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ABSTRAKT 

 

Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär ofta utsatthet för unika, ovanliga och ibland 

riskfyllda situationer. Syftet med denna studie var att beskriva ambulanspersonals upplevelser 

av hälsa och ohälsa i deras arbetsmiljö. Sex intervjudeltagare från två ambulansstationer 

lokaliserade i Norrbotten deltog i studien. Intervjudeltagarna intervjuades med öppna 

intervjuer och dessa resultat analyserades utefter kvalitativ innehållsanalys med latent ansats. 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier: den första är uppleva fysiska och känslomässiga 

omställningar, den andra är känna behov av balans och slutligen den tredje som är 

omgivningens betydelse. Dessa huvudkategorier kom sedermera att innehålla tretton 

underkategorier speglande intervjudeltagarnas upplevelser av ohälsa och hälsa i sin 

arbetsmiljö. Resultatet visar på intervjudeltagarnas upplevelser och hantering av krav, 

anspänning och stress i yrket, på deras behov av att kontrollera känslor och vara professionell 

trots upplevelser av hot och ensamhet i svåra situationer. Arbetet inom ambulanssjukvården 

beskrevs ofta som fysisk och psykiskt påfrestande. Flera intervjudeltagare beskrev smärtor 

framförallt i nacke och ländrygg. De kunde känna en otillräcklighet inom yrket, framförallt i 

vården av anhöriga. Att samtala med sina kollegor hjälpte till att bearbeta svåra psykiskt 

belastande händelser. Samtalen hjälpte individerna att gå vidare. En betydande faktor för 

upplevelsen av hälsa och ohälsa var återhämtningen dels mellan uttryckningar och dels mellan 

arbetspassen. Omgivningen var också av stor betydelse för den positiva hälsoupplevelsen. 

Arbetskamraternas stöd och närvaro inverkade positivt på intervjudeltagarna. God stämning 

inom yrkeskåren värdesattes högt. De negativa upplevelserna beskriver bristande uppmuntran 

och avsaknaden av stöd inom organisationen. 

 

  

Nyckelord: hälsa, ohälsa, ambulanspersonal, stress, krav, återhämtning, socialt stöd, kvalitativ 

innehållsanalys 
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Möjligheten att ge god omvårdnad till personer med hälsoproblem är beroende av en mängd 

faktorer, bland annat den miljö och de arbetsförhållanden omvårdnadsarbetet sker i (Lövgren, 

Rasmussen & Engström, 2002). Miljön kan beskrivas dels från ett perspektiv av den som 

behöver vård och dels från personalens perspektiv, där miljön utgör deras arbetsplats. Att 

främja god hälsa på en arbetsplats är av stor vikt. God hälsa bland personalen ökar dess 

motivation att ge god omvårdnad, skapar högre moral och stärker arbetsmässiga relationer. 

Dåliga arbetsförhållanden kan skapa sämre hälsa hos personalen och lägre kvalitet i 

omvårdnadsarbetet. För att en organisation skall kunna utvecklas i en positiv riktning krävs 

välutbildad och välmotiverad personal med god hälsa (European Network for Workplace 

Health Promotion, 2005).  

 

Det finns ett påvisat samband mellan psykosociala faktorer och en ökad risk för psykisk och 

fysisk ohälsa inom en arbetsplats. Olika sjukdomar som till exempel hjärtsjukdomar, 

muskuloskeletala sjukdomar och mental ohälsa bland personal kan relateras till olika 

psykosociala faktorer inom arbetet (Marmot & Wilkinson, 2006). De psykologiska faktorerna 

i arbetslivet påverkas av arbetets utformning, arbetstiderna, relationer inom arbetsplatsen samt 

föränderliga anställningsförhållanden. Stress inom arbetslivet är ett ständigt ökande problem. 

För att kunna motverka negativ stress och ohälsa i arbetslivet är förhållandena i arbetets 

upplägg och innehåll samt balansen mellan arbetskraven och individens inflytande/kontroll 

över sitt arbete viktiga faktorer. Det huvudsakliga målet med arbetet med psykosociala och 

sociala förhållandena på arbetsplatser är att antalet arbetstagare som utsätts för negativ stress 

skall minska (Arbetsmiljöverket, 2001).  

 

Sjuksköterskors arbete och arbetsmiljö har under de senaste åren förändrats och i vissa fall har 

förändringarna kommit att påverka patientsäkerheten. Förändringar inom sjukvården och dess 

organisation har resulterat i att fler akut sjuka och fler patienter beroende av avancerad 

sjukvård blivit omhändertagna av ett färre antal sjuksköterskor än tidigare. Detta har påverkat 

sjuksköterskornas förmåga att kunna bibehålla patientsäkerheten i vården (Page, 2004, s. 

23-47). Enligt socialstyrelsen (2006) skall arbetet i vården präglas av ett kvalitets- och patient 

säkert arbete. Med detta menas ett långsiktigt och patientorienterat arbete präglat av ett 

förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan.  
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Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär ofta att personalen utsätts för unika, ovanliga 

och ibland riskfyllda situationer. Arbetet inom ambulanssjukvården karaktäriseras av snabba  

förändringar och det ställer höga krav på personalen som måste kunna hantera en hög nivå av 

stress i samband med patientomvårdnad och framförande av fordon. Ambulanssjukvården kan 

ses som en speciell yrkeskategori dit individerna söker sig för att få utsättas för nya och 

spännande situationer, som är unika för just ambulanssjukvården. De som arbetar inom 

ambulanssjukvården kommer i kontakt med en stor varierande patientkategori och mötena 

sker ofta i patienternas hemmiljö (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & 

Suserud, 2005). 

 

Ambulanssjukvården grundar sig på ett unikt team samarbete. Ett fungerande team där de kan 

lita på varandra är av stor vikt för att kunna hantera de olika situationer de utsätts för. För att 

kunna bygga ett starkt team måste personalen lära känna varandra och leva tillsammans inom 

arbetet. Ambulanspersonal ställs ofta inför situationer där deras egen säkerhet är hotad och de 

ändå tvingas sätta patientomvårdnaden i första hand (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-

Sundström, Jonsson & Suserud, 2005). Enligt Erich (2003) finns det många riskfaktorer i 

samband med ambulanstransporter. De flesta allvarliga skadorna sker oftast i samband med 

att ambulanspersonal tvingas sitta obältade i vård utrymmet. Dessutom ger löst förankrade 

föremål ofta upphov till allvarliga skador på personalen vid olyckstillfällena. En annan 

ständigt ökande riskfaktor inom ambulanssjukvården är hot och våld. I en studie av Suserud, 

Blomquvist och Johansson (2002) fann att majoriteten av den studerade ambulanspersonalen 

blivit utsatt för hot eller hade befunnit sig i en våldsam situation i sitt arbete.  

 

Det är påvisat att anställda inom ambulanssjukvården upplever fler hälsoproblem än övriga 

omvårdnadsarbetande yrkesgrupper, men också jämfört med andra yrken i samhället (Sterud, 

Ekeberg & Erlend, 2006). Det är även funnet ett samband mellan sjukvårdsrelaterad 

ländryggsmärta och den psykosociala arbetsmiljön, detta framförallt hos personal inom 

akutsjukvården. Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist och Brulin (2005) visar på förekomst 

av andra muskuloskeletala symtom inom ambulanssjukvården. Det finns dock inget påvisat 

ökat antal sjukskrivningar orsakade av dessa symtom. Förekomst av begränsningar i arbetet är 

påvisat då ambulanspersonalen varit tvungna att arbeta i ”onaturliga” arbetsställningar och i 

fysiskt tunga moment. Avsaknad av kontroll över arbetsbelastningen, snabba föränderliga 

patienttillstånd, stress och tidsbrist kan leda till att personalen inte har tid att använda sig av 

hjälpmedel och lyfttekniker. En annan faktor är återhämtningen som tros vara en viktig faktor 



 4

i motverkandet av smärtproblematik. Att inte få tillräcklig återhämtning kan ses som en större 

hälsorisk än arbetsbelastningen i sig (Gonge, Donbaek & Bonde, 2001) 

 

Van der Ploeg och Kleber (2003) redovisar också att ambulanspersonal löper större risk att 

drabbas av stressrelaterad ohälsa än övrig studerad yrkespersonal. Stressorer som akut stress 

och mer kronisk relaterad stress orsakad av skiftarbete och tidspress i arbetet kan härledas till 

ohälsoproblem inom yrket. Det finns fler samband mellan ambulanspersonals arbetsmiljö och 

påverkan på deras hälsa. I en studien av Aasa, Brulin, Ängquist och Barnekow-Bergkvist 

(2005) fann att en fjärdedel av de studerade kvinnorna och en femtedel av männen hade två 

eller fler symtom på ohälsa som t ex sömnproblematik, huvudvärk eller psykosociala 

hälsoproblem. De psykosociala hälsoproblemen identifierades och kategoriserades kring 

upplevelserna av hälsan vid uttryckningar, stationsarbete och oro under arbetet som t ex. att 

göra fel eller att bli skadad eller utsatt för våld (Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist & 

Brulin, 2005).  

 

I Sverige har det sedan ett tag tillbaka påbörjats en integrering av ambulanssjukvården i det 

totala sjukvårdssystemet. Legitimerade sjuksköterskor har kommit att delvis ersätta 

ambulanssjukvårdare. En kompetensökning har skett fastän omorganiseringen också har 

medfört ett orosmoment inom verksamheten (Shannon, 2002; Suserud & Haljamäe, 1997). 

