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Abstrakt 

Bakgrund: Ambulanspersonal har en arbetsmiljö som skiljer sig från 
arbetsmiljön hos annan vårdpersonal. Miljön har betydelse för hur 
omvårdnaden förmedlas och för hur den upplevs av patienten. Syfte: Syftet 
med denna studie var att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av 
hur prehospital arbetsmiljö kan påverka möjligheten att utföra god 
omvårdnad. Metod: En kvantitativ enkätundersökning genomfördes på 2 
ambulansstationer. Insamlad data sammanställdes via statistikprogrammet 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 19.0 och 
analyserades deskriptivt. Resultat: Resultatet visar att arbetsmiljön påverkar 
möjligheten att utföra god omvårdnad och att olika faktorer påverkar 
möjligheten olika mycket. Det som påverka möjligheten att utföra god 
omvårdnad mest är vilket stöd och vilken hjälp som finns att få från 
arbetskamrater samt om ambulanspersonalen måste överblicka många saker 
samtidigt i sitt arbete. Resultatet visar vidare att det finns ett samband 
mellan i vilken utsträckning ambulanspersonalen har inflytande över beslut 
som gäller arbetssituationen och hur nöjd ambulanspersonalen är med 
möjligheten att ge god omvårdnad. Konklusion: Sammanfattningsvis visar 
denna studie att ambulanspersonal uppgav att deras arbetsmiljö påverkar 
möjligheten att utföra god omvårdnad. Det verkar i många fall vara 
arbetsmiljöområdet i sig som har inverkan på möjligheten att utföra god 
omvårdnad och inte hur ofta ambulanspersonalen utsattes för en 
arbetsmiljöfaktor. 

Nyckelord: arbetsmiljö, erfarenheter, ambulanspersonal, omvårdnad, 
kvantitativ, enkätstudie
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1. Bakgrund

1.1 Inledning

Inom dagens ambulanssjukvård bedrivs det avancerad sjukvård. Utvecklingen inom medicin 

och teknik har medfört att ambulanssjukvården har blivit mer och mer komplex och idag ses 

ambulanssjukvården som det första steget i sjukvårdskedjan (Suserud, 2005). Prehospital 

akutsjukvård är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) detsamma 

som ambulanssjukvård och innebär den vård och behandling som ges utanför sjukhus samt 

under transport till sjukhus eller motsvarande enhet i ambulans. Enligt Riksföreningen för 

akutsjuksköterskor (2010) måste en akutsjuksköterska kunna identifiera potentiellt 

livshotande tillstånd på icke diagnostiserade patienter och ibland påbörja en medicinsk 

utredning och inleda farmakologisk behandling. Aasa och Wiitavaara (2009) anser att genom 

införandet av sofistikerade medicintekniska hjälpmedel i ambulanserna och författnings-

reglerade kompetenshöjningar har arbetet utvecklats till att, förutom att transportera sjuka, 

även innefatta livsuppehållande omvårdnad på hämtplatsen och i ambulansen. Suserud (2005) 

menar att utvecklingen inom ambulanssjukvården innebär att kraven på personalen blir allt 

högre och att mer kompetent personal efterfrågas. För att tillgodose det ökade behovet utav 

kompetent personal utbildas det idag sjuksköterskor med specialistkompetens inom området 

ambulans.

1.2 Omvårdnad

Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra handlingar som hör till 

det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa och friskhet, förebygga ohälsa och sjukdom samt 

återställa och bevara hälsa och friskhet (Norberg et al., 1997, s. 58). I kompetens-

beskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står att sjuksköterskan 

ska tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov innebärande fysiska, 

psykiska, andliga, sociala och kulturella behov. I den specifika omvårdnaden innebär det att 

sjuksköterskan ska ha kompetens att självständigt utföra undersökningar och behandlingar 

samt följa upp patientens tillstånd efter undersökningar och behandlingar. Han eller hon ska 

observera och värdera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd och vid behov 

prioritera och åtgärda dessa. För att kunna göra detta krävs att sjuksköterskan kan hantera 

läkemedel och att han eller hon tillämpar adekvata kunskaper i farmakologi. Sjuksköterskan 

ska också ha kunskap om medicintekniska hjälpmedel och använda dem på ett säkert sätt. 

