, s, 528–529) är en matrisbaserad metod för 

att ordna och framställa information. Vår framework består av huvudteman - motiverad 

förövare, lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare. Vi presenterar ett axplock av 

intervjuerna i form av citat och placerar betydande faktorer i cellerna i vår framework där de 

knyts samman med rutinaktivitetsteorins beståndsdelar.  

 

I beståndsdelen motiverad förövare placeras citat som behandlar vem eller vilka det är som 

utsätter ambulanspersonalen för hot och våld. I denna beståndsdel ingår människor med 

sjukdomsbild, exempelvis om denne på grund av sin sjukdomsbild beter sig hotfullt eller 

våldsamt; människor runt omkring, vilka exempelvis kan vara personer i patientens hem som 

beter sig hotfullt mot ambulansen; och arbetsgivaren, exempelvis om denne inte tar sitt ansvar 

i det förebyggande arbetet för hot- och våldssituationer för sin personal. I beståndsdelen 

lämpligt objekt placeras citat som handlar om vilka i ambulanspersonalen som blir utsatta, om 

det är personal med mer eller mindre erfarenhet, på det sättet kan vi tolka huruvida de kan 

anses vara “lämpligt objekt” eller inte. I beståndsdelen avsaknad av kapabla väktare är 

polisen ett självklart element, SOS, är också ett självklart element då de ofta har vetskap om 

till exempel polisen blivit utkallade till viss adress.  

 

4.4 Validitet 

 

Validitet kan ofta beskrivas som en riktighet och styrka i ett yttrande, en giltighet och en 

sanning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Inom samhällsvetenskapen brukar det enligt 

Kvale och Brinkmann (s. 296) sägas att validitet är gällande om en metod undersöker det som 

är ämnat att undersöka.  

 

Waddington m.fl. (2006, s. 22) beskriver att samtalet i intervjun kan påverkas av själva 

kontexten, det kan vara så att våra intervjudeltagare kan påverkas av vad de tror att vi vill 

höra som kriminologer. De kan också ha blivit påverkade av vad media skriver och att deras 
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egna upplevelser och medias beskrivning av hur ambulanspersonal blir utsatt kan bli en 

korsbefruktning som resulterar i att ambulanspersonalen får en annan upplevelse av sin egen 

verklighetsbild. Men det är ändå deras upplevelser som vi ämnar att förstå, vi resonerar 

således att upplevelsen är sann oavsett hur den har påverkats av omkringliggande faktorer. 

Även Waddington m.fl. (2006, s. 27) påtalar att intervjuer bidrar till att vi kan se dessa 

händelser genom ögonen på intervjudeltagarna som upplevt situationen, vilket gör att vi 

åtminstone kan lära oss vad som är viktigt och relevant för dem.  

 

Waddington m.fl. (2006, s. 29) beskriver att de har gjort sitt urval av intervjudeltagare 

ändamålsinriktat och inte genom ett slumpmässigt val, de kommer inte att göra något anspråk 

på att deras studie representerar de fyra yrkesgrupper som deltagit i intervjuerna utan endast 

deras intervjudeltagare. Liksom Waddington m.fl. (2006, s. 29) vill vi påtala att vårt urval av 

intervjudeltagare har valts målinriktat utifrån ändamålet med studien och inte på något sätt 

slumpmässigt samt att vi inte gör några anspråk på att vår studie representerar hela 

ambulanskåren utan endast våra intervjudeltagare. 

 

Vi använder oss av ett tolkningsinriktat tillvägagångssätt vilket ibland kan vara aningen 

invecklat vad gäller validitet, då Thomsson (2010, s. 31) menar att tolkningar inte alltför ofta 

är helt valida. Men vi anser att om vi utför våra tolkningar noggrant och studerar det vi avsett 

att studera, alltså ambulanspersonalens upplevelser så kan vi argumentera för att våra 

tolkningar är giltiga och att studien har en god kvalitet. Waddington m.fl. (2006, s. 9) frågar 

sina intervjudeltagare om de har upplevt någon form av våld i sitt arbete, vi ställer liknande 

frågor som Waddington m.fl. (s. 9) och kan då påstå att det är ett sätt att förbättra validiteten. 

Vi frågade även våra intervjudeltagare om de kunde beskriva deras senaste hot- och 

våldstillfälle på arbetet, vi ber alltså om att få ta del av specifika händelser. Vi har valt att 

utesluta vissa berättelser där intervjudeltagarna berättar om andras upplevelser där de har 

blivit utsatta för stenkastning. Vi kan därför argumentera för att validiteten i vår studie är hög 

då vi endast presenterar händelser som intervjudeltagarna själva har varit med om. 

 

4.5 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och reproduktion, om studien skulle kunna göras om vid 

en annan tidpunkt av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). För att öka 
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reliabiliteten kommer vi försöka vara så transparenta som möjligt när det kommer till våra 

redogörelser av undersökningens alla olika faser, vilket enligt Bryman (2011, s. 355) kan öka 

reliabiliteten.  

 

Bryman (2011, s. 352) menar att det finns en intern reliabilitet som innebär att forskarna 

sinsemellan kommer överens om vilka tolkningar som görs, vilket vi har gjort då vi direkt 

efter intervjuerna har diskuterat de viktigaste resultaten från respektive intervju och även 

diskuterat och kommit överens om hur vi tolkar olika citat från intervjuerna. 

 

Bryman (2011, s. 352) beskriver att den externa reliabiliteten innebär huruvida en studie kan 

upprepas vid ett senare tillfälle, vilket han också menar är en svårighet eftersom en social 

miljö inte går att hålla konstant. Detta är vi medvetna om eftersom vi har studerat 

ambulanspersonalens utsatthet för hot och våld vid ett tillfälle och som med stor sannolikhet 

kan se annorlunda ut nästa gång, eller beroende på vem som tillfrågas eftersom det handlar 

om individuella upplevelser. Däremot skulle nästkommande studie kunna använda samma 

typer av frågor som vi gjort i denna studie och trots en förändrad social miljö kunna utläsa 

liknande tolkningar av ambulanspersonalens utsatthet för hot, våld och förebyggande arbete.  

 

4.6 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet kan ibland enligt Thomsson (2010, s. 32) ses som problematiskt i 

kvalitativa studier. Ahrne och Svensson (2011, s. 28) menar att generaliserbarhet innebär 

möjligheten att generalisera det studien handlar om till en större eller annan miljö.  

Genom vår studie kan vi öka förståelsen för andra liknande yrkesgrupper även om vi inte 

direkt kan generalisera och fastslå att situationen är densamma. Genom att argumentera om 

denna förståelse kan vi enligt Thomsson (2010, s. 33) åtminstone göra generaliseringen rimlig 

att anta eller tillräckligt intressant att reflektera kring. Generaliserbarhet kan även ligga i 

betraktarens ögon och inte hos forskaren enligt Kvale (2009, ref. i Thomsson, 2010, s. 33), 

genom att forskaren presenterar mycket information i studien kan läsaren avgöra huruvida 

resultatet kan generaliseras eller inte. Vi kommer i vår studie att försöka presentera sådan 

information som möjliggör för läsaren att själv bedöma studiens generaliserbarhet, genom att 

bland annat vara frikostiga med citat. När vi presenterar en sådan transparens måste vi dock 
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avväga behovet att anonymisera deltagarna, vilket för oss vidare in till de etiska överväganden 

som vi gjort. 

 

4.7 Etiska ställningstaganden  

 

Det är viktigt med forskning för att både individer och samhället ska kunna utvecklas 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5), det är också viktigt att samhällets medborgare behandlas på ett 

korrekt sätt och inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, de bör också ha sin integritet 

skyddad. Enligt Vetenskapsrådet är individskyddskravet ett sådant skydd, om det följs 

kommer hänsyn tas till individernas självkänsla och egenbestämmande. Individskyddskravet 

har fyra huvudkrav inkluderade; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, s. 6).  

 

I våra intervjuer har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets riktlinjer om forskningsetik. 

I vårt informationsbrev har vi informerat om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt att vi 

månar om deltagarnas identitet och att de citat som kommer att redovisas kommer att 

avidentifieras.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningens syfte för alla berörda 

personer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I vår studie så har samtliga intervjudeltagare blivit 

informerade om studiens syfte i såväl informationsbrevet som på intervjudagen. 

 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I vår studie informerades alla intervjupersoner om frivilligt 

deltagande, att de när som helst hade rätt att utan förklaring avbryta sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla berörda personer ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12), vilket vi har beaktat. I vår studie har inga 

namn eller personuppgifter insamlats, i studien benämns våra respondenter som 

intervjudeltagare eller ambulanspersonal. Uppgifter såsom specifika händelser eller platser 

som kan kännas igen i intervjudeltagarnas berättelser har avidentifierats innan de används i 

vår studie. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas till 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Vi har endast använt materialet från 

intervjuerna till studiens ändamål och all information kommer efter publicering att raderas. 