Med utgångspunkt från dessa förändringar genomförde 1998 Arbetarskyddsstyrelsen och 

Yrkesinspektionen en omfattande studie av arbetsmiljön inom ambulanssjukvården i Sverige 

(Arbetsmiljöverket, 1998). Grundproblematiken för studien var de ökande rapporterna om att 

arbetsmiljön inom ambulanssjukvården försämrats och syftet var att finna orsakerna till detta. 

Sjutton av landets 22 län kom att delta i studien, vilken genomfördes med hjälp av 

frågeformulär. Av 3000 utskickade formulär besvarades 2217 stycken. Angående den 

psykiska arbetsmiljön svarade nästan hälften att deras arbetsmiljö var bra eller mycket bra, en 

av tre (32%) svarade att deras arbetsmiljö var dålig eller till och med mycket dålig. Studiens 

resultat visade att de främsta orsakerna till den dåliga arbetsmiljön var ambulanssjukvårdarnas 

osäkerhet inför framtiden, att stödet och uppmuntran från chefer var för lågt samt att 

personalen inom ambulanssjukvården upplevde det egna inflytande som litet. Angående den 

fysiska arbetsmiljön svarade 33 % av de tillfrågade i studien att de hade en ganska eller 

mycket dålig fysisk arbetsmiljö. De vanliga orsakerna till den fysisk arbetsmiljön var dålig 

miljö i arbetslokaler och dålig personlig skyddsutrustning (Arbetsmiljöverket, 1998). 
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En stor del av forskningen kring ambulanspersonalens hälsa är hittills utfört med en 

kvantitativ ansats som inte beskriver personalens egna upplevelser. Mina personliga 

erfarenheter av yrket är att den egna upplevelsen av hälsa påverkar förmågan att möta 

människor i svåra situationer och att utföra omvårdnadsarbete. Detta väcker frågor om hur 

ambulansen upplever sin hälsa och arbetsmiljö.  

 

 

Teoretisk referensram 

 

Hälsa och ohälsa inom arbete i ambulanssjukvård kan förstås utifrån ett teoretiskt resonemang 

som beskriver hur hälsa och ohälsa fungerar på olika typer av arbetsplatser.  

 

Stress är en faktor som generellt förknippas med ohälsa. Enligt Levi (2002) kan dock en viss 

typ av stress inom yrkeslivet ha en positiv effekt på individen, detta förutsätter dock att 

stressen återföljs av möjlighet till kontroll. Lång exponering av stress utan möjlighet att få 

varva ned eller att få kontroll fungerar dock negativt för individen. Stress inom arbetet kan ses 

som ett resultat av en interaktion mellan olika faktorer i omgivningen. De individuella 

resurserna anses vara viktiga för att kunna hantera den stress individerna utsätts för. Det finns 

individuella skillnader när det gäller förmågan att klara av att hantera stressmoment och 

stressupplevelsen kan variera. Siegrist (1998 s, 190-195) beskriver också olika faktorer i 

arbetsmiljön som påverkar individen och dess arbetsrelaterade stressupplevelser. Dessa kan 

beskrivas som två komponenter i interaktion med varandra. Den ena komponenten är 

individens egna krav, stöd och kontrollbehov som primärt påverkar individen och den andra 

komponenten är de yttre faktorer som arbetsinsatsen och dess belöning. 

 

Karaseks och Theorell (1990, s 32) har utvecklat en teoretisk modell för hur arbetsmiljön 

inverkar på personalens hälsa. Teorin kallas för Krav/kontroll modellen. Via dataanalyser har 

de till exempelvis funnit att anställda som har lågt beslutsutrymme och höga krav i sitt arbete 

är särskilt benägna att ha dålig hälsa och låg tillfredställelse. Karasek och Theorell (1990, 

s.32) förklarar detta genom att tala om fyra olika typer av arbeten, hög -spända arbeten, 

aktiva arbeten, låg-spända arbeten och passiva arbeten. Individerna med hög –spända 

arbeten, med höga krav och begränsad kontroll, löper störst risk att drabbas av skadliga 

reaktioner på grund av psykisk stress. Individer med låg- spända arbeten där de har en låg 

nivå av psykiska krav och hög kontroll klarar sig bäst när det gäller skadliga reaktioner av 
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psykisk stress. Vid aktiva arbeten är kontrollen hög och de psykiska kraven höga. Passiva 

arbeten innefattar låga krav och låg nivå av psykisk belastning, detta resulterar ofta till 

hjälplöshet hos individen. Karasek och Theorell (1990, s.69-71) menar vidare att variabeln 

socialt stöd påverkar hälsoupplevelsen inom en arbetsplats. Det sociala stödet innebär 

praktisk och känslomässig hjälp vilket också minskar risken för sjukdom. Karasek och 

Theorell (1990, s. 31-40) talar vidare om den ”iso spända” relationen som en relation att 

sträva efter. Den ”iso spända” relationen innebär hög risk för att utsättas för ohälsa men med 

ett väl fungerande socialt stöd som motvikt till detta.  

 

Rubenowitz (2004, s. 97) beskriver ett antal ytterligare faktorer som nödvändiga för att 

analysen av den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på individens hälsa skall bli 

heltäckande. Faktorer som tillkommer är egenkontroll, positivt arbetsledningsklimat, 

stimulans från själva arbetet och optimal arbetsbelastning. Med egenkontroll avser han 

möjligheterna att kontrollera och påverka sin egen arbetssituation. Egenkontroll kan också 

reducera stress upplevelser. Med arbetsledningsklimat avser han ett gott samarbetsklimat 

mellan över- och underordnade. Med stimulans från arbetet ökar möjligheterna till personlig 

utveckling och att den anställdes kompetens bör tas tillvara. Optimal arbetsbelastning 

innefattar en så optimal arbetsbelastning som möjligt, såväl fysisk som psykisk. När det gäller 

ledningsklimatet inom hälso- och sjukvården förtydligar socialstyrelsen (2006) att vården 

skall ha ledningssystem som skall tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess 

resultat för personal, patienter och omvärld.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanspersonalens upplevelser av hälsa och ohälsa 

i deras arbetsmiljö. 

 

 

METOD  

 

För att beskriva ambulanspersonalens erfarenheter av hälsa och ohälsa genomfördes studien 

med öppna intervjuer som analyserats med en metod för kvalitativ innehållsanalys (Down-

Wamboldt, 1992). Hälsa är ett socialt fenomen som kan studeras utifrån individers subjektiva 
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upplevelser och det är därför lämpligt att genomföra en intervjustudie med kvalitativ ansats 

(jmf. Kvale, 1997, s. 13).  

 

Deltagare och procedur 

 

Sex informanter från två ambulansstationer i Norrbotten inkluderades i studien. Processen att 

rekrytera deltagare startade med ett informationsbrev (bilaga 1). Informationsbrevet skickades 

via ambulansstationernas enhetschefer per e-post och beskrev syftet med studien och hur 

intervjuerna skulle genomföras. Dessutom beskrevs att medverkan var frivillig samt vilken 

typ av intervjudeltagare som jag sökte till intervjuerna. Enhetscheferna vidarebefodrade sedan 

informationbrevet till medarbetarna. De som var intresserade av att delta i studien 

uppmanades att kontakta forskaren via e-post och utav dessa kontakter identifierades sex 

lämpliga personer för intervju. Kriterier för att delta i studien var anställning inom 

ambulanssjukvården och att de arbetade aktivt med utryckningstjänst. Sju personer anmälde 

intresse för deltagande, en person exkluderades på grund av bristande erfarenheter av 

utryckningstjänst. Studien inkluderade en kvinnlig och fem manliga intervjudeltagare. Fem 

ambulanssjuksköterskor och en ambulanssjukvårdare. Ålderspannet sträckte sig mellan 

trettiotvå till fyrtio två år. Yrkeserfarenheten variarade mellan två och 20 år. Alla deltagare 

som kallades till intervju kom att fullfölja sin medverkan i studien.  I samband med 

enhetschefernas delaktighet i urvalsproceduren gav de även sitt godkännande till 

genomförandet av studien. 

 

Intervjuplatsen anpassades efter varje individs önskemål. Innan intervjun godkände 

intervjudeltagaren sitt deltagande i studien via ett informerat samtycke. Via det informerade 

samtycket informerades intervjudeltagaren både skriftligt och muntligt om den övergripande 

planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder jag skulle komma att använda, 

vem som var forskningshuvudman och kontaktperson, att deltagandet i forskningen var 

frivilligt och att intervjudeltagaren när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Det 

informerade samtycket undertecknades av båda parter.  
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Datainsamling 

 

För att stärka rollen som intervjuare inför intervjusituationerna tränades intervjumetodik. 

Detta skedde genom genomförande av provintervju samt fördjupningar i tidigare genomförda 

intervjuer (jmf. Kvale, 1997, s. 137). 

 

Datainsamlingen kom sedan att ske utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Den semi- strukturerade intervjuformen innebar att det fanns en utarbetad intervju 

guide med olika teman som intervjupersonen skulle beröra (Polit & Beck, 2008, s. 341-342). 

Teman i intervjuguiden täckte viktiga områden enligt teoretiska ramar för hälsa och ohälsa på 

arbetsplatser och omfattade: svårigheter och glädjeämnena i arbetet, socialt stöd, krav, 

kontroll och inflytande inom arbetet. Den teoretisk referensramen användes för att viktiga 

områden av betydelse för  hälsa och ohälsa i den specifika miljön skulle belysas (jmf. Polit & 

Beck, 2008, s 142). Intervjudeltagarna stimulerades att berätta om sina upplevelser utifrån de 

angivna teman och egna upplevda specifika situationer inom ambulanssjukvården. 