Mosley et al. (2007) skriver att genom kravet på en sjuksköterska i varje ambulans har 
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kompetensen höjts inom ambulanssjukvården. Nu finns det möjlighet att påbörja specifik och 

avancerad omvårdnad redan på hämtplatsen och på så sätt minska fördröjningstiden från 

symtomdebut till behandling.

1.3 Prehospital arbetsmiljö

Arbetet inom prehospital akutsjukvård upplevs många gånger som givande dock innebär 

arbetet vissa hälsorisker såväl fysiskt som psykiskt. Det förekommer hela tiden tunga lyft, 

felaktiga arbetsställningar, långa arbetsdagar med oregelbundna arbetstider, akutberedskap, 

tidspress och situationer där personalen måste hantera allvarliga situationer med lidande och 

död. Personal som arbetar inom prehospital akutsjukvård har högre dödstal, högre förekomst 

av olycksrelaterade skador samt är i högre utsträckning förtidspensionerade jämfört andra 

grupper inom hälso- och sjukvården och den arbetande befolkningen i allmänhet (Wiitavaara, 

Lundman, Barnekow-Bergkvist & Brulin, 2007). Förekomsten av hot och våld är också hög 

bland ambulanspersonal, i en studie av Suserud, Blomquist och Johansson (2002) uppgav 80 

procent att de upplevt hot och våld i sitt arbete. I en studie (Aasa, Barnekow-Bergkvist, 

Ängquist & Brulin, 2005) som undersökte sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa 

hos ambulanspersonal framgick att för männen i studien utgjorde bristande socialt stöd en 

riskfaktor för sömnsvårigheter, huvudvärk samt besvär i nacke och ländrygg. Oro för hot och 

att drabbas av skada var signifikanta riskfaktorer för samma besvär hos båda könen. Svensson 

och Fridlund (2008) undersökte erfarenheter av oro hos ambulanssjuksköterskor. Där 

framkom det att ambulanssjuksköterskor kände oro när de hamnade i situationer där de kände 

sig otillräckliga eller när de fick åka på larm som var ovanliga, det gjorde att de kände sig 

oerfarna. Likaså blev de oroliga när de åkte på larm som kunde engagera dem personligen, 

exempelvis om de åkte till en adress eller plats där familj eller vänner skulle kunna befinna 

sig. Larm där barn var inblandade skapade också oro. Gunnarsson och Warrén Stomberg 

(2009) menar att det finns många olika faktorer som är avgörande för vilka beslut 

ambulanssjuksköterskor tar. I deras studie framgår att ambulanssjuksköterskorna agerade 

olika utifrån vilken typ av larm de får. 

1.4 Arbetsmiljöns betydelse i omvårdnaden

Omvårdnaden kan påverkas av arbetsmiljön på olika sätt. I två olika studier (Hallin & 

Danielsson, 2007; Rafferty et al., 2007) som på olika sjukhus undersökte sjuksköterskors 

arbetssituation och hur denna påverkade omvårdnaden, framgick det att hög belastning på 

sjuksköterskor medförde negativa konsekvenser för omvårdnaden. När sjuksköterskor 
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upplevde att arbetsmiljön begränsade dem i deras yrkesutövning visade det sig att den faktiska 

vården blev sämre. Edvardsson (2005) har beskrivit fenomenet atmosfär i miljön där vård ges. 