 

5. Resultat och analys 

 

5.1 Tillvägagångssätt  

 

Då vi har gjort en kvalitativ intervjustudie kommer resultatet att presenteras utifrån våra 

framtagna teman, vilka är beståndsdelarna i rutinaktivitetsteorin. Vi har gjort en tematisk 

analys där vi har använt oss av citat ur intervjuerna och placerat faktorer utifrån dessa i en 

tablå tillsammans med rutinaktivitetsteorins tre beståndsdelar för att beskriva vanligt 

förekommande motiverade förövare, lämpliga objekt och kapabla väktare. Vi kommer i vårt 

resultat och analys också att lyfta fram socialkonstruktionism genom att analysera citat från 

intervjuerna för att på så sätt kunna se hur olika konstruktioner skapas hos 

ambulanspersonalen. Vårt resultat kommer även att kopplas till tidigare forskning inom fältet. 

 

5.2 Tematisk analys  

 

I vår tematiska analys har vi placerat rutinaktivitetsteorins tre beståndsdelar i varsin kolumn 

(se tablå 1). Sedan har vi utifrån vad som framkommit i intervjuerna plockat ut faktorer som 

vi anser överensstämma med motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av kapabla 

väktare i ambulanspersonalens arbetssituation. I första beståndsdelen har vi placerat patient, 

människor runt omkring och arbetsgivare som potentiella motiverade förövare. Där ingår 

patienten - människor med sjukdomsbild, exempelvis om denne på grund av sin sjukdom 

beter sig hotfullt eller våldsamt; människor runt omkring, vilka kan vara exempelvis 

människor i en stor folksamling och arbetsgivaren exempelvis om denne inte tar sitt ansvar i 

det förebyggande arbetet för hot- och våldssituationer för sin personal. I den andra 

beståndsdelen lämpligt objekt har vi placerat ambulanspersonal med mer eller mindre 

erfarenhet eftersom detta kan ha betydelse för hur utsatta de blir. I den tredje beståndsdelen 

avsaknad av kapabla väktare har vi placerat polis och SOS eftersom de är viktiga delar i det 

förebyggande arbetet mot hot och våld. 
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Tablå 1: Tematisk analys. Resultat från samtliga intervjuer kopplat till 

rutinaktivitetsteorin. 

MOTIVERAD 

FÖRÖVARE   

 LÄMPLIGT 

OBJEKT 

AVSAKNAD AV KAPABLA 

VÄKTARE 

 

Patient 

Människor runt omkring  

Arbetsgivare 

 

Mycket erfarenhet 

Lite erfarenhet 

 

 

Polis  

SOS  

 

Vi använder denna tablå för att på ett överskådligt sätt presentera vilka som kan anses vara 

motiverad förövare, lämpligt objekt och kapabla väktare. Som motiverad förövare förekom 

patient flertalet gånger, likaså människor runt omkring och arbetsgivare. I intervjuerna 

framgick det även att erfarenheten har betydelse för hur lämpliga objekt ambulanspersonalen 

kan bli. Det påtalades även att polis och SOS är viktiga kapabla väktare. Då vi utifrån 

intervjuerna har kategoriserat olika faktorer under rutinaktivitetsteorins tre beståndsdelar vill 

vi här ge exempel på hur vi gått tillväga i vår tolkning. Det varierade i intervjuerna hur ofta 

deltagarna nämnde dessa faktorer och nedan ges exempel på citat vi har tolkat: 

 

Motiverad förövare 

Patient 

Vi frågade intervjudeltagaren vem/vilka det är som utsätter ambulanspersonalen för hot och 

våld. 

Jag har ju personligen den teorin att största allvarliga risken i vårt jobb är ju att man åker till 

någon patient helt intet ont anande som är psykiskt sjuk som står med hagelbrakaren med 

öppen dörr, för det har ju varenda en ute i stugorna liksom. 

Här resonerar vi att det är sjukdomsbilden som gör att personen ifråga upplevs hotfull mot 

ambulanspersonalen. 
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Människor runt omkring 

Vi undrade också om det fanns andra personer eller faktorer förutom patienter som utsätter 

ambulanspersonalen för hot- och våldssituationer. 

När man kommer ut i krogmiljö tänker man på att det finns en risk, det är mycket 

runtomkring, fylla och droger inblandad. Då är det mycket tydligare en hotbild eller risk för 

våld. 

 

Av detta citat tolkar vi att det är själva miljön som upplevs hotfull.   

 

Arbetsgivaren 

Här frågade vi intervjudeltagaren om de på något sätt rapporterar avvikande händelser. 

Jag tror att vi skriver, vi kan alltid skriva mer, vi skriver för några, så är det väl hos dom flesta, 

men vi skriver i alla fall en ansenlig mängd, sen kan man ju känna lite så här, vad blir det av 

dom? Själva uppföljningen kring dom, det är ju ändå tänkt att det ska bli en lärdom av dom, 

och det kanske faller lite i glömska. Vi får ju ut rapporter varje månad med sammanställning 

av alla avvikelser som man kan gå in själv och läsa. Och även om man har avslutat en 

avvikelse och kommit till någon form av… så ska det ju inte hända igen, liksom. Det är det 

man ska lägga mer fokus på än att bara avsluta dom på nått vis.  

 

Här resonerar vi att det finns en del brister i arbetsgivarens ansvar eftersom personalen 

upplever att denne inte tar avvikelserna på allvar då de faller i glömska. Detta gör att 

arbetsgivaren skulle kunna vara en motiverad förövare eftersom denne har ett ansvar att 

förebygga risker för hot och våld i arbetet (AFS 1993:2, s. 3).  

 

Lämpligt objekt 

Mycket erfarenhet 

I intervjuerna frågade vi om erfarenhet har någon betydelse för hur ambulanspersonalen 

agerar i olika situationer. I en intervju framkom följande: 

Jag var ju otroligt naiv, jag hade ju ingen föreställning om att någon människa kunde vilja 

ambulanspersonal ont för vi var ju där och för att hjälpa till. Men det lär man ju sig lite den 
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hårda vägen att så är det ju inte, alla vill ju inte ha vår hjälp och alla önskar... Jag har blivit 

otroligt mycket mer försiktig och så tror jag att man får andra ögon med sig med åren, man lär 

sig titta på andra saker, man lär sig undvika vissa saker. Ser man, kommer man in i en 

lägenhet och det är lite stökigt och automatiskt nu så kan jag ställa mig vid diskbänken, fösa 

undan knivarna som ligger där lite försiktigt, så man inte står på andra sidan och har patienten 

där knivarna är, så ska man stå där och oroa sig över “jaha, tänk om någon tar tag i dom”, då 

har jag redan undvikit det genom att jag själv ställer mig där och föser undan dom lite fint. Så 

man lär sig att ha en annan blick och man lär sig… man hade väldigt fullt upp i början och 

bara ta hand om patienten.  

 

Detta citat gör att vi tycker att erfarenhet har betydelse då intervjupersonen har fått mer 

erfarenhet med åren och därmed agerar annorlunda i situationen. 

 

Lite erfarenhet 

I en annan intervju sade intervjudeltagaren: 

För i början hade ju jag alltid någon som sa att stopp här, här kan vi inte gå in, alltså backa här 

måste vi kolla eller såg du det där, näe jag har inte sett någonting liksom. Såg du inte på bordet 

att det var fullt med massa redskap och allt möjligt och jag såg ingenting jag e. Jag tittade bara 

på patienten liksom. Från början är det farligt så då när man går in på adresser liksom. 

 

Här tolkar vi att intervjupersonen hade lite erfarenhet då denne behövde någon som sade 

“stopp, här kan vi inte gå in”. Vi kan ana ett tunnelseende hos intervjupersonen då den endast 

såg patienten och inte det runt omkring. 

 

Avsaknad av kapabla väktare 

Polis 

I samtliga intervjuer nämndes något om samarbetet mellan ambulans och polis. 

Det är ett stort län, och det är få polispatruller. De försöker ju förstås i så stor utsträckning 

komma men jag vet en gång när vi var i en kommun, då var det lägenhetsbrott, då fick vi ju 

vänta bra länge innan de kom. Men det är inte samarbetssvårigheter utan snarare att det är låg 
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bemanning och få bilar ute. Men det är klart att det blir frustrerande när man inte kan gå fram 

och göra sitt jobb. Men man måste ju tänka att man vill komma hem igen till sin familj. 

 

I detta citat är det uppenbart att intervjudeltagaren upplever att det finns brister i den polisiära 

närvaron. Det betyder inte att de har samarbetsproblem utan att det istället handlar om låg 

bemanning hos polisen. 

 

SOS 

När vi i intervjuerna diskuterade det förebyggande arbetet nämndes informationsflödet från 

SOS som en viktig del i arbetet.  

Vi vet ju aldrig, det finns ju inga rödmarkerade larm eller, vi vet ju inte, dom kunde ju varit 

där en timme före och fått storspö och vi kommer dit sen och får liksom samma spö, vi får ju 

liksom aldrig reda på, alltså jag har ju åkt på larm där polisen är dragen också, men jag vet ju 

inte ens att polisen är dragen för då har dom ju ändå upplevt att det här är någon form av 

hotsituation och jag åker dit i god tro att det är något vanligt larm. 