Intervjuerna startade med en öppningsfråga; ”kan du berätta om en situation i ditt arbete som 

du upplevde innebar svårigheter för dig”? Öppningsfrågan kom sedan att följas upp och 

fördjupades med hjälp av uppföljande frågor som ”vad betyder det för dig?” och ”hur känner 

du dig då?”. Intervjuerna dokumenterades med en diktafon. En bandspelare för att registrera 

en intervju är det optimala redskapet för att forskaren sedan skall kunna återge intervjuns 

helhet med tonfall, ord och pauser (Kvale, 1997, s. 147).  

 

Analys 

 

För att tolka och finna ett sammanhang av upplevelserna kring hälsa och ohälsa inom 

ambulanssjukvården valdes metod för kvalitativ innehållsanalys (jmf.Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Som ett första steg i analysprocessen genomfördes en narrativ läsning av samtliga intervjuer. 

Den narrativa läsningen syftar till att bilda en övergripande betydelse ur textenheterna och 

ligger till grund för analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2004; Down-Wamboldt, 1992).  

Efter den narrativa läsningen delades samtliga intervjuer upp i meningsbärande enheter som 

svarade mot syftet.  De meningsbärande enheterna kondenserades för att göra texten mer 

lätthanterlig samtidigt som kärnan av innehåll bevarades (Graneheim & Lundman, 2004; Polit 
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& Beck, 2008, s.517-518). Efter avslutad kondensering kodades varje kondenserad textenhet. 

Varje enskild kod jämfördes sedan och sammanfördes i grupper med gemensamt innehåll. För 

att reducera antalet slutkategorier kom sedan varje grupp att jämföras och sammanföras med 

andra grupper till dess att ytterligare sammanslagningar inte längre var möjligt. Resultatet 

kom slutligen att innefatta tre huvudkategorier och tretton underkategorier. 

 

Etiska överväganden 

 

En analys av studiens risker kontra dess nytta har gjorts och etiska aspekter har övervägts.  

En aspekt är att studien berör intervjudeltagarens arbetsförhållanden och det fans en risk att 

ett deltagande i studien kunde påverka den framtida anställningen inom ambulanssjukvården. 

Särskild stor vikt lades därför vid information om studiens syfte och hur konfidentiallitet 

skulle upprätthållas. Platsen för intervjuerna kom att ske utifrån informanternas önskan och 

intervjudeltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

studien. Intervjudeltagarna informerades också om att bara forskaren och handledaren hade 

tillgänglighet till materialet och att allt material skulle förvaras inlåst. Intervjudeltagarna ges 

också möjlighet att ta del av det färdiga materialet då det är godkänt efter slutexamination. 

 

En annan aspekt är att jag själv som forskare är verksam som ambulanssjuksköterska och 

därför kunde vara personligt bekant med intervjudeltagarna. Det fanns en risk att både jag 

själv och deltagarna skulle få svårt att skilja på rollen som forskare och arbetskamrat. Särskild 

stor vikt lades därför på respekten för intervjudeltagaren och förtydligandet av min roll i 

studien. Stor vikt lades också i informationen av hur jag efter min bästa förmåga skulle 

skydda konfidentialliteten när materialet var under bearbetning. 
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RESULTAT 

 

Analysen resulterade i tretton underkategorier som formade tre huvudkategorier. Kategorierna 

presenteras med text och illustreras med citat från intervjutexterna. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 
Kategorier   Uppleva fysiska och 

känslomässiga 
omställningar 

Känna behov av 
balans 

Omgivningens 
betydelse 
 

Både stress och 

stimulans 

Påfrestande för 

kroppen 

Arbetskamraternas 

betydelse 

Behov av kontroll 

och professionalitet 

Vikten av att träna Den positiva känslan

Ensam med hot och 

våld 

Behov av sömn, vila 

och återhämtning 

Bristande stöd 

Att inte räcka till Behov av att samtala 

om händelser 

 

Närhet och 

stimulans 

  

Under kategorier 

Svårt att möta 

anhörigas behov 

  

 

 

Uppleva fysiska och känslomässiga omställningar 

 

Uppleva fysiska och känslomässiga omställningar beskriver den del av arbetet vilken innebär 

att vänta på larm och att rycka ut med ambulansen. Det är den del av arbetet som personalen 

ofta och gärna talar om och som är nära förknippad med yrkesidentiteten. I berättelserna finns 

inslag av att denna del av arbetet handlar om krav, anspänning och stress som måste hanteras 

men också att detta är en del av stimulansen i arbetet. Underkategorierna berör också behovet 

att kontrollera sina känslor och vara professionell, upplevelsen av hot och ensamheten i svåra 

situationer, att inte räcka till, upplevelsen av närhet och stimulans samt svårigheterna av att 

möta anhörigas behov. 
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Både stress och stimulans 

 

Intervjudeltagarna beskrev olika upplevelser av att åka på en högt prioriterad uttryckning. 

Flera intervjudeltagare beskrev att de blev ”taggad” då de skulle åka på uttryckningen och att 

de fick ett pulspåslag med ökad stressnivå. Det fanns en dubbelhet i upplevelsen när 

anspänningen vid uttryckningar beskrevs. Anspänningen beskrevs å ena sidan vara bra för att 

de då blev mer fokuserad och koncentrerad på uppgiften. Å andra sidan fanns också 

beskrivningar av att stressen inför uttryckningen innebar en påfrestning som dränerade dem 

på energi och skapade en trötthet.  

 
jag känner att jag bygger upp det själv, som man vill ha lite puls så att man kommer igång, när man är på 

väg… 
 

En av de intervjuade beskrev reaktionen av att få en högt prioriterad uttryckning som 

varierande beroende på vilken fas i livet han befann sig i. Gemensamt för flertalet 

intervjudeltagare var att de snabbt måste ställa om sig känslomässigt, speciellt om 

uttryckningen kom nattetid. Förberedelsetiden vid en uttryckning är ofta mycket kort vilket 

gör att det kan vara svårt med den mentala och kroppsliga omställningen från vila, sömn och 

inaktivitet till pulspåslaget och stressen när larmet gått.  En av de intervjuade beskrev hur han 

lärt sig att hantera situationen; 
 

”Efter så här många år har man lärt sig att ta det ändå lugnt, man rusar inte upp, även om du har nittio 

sekunder så tar man sig tid och man skakar till sig för det är ju så att vi på nittio sekunder  skall vi vara ute 

ur stationen. Då kanske du har lyckats slumra till när det är ett larm och sen så skall du upp och då är du 

kall i kroppen och så skall du göra ett max lyft inom fem minuter kanske, du skall fatta livsavgörande beslut 

och det är ganska bra att man har klarna till lite gran i kroppen”. 

 

Tiden mellan uttryckningarna var betydelsefull. De upplevde att det var viktigt att få tid för 

återhämtning och reflektion innan larmet gick igen och de skulle ut på ett nytt uppdrag. Det 

uppstod problem med att klara av jobbet när det inte fanns tillräckligt med tid för 

återhämtning och mental omställning. 

 
…”alltså det, glädjen, adrenalin ruset som har blivit efter en händelse som jag har varit med, extra ordinär, 

det adrenalin ruset skall ju också så att säga komma till en avslappningsnivå och den är jag väldigt glad 

över om vi får inom vårt jobb, det är där först man kan strukturerar upp och få ens hjärna att lugna ner 

sig”. 
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Tiden de var på väg på en högt prioriterad uttryckning var en viktig del av förberedelsen. 

Upplevelsen som uttrycktes av vissa intervjudeltagare var att då hann de fundera en hel del 

och försöka mentalt förbereda sig samtidigt som det också var ett tillstånd av ovetskap då de 

inte visste vad de kommer att komma till. Många beskrev att när de väl kommer fram till 

patienten så förändrades upplevelsen och pulspåslaget avklingade. En intervjudeltagare 

berättade att information om olyckplatsen under uttryckningen hade en lugnande effekt. 
 

”Och det är ju egentligen det, det jag tycker det är att, har jag väl träffat patienten då är det ju lugnt då har 

man som kontroll, det är just innan då man inte vet riktigt vad som väntar”…… 

 

Behov av kontroll och professionalitet 

 

Behovet av kontroll var något som genomsyrade de flesta intervjuerna. Behovet av att ha 

kontroll beskrevs av en deltagare som en förutsättning för att kunna klara av jobbet. Att ha 

kontroll beskrevs också som ett outtalat krav som ställdes på ambulanspersonalen och ett 

kriterium för att vara professionella. Trots att de upplevde kravet av kontroll beskrev många 

av de intervjuade att de ändå inte uppnått full kontroll under en uttryckning. Det kunde vara 

känslan av bristande kontroll precis när de anlänt till en svår olycka, att inte klara av att 

hantera anhöriga och att hamna i situationer då de separerats från sin kollega. Avsaknaden av 

kontroll förekom oftast i början av en uttryckning. De flesta intervjudeltagare beskrev hur de 

gradvis under arbetet på olycksplatsen fick någon form av kontroll över situationen. Det 

förekom också fall där de upplevde att de hade en övergripande kontroll över själva 

situationen samtidigt som de saknade kontroll över specifika delar av den. 

 
”Och det är ju egentligen det, det jag tycker det är att, har jag väl träffat patienten då är det ju lugnt då har 

man som kontroll, det är just innan då man inte vet riktigt vad som väntar”. 
 

Känslan av att uppnå professionellitet beskrevs också i vissa intervjuer. Det handlade bland 

annat om att kunna göra sitt jobb trots att det innebar känslomässiga svårigheter. I vissa fall 

beskrevs det som att de under svåra uttryckningar inte känner några speciella känslor utan att 

det känslomässiga kommer efter att själva omhändertagandet på olycksplatsen är avslutat. En 

intervjudeltagare beskrev det som att de tar på sig en speciell roll eller en ”mask” för att 

kunna hantera en svår situation. Samma person beskrev också känslan av att 

ambulanspersonalen har ett annat sätt att uppleva arbetet än vad sjukhuspersonal har när det 
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inträffat svårare händelser, att de bearbetade händelserna olika. Med det professionella 

agerandet följer också krav. En deltagare beskrev att det fanns krav i yrkesrollen att de måste 

agera och fatta beslut, även i svåra och påfrestande situationer. 