 

Vi tolkar det som att intervjudeltagaren upplever att SOS kan ha information som de inte 

delger ambulansen, vilket kan bidra till att ambulanspersonalen hamnar i situationer som är 

hotfulla och/eller våldsamma. Ambulanspersonalen önskar information från SOS i de fall där 

polisen också är utkallad.  

 

5.3 Resultat och analys 
 

Vi kommer att presentera vårt resultat utifrån rutinaktivitetsteorins tre beståndsdelar. 

5.3.1 Motiverad förövare  
 

Patienter och människor runt omkring 

Vår tematiska analys resulterade i att den motiverade förövaren kan vara både en person med 

sjukdomsbild, människor runt omkring och arbetsgivaren. Ambulanspersonalen möter 

dagligen personer som lider av olika typer av tillstånd som kan bidra till hot- och 

våldssituationer, det kan exempelvis vara demens eller diabetes där sjukdomsbilden gör att 

personen kan agera hotfullt och/eller våldsamt. Men den vanligaste orsaken till hot och våld 
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enligt våra intervjudeltagare är psykiska sjukdomar och/eller missbruksproblematik vilket 

ibland kan resultera i oförutsägbara händelser. Det kan ibland upplevas mycket hotfullt då 

psykiskt sjuka människor kan ändra karaktär väldigt snabbt, och enligt intervjudeltagarna bli 

väldigt starka. 

 

Men det finns ett tillfälle som finns kvar i hjärnan och det är var det en psykisk sjuk patient 

och då var det ju hot och våld på riktigt alltså även fast vi hade polisen med, han var så 

fruktansvärt sjuk, han gick bärsärkagång i ett hus där vi ja egentligen kunde vi ju backa och 

polisen skulle gå fram men. Alltså det finns ju psykiskt sjuka människor som får övernaturliga 

krafter och då, då är det riktig hot och våld och då lär man backa och låta polisen göra sitt 

jobb.  

 

Waddington m.fl. (2006, s. 83) ger också exempel på fall där patienter är psykiskt sjuka och 

ändrar karaktär, vilket sjukvårdspersonalen upplevde som en mycket hotfull situation. Våra 

intervjudeltagare gav en annan vanlig beskrivning av en sjukdomsbild - missbruk. Detta var 

något som nämndes flertalet gånger som en riskfaktor för hot och våld. 

 

Alltså mest är ju i mötet med patienten som är i missbruk, för dom ser inte världen som vi ser 

världen. Alkohol, dom blir mer liksom, lite mer lättberäknerliga, dom blir långsamma i sina 

rörelser, det går ganska lätt att se åt vilket håll det tänker barka. 

 

Petzäll m.fl. (2011, s. 9) beskriver att det förekommer hot i form av skjutvapen, knivar, 

flaskor och andra tillhyggen och att orsaken till dessa hot ofta kan ses i samband med att 

patienten har varit påverkad av alkohol eller narkotika. Ett annat vanligt förekommande kan 

vara kombinationen av psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Detta nämndes också vid 

flera tillfällen i våra intervjuer. 

 

Medans många drogmissbruk och blandmissbruk och gärna med psykisk ohälsa, dom ser inte 

samma värld som vi gör och dom kan svänga otroligt fort och kan bli otroligt stark. Det kan 

jag känna, det är en patient där du inte kan förutspå hur det här kommer bli, det kan liksom 

svänga från den ena stunden till den andra. 

 

Vi kan utifrån våra intervjuer tolka att det finns olika konstruktioner av vad som är en 

sjukdomsbild och vad som inte är det. Vissa menar att det är sjukdomsbilden som avgör hur 
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de reagerar och agerar i vissa situationer. I citatet nedan kan vi utläsa att 

missbruksproblematik inte anses som en sjukdomsbild där det finns en acceptans för våld. 

 

I sjukvården så blir man ju utsatt på ett eller annat vis beroende på hur människor är sjuka och 

beror det på sjukdom så, inte tänker jag att det ska polisanmälas då heller. Men är det så att de 

börjar att veva runt och slå mig och så där då blir det ju på ett annat vis. Men de kommer ändå 

att börja veva runt på grund att de inte vet vad de sysslar med eller på grund av lågt 

blodsocker, då skulle jag ju aldrig anmäla det men är det en missbrukare på stan som börjar slå 

på mig, då skulle de bli på ett annat vis. Vissa grejer accepterar man och vissa grejer 

accepterar man inte. Och det hände ju dagligen på sjukhus och så att man bli utsatt för 

människors sjukdomssymtom om man säger så. 

 

Waddington m.fl. (2006, s. 153) diskuterar att missbruksproblematik också kan betraktas 

olika utifrån vilket tillstånd en missbrukare befinner sig i, en individ kan ha tagit en överdos 

medan en annan kan vara påverkad och agera hotfullt. Återkommande i våra intervjuer är att 

det ofta är både missbrukare och psykiskt sjuka människor som utgör den största risken för 

hot och våld. Men det är tydligt att missbruk inte alla gånger ses som en sjukdomsbild och 

därmed är acceptansen inte lika hög om ambulanspersonalen utsätts för hot och våld av 

människor med missbruksproblematik. 

 

Det är inte bara människor med sjukdomsbilder som utsätter ambulanspersonalen för hot och 

våld. Det kan även vara andra människor runt omkring, exempelvis människor som befinner 

sig utanför en krog vid stängningstid eller människor med en otrevlig attityd som befinner sig 

i samma lägenhet som patienten. I det första citatet nedan beskriver en intervjudeltagare hur 

det kan kännas när en person runt omkring patienten är hotfull. I det andra citatet beskrivs hur 

det kan upplevas när ambulanspersonalen arbetar i miljöer där det kan förekomma hot och 

våld. 

 

Det där är ju jävligt lurigt! Det där är ju en miljö vi är i ofta, oftast går det bra, han är alltid en 

obehaglig gubbe.  

 

Nu finns det vissa områden här i stan som man får passa sig i på ett annat sätt. Där man kan 

känna sig lite hotad, man blir lite ruggig på ryggen, alltså när man vet att, om man till exempel 

har lastat in i bilen, alltså lastat in patienten och min kollega och jag själv rör mig utanför bilen 

när jag ska ta mig till förarsätet, då kan jag känna mig lite UHHH det kan bli lite otäckt liksom 
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och man känner sig lite ensam där utanför bilen. Och det beror ju alldeles på vad jag är på för 

adress. Eller om man är på en välfylld plats mitt i natten, typ stan, precis när man har tömt en 

krog eller någonting, då kan det kännas otäckt. 

 

Vi kan utifrån våra intervjuer konstatera att ambulanspersonalen blir utsatt för hot och våld i 

sitt arbete. Acceptansen för vad som anses vara okej att tåla varierar kraftigt, det kan bero på 

själva sjukdomsbilden men det kan också bero på sociala konstruktioner då det enligt Berger 

och Luckmann (1979, s. 12) kan bero på både vilken kontext de befinner sig i men också 

vilken kunskap och vilka upplevelser personen ifråga har sedan tidigare. 

 

Arbetsgivare  

Att arbetsgivaren kan beskrivas som motiverad förövare beror på att de flesta av 

intervjudeltagarna upplevde att vissa resurser såsom utbildning och förebyggande arbete ofta 

saknades, vilket ligger i arbetsgivarens ansvar (AFS 1993:2, s. 3). Utbildning i att “säkra sig” 

själv genom att backa eller sätta foten för dörren är något som förekommer, men utbildningar 

om möten med olika människor med olika behov saknas, det kan vara alltifrån psykisk ohälsa, 

någon form av missbruk till språkförbistring. Men även om utbildningar om hot och våld 

förekommer kan det enligt vissa intervjudeltagare upplevas som alltför sällan. 

Ja det finns ju på nätet där har vi en utbildning som heter hot och våld. Alltså förebyggande 

mot hot och våld. Nu var det så länge sen jag såg den så jag kommer inte ihåg vad den 

innehåller. Men på ett ungefär är det ju backa och sen så måste vi anmäla det här så jag 

anmäler väl det till min närmaste chef om jag har blivit utsatt för nått [...] men annars är det 

backa, säkra, ge de det de vill ha, för att klara sig själv liksom.  

 

Vi hade ju någon sån där skyddsutbildning men det var ju skitlänge sen, hur många år sen som 

helst, och det var ju mer hur man skulle komma ur bilen eller vissa grepp, så det var ju inte 

direkt förebyggande heller utan mer ett försvarstänk. 

 

Vi lever i ett föränderligt samhälle och det är viktigt att personal får kunskap och utbildning i 

att möta dagens problem och Petzäll m.fl. (2011, s. 11) beskriver att det är av största vikt att 

frågan om hot och våld hålls fortlöpande och att personalen får utbildning i sätt att hantera 

hot- och våldsbenägna personer. Petzäll m.fl. (2011, s. 11) menar att det ställs stora krav på 

hur ambulanspersonalen kommunicerar med patienter och deras anhöriga, de menar också att 

i vissa fall kan språket vara en bakomliggande faktor till hot (2011, s. 9). Detta diskuterades 
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även i vissa av intervjuerna, här beskrivs hur viktigt det kan vara att veta hur olika människor 

kan bemötas på bästa sätt.  

 

Nä där är det nog dåligt på den fronten, alltifrån vi skulle behöva annan tolkningshjälp eller 

språkförbistringen ställer till otroligt mycket. Jag har ingen aning av vad dom säger och dom 

har ingen aning om vad vi säger. Det kan skapa en frustration som skapar hot för att vi helt 

enkelt inte förstår varandra.  

 

Ja jag tror inte så mycket på utbildningar på att sig loss, utan då tror jag det är försent. Jag tror 

det är bra att ha en kännedom hur polisen tänker, det finns vissa bra saker som att inte lämna 

någon mellan sig själv och dörren. [...]. En medvetenhet som vi är dålig på är psykiatri 

exempelvis, hur man tilltalar en psykisk sjuk person, det kan ju vara flera olika psykiska 

sjukdomsbilder, det kan vara suicidala och schizofreni… pratar man med 

psykiatrisjuksköterskor så har de ju olika sätt att möta dessa men vi sätter ju nästan alltid 

framför patienten och lutar oss över för att försöka få kontakt. Pratar man med 

psykiatrisjuksköterskorna så säger ju de att det är ju bara att tigga om att få en spark i nyllet. 

 

Waddington m.fl. (2006, s. 177) menar att utbildning i att säkra rummet är bra men det är inte 

alla gånger praktiskt möjligt att undvika osäkra situationer. Det kan ibland vara en skör tråd i 

hur mycket patientens hem kan säkras innan patienten blir orolig och misstänksam och den 

tillit som finns riskerar att brista. En annan åsikt som framkommer i vårt material är att all 

utbildning är bra utbildning, det är viktigt att säkra sig själv men det är också viktigt att 

anpassa hur de säkrar rummet så att inte patienten blir misstänksam och rädd, för det kan i sin 

tur skapa hot- och våldssituationer. I våra intervjuer framkom det hur viktigt det är med en 

medvetenhet i säkerhetstänk men också att det är viktigt att behålla tilliten hos patienten, 

vilken kan äventyras när säkerhetstänket uttrycks för tydligt. 

 

[...] Men det skulle ju kunna bli problem om vi skulle börja titta i brevlådan och sen sätta foten 

mot dörren när de kommer och öppnar. Då visar vi ju tydligt patienten att vi inte litar på den, 

och då litar nog inte patienten på oss heller. Men en medvetenhet att backa kolla av runt 

omkring för att läsa av. 

 

Jag tror att vi har en relativt låg polisribba, att alltså, det är väl så vi är instruerad att göra 

också. Att vi backar ju gärna om vi är osäkra, men definitivt (!) finns det ett mellanläge, och 

där kan jag tänka de här kända adresserna, kända personerna, som man vet är labila liksom, så 
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JA, för min del, jag har nog det sättet liksom, att man håller reda på dörren och ser till att inte 

ha någon mellan mig och dörren. Det jag borde bli bättre på på de adresserna är kanske att 

öppna dörren till toaletten så inte någon står där, alltså det här, om man vet hur polisen jobbar, 

samtidigt så tycker jag det är en väldigt stor, en väldigt viktig del att vi kan INTE följa det, vi 

kommer ju i en helt annan roll än polisen, och skulle jag ha den attityden liksom, tydligt och 

börja kolla i patienternas klädkammare då skulle ju dom här labila liksom ”vafan gör du i min 

klädkammare!?”, då skulle jag verkligen trigga dom. För jag menar där lever ju polisen på sitt 

våldsmonopol, om dom triggar någon så ber dom hålla käften och sätter handbojor på dem, 

alltså, missförstå mig rätt, vi har ju en helt annan roll, vi behöver ju få folk med oss och känna 

att vi kan ge dom någonting liksom, så de sätten funkar ju inte för oss liksom, så då tycker jag 

det är lite naivt och tro att vi ska jobba på det sättet. Det är klart att vi måste ha ett 

säkerhetstänk, men vi måste göra det på ett annat sätt.         

 

Säkerhetstänk beskrivs av personalen som något väldigt individuellt, det beror förstås på vad 

ambulanspersonalen varit med om tidigare. Ett förebyggande arbete kan därför också bli 

väldigt individuellt, allra helst om det inte ges några utbildningar i ämnet. En 

ambulanspersonal kan tycka att en händelse är hotfull medan en annan upplever situationen 

annorlunda, det blir alltså en tolkningsfråga för personalen vid varje utryckning. Denna 

tolkning kan bli väldigt individuell, precis som Berger och Luckmann (1979, s. 12) menar att 

verkligheten är en social konstruktion och ser olika ut beroende på vilken kunskap individen 

har, kunskap kan vara olika beroende på vilken verklighet som existerar just här och nu men 

det kan också bero på vilken förkunskap som finns.  

 

Ja folk är ju olika, men överlag, våra direktiv alltså, vi ska ju inte gå fram vid ett pågående 

slagsmål om inte polis är på plats liksom. Men där gör nog folk en bedömning av situationen. 

 

Trots direktiv så råder tveksamhet över vad som anses vara våld hos ambulanspersonalen då 

de troligtvis kommer bedöma situationen utifrån sina egna erfarenheter och sin konstruktion 

av hot och våld. Detta diskuterades även i Waddingtons m.fl. (2006, s. 9) studie, att 

personalen kan uppfatta liknande situationer på olika sätt beroende på vad de varit med om 

tidigare. I våra intervjuer framkom det att det fanns situationer som var direkt hotfulla men att 

dessa hanterades på olika sätt, beroende på vilka som hotade. Det kanske kan bero på om 

ambulanspersonalen är utbildad i att bedöma huruvida personen eller patienten är psykisk 
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sjuk, det kanske också kan hänga ihop med föreställningen av vad den enskilda 

ambulanspersonalen bedömer att personen är.  

 

Jag kan ju ta att jag blir hotad av dementa eller psykisk sjuka, men en person som jag bedömer 

frisk som hotfull, det köper jag inte. Där klipper jag direkt. 

 

Det förefaller som att ambulanspersonalen själva måste vara medvetna om när de blir utsatta 

för något avvikande, för att arbetsgivaren i sin tur ska få vetskap om detta och kunna agera. Vi 

är dock medvetna om att detta inte är enkelt, men med utbildning och riktlinjer bör det kunna 

hanteras på ett sätt som gynnar det förebyggande arbetet vad gäller hot och våld. Petzäll m.fl. 

(2011, s. 10) nämner att hot och våld kan uppfattas på olika sätt hos ambulanspersonalen i 

deras studie, men att våld uppfattades påfallande lika bland deltagarna medan hot däremot var 

mer tvetydigt och definierades mer olika bland ambulanspersonalen. Dessa olikheter kan 

skapa en viss skillnad när det kommer till att skriva avvikelser och det framkommer tydligt att 

vissa av våra intervjudeltagare skriver avvikelser ofta medan andra skriver väldigt sällan. 

 

Avvikelse blir det ju, SKA det bli alltid vid en hot och våldssituation, och det är ju oavsett om 

man gör en polisanmälan eller inte [...]. 

 

Avvikelser ska man ju skriva när det har hänt någonting, men jag tror det är ett stort mörkertal. 

Men solklara fall om folk börjar att blöda och så då skrivs det nog. Men om man inte direkt 

har blivit skadad utan bara hotad så tror jag inte det skrivs någon avvikelse. 

 

Näe ingen avvikelse, vi är nog generellt dålig på att skriva avvikelser. 

 

Om inte avvikelser kommer in blir det också svårt för arbetsgivaren att arbeta förebyggande 

med problemen. Waddington m.fl. (2006, s. 181) beskriver en anledning till att avvikelser inte 

rapporteras. Det kan bero på att personalen har blivit inlärda att ett säkerhetstänk är rådande. 

Om de då råkar ut för något där inte säkerhetstänket går att följa i praktiken kan detta i sin tur 

leda till att personalen kan känna att de agerat fel i situationen och låter således bli att 

rapportera om händelsen. Vi känner igen detta från våra intervjuer då vi diskuterade om en 

händelse där både hot och våld hade förekommit, och patienten var psykisk sjuk.  
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Näe jag skrev ingen avvikelse och då tänkte jag nog att jag nog stått för nära och att jag borde 

tänkt efter lite bättre. 

 

Här tolkar vi att intervjudeltagaren rättfärdigar en händelse där det har förekommit våld 

eftersom att personen säger att den nog stått för nära och borde ha tänkt efter lite bättre. 

Waddington m.fl. (2006, s. 165) menar att även här kan det se olika ut beroende på vem som 

blir drabbad, en person som blir mildare utsatt på ett oförtjänt sätt kan reagera lika starkt som 

en person som blir utsatt för en mer våldsam attack, då den sistnämnde kan rättfärdiga och ta 

på sig ansvaret för händelsen. Även här kan vi se att det råder olika föreställningar om hur 

personalen reagerar när de blir utsatta, det kan vara ambulanspersonal som befinner sig i 

samma kontext som ändå kan reagera helt olika beroende på dennes uppfattning om vad som 

är acceptabelt eller inte inom ambulansyrket. Berger och Luckmann (1979, s. 91) diskuterar 

att det finns normer i det gemensamma förrådet av kunskap, och dessa normer är något som 

finns i hela samhället men också i samhällets olika grupper. Det finns alltså normer och 

således förväntningar på hur en ambulanspersonal ska agera i sitt arbete, men det finns också 

individuella förkunskaper som formar handlingen. 