 
…”den här prästen som höll i det då han gick ju som från person till person och frågade vad vi hade för 

uppgifter och vad vi hade känt i hjärtat, men jag kände ju ingenting på nåt sätt,  det gick som, jag kan ju 

inte gå där ute och grina för att det är fruktansvärt tragiskt, jag kunde ju inte gå därute och grina  på 

skadeplatsen utan där måste jag ju ta på mig min… på nåt sätt, man tar ju på sig på nåt sätt, vad ska jag 

säga en mask eller nåt sånt där”… 

 

Ensam med hot och våld. 

 

Upplevelsen av att de har en utsatt roll i ambulansen beskrevs av flera intervjuade. Det 

förekom att de hade blivit utsatt för hot, våld och att de hamnat i situationer där de haft behov 

av polisiär assistans. Den polisiära assistansen var dock inte alltid tillgänglig och de kunde 

ställas ensam i dessa hotfulla situationer. Var de ensam i hotfulla situationer valde de ofta att 

avvakta och därmed kunde de inte heller ge vård till personen. En intervjudeltagare beskrev 

att han alltid upplevde att han blev hörsammad om han som ambulanspersonal tillkallar 

förstärkning från SOS alarm. 
 

…”vi får inte komma fram och hjälpa han.. han tar upp kniven, riktar mot oss, han tar, går in i skogen och 

hämtar en träpåk och svingar mot oss… och vi tycker ju som att vi vill ju inte gå fram till han”… 

 

Att inte räcka till 

 

Upplevelsen av att inte kunna räcka till var något som beskrevs i de flesta intervjuerna. En 

intervjudeltagare upplevde exempelvis att de inte hade rätt eller tillräckligt med utbildning för 

att omhändertaga personer med psykiska besvär. Personer med psykiska besvär upplevdes 

vara svårare att omhänderta än personer med medicinska sjukdomar. Upplevelsen av att inte  

räcka till förekom också i andra sammanhang. Intervjudeltagarna beskrev maktlösheten när de 

ville agera men inte kunde på grund av att personen inte var samarbetsvillig. De beskrev 

också maktlösheten när de inte kunna förmedla besked till anhöriga, eller när de inte kunde 

vara ärlig i olika situationer. En annan upplevelse av att inte räcka till var känslan av att vara 

begränsad när de inte var tillräckligt med ambulanspersonal vid svåra situationer. En 
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intervjudeltagare upplevde sig inte räcka till i arbetet vid uttryckningar som egentligen inte är 

avsedda för ambulansen upptar tid från de högt prioriterade uttryckningarna.  

 
…”gå ut och prata med barnen då och säga att dom inte får komma in och så frågade dom ju naturligtvis 

var mamma var någonstans och, och stå där och kanske inte uppenbara ljuga men säga att ni får inte träffa 

er mamma nu för att det är nånting som har hänt…och försöka få dit andra myndigheter, sociala 

myndigheter, polisen var på plats och sånt där och,….stå och vilja ge ett svar som man inte, eller inte 

kunna ge ett ordentligt svar, jag kände mig jätte maktlös”… 
 

Närhet och stimulans 

 

Flera av intervjudeltagarna upplevde att deras omvårdnadsarbete på flera sätt skiljde sig från 

vården på sjukhus. Inom ambulanssjukvården mötte de sjuka personer i deras hem och det 

skapade möjligheten till en annan relation än den som var möjlig på en vårdavdelning. Det var 

möjligt att skapa ett djupare förtroende med de enskilda personerna än vad som var möjligt 

inom den övriga sjukvården. Att arbeta med sjuka personer i hemmet innebar också att det 

ställs högre krav på ambulanspersonalen när det gällde att respektera deras integritet i 

omvårdnadsarbetet..  
 

..”en patient är sin hela livssituation….vi jobbar ju i hemmet hos folk, vi kliver ju in i deras hemligaste rum, 

vi kliver in i sovrummet, varenda uppdrag vi gör i princip, vi gör ju det hela tiden, att då tro att det är en 

sjukhussal, att man kan klampa omkring och ja, då gör man patienten en björntjänst tror jag…….ja det är 

på deras villkor  och  man får visa lite tillbörlig respekt”. 

 

Ett genomgående tema i berättelserna var att arbetet inom ambulanssjukvården var ett socialt 

yrke. Flera intervjudeltagare beskrev glädjen och stimulansen i att få skapa en kontakt med 

människor i olika situationer. De beskrev också glädjen i att kunna hjälpa människor med 

deras problem och att få dem att känna sig bättre. Att kunna hjälpa en patient att glömma 

smärtan för en stund kunde till exempelvis upplevas som väldigt stimulerande, men att bara 

finnas till hand och samtala med patienterna var också stimulerande.  

 
”Det finns ett bra uttryck jag har sett  på tv,  den här ambulans, amerikanska ambulans paramedics.  

”To make a difference”. Det tycker jag är bra, att man gör skillnad för patient, eller man gör det bättre för 

patienterna, det, det gör ju att man själv mår mycket bättre”.. 
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Svårt att möta anhörigas behov 

 

Att ta hand om anhöriga ansåg av flera intervjudeltagare vara svårt, men också en mycket 

viktig del i det totala omhändertagandet av en patient. Det är vanligt att de anhöriga befinner 

sig i en krissituation när ambulanspersonalen möter dem i ambulanssjukvården. Flera av 

intervjudeltagarna upplevde att det var svårt att lämna de anhöriga hemma då de åker med 

patienten till sjukhuset. De upplevde i de situationerna att de inte kunde bedriva en bra 

helhetsvård eftersom att de inte kunde ge god vårda till anhöriga. En intervjudeltagare beskrev 

det som att han kunde objektifiera en patient, men att han inte kunde göra det med de 

anhöriga. 

 
”Ja precis, det är ju som det här att man tänker hur gick det för dom, vad fick dom för hjälp, fick dom nån 

att prata med för dom lämnar man ju där.. för det är ju så pass akut så dom fick ju vara hemma själv och vi 

åkte ju därifrån”.. 

 

Känna behov av balans 

 

Känna behov av balans beskriver den del av upplevelserna kring arbetet som innebar fysisk 

och psykisk belastning och där det fanns ett behov av återhämtning. Det fanns ett stort behov 

av att få tillräckligt med vila och återhämtning för att klara av arbetet och den belastning de 

utsätts för. Detta beskrivs i underkategorierna som också beskriver vikten i att få samtala om  

svåra händelser som ett steg i att kunna gå vidare och bearbeta dem. 

 

Påfrestande för kroppen 

 

Samtliga intervjudeltagare upplevde olika fysiska symtom i sitt arbete i ambulanssjukvården. 

Den allmänna känslan var att jobbet var påfrestande för kroppen och att de kände sig trött och 

slut efter ett arbetspass. Flera intervjudeltagare beskrev också en speciell fysisk belastning 

relaterad till att ”ställa om sig” och att åka på uttryckningar, främst nattetid. När det gäller 

belastningen under själva uttryckningarna så var upplevelsen att de ofta var två personer som 

skulle bära mycket utrustning och att det förutsatte att de hade samma fysiska styrka vid lyft 

momenten. Risken att lyfta fel i olika situationer beskrevs som påtaglig. En intervjudeltagare 

beskrev också svårigheterna i att inte alltid kunna tillämpa olika lyfttekniker och att det i flera 

situationer handlar om att använda sin egen råstyrka för att klara av tunga lyft. Flertalet 
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intervjudeltagare beskrev speciellt problematik från rygg och nacke. Besvären från rygg och 

nacke var också de enda specifika symtom som intervjudeltagarna upplevde när det gäller den 

fysiska belastningen av arbetet  
 

”Det som är speciellt med ambulanssjukvården är att …möjligheterna ges att vila på arbetet, framförallt 

nattetid…. Problemet är att du har en, du kanske ligger och vilar och så sen går ett larm och under, på 

nittio sekunder ska du ha ställt i ordning huvudet att du är ut på ett larm och ta hand om någon som är 

svårt sjuk, du är kall i kroppen, du skall bli så varm så att du skall göra max lyft på kort tid, pulsen skenar 

upp kanske, du skall vara klarvaken, kunna fatta livsavgörande beslut, en klar fysik påfrestning och även 

psykisk”., 

 

Vikten av att träna 

 

Behov av fysisk träning var något som uttrycktes av flera intervjudeltagare. Träning och 

framförallt styrketräning sågs som en förutsättning för att kunna klara av arbetet och de 

fysiska belastningar arbetet medför. Fysisk träning ansågs inte bara motverka skador, utan 

också fungera som en rehabiliterande faktor om de fått en arbetsrelaterad skada. En 

intervjuperson upplevde att den fysiska träning han fick genom att utföra sitt jobb var en 

förmån även om det ibland kunde vara fysiskt påfrestande. En annan intervjudeltagare 

beskrev också fysisk träning som ett sätt att återhämta sig på, ett sätt ”att ladda batterierna på” 

efter ett krävande arbetspass. Samma intervjudeltagare hade också gjort den fysiska träningen 

till en vana efter varje avslutat arbetspass och upplevde att han hade svårare att återhämtade 

sig om träningen inte förekom. Träningen ansågs dock inte motverka fysiska tröttheten efter 

ett arbetspass med hög belastning.  
 