 

En annan föreställning ser vi tydligt i kommande citat, där arbetsgivaren (chefen) blivit 

informerad om en hotfull händelse och avfärdar det genom att rättfärdiga handlingarna som 

ambulanspersonalen blivit utsatta för genom att markera att de läst för mycket deckare. I detta 

fall tolkar vi det som att arbetsgivarens uppfattning av vad som är anmälningsbart hot och 

våld inte överensstämmer med sina anställdas.  

 

Det som var tråkigt med den här historien var att vi pratade med vår chef om det och vi 

berättade hur illa berörda vi blivit vi tänkte ju liksom om vi skulle få en körning dit igen. Men 

chefen han bara ignorerade det liksom, ja han nonchalerade det fullkomligt och vi är inte 

några som ringer och tycker hela tiden. Men han sa att vi nog läst för mycket deckare och vi 

kände oss förlöjligade. 

 

Om personalen delger en händelse som har varit problematisk, bör det tas på allvar annars 

ökar nog inte chansen att fler skriver avvikelser. Det är också viktigt att arbetsgivaren tar tag i 

problemet när det har skrivits en avvikelse vilket inte alltid sker, enligt intervjudeltagarna. 
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Det aktualiseras ju också i avvikelserapporter och sånt, jag skrev ju om händelsen med kniven 

men där kan jag ju uppleva att det händer liksom ingenting. 

 

Informationsverksamhet är också något som våra intervjudeltagare saknar, det kan handla om 

att ge information till skolklasser och till nyanlända för att skapa en förståelse för 

ambulansverksamheten. 

 

Oftast samtidigt som du ser polisen, och där måste ambulanssjukvården vara självkritiska, vi 

bedriver ju ingen informationsverksamhet överhuvudtaget gentemot nyanlända, alltså 

minimalt, i princip frivilliga om personalen tar på sig själva, förskolebesök eller ett besök i 

skolor och sånt. [...] och det är klart att om dom aldrig ser en ambulans annat än i samband 

med polisen som dom inte litar på, då kan jag nästan förstå, jag kan inte försvara det, men jag 

kan ju fatta att kastar dom sten på polisen så kastar dom även sten på ambulansen liksom.  

 

Bjuda in skolklasser och är mer synlig och förklara vad man gör. Att man är en människa 

bakom uniformen. Det kan vara en väg att gå. Polisen tror jag har varit mycket ute och synts i 

området och pratat med folk och blivit kompisar eller vad man ska säga. Det är ju svårare att 

puckla på någon man känner!  

 

Om arbetsgivaren tar sitt ansvar i det förebyggande arbetet genom att bland annat ge 

information i samhället om ambulansverksamheten, fortlöpande ge personalen adekvat 

utbildning som följer samhällsutvecklingen samt aktivt arbetar med inkommande avvikelser 

kan detta fungera som ett led i det förebyggande arbetet. Tar arbetsgivaren detta ansvar kan vi 

kanske inte påstå att denne skulle vara en motiverad förövare. Men utifrån våra 

intervjudeltagares upplevelser brister detta ansvar då de saknar information, utbildning och 

uppföljning av skrivna avvikelser. Även om det är pengar som utgör motivet till att ansvaret 

brister i form av uteblivna adekvata resurser så står arbetsgivaren som ytterst ansvarig för 

arbetsmiljön och det förebyggande arbetet (AFS 1993:2, s. 3). Ansvaret innebär bland annat 

att ge tillräcklig utbildning och information, ge stöd och handledning vid behov och alla risker 

för hot och våld ska förebyggas i den mån det är möjligt (AFS 1993:2, s. 3). 
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5.3.2 Lämpligt objekt 

 

Erfarenhet 

Erfarenhet är något som Waddington m.fl. (2006) inte belyser i sin studie och Petzäll m.fl. 

(2011, s. 7) uppger att erfarenhet inte verkar ha någon betydelse för utsatthet av hot och våld. 

Men av våra intervjuer framkom det väldigt ofta att det är just erfarenhet som bidrar till hur 

ambulanspersonalen agerar i olika situationer vilket också Berger och Luckmann (1979, s. 12) 

beskriver, att verkligheten ser olika ut beroende på vilken kunskap och erfarenhet individen 

har. Just därför har vi resonerat oss fram till att ambulanspersonal med lite erfarenhet har 

större sannolikhet att hamna i hot- och våldssituationer än deras kollegor med mer erfarenhet. 

Således resonerar vi att ambulanspersonal med lite erfarenhet lättare kan bli ett lämpligt 

objekt i sammanhang där hot och våld förekommer. Nedan presenterar vi utdrag ur våra 

intervjuer där ambulanspersonalen har berättat hur de upplever att erfarenhet påverkar deras 

arbetssätt. 

Nya kan nog vara lite blåögda och ha lite tunnelseende, man kan ju bli utringd på andnöd och 

tro att allting är lugnt men det är en psykisk sjuk eller en missbrukare som har hotfulla 

kompisar i samma lägenhet. Men de ser liksom bara patienten och inget runt omkring. Det kan 

ju handla om en hund eller vad som helst som kan utsätta oss för fara. Men vi som har några år 

på nacken ser oss runtomkring på ett annat sätt, det är vi nog rätt så duktiga på tror jag. 

Erfarenhet helt enkelt. 

 

Jag tror också att det har att göra med livserfarenhet och hur länge man har jobbat med 

människor som, alltså att man har utvecklat intuitionen om alltså att här är det inte ok, är man 

blåögd då och inte har varit med om någonting då blir man lätt godtrogen och då kan man nog 

hamna i farliga situationer. 

 

De som kommer nya till oss också, ofta ganska unga, tjejer, det spelar ingen roll att det tjejer 

men sjuksköterskor är ofta tjejer som är villiga att hjälpa folk. Man kanske har begränsad 

livserfarenhet. Man har en ganska naiv inställning att man inte är van med en sådan 

verksamhet där man är utsatt på det sättet. På sjukhus finns det ju också hot och våld men det 

är en mer kontrollerad miljö. Jag har varit med om en situation där jag tänkte oj gå inte rakt in 

i det här, kom tillbaka nu, man får nästan dra tillbaka kollegan. Tänk till en gång till liksom. 
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Utifrån intervjuerna kan vi utläsa att ambulanspersonalen upplever att nya kollegor med lite 

erfarenhet har en naiv och blåögd inställning till risker, de ser endast patienten och inte det 

runtomkring. Detta kan medföra att de riskerar bli utsatta för något som hade kunnat undvikas 

genom att ha höjt blicken och tittat sig omkring. Ambulansyrket kan ibland enligt våra 

intervjudeltagare anses som ett lärlingsyrke, då personalen med mer erfarenhet ofta får visa 

och stoppa de nya kollegorna när de inte ser sig omkring utan rusar in till patienten utan 

närmare eftertanke. 

Ja. Då får ju jag kliva in och tänka åt dem lite så. Det som mina andra kollegor, gjorde för mig 

får ju jag göra åt dem. Så det är ju ett lärlingsyrke så verkligen. 

 

För i början hade ju jag alltid någon som sa att stopp här, här kan vi inte gå in, alltså backa här 

måste vi kolla eller såg du det där, näe jag har inte sett någonting liksom. Såg du inte på bordet 

att det var fullt med massa redskap och allt möjligt och jag såg ingenting jag e. Jag tittade bara 

på patienten liksom. Från början är det farligt så då när man går in på adresser liksom. 

 

Erfarenhet kan ofta ge en trygghet, men ibland kan viss erfarenhet ha negativ inverkan. 

Berger och Luckmann (1966, s. 35) menar att en persons upplevelse kan etsa sig fast i minnet 

och de ger exempel på att en person kan ha blivit biten av en hund och minnet av den 

händelsen skapar i sin tur en fobi för alla hundar. Waddington m.fl. (2006, s. 145) beskriver 

också ett liknande fall där personen led av flashbacks och mardrömmar av en traumatisk 

händelse och hade varit tvungen att ta ledigt från sitt arbete efter överfallet. Trots att lång tid 

har gått sedan händelsen och förövaren har blivit åtalad känner personen sig osäker på arbetet 

och funderade om han ville fortsätta med yrket. I en av våra intervjuer gavs ett liknande 

exempel av ambulanspersonalen där denne hade blivit utsatt för en hotfull situation och 

resonerade enligt följande: 

 

Skulle jag hamna i en knivsituation varje dag, då skulle inte jag ha det här jobbet. 

 

Den nya ambulanspersonalens bristande erfarenhet kan i vissa situationer utsätta dem själva 

för farliga situationer, det är bra att ambulanspersonalen med mer erfarenhet kan stötta dem 

med sin kunskap. Ett förebyggande arbete skulle kunna vara utbildning, det skulle kunna 

bidra till att öka medvetenheten hos de nya och stärka medvetenheten hos de redan erfarna. 

Detta skulle kunna bidra till att all ambulanspersonal får en medvetenhet och erfarenhet om 
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situationer som riskerar att bli hotfulla och våldsamma. På så sätt skulle de inte bli ett lämpligt 

objekt på grund av sin bristande erfarenhet. Däremot kommer individuella konstruktioner 

alltid att förekomma beroende på vad individerna har upplevt tidigare och beroende på vilken 

erfarenhet de har. 

 

5.3.3 Avsaknad av kapabla väktare 

 

Polis 

En möjlig kapabel väktare till ambulanspersonalen i utsatta situationer är polisen. Oftast 

fungerar samarbetet mellan ambulans och polis bra men vissa gånger upplever våra 

intervjudeltagare att det brister. De gånger polisen inte är närvarande kan ambulanspersonalen 

hamna i hotfulla och/eller våldsamma situationer vilket även Petzäll m.fl. (2011, s. 9) 

beskriver som en vanlig orsak till att ambulanspersonal blir utsatt för våld. I citaten nedan kan 

vi utläsa en viss frustration då polisen inte närvarar. 

Det blir ju jättekonstigt, för jag vet ju att de är där rätt ofta också, de vet ju vad det är för folk, 

och vi vet vad det är för folk, så det känns ju, det blev jag uppriktigt förbannad (!) på, det är ju 

jävligt arrogant liksom mot min säkerhet, det är lätt för dem (polisen) att vara kaxiga som har 

en buffra i bältet liksom, och batonger och fan vad det är, och pepparspray som de springer 

med överallt. Och vi har ingenting liksom, vi kan ha en ficklampa! Det är vårt vapen om vi 

behöver ett. 

 

ID2: Ja och när man liksom inte får hjälp när man behöver det, kan jag få polis, nä det kan du 

inte… 

ID1: Ja det skulle jag vilja påstå, det är ju ett stort problem, polis är oftast väldigt långt bort 

från oss. När vi är ett i ett akut behov. Där finns väl en glesbygdsproblematik och det tycker 

jag är en bakläxa till polisen om jag ska vara ärlig, organisatoriskt, att de finns ju inte där när 

vi behöver dem, jag har ingen trygghet i de osäkra miljöerna om händer det nått nu så kommer 

polisen fort som fan liksom. 

ID2: Och även om de åker så är de långt bort och det tar tid. 

ID1: Ja och ofta åker de inte ens direkt. 

 

En annan insats som kan påverka ambulanspersonalens förebyggande arbete är polisens 

närvaro vid specifika händelser: 
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Jag kan tycka att det brister där, allra helst när vi åker på suicid, för där har vi ju människor 

som inte är rädd om sitt eget liv så dom kommer ju knappast vara det om vårat liv och våran 

säkerhet, och där tycker jag det är väldigt sällan vi har polis med oss, för där kanske “a men 

det var lugnt när dom ringde”, men det kan ju växla väldigt fort. Och allra helst om det är 

någon annan som har ringt och då vill den här människan inte ens att vi kommer dit, vill inte 

ens ha hjälp. Så det kan ju vara ett läge där jag tycker att polisen ska gå med oss, som en extra 

säkerhet, för vi har ju inget skydd alls. 

 

Här beskriver en av intervjudeltagarna en situation där det handlar om en person som kanske 

inte önskar deras hjälp, vilket gör att ambulanspersonalen kan uppleva en typ av ovisshet om 

vad de kommer att möta. Polisens närvaro skulle kunna bidra till att situationen upplevs 

tryggare i denna typ av situationer. I flera av våra intervjuer har deltagarna påtalat vikten av 

att ambulanspersonalen arbetar med sjukvård och att polisen sköter det polisiära. De har också 

vid flera tillfällen nämnt hur viktigt det är att inte möta patienterna med en “taggig” attityd 

som uttrycker någon form av misstänksamhet eftersom det påverkar förtroendet mellan 

patient och ambulanspersonal. 

 

Dock har intervjudeltagarna nämnt att den polisiära närvaron är bristande på grund av 

underbemanning och till ytan stora län med långa framkörningstider och inte på grund av 

någon form av ovilja från polisens sida. Ambulanspersonalen framhåller ändå att samarbetet 

överlag fungerar bra. 

Men det är ju inte polisen som sitter och rullar tummarna utan det är ju personalbrist och lite 

bilar på stora områden. 

 

Det är ett stort län, och det är få polispatruller. De försöker ju förstås i så stor utsträckning 

komma [...]. 

 

[...] Sen är det klart att det påverkar oss att deras resurser inte heller är obegränsade, dom har 

också snålt med resurser och dom kan ha lång framkörningstid [...]. 

 

Intervjudeltagarna i våra intervjuer framhåller också vikten av att ambulanspersonal förblir 

ambulanspersonal och polis är polis. De menar att ambulanspersonalen ska arbeta med det de 

är utbildade till - att vårda och rädda liv, medan polisen sköter det polisiära arbetet. Som vi 

nämnde tidigare kan ett för tydligt säkerhetstänk hos ambulanspersonalen snarare ge motsatt 
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effekt eftersom tilliten då kan brista mellan patient och ambulanspersonal. Citatet nedan är en 

av fler liknande kommentarer som sades under intervjuerna. 

 

Jag vill inte bli någon polis jag vill hjälpa människor som är sjuka. 

 

Även Waddington m.fl. (2006, s. 151) påtalar att det är stor skillnad mellan att vara 

sjukvårdare och polis eftersom polisen har befogenheter som inte sjukvårdaren har i en hot- 

och våldssituation. Ambulanspersonal är oftast önskvärd för dem som behöver hjälp medan 

polisen inte på samma sätt är efterlängtad av de som utgör hot och våldshandlingar. En annan 

skillnad är att ambulansen inte kan tvinga sina patienter till vård medan polisen har 

befogenheter att ta sådana beslut. 

 

Det som ibland anses vara hot och våld för ambulansen kan av polisen uppfattas som något 

annat. Det kan bero på att olika yrkesroller kan ha olika uppfattningar av händelser. I vår 

studie kan vi diskutera att både kunskap och verklighet skiljer sig mellan ambulanspersonal 

och polis. Detta kan i sin tur påverka hur de olika yrkesgrupperna resonerar olika i frågan om 

vad hot och våld är. Trots detta fungerar samarbetet med polisen oftast bra enligt våra 

intervjudeltagare. Ambulanspersonalen har förståelse för att avsaknaden av kapabla väktare är 

något som har med polisorganisationen att göra, med underbemanning och få resurser i stora 

regioner. Denna förståelse betyder dock inte att den kapabla väktaren finns närvarande alla 

gånger det önskas, vilket skulle behöva förbättras för att öka säkerheten för 

ambulanspersonalen. Men med ett förhållandevis stort län med begränsade resurser hos 

polisen kan det bli svårt att få detta att fungera i dagsläget. 

 

SOS  

En annan kapabel väktare som ibland saknas är SOS alarm, i våra intervjuer framkom det att 

viss information från SOS ofta uteblir. Våra intervjudeltagare efterlyser något slags 

flaggsystem där det informeras om det kan finnas någon fara på adressen. Detta flaggsystem 

är dock svårt att tillämpa i praktiken då kravet på sekretess hindrar sådan information. Men 

eftersom denna information inte framkommer så kan det leda till att ambulanspersonalen 

hamnar i farliga situationer som skulle kunna ha undvikits genom någon form av 

flaggsystem.   
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SOS var adresserna finns, tyvärr. Man önskar att det vore så, eh, att det kunde samordnas lite 

med polis, alltså polisen vet ju exakt vilka adresser som är farliga men det får ju vi aldrig reda 

på utan att det är mer att det går från mun till mun, man lär sig. Kollegor kan berätta att här var 

det utsatt läge liksom, här var det inte säkert, här var det det si och här var det så. [...] Och det 

är ju synd, jag önskar att det vore så att vi kunde få en flagga på en adress om den kan 

upplevas som farlig eller kan innebära fara. 

 

Vi vet ju aldrig, det finns ju inga rödmarkerade larm eller, vi vet ju inte, dom kunde ju varit 

där en timme före och fått storspö och vi kommer dit sen och får liksom samma spö, vi får ju 

liksom aldrig reda på, asså jag har ju åkt på larm där polisen är dragen också, men jag vet ju 

inte ens att polisen är dragen för då har dom ju ändå upplevt att det här är någon form av 

hotsituation och jag åker dit i god tro att det är nå vanligt larm. 

 

Ett flaggsystem skulle kunna bidra till viktig information men det kan vara komplicerat och 

behäftat med etiska konsekvenser. Ska adressen eller personen flaggas? Vad händer om 

personen flyttar, följer flaggningen med personen då eller finns den kvar på den gamla 

adressen? Detta skulle kunna bidra till att om någon annan person på samma adress behöver 

ambulans så kommer ambulanspersonalen behöva säkra platsen i tron att det är en farlig 

person trots att det inte är det, den farliga personen kanske befinner sig någon annanstans. 