”Jo styrketräning, löpning och sånt, är ju bara för att det är kul. Men just styrketräning det är för rygg och 

för att man skall klara sig och när det gäller. Jag har haft som en låsning baki ryggen en period men det 

gick över tack vare träningen”. 

 

Behov av sömn, vila och återhämtning 

 

Många av intervjupersonerna beskrev upplevelser kring att avsluta att arbetspass på 

ambulansen. Då de kom hem kände de sig ofta tom, trött, sliten och allmänt mentalt och 

fysiskt utarbetad. Hade de haft mycket att göra förstärktes dessa upplevelser hos vissa 

intervjudeltagare. Tröttheten efter ett arbetspass upplevdes av en intervjudeltagare som svårt 
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att förstå av allmänheten. En intervjudeltagare beskriver sina upplevelser kring ett avslutat 

arbetspass: 

 
”Vissa dagar kan det vara väldigt jobbigt att komma hem beroende på vad du har för körningar, vilket pass 

du har haft. Har du jobbat ett nattpass, du kanske har kört hela natten, så är du väldigt mör i kroppen. Du 

är fysiskt och psykiskt slut, du kanske har varit med om en jättetragisk händelse som på nåt sätt man kanske 

tar med sig ändå hem, även om man har pratat igenom det på jobbet. Sen så är vi ju inte mer än människor 

utan det är ju, ibland kan det ju vara jobbigt”. 

 

Många av intervjudeltagarna ansåg sig ha ett stort behov av sömn efter ett avslutat arbetspass. 

En intervjudeltagare beskrev känslan av att komma hem som att det var ett ”sämre go” i 

kroppen och det mest belastande för honom var att inte få tillräckligt med sömn. Vissa 

deltagare gick ofta och lade sig och sov då dom kom hem medan andra inte klarade av att 

göra det, trots det att de upplevde sig ha ett behov av det. Störda sömnvanor var något som 

flertalet intervjudeltagare upplevde var ständigt närvarande och en del ansåg att de generellt 

sett fick mindre sömn per vecka än vad de ansåg sig ha behov av. Sömnbristen ansågs också 

påverka hälsoupplevelsen och förmågan att kunna återhämta sig inför nästa arbetspass. 
 

”Att jobba natt överhuvudtaget känner jag mig lite, vad skall man säga dimmig i hjärnan, jag är inte riktigt 

med dan efter och kanske dan därpå, men det kan vara lika mycket beroende utav att vi kört hela natten, att 

vi har jobbat från fem på eftermiddagen fram till åtta på morgonen och att jag, jag kan ändå inte gå och 

lägga mig och vila på dan efteråt utan det blir nästa kväll”….. 

 

Intervjudeltagarna upplevde också att det var svårt att ”varva ner” och efter ett avslutat 

arbetspass upplevde de att de hade en högre stressnivå jämfört med vad som var normalt när 

de var hemma. En intervjudeltagare beskrev den känslan som att han ibland kunde ha svårt att 

gå från jobbet eftersom att han ibland är så ”inne i det”. Flera intervjudeltagare beskrev 

upplevelsen att de ville komma i fas med det sociala livet innan de påbörjade ett nytt 

arbetspass. Att kunna varva ner mellan arbetspassen var en viktig förutsättning för att i 

längden kunna orka med arbetet.  
 

”Jo, för att det där är ju lite, man går ju hela tiden och väntar på körningar så att det som när man kommer 

hem är man ju som i samma, fast man vet att nu kommer det inga körningar, så att det….det tar ett tag och 

komma ner”. 
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Den nödvändiga återhämtningstiden mellan arbetspassen varierade och kunde för vissa 

deltagare pågå upp till flera dygn efter ett avslutat arbetspass. Samtliga deltagare ansåg att 

återhämtningstiden generellt var för kort, att de sällan hann återhämta sig tillräckligt innan de  

skulle gå på nästa arbetspass igen. Bristen på återhämtningstid ansågs påverka upplevelsen av 

trötthet på jobbet och därmed också förutsättningarna att ge god och säker omvårdnad. Alla 

deltagare ansåg att problemen med den otillräckliga återhämtningstiden berodde på varierande 

skiftgång med för kort tid för återhämtning mellan arbetspassen. Flera närliggande skift 

ansågs av en deltagare medföra att han konstant låg på en för hög stressnivå. 
 

”Ja man känner sig stressad på nåt sätt, det känns som att man hela tiden ligger på en högre stress 

nivå…..och har man jobbat flera såna pass i rad så är det, då tar det ett par dar och komma igen 

hemma”…. 
 

Flera av de intervjuade ansåg att det var svårt att kunna få ett rimligt schema på arbetetstiden. 

En intervjudeltagare upplevde att det var stressande att ofta vara tvungen att styra sitt privatliv 

efter arbetet eftersom personalen ofta var tvungna att förlänga sina arbetspass fastän de enligt 

schemat skulle vara lediga. Det framkom dock inga negativa upplevelser när det gäller arbetet 

i sig och nödvändigheten att arbeta i skift. En intervjudeltagare upplevde det tvärtom 

stimulerande att få arbeta under samtliga tider på dygnet. 

 
”I sig kan det vara stimulerande för att… du är ju igång olika tider på dygnet, att du får uppleva både ljus 

och mörker, värme och kyla och sånt där som i sig kan vara stimulerande”. 

 

Behov av att samtala om händelser 

 

Berättelserna om arbetet vid utryckningar visade på ett behov av att samtal om vad de varit 

med om. Det inkluderade både mindre jobbiga utryckningar och de situationer som hade 

berört dem speciellt.   

 

Intervjudeltagarna beskrev olika former av avlastande samtal som betydelsefulla. Samtliga 

intervjudeltagare upplevde det som viktigt att samtala direkt efter att de hade avslutat ett 

jobbigt uppdrag. De berättade också om kortare samtal direkt efter mindre jobbiga 

uttryckningar och hur det fungerade som ett stöd för de beslut de tagit. Samtalen behövde inte 

vara organiserade utan kunde komma spontant då de exempelvis kompletterade bilens 

utrustning på sjukhuset. De första samtalen upplevdes som de allra viktigast och de som gav 
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mest utbyte i hanterandet av olika händelser. Direkta samtal emellan kollegor kunde också 

innebära att de gick igenom journalföringen tillsammans för att säkerställa att de inte missat 

något. Det fanns ett behov att mentalt avsluta en händelse genom att samtala om den innan 

nästa uttryckning påbörjades. I flera intervjusituationer framkom det att de helst vände sig till 

sina närmaste kollegor när de hade behov av att ”prata av sig”. De närmaste kollegorna som 

förstod en bäst och de hade erfarenheter från liknande händelser. Det fanns ibland också 

behov av mer organiserad debriefing ett tag efter själva händelsen. En intervjudeltagare 

beskrev den organiserade debriefingen som en möjlighet att få ta del av mer fakta kring hur 

det gått efter händelsen och få berätta hur de själva mått under tiden efteråt.  
 

”Sen finns det ju givetvis ett , en önskan att få mer  av händelsen, kanske genom ett filtrerat sätt, man 

återberättar en händelse till kollegor som är, som man vet har erfarenhet av liknande saker. Vi jobbar inom 

samma grej, det kan vara ganska befriande och det är en ja och då kan man berätta rent teknisk vad som 

har hänt och hur man känd. Det behöver inte vara mycket mer, men det är med den kollega som varit med 

på plats, ens partner, det är den som är den viktigaste”. 

 

De flesta intervjudeltagarna beskrev vikten av att gå vidare efter att ha haft en jobbig 

uttryckning. Vissa av de uttryckningar som intervjudeltagarna berättade om hade berört dem 

speciellt och kunde finnas kvar i deras tankar under lång tid. En av intervjudeltagarna beskrev 

som ett exempel tystnaden vid en uttryckning som denna varit med om och som deltagaren 

kunde bli påmind om när denna ställdes inför liknande händelser. En annan intervjudeltagare 

beskrev sin första svåra uttryckning, ett minne som funnits kvar sedan dess.   
 

”Jag tänker på den här händelsen och det har varit någon liknande händelser efter den, men det här var 

första gången och den sitter som riktigt fastetsad i”…… 
 

Vissa svåra uttryckningar som varit jobbiga kunde efteråt göra att de blev stärkta i sin 

yrkesroll. En lyckad hjärtåterupplivning kunde till exempelvis stärka självförtroendet. Att 

kunna vara ärlig med de berörda i en svår situation beskrevs också som befriande och en hjälp 

i att själv kunna gå vidare med starka händelser. Flera intervjudeltagare beskrev också vikten 

att komma till insikt om att de gjort det de kunnat och skulle agera likadant om samma 

situation skulle uppstå igen. En sådan insikt gjorde att de kunde gå vidare och inte behövde 

älta händelser.   
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…” för mig så fungerar det som en slags, vad ska man säga debriefing….. jag kan som gå vidare och det är 

ju så vi gjorde det vi kunde och det gick inte och då går det liksom inte att älta det heller för att jag tror 

man orkar inte med det här jobbet om man går och ältar och ältar och tänker att ja”… 

 

Det var förekommande i nästan alla intervjusituationer att de funderade på uttryckningarna 

efter att det var avslutade. Vanligast var att de funderade på hur det hade gått för patienten 

och dess anhöriga, men det fanns också funderingar kring patienternas diagnoser. 

Intervjudeltagarna beskrev olika tidsintervall av funderingarna. Ibland kunde de fundera på 

händelsen under en lång tid framöver medan andra gånger kunde de gå vidare efter bara några 

timmars reflekterande.  
 