Vissa gånger kan information bidra till att ambulanspersonalen blir på sin vakt även om det 

inte alltid är nödvändigt, precis som Waddington m.fl. (2006 s. 113) menar kan kunskap ses 

som ett tveeggat svärd då för mycket information om en patient kan bidra till att mötet mellan 

människorna påverkas av förkunskaper och förväntningarna på personen ifråga. Detta 

påtalades även i en av våra intervjuer, att det kan vara bra att inte ha alltför mycket 

information om en individ. 

 

Sen är det ju lite, man kan måla in sig i ett hörn också tänker jag, det kan vara ganska skönt å 

vara helt blank, för den dagen vi kommer ut kanske det inte är schizofreni som spökar, det 

kanske är en hjärtinfarkt. Så ibland är det, jag tror man får en öppnare syn när vi faktiskt åker 

på blanka papper eller vad man ska säga. 

 

Men någon information borde ambulanspersonalen få. SOS skulle kunna ses som kapabla 

väktare om det går att införa någon form av flaggning, eller åtminstone att SOS gör 

ambulanspersonalen medvetna om att det nyss förekommit ett polisärende på samma adress.  

 



 

38 

 

6. Diskussion  

 

6.1 Studiens viktigaste resultat 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts kan vi konstatera att våra intervjudeltagare som arbetar 

som ambulanspersonal i denna medelstora region i Sverige framförallt upplever utsatthet av 

hot i sitt dagliga arbete. Waddington m.fl. (2006, s. 60–61) beskriver också att deras 

intervjudeltagare upplevde hotfulla situationer som inte alltid resulterade i fysiskt våld. Enligt 

våra intervjudeltagare är psykiska sjukdomar och/eller missbruksproblematik den vanligaste 

orsaken till hot. Detta är det vanligaste just därför att dessa patienter hastigt kan ändra 

personlighet och uttryck. Dock kan ambulanspersonalen också bli utsatt för hot och våld av 

människor runt omkring patienten, exempelvis människor som befinner sig utanför en krog 

och människor som befinner sig i samma bostad som patienten. 

 

Våldsincidenter beskrivs inte som lika vanligt förekommande, men enligt intervjudeltagarna 

är det många gånger nära att det kan hända. Men vad är egentligen våld? Waddington m.fl. 

(2006. s. 9) ställer samma fråga och diskuterar om det måste vara en fysisk attack eller räcker 

det med att en person hotar om att gå till attack? Våra intervjudeltagare beskrev våld i termer 

av handgripligheter, men toleransnivån mot fysiskt våld var genomgående snarlika vad gäller 

utövat våld från patienter med vissa sjukdomsbilder. Intervjudeltagarna beskrev skillnader i 

toleransen beroende på vilken sorts sjukdomsbild det handlade om. Våld från patienter med 

exempelvis demenssjukdom tolererades i högre grad medan våld från missbrukare inte var 

accepterat, och framförallt var våld från personer som bedömdes friska inte alls godtagbart. 

Denna skillnad kan enligt intervjudeltagarna bero på vad de har för erfarenheter sedan tidigare 

och om de har varit med om någon incident som känts hotfull. Detta gör att 

ambulanspersonalen kan ha olika förhållningssätt vid olika situationer och mot människor i 

olika tillstånd. Detta är något som Berger och Luckmann (1979, s. 12) nämner, att 

verkligheten kan se olika ut beroende på vilken kunskap och erfarenhet individer har sedan 

tidigare.  

 

Ett förebyggande arbete är något som alla intervjudeltagare i vår studie saknar. De menar att 

de endast fått någon enstaka skyddsutbildning som bland annat handlar om hur de ska placera 

sin bil, hur de ska säkra rummet och hur de ska sätta foten för dörren. Intervjudeltagarna 
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menar att dessa utbildningar kan vara viktiga, men att det snarare handlar om försvarstänk än 

ett förebyggande arbete.  

 

Ny personal med liten erfarenhet kan enligt intervjudeltagarna anses vara blåögda och ha en 

naiv inställning med hänsyn till eventuella hot- och våldssituationer i arbetet. Detta beror på 

att de ofta enbart har blick för patienten och inte ser det runt omkring. Detta kan medföra att 

dessa personer lättare kan hamna i sådana situationer vilket i dagsläget ställer krav på att 

kollegorna med mer erfarenhet bromsar dem för att uppmärksamma föreliggande faror. 

 

Intervjudeltagarna menar att de skulle behöva utbildning i att möta patienter med vissa 

sjukdomsbilder där risk för hot och våld finns, eftersom att ambulanspersonalen alltid 

kommer att möta detta i sitt arbete. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tar problematiken på 

allvar och erbjuder sin personal utbildning och stöd samt att avvikelserapporteringen följs upp 

på ett korrekt sätt. Vad som också skulle kunna påverkas är informationsflödet från SOS, att 

de kan ge ambulanspersonalen information om att det exempelvis är bedömt stökigt på platsen 

och att polisen därför också är utkallad.  

 

6.2 Jämförelse med tidigare forskning 

 

Det finns flera likheter mellan vår studie och den tidigare forskning vi har valt att använda oss 

av. Den största likheten vi finner är att personal inom sjukvården blir utsatta för hot och våld. 

Vi kan se likheter i vad våra intervjudeltagare beskriver om vilka det är som utsätter 

ambulanspersonalen för hot och våld med vad Petzäll m.fl. (2011, s. 9) beskriver om att 

psykisk ohälsa och missbruksproblematik är vanligt förekommande i deras forskning, vilket 

även Waddington m.fl. (2006, s. 83; 153) beskriver i sin studie. En annan likhet kan vi se då 

Waddington m.fl. (2006, s. 151) menar att det är en stor skillnad mellan att arbeta som polis 

och sjukvårdare då polisen har andra befogenheter och “redskap” att ta till i en hot- och 

våldssituation. Detta kan jämföras med det citat vi presenterade tidigare där intervjudeltagaren 

uttryckte att polisen även har skyddsutrustning i den typen av situationer medan 

ambulanspersonalen har en ficklampa att tillgå. Tilläggas bör också att ambulanspersonalen 

inte kan tvinga någon till vård, till skillnad från polisen som har befogenheter att ta sådana 

beslut. Waddington m.fl. (2006, s. 6–7) skriver om hur media framställer problembilden och 

menar att det inte alltid är de dagliga problemen som belyses. Detta liknar det våra 
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intervjudeltagare sade om media - det som står i tidningarna är inte det som 

ambulanspersonalen möter till vardags. De har inte blivit rånade, fått utstå stenkastning eller 

sabotage på det sätt media framställer det. Våra intervjudeltagare tror att detta mer är en 

storstadsproblematik, men de tror också att hot och våldssituationer i det dagliga arbetet 

fortfarande är den vanligaste problematiken, vilket media inte rapporterar om. 

Ambulanspersonalen menar att information kan bidra till att ungdomar får förståelse för 

ambulansen samt vetskap om vilka konsekvenser handlingarna kan ge. Om information skulle 

ges i alla delar av Sverige, även på de ställen som inte tycks vara särskilt utsatta, skulle det 

fungera som ett led i det förebyggande arbetet innan problemet är ett faktum.  

 

Den stora skillnaden mellan vår studie och Petzäll m.fl. (2011) är att deras studie är 

kvantitativ, de mäter sina resultat medan vår studie är kvalitativ och vi söker förståelse. Andra 

skillnader är att Petzäll m.fl. (2011, s. 7) uppger att erfarenhet inte verkar ha någon betydelse 

för utsatthet av hot och våld, vilket enligt våra intervjudeltagare visst hade betydelse eftersom 

det ofta var just personalens erfarenhet som var viktig i många situationer.  

 

6.3 Alternativa tolkningar av resultatet 

 

Organisationen hos ambulansen har varit aningen turbulent de senaste åren och detta har 

enligt våra intervjudeltagare resulterat i att många i ambulanspersonalen har slutat. Här skulle 

vi kunna göra en alternativ tolkning av resultatet men vi anser att ansvaret fortfarande ligger 

hos arbetsgivaren. Waddington m.fl. (2006, s. 180) menar att det kan bli svårt att arbeta 

förebyggande om en organisation är under omarbetning. Om organisationen varit stabil då 

hade ett annat fokus kanske lagts på problematiken gällande hot och våld för 

ambulanspersonalen. Vi förstår att frågor om hot och våld kan hamna aningen i skymundan då 

det finns stora organisatoriska frågor som tar mer plats. En alternativ tolkning är således att 

det är organisationens turbulens som orsaker brister i det förebyggande arbetet mot hot och 

våld. På samma sätt som våra intervjudeltagare har nämnt att polisens bristande närvaro inte 

beror på ovilja utan snarare på polisens stora omorganisation vilken har påverkat deras 

resurser. 