”Så att det är ju, det är ju sånt där, det är det jag menar….. det jag tycker det som var det jobbiga i 

situationen att hur gick det för dom, vad fick dom för hjälp, hur kände dom att bli lämnade och ja det 

här”… 

 

 

Omgivningens betydelse 

 

Omgivningen hade en betydande roll för hälsoupplevelsen. Arbetskamraternas stöd och 

närvaro inverkade positivt på intervjudeltagarna och det sociala patientarbetet samt 

stämningen inom yrkeskåren värdesattes högt. De negativa upplevelserna kretsade kring 

bristande uppmuntrande och avsaknad av stöd de upplevde från ledningen inom 

organisationen.  

 

Arbetskamraternas betydelse 

 

Arbetskamraterna var viktiga för atmosfären på arbetsplatsen för alla intervjudeltagare. Den 

genomgående upplevelsen var att de inom ambulanssjukvården är en stark sammansvetsad 

personalgrupp. I en del intervjuer var också de kollegiala relationerna och den meningsfullhet 

som de gav en viktig anledning till att de stannade kvar i yrket när de upplevde motgångar. 

Stämningen på arbetsplatsen beskrevs av en intervjudeltagare som humoristisk och den 

präglades av en nära och bra relation mellan arbetskamrater.  
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”om man säger kollegerna är ju, det är ju, höll jag på att säga framförallt därför man är på jobbet. För 

personal gruppen är så himla starkt samman svetsad.,Många gånger så vet kollegorna betydligt mer om en 

själv än vad ens egen sambo gör”. 

 

Att kunna lita på varandra genomsyrade också de flesta intervjuerna. Förtroende till varandra 

var något som samtliga intervjudeltagare ansåg vara viktigt. Att kunna lita på varandra 

skapade en känsla av trygghet när de var på uttryckningar. Förtroendet var något som de 

byggde upp med varandra både under och mellan uttryckningarna. De beskrev också 

förekomsten av kollegiala samtal där de var öppna med sina känslor och samtalen upplevdes 

vara stärkande för gruppsammanhållningen. Det handlade också om vikten i att ha en bra 

relation där de ställde upp för varandra. Att ställa upp för varandra beskrevs av en 

intervjudeltagare som att jag får igen det sedan när jag själv behöver hjälp och var 

betydelsefullt för atmosfären på arbetsplatsen.  
 

”Jo, man måste kunna lita på varandra ute på olycksplatser eller hämtplatser, så det är ju väldigt bra att 

man kan lita på varandra och det är ju nånting man bygger upp, inte bara under själva körningarna utan 

även tiden mellan körningarna så måste det ju fungera”. 

 

Vikten av att stötta varandra i arbetet var hos vissa deltagare också ett uttalat krav som de 

hade på sin kollega. De upplevde att de var beroende av varandra och kollegan kunde i vissa 

fall vara avgörande för hur de skulle kunna handskas med olika situationer. Samarbetet 

fungerade generellt bra men det fanns också exempel på enstaka relationer där samarbetet inte 

var lika väl fungerande. Personkemin ansågs ha en viktig roll i samarbetet.  

 
”Ja i första hand är det ju, din närmaste kollega är ju hel avgörande det är ju a och o hur du handskas med 

situationen”. 

 

Den positiva känslan 

 

Den positiva känslan inom ambulanssjukvården kan beskrivas genom de glädjeämnen som 

intervjudeltagarna uttryckte i sina upplevelser. En del av den positiva känslan handlade om att 

arbetet var skiftande och att de aldrig visste hur dagen skulle komma att se ut, vilket 

upplevdes som positivt och stimulerande för de flesta intervjudeltagare. Många beskrev också 

stämningen på arbetsplatsen som god, de hade roligt och trevligt med varandra. Upplevelsen 
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av att de hade bättre stämning än på andra arbetsplatser var också förekommande, framförallt 

i en intervjusituation. Flera intervjudeltagare beskrev också sitt arbete som det bästa de haft. 

 
”Ja det är ju ett utav dom bästa jobb jag har haft någonsin alltså. Jag har jobbat på många olika ställen, 

men det är nästan alltid skiftande, till nittionio procent, det är väldigt få situationer som är den andra lik. 

Jag kommer till jobbet och det enda jag vet är att jag ska köra ambulans men jag vet aldrig vilka personer, 

vilka situationer jag träffar på”. 

 

En annan del av den positiva upplevelsen som deltagarna beskrev var att arbetet var 

självständigt och ständigt utvecklande, både när det gällde sin egen personliga utveckling och 

utvecklingen i sin profession. En intervjudeltagare upplevde att det var stimulerande att 

personalen var delaktiga både inom ambulanssjukvården och i det som händer i samhället. 

Upplevelsen beskrevs som att vara med i ”samhällets frontlinje”. En annan intervjudeltagare 

beskrev att han tyckte att det var roligt att ha ett arbete där han ofta fick uppleva nya saker och 

han kunde uppskatta fysisk och psykiskt belastning under en kortare tid. Att få möjlighet att 

hjälpa till och att få ta hand om människor var något som några intervjudeltagare beskrev som 

stimulerande. Några av intervjudeltagarna upplevde en positiv känsla av vetenskapen om att 

ha gjort ett bra arbete, även i de fall där utgången inte varit god. Upplevelsen var 

genomgående att det positiva i arbetet vägde upp det negativa, även om negativa upplevelser  

också förekommande i vissa intervjusituationer.  

 

 ”Ja det beror ju på hur insatsen utfaller, såklart, det är ju absolut, om vi lyckas rädda ett liv är man ju 

nästintill euforiskt lycklig. Det är då man förstår varför man har valt det här jobbet.  Man kan ha varit 

duktig fast det har gått dåligt ändå….. ett vanligt hjärtstopp, vi kan ha varit jätteproffsig och gjort ett 

jättebra jobb fast patienten dog, men vi kan ändå vara nöjd med vårt resultat, för vi tog hand om anhöriga, 

vi gjorde allt som finns i  vår makt och kompetens”... 
 

Bristande stöd 

 

Bristande stöd handlade bland annat om ekonomiska begränsningar och känslan av att 

ambulanssjukvården är mer begränsad ekonomiskt än andra enheter inom 

sjukvårdsorganisationen. Bristand ekonomiskt utrymme ledde till att de fick nöja sig med 

dålig utrustning och att idéer om hur arbetet skulle utvecklas kunna utvecklas genom olika 

investeringar ofta förkastades av ledningen.  
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”Det är ju att vi landstingsanställda alltid skall spara pengar…………. vi skall ju inte kosta något, vi får ju 

alltid veta hur mycket vi kostar medan alla andra får kosta hur mycket pengar som helst”. 

 

Flera av de intervjuade beskrev en upplevelse av att personalen inom ambulanssjukvården har 

mycket idéer som skulle kunna leda till förbättringar för de anställda. Samtidigt fanns en 

upplevelse av att de inte fick gehör för sina idéer och förlag. Det fanns en osäkerhet om vart 

de skulle vända sig för att framföra sina förslag på förbättringar. Detsamma gällde 

ordergivningar inom organisationen, där upplevelsen var att de inte visste var direktiven kom 

ifrån och att de sällan eller aldrig fick framföra åsikter kring dem. Flera intervjudeltagare 

upplevde en frustration kring dessa svårigheter och de upplevde en maktlöshet över att inte 

kunna vara delaktig och påverka sin egen arbetsmiljö. Flera intervjudeltagare uttryckte att de 

inte kände sig uppskattade av organisationen och att de saknade stöd från den. En av de 

intervjuade beskrev känslan att personalen inom ambulanssjukvården ofta fick ta emot negativ 

kritik och sällan fick positiv uppskattning från ledningen.  

 
”Ambulanssjukvården är väldigt speciell på det sättet att vi har, vi har väldigt mycket teknik jämfört med 

andra ställen, vi har en kanske en annan fysisk belastning, vi har mycket utrustning…. Det är ju så att det 

är vi som arbetar med grejerna och allting som skall få det funka inte någon som sitter på ett kontor och 

bestämmer. Det är precis som att där skulle du gå in till någon chef och säga jag bestämmer att du skall 

sitta på den här stolen…. Det kan bli lätt fel och det är ju tyvärr ett arbetsmiljöproblem, det är frustration 

över det när du tycker att du har väldigt mycket att säga men du får inte dina åsikter hörda”….. 
 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att beskriva ambulanspersonals upplevelser av hälsa och ohälsa i deras 

arbetsmiljö. Enligt resultatet påverkas upplevelsen av hälsa i omvårdnadsarbetet av olika 

faktorer som interagerar med varandra. Stress, möjligheten till kontroll, arbetets utformning 

och sociala relationer var faktorer som beskrevs av deltagarna i studien. Deltagarna kunde till 

exempel känna såväl psykisk som fysisk stress under och mellan ambulans uttryckningar. 

Kontroll ansågs vara en viktig faktor för att kunna hantera den stress de utsattes för. Arbetets 

utformning hade en stor inverkan framförallt på personalens möjligheter till återhämtning då 

arbetet till viss del upplevdes som påfrestande fysiskt och psykiskt. Deltagarna kände i många 

fall svårigheter att räcka till, framförallt i vården av anhöriga. Resultatet visar på betydelsen 

av socialt stöd och dess positiva inverkan på hälsoupplevelsen. Sociala relationer ansågs vara 
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mycket betydelsefulla och bidrog tillsammans med arbetets många glädjeämnen till en stärkt 

positiv hälsoupplevelse. 

 

Levi (2000) anser att stress bör återföljas av kontroll. När det gäller stressupplevelsen under 

uttryckningarna beskriver deltagarna att de i flera fall ”jobbade” sig till en högre puls och 

stressnivå för att kunna vara fokuserade då de kom fram till patienten. Suserud, Bruce och 

Dahlberg (2003) betonar behov av ökad fokusering vid uttryckningar, särskilt de av 

”allvarligare grad” där till exempelvis barn är inblandade. Dessa uttryckningar innebär att 

ambulanspersonalen under uttryckningen förbereder sig genom att försöka föreställa sig det 

scenario de kommer att möta. Många deltagare beskrev att de vid ”svårare uttryckningar” ofta 

kände att de till en början inte haft kontroll över situationen, men att de under utryckningens 

gång successivt erhållit kontroll. Upplevelsen av stress övergick därmed i det flesta fall till en 

upplevelse av kontroll och det stressfyllda ”påslaget” blev lägre. Uttryckningar där de fick 

kontroll var uttryckningar deltagarna beskrev som ”de som stannat kvar” och som varit 

betydelsefulla senare i yrkeslivet, trots att det upplevts som svåra och okontrollerade i början. 

Siegrist (1998, s 190-195) beskriver att individens egna krav, stöd och kontrollbehov primärt 

påverkar individen i samspel med själva arbetsinsatsen och dess belöning. I denna studie 

beskriver intervjudeltagarna krav i sitt arbete, krav att ”gå ut och göra sitt jobb” även om 

situationen upplevs som påfrestande. De upplevde dock ett starkt stöd av sina kollegor i dessa 

svåra situationer och de strävade hela tiden efter att få kontroll under uttryckningens gång. 

Belöningen från arbetsinsatsen kan därför ses som den stimulans ambulanspersonalen fick av 

uttryckningen och kvalitén i det omvårdnadsarbete de utförde, en känsla som också kunde 

upplevas i situationer där utgången för patienten och eller dennes anhöriga inte alltid varit den 

bästa. De kunde till exempel känna sig tillfredställd med arbetsinsatsen trots att de 

misslyckats med att återuppliva en patient.  

 

Utifrån Karasek och Theorells (1990, s.32) kravkontrollmodell kan ambulanspersonalens 

hälsa och arbete dels beskrivas som ett aktivt arbete, men också som ett högspänt arbete. I 

denna studie finns kraven med som en ”naturligt inslag” i arbetet. Kraven upplevdes som 

höga då de under mycket svåra förhållanden och ibland med risk för sin egen säkerhet skulle 

utföra sitt arbete. Upplevelsen av kontroll relaterades till identiteten med yrkesrollen och 

förmågan att utföra ett avancerat omvårdnadsarbete. Kontroll kunde uppnås vid olika svåra 

uppgifter när de upplevde att de gjort vad kunde och hade utfört uppgiften enligt bästa 

kunskaper om hur omvårdnadsuppgifter skulle utföras i dessa situationer.  
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Karasek och Theorell (1990, s.35) beskriver att individer med aktiva arbeten ofta söker sig till 

utmaningar, både i arbetet och på fritid. Studiens resultat visar i enighet med detta att 

deltagarna upplevde stimulans från utmaningarna som finns i arbetet, ”att ta dagen som den 

kommer”, ”att vara i samhällets frontlinje” och att ”inte veta vad de kommer att ställas inför”.. 

Studiens resultat visar också på utsatthet för hög nivå av stress. Dessa arbetsplatser kan enligt 

Karasek och Theorell (1990, s. 32-35) definieras som högspända arbetsplatser där 

arbetstagarna löper störst risk av att drabbas av ohälsa. Analysen av studiens resultat visar att 

stressupplevelsen ständigt är närvarande inom yrket. Under uttryckningar beskrev 

intervjudeltagarna exempelvis otillräcklighet vid omhändertagandet av anhöriga. Suserud et 

al. (2003) beskriver de svårigheter och krav som ambulanspersonal möter från anhöriga i 

svåra situationer. Detta bekräftar också de upplevelser som beskrivs av intervjudeltagarna i 

denna studie. De kunde ha svårt att känna att de kunde ge en bra helhetsvård då de inte räckte 

till för de anhöriga. Att ge stöd till anhöriga beskrevs som svårt och det ställde höga krav på 

ambulanspersonalen.  

 

Flera av deltagarna beskrev fysiska symtom i form av smärta specifikt från nacke och 

ländrygg. Resultatet har paralleller med tidigare studier om fysisk belastning inom 

akutsjukvården och speglar de ofta snabbt föränderliga förhållandena som finns inom 

ambulanssjukvården. Ofta tvingas ambulanspersonalen genomföra lyft med råstyrka utan att 

kunna använda sig av lyfttekniker. Ett annat problem som framkommer i resultatet är att det 

inte finns tillräckligt med tid för återhämtning som Gonge, Donbaek och Bonde (2001) menar 

kan vara en större hälsorisk än arbetsbelastningen i sig. Studier av fysisk belastning visar att 

arbetare som gör roterande lyft av föremål som väger över tjugofemkilo och som gör dessa 

lyft mer än femton gånger per åtta timmars pass löper ökad risk att drabbas av smärtor i 

ländrygg (Hoogendoorn et al.2000). Studiens resultat indikerar att frekventa lyft som ofta 

överstiger tjugofemkilo är vanliga, dessutom genomförs många lyft i svåra förhållanden som 

kyla, mörker och i begränsade utrymmen. Övervikt är ett allmänt ökande problem i 

befolkningen (WHO, 2006) och det är därför rimligt att anta att den fysiska belastningen på 

ambulanspersonalen kommer att öka i framtiden.  

 

Deltagarna i studien upplever att återhämtningen mellan uttryckningarna är mycket viktig och 

den påverkar hälsoupplevelsen. Återhämtning var något som deltagarna ofta gjorde 

tillsammans med sina kollegor. Den kunde ske genom en kortare samvaro på sjukhuset, i 
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ambulansen, på väg hem från sjukhuset eller i arbetsplatsens bastu. En tid av återhämtning 

förekom i varierande grad efter alla uttryckningar, oavsett prioritetsgrad. Flera deltagare 

upplevde att återhämtningen fungerade bäst i samvaro med andra kollegor. Majoriteten av 

intervjudeltagarna beskrev återhämtningen mellan arbetspassen som otillräcklig och att 

orsaken till detta var hur arbetet organiserats i schemat. Studier om återhämtning bekräftar 

upplevelsen av att det finns ett samband mellan bristande återhämtning, trötthet och psykisk 

stress bland ambulanspersonal. Arbetstagare med höga psykologiska krav har ett avsevärt 

större behov av återhämtning än arbetstagare med låga psykologiska krav. Graden av 

återhämtning anses bidra till den subjektiva arbetsupplevelsen och den individuella 

hälsostatusen på en arbetsplats (Jansen, Kant & van den Brandt, 2002).  

 

Ahl et al. (2005) belyser betydelsen av kollegiala relationer som en förutsättning för att klara 

av arbetet inom ambulanssjukvården. Bledsoe (2003) beskriver att personalen inom 

ambulanssjukvården bygger upp ett ”brödraskap”. Denna relation måste fungera för att de ska 

klara av att hantera de svåra situationer de tillsammans ställs inför. Att leva sig in i arbetet 

beskrevs till exempel av en deltagare som att han hade svårt att gå hem ifrån arbetet eftersom 

han kände sig så involverad i det. Det i samband med den höga konstanta anspänning som 

arbetet inom ambulanssjukvården innebär ansågs svår att ”släppa” då han kom hem och 

försökte acklimatisera sig till den ”normala” vardagen. Detta beskriver även Olofsson, 

Bengtsson och Brink (2003) i en studie. Att ha svårt att ”släppa” arbetet under sin ledighet har 

en negativ inverkan på individens privatliv och kan ge upphov till trötthet, som i sin tur 

påverkar förhållandena till vänner och familj. 

 

Enligt Karasek och Theorells (1990, s.31-40) teorier finns det motvikter till de beskrivna 

riskfaktorerna för att utveckla ohälsa. En viktig motvikt kallar Karasek och Theorell (1990, s. 

31-40) den ”iso spända” relationen som innebär att ett väl fungerande socialt stöd för 

individen kan balansera upplevelsen av ohälsa. Resultatet visar entydigt på betydelsen av de 

sociala relationer som finns mellan kollegor inom yrkesgruppen. De sociala relationerna 

beskrevs av intervjudeltagarna som ett ”skyddsnät” då de utsattes för stress och höga krav i 

sitt arbete. Detta indikeras också i denna studie där behov av att samtala om svåra händelser 

framkom. Hade de upplevt något traumatiskt eller hade de bara ett mindre behov av att 

reflektera över en händelse gjorde de det helst med sina närmaste kollegor. Kollegiala samtal 

beskrevs som bästa formen av debriefing. Jonsson och Segesten (2004) beskriver hur stödet 

och behovet att samtala med någon efter en traumatisk händelse är något som behöver ske 
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omedelbart. I denna studie beskrev deltagarna att bearbetningen av känslorna efter en 

uttryckning oftast startade så fort de lämnat av patienten i sjukhuset. Bearbetningen skedde 

via samtal med varandra och samtalen fortsatte i regel under färden tillbaka till 

ambulansstationen. Jonsson och Segesten (2004) beskriver känslor efter traumatiska händelser 

som upplevelser av förvirring, upprördhet, utmattning, nedstämdhet och rastlöshet. Enligt 

resultatet i denna studie varierade dessa upplevelser mellan olika individer och situationer. 

Jonsson och Segesten (2004) menar vidare att det finns individer som går igenom alla faser 

inom några timmar medan det för andra kan ta flera år. Att direkt få samtala med någon 

minskar dock stressen och gör situationen lättare att förstå. Det bästa sättet att hantera en 

händelse är att aktivt få berätta om händelsen och om känslorna kring den. Samtalen baseras 

på möjligheten att avlasta sig till någon som visar intresse för det de varit med och som är en 

person som de kan lita på.  