 

En alternativ tolkning av vem som bär ansvaret för att ambulanspersonalen har adekvat 

utbildning kan vara Sjuksköterskeutbildningen. Enligt våra intervjudeltagare ingår det inte 

någon specifik utbildning i att hantera hot och våld i Sjuksköterskeutbildningen, vilket kanske 
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hade varit önskvärt. Detta skulle då kunna bidra till att samtliga utbildade sjuksköterskor som 

söker sig till ambulanssjukvården redan har denna kunskap, vilket i sin tur gör att 

arbetsgivaren inte bär samma ansvar. Dock kvarstår ansvaret att utbilda sin personal i takt 

med samhällsutvecklingen. En annan tolkning av kapabla väktare skulle kunna vara 

exempelvis larm och skyddsutrustning då en kapabel väktare enligt Cohen och Felson (1979, 

s. 589) är någon eller något som förhindrar en motiverad förövare att utföra ett brott. Enligt 

våra intervjudeltagare har ambulanspersonalen alltid ett överfallslarm tillgängligt, dock 

används detta endast om det händer något allvarligt, men det hindrar inte förövaren att utföra 

sin handling. Skyddsutrustning som exempelvis skyddsväst och skyddsglasögon förhindrar 

inte heller att ett brott kan begås, de kan snarare förmildra skadorna av ett brott. Dessa kan 

självklart vara bra att kunna tillgå i vissa situationer men de kan enligt vår uppfattning inte ses 

som kapabla väktare eftersom de inte förhindrar själva brottet.  

 

6.4 Hur resultatet kan tolkas till vald teori  

 

Utifrån våra intervjuer med ambulanspersonalen framkom det att erfarenhet var en 

betydelsefull faktor för att inte bli ett lämpligt objekt i en hotfull och/ eller våldsam situation. 

Det framkom också att normer har en stor betydelse i vad ambulanspersonalen uppfattar som 

acceptabelt i mötet med olika människor där hot och/eller våld är förekommande. En 

privatperson kan uppleva att en händelse är brottslig medan en yrkesperson kan uppfatta 

samma händelse som en del i dennes arbetsroll.  

 

Eftersom vår verklighet är konstruerad i den vardag vi lever i och är ständigt pågående och 

förändras utifrån den kontext vi befinner oss i (Berger & Luckmann, 1966, s. 33–48, Lander, 

2006, s. 23–24), så har erfarenheten formats utav dessa situationer och händelser. Även om 

ambulanspersonalens dagliga arbetsuppgift är densamma - att arbeta med sjuka människor, 

betyder det inte att kontexten är densamma. De kan hamna i olika situationer och därmed få 

olika förkunskap och erfarenhet som de tar med sig i sitt fortsatta yrkesliv, vilket kan bidra till 

att ambulanspersonal uppfattar hot och våld olika. Det finns alltså inte en verklighet, Berger 

och Luckmann (1979, s. 91) menar att det finns flera och att sociala konstruktioner ständigt 

sker i mötet med olika människor (1966, s. 43). 

 

Enligt Cohen och Felson (1979, s. 589) ska det finnas en motiverad förövare, ett lämpligt 

objekt och en avsaknad av kapabla väktare, och dessa tre element ska också samspela med 
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varandra för att ett brott ska kunna begås. Enligt våra intervjudeltagare förekommer alla tre 

elementen i deras arbetsliv genom att arbetsgivaren inte tar sitt ansvar i det förebyggande 

arbetet, att ambulanspersonalen inte får den utbildning som kan ge dem erfarenhet samt att 

polis och SOS inte alltid är närvarande och tillräckliga i sin information. Cohen och Felson (s. 

589) menar att om ett av elementen inte finns så kommer inte heller ett brott begås, vilket är 

intressant ur ett brottsförebyggande perspektiv. Om arbetsgivaren tar sitt ansvar och arbetar 

förebyggande med frågor om hot och våld, kan vi inte längre betrakta denne som en 

motiverad förövare. Om ambulanspersonalen får tillräckligt med utbildning exempelvis i att 

möta människor med olika sjukdomsbilder där det ofta förekommer hot och/eller våld, kan de 

få mer erfarenhet och därmed minimera risken att bli ett lämpligt objekt. Fungerar dessutom 

informationsflödet från SOS och att polisens resurser räcker till, kan de i mycket större 

utsträckning också fungera som kapabla väktare för ambulanspersonalen. 

 

6.5 Framtida forskningsförslag 

 

Petzäll m.fl. (2011, s. 11) menar att hot och våld inom ambulanssjukvården är ett problem 

som måste åtgärdas i fler distrikt och att ambulansorganisationen måste ha ett stödsystem för 

dem som blir utsatta för hot och våld i arbetet. Som ett led i att försöka förstå de 

bakomliggande orsakerna till denna typ av handlingar behövs det enligt Petzäll m.fl. (s. 11) 

mer forskning inom området. Waddington m.fl. (2006, s. 182–183) nämner att det inte finns 

några “quick-fix” för att hantera hot och våld på arbetsplatsen, men att det är viktigt att ta 

detta problem på allvar. Vi är eniga med Waddington m.fl. och Petzäll m.fl. och tycker därför 

att forskning om det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att undersöka om det går att 

förbättra. Vi efterlyser också mer kvalitativ forskning inom området då det enligt vår 

uppfattning finns relativt lite forskning av den typen som behandlar problematiken i Sverige. 

De flesta sökträffar vi fick i databasen Discovery var kvantitativ forskning, dock fanns det 

inte heller där speciellt mycket forskning om det förebyggande arbetet mot hot och våld i 

ambulansyrket. Det skulle också vara intressant att studera vad en liknande undersökning som 

vår skulle ge för resultat i Sveriges storstadsregioner. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

 

• Kan ni beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut? 

• Funderar ni någon gång på att ni kan hamna i ett utsatt läge för hot och våld? 

o Finns det vissa platser som kan förstärka denna känsla? 

o Skiljer sig upplevelsen beroende på vilken tid på dygnet det är? 

▪ Vad beror det på? (Mer bus, eller mindre bemanning) 

• Kan ni beskriva ert senaste hot- och våldstillfälle på arbetet? 

o (Har ni någon gång blivit utsatt?) 

o JA = Hur upplevde ni situationen? 

▪ Vad är det för typ av hot och våld ni möter? 

▪ Vad känns mest riskabelt i det våld ni möter? (slag, spark, bett) 

▪ Vad känns mest riskabelt i det hot ni möter? (mot er själva, familj, osv.) 

▪ Har ni någon handlingsplan för personalen som blir utsatt för hot eller 

våld? (stöd, hjälp) 

o NEJ = Är detta något du/ni brukar reflektera kring att det skulle kunna hända? 

o Är det vanligt att ni brukar höra att ambulanspersonal blir utsatt för hot och 

våld? 

o Har erfarenhet någon betydelse? 

o Vilka är det som utsätter er för detta? (är det sjuklingar eller rackare) 

o Varför tror ni att man utsätter ambulanspersonal för olika typer av hot och 

våld? 

• Finns det situationer då ni arbetar annorlunda med tanke på att ni kan bli utsatta för 

hot och våld? 

o Hur arbetar ni förebyggande med detta problem? 

o Har det förebyggande arbetet gjort att utsattheten upplevs annorlunda? 

o Skulle man kunna arbeta förebyggande för att minska utsattheten på något 

annat sätt? 

o Känner ni er trygga vid utryckningar idag eller är det något som ni tycker bör 

förändras, är det något ni saknar? 

• Var drar ni gränsen för vad som är ett brott? 

• Anmäler ni att ni blivit utsatta? 

o När är det ett brott och när är det en avvikelse? 
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• Hur hanterar arbetsgivaren en händelse då personalen blivit utsatt för brott? 

• Tror ni att mer skärpta lagar skulle förbättra er situation? 

• Vill ni tillägga något? 
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Bilaga 2 Informationsbrev  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser tredje och sista året på Kandidatprogrammet i 

Utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle och ska nu genomföra en kvalitativ 

intervjustudie som examensarbete. Syftet med denna studie är att skapa förståelse om och hur 

ambulanspersonal känner sig utsatt för hot och våld samt hur det förebyggande arbetet för 

detta ser ut.  

 

Eftersom vi önskar få en bild av ambulanspersonalens upplevda utsatthet av hot och våld i 

arbetet har vi valt att intervjua personer som arbetar inom ambulansen. Vår vision är att ni 

som arbetar inom ambulansen vill berätta om era upplevelser kring utsatthet. 

 

Det är vi som är ansvariga för projektet och kommer att genomföra samtliga intervjuer. 

Ni som deltagare kommer att vara anonyma och i projektet tar vi hänsyn till de 

forskningsetiska principer, vilket innebär att materialet kommer att avidentifieras, vi månar 

om intervjudeltagarnas identitet och inga namn kommer att nämnas. Genom att ni deltar i 

denna studie kommer en del av era synpunkter och kommentarer att kunna publiceras i vårt 

examensarbete. Om ni i intervjun berättar om en speciell händelse kommer vi att skriva om 

denna så det inte framgår vilken händelse det handlar om. I examensarbetet kommer vi 

presentera en medelstor region i Sverige, det kommer inte framgå vilken ambulansstation det 

gäller, inte heller vilken region studien handlar om. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas för att sedan analyseras och sättas 

in i rätt sammanhang. När forskningsprojektet är färdigt kommer alla ljudinspelningar och 

transkriberingar att förstöras. Alla uppgifter kommer att användas för studiens ändamål. 

Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta intervjun och deltagandet i studien när som 

helst. Om ni vill ta del av examensarbetet är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Marie Sjöberg, Tel. - Mail: - 

Sara Danielsson, Tel. - Mail: - 

 