 

De sociala relationerna beskrevs som en positiv del av arbetet och en orsak till att de stannade 

kvar i sitt arbete trots olika upplevda problem. Då intervjudeltagarna skulle beskriva 

glädjeämnena inom ambulanssjukvården var kollegorna ett av de allra största glädjeämnena, 

vilket kan jämföras med Karaseks och Theorells (1990, s.31-40) teori om den ”iso spända” 

motvikten till utsatta svårigheter i arbetet.  

 

Förutom att använda det kamratliga stödet för att underlätta arbetet med traumatiska 

situationer beskrevs andra strategier. En av deltagarna beskrev exempelvis hur denne tog på 

sig en ”mask” för att klara av att hantera olika situationer. Jonsson och Segesten (2004) 

beskriver hur ambulanspersonal närmar sig händelser genom att fokusera enbart på patienten i 

fråga. Detta medför att de distanserar sig själv från känslor som kunde vara ett hinder när de 

utförde sitt arbete. För att kunna ta av sig ”masken” och återgå till ett normaltillstånd använde 

de ofta skämt och en humoristisk jargong. Detta överensstämmer med resultatet i denna studie 

där atmosfären på arbetsplatsen ofta beskrevs som humoristisk och unik. Det är rimligt att 

anta att den beskrivna atmosfären har ett samband med karaktären av omvårdnadsarbete som 

ofta innebär ett arbete med svårt traumatiserade patienter. 

 

Arbetarskyddsstyrelsens- och yrkesinspektionens (1998) studie visade att en tredjedel av 

deltagarna upplevde sin psykiska arbetsmiljö som dålig. Främsta orsakerna till den dåliga 

psykiska arbetsmiljön var osäkerhet inför framtiden, att stödet och uppmuntran från chefer var 

bristande samt att de inom ambulanssjukvården upplevde det egna inflytande som begränsat. 
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Likartade erfarenheter framkom i denna studie. Majoriteten upplevde att deras eget inflytande 

på arbetsplatsen var för lågt och att de inte fick stöd och uppmuntran av ledningen, främst vad 

gäller förslag till förbättringar av verksamheten. Rubenowitz (2004, s.97) beskrev 

egenkontroll över sitt arbete som en viktig faktor i tolkandet av hälsostatusen inom 

arbetslivet. Behovet av kontroll är en viktig komponent också i Karasek och Teorells (1992, 

s.32) modell som beskriver att en arbetsplats med höga krav och låg egenkontroll innefattar en 

ökad risk för upplevelser av stress och ohälsa. Én orsak till det bristande stöd individerna 

upplevde i denna studie kan vara de förutsättningar ledarna själva har i organisationen. 

Förmågan att leda är till viss del beroende av den miljö och de belastningar ledarna själva 

utsätts för inom organisationen (Arbetsmiljöverket, 2005).  

 

Metodologisk reflektion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanspersonals upplevelser av hälsa och ohälsa i 

sin arbetsmiljö. För att på ett optimalt sätt studera fenomenet hälsa från ett inifrånperspektiv 

valdes öppna intervjuer som sedan analyserades med metod för kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Som första förberedelse inför datainsamling och analys 

genomfördes en omfattande litteratursökning inom området. Att som intervjuare vara expert 

på sitt område är av stor vikt för att kunna fatta avgörande beslut under forskningsintervjun 

(Kvale, 1997, s.136-137). Planeringen och genomförandet av studien bygger på en teoretisk 

referensram för hälsa och ohälsa vilket stärker trovärdigheten av resultaten (Polit & Beck, 

2008, s.142) 

 

Jag själv är verksam inom ambulanssjukvården och det kan därför vara en risk att vara öppen 

och opartisk i både datainsamling och analys. För att hantera den problematiken genomfördes 

intervjuerna på ett noggrant sätt. En bra intervjuare bör tränas i intervjuteknik och detta sker 

allra bäst genom praktiska intervjuer (Kvale, 1997, s. 136-139). För att träna intervjumetodik 

genomfördes en provintervju med en frivillig intervjudeltagare. Trots förberedelser fann jag 

till en början svårigheter i att finna en optimal intervjumetodik. Efter handledning inom 

området fann jag mig dock allt starkare i min roll som intervjuare och intervjuerna kom att 

utvecklas och bli mer innehållsrika. Intervjuer av god kvalitet och innehållsrikedom anses 

avgörande för kvaliteten i kommande analysprocess (Kvale, 1997, s. 134). Trots initiala 

problem med datainsamlingen uppfattar jag att texterna varit tillräckligt rika och omfattande 

för att beskriva hälsa och ohälsa i den kontext jag undersökt vilket stärker trovärdigheten. 
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En annan möjlig brist i datainsamlingen är variationen i deltagarnas erfarenheter och deras 

könsfördelning. Bland sex deltagare fanns bara en kvinna och en ambulanssjukvårdare. 

Dessutom var urvalet av deltagare begränsat till två ambulansstationer. Balansen mellan 

yrkesverksamma år och ålder var jämnt fördelat mellan intervjudeltagarna. Ofta kan en liten 

målgrupp vara tillräcklig för att täcka upplevelsen av ett fenomen, det viktiga anses vara de 

enskilda intervjuernas rikedom på innehåll (Kvale, 1997, s.134; Polit & Beck, 2008, s.536-

555). Kvale (1997, s. 134-145) anser vidare att ytterligare intervjuer inte tillför vidare 

förståelse efter att en mättnadspunkt uppnåtts. Vid analysen av materialet fanns en mättnad i 

innehållet vilket indikerar att antalet intervjuer och kvalitén på intervjuerna har varit 

tillräcklig. Resultaten av denna studie kan beskrivas och förstås inom den teoretisk 

referensramen och det finns många exempel på liknande resultat från annan forskning vilket 

stärker möjligheten till överförbarhet (jmf. Polit & Beck, s. 142, 2008; Holloway & Wheeler, 

1996, s.162-170).  

 

Slutsatser 

 

Arbetsmiljön är en viktig faktor för ambulanspersonalens förmåga att ge god omvårdnad. 

Studien visar, trots arbetets risker och svårigheter, att ambulanspersonalen finner sin 

arbetsmiljö både stimulerande, fyllt av glädjeämnen och utmaningar. Det finns också risker i 

arbetsmiljön som påverkar möjligheten att genomföra ett bra omvårdnadsarbete. Där ingår 

bland annat stress, bristande kontroll, bristande återhämtning och stora krav. Med hänsyn till 

dessa faktorer och balansen dem emellan beskriver resultatet en personalgrupp som upplever 

god hälsa. Men resultatet visar också på en personalgrupp i en arbetsmiljö med faktorer som 

hotar den goda hälsoupplevelsen. 

 

Det är viktigt att ambulanspersonal får tillgång till nödvändiga resurser för att klara av att 

bemästra de faktorer som hotar en positiv hälsoupplevelse. Det är av stor vikt att individerna 

ges förutsättningar att hantera stress och de höga krav de utsätts för. Det är även viktigt att de 

ges möjligheter till inflytande och att de får nödvändig vila och återhämtning som arbetet 

inom ambulanssjukvården förutsätter. Om ambulanspersonalen upplever att det har en 

hälsosam arbetsmiljö ökar också förutsättningarna att bedriva ett kvalitetssäkert 

omvårdnadsarbetet.  
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För att kunna stärka och utveckla en positiv hälsoutveckling inom ambulanssjukvården önskas 

fortsatt forskning av ambulanspersonals arbetsmiljö. En vidare forskningsfråga kan vara hur 

förbättringar för att stärka möjligheterna till återhämtning utifrån ambulanspersonalens 

förutsättningar kan ske.  
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      Bilaga 1 

Information och förfrågan om deltagande i forskningsprojekt. 

 

Olika studier har visat att ambulanspersonalens arbetsmiljö påverkar deras hälsa. Många av 

dessa studier har gjorts med frågeformulär och statistiska analyser. Detta föranleder nu mitt 

intresse av att genom intervjuer ta del av ambulanspersonals upplevelser av hälsa och ohälsa i 

sin arbetsmiljö. En ökad förståelse för hur personalen upplever sin arbetsmiljö och 

identifikationen av de faktorer som bidrar till hälsa och ohälsa ger förutsättningar för att 

stärka samt utveckla arbetsmiljön och därmed också patientsäkerheten och kvalitén i 

omvårdnadsarbetet.  Jag arbetar själv som ambulanssjuksköterska samtidigt som jag läser 

Omvårdnad D vid Institutionen för hälsovetenskp, Luleå Universitet. Den planerade studien 

ingår i dessa studier. 

 

Jag söker frivilliga deltagare som arbetar aktivt inom ambulanssjukvården. Förfrågan om 

deltagande i studien har skickats ut till ”nyckelpersoner” inom ambulanssjukvården. Dessa 

”nyckelpersoner” har i sin tur fått vidarebefordra förfrågningen till andra kollegor  varvid du 

nu får ta del av den. Intervjuerna kommer att ta ca 30- 40 minuter och spelas in på 

bandspelare för att sedan skrivas ut i text och analyseras. Deltagandet i intervjun är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Allt inspelat material kommer att förvaras inlåst och det är bara 

undertecknad och handledaren som kommer att kunna ta del av intervjuerna. Den färdiga 

studien kommer att finnas tillgänglig som rapport på länken: http://epubl.ltu.se efter slutgiltig 

examination 28 Maj 2008. 

Du kan anmäla ditt intresse till mig via mail senast den 21 februari 2008.  

 

Med vänliga hälsningar! 

 

 

Carl-Henrik Sirkka. Leg.ssk  Stefan Sävenstedt. Universitetslektor 

Student    Handledare 
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Mail: XXX    Mail: XXX  

 

http://epubl.ltu.se