Han menar att atmosfären i vårdmiljön inte bara är något subtilt i platsen där vården ges, det 

är inte heller något som endast påverkar personalen utan atmosfären är en aktiv del av 

omvårdnaden. Atmosfären förmedlar budskap i sig själv om omvårdnad, eller avsaknad av 

omvårdnad, i den fysiska miljön samt i människors görande och varande, och atmosfären 

påverkar både samspel och erfarenheter hos patienter, närstående och personal. I studien 

framgår vidare att patienternas upplevelser av personalens arbetstakt spelar roll för om de 

kallar på hjälp eller inte. Upplever de att personalen har mycket att göra bidrar detta till att de 

i mindre omfattning kallar på hjälp även om de har behov av det. En miljö där patienten 

tilltalas vid namn och där han eller hon blir respekterad som individ och berörd inte bara på 

ett uppgiftsrelaterade sätt, får patienten att känna sig hemma trots att han befinner sig i en 

främmande miljö. Atmosfären i vårdmiljön kan hjälpa både patienter och personal att flytta 

fokus från dem själva till miljön i vilken de befinner sig. Dahlberg et al. (2003) beskriver att 

både omvårdnad och behandling inom ambulanssjukvård präglas av korta möten varför 

personalen har lite tid till förfogande att etablera en god relation med patienten. Gunnarsson 

och Warrén Stomberg (2009) skriver att faktorer som tid och den fysiska miljön spelade in på 

vilka beslut som ambulanssjuksköterskorna tog. Om det var stressigt och mörkt och kallt på 

hämtplatsen kunde det påverka ambulanssjuksköterskornas beslutsförmåga negativt trots att 

de var medvetna om att stress kunde leda till fel beslut.

2. Rational

Ambulanspersonal har en arbetsmiljö som skiljer sig från arbetsmiljön hos annan 

vårdpersonal och som bidrar till fysiska och psykiska hälsorisker (Wiitavaara et al., 2007). 

Arbetsmiljön bidrar till att ambulanspersonal känner oro för hot, för att drabbas av skador 

(Aasa et al., 2005) men också oro för den egna kompetensens tillräcklighet och för att de ska 

hamna i situationer där de är otillräckliga (Svensson & Fridlund, 2008). Arbetsmiljön för 

sjuksköterskor har i andra sjukvårdssammanhang visat sig ha konsekvenser på omvårdnaden, 

bland annat kan miljöer där hot och våld förekommer leda till oro, ångest och stress vilket 

leder till att en sämre vård ges (Jackson, Clare & Mannix, 2002). Atmosfären i 

omvårdnadsmiljön har betydelse både för hur vården förmedlas och hur den upplevs av 

patienten (Edvardsson, 2005). Med bakgrund av detta vill författarna undersöka hur 

prehospital arbetsmiljö kan påverka möjligheten att utföra god omvårdnad.
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3. Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av hur 

prehospital arbetsmiljö kan påverka möjligheten att utföra god omvårdnad.

4. Metod

4.1 Design 

I denna studie har en kvantitativ metod använts. Enligt Polit och Beck (2008, s. 14-15) ligger 

det positivistiska paradigmet ofta som grund för kvantitativ forskning. Vid denna typ av 

forskning riktas uppmärksamheten i att förstå och se orsakerna till det naturliga fenomenet. 

Vid ett kvantitativt perspektiv används ett strukturerat och disciplinerat arbetssätt för att testa 

forskarens föraningar av naturen av ett visst fenomen och relationen mellan dem. Kvantitativa 

forskare använder sig av ett deduktivt tänkande för att generera förutsägelser som sedan testas 

i verkligheten. 

4.2 Deltagare 

Deltagarna i studien var ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor med varierande 

specialistkompetens från två ambulansstationer i olika delar av landet (Tabell 1). 

4.3 Mätinstrument

I denna studie har ett frågeformulär använts (bilaga 1). Innehållet i frågeformuläret behandlar 

arbetsmiljön och i synnerhet den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten bestod i huvudsak av 

frågor utvalda från The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (Kristensen, Hannerz, Høgh 

& Borg, 2005), som behandlar psykosocial arbetsmiljö. Som tillägg till frågorna från The 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) har författarna utarbetat kompletterande 

frågor för att undersöka hur ambulanspersonalen upplever sina möjligheter att utföra god 

omvårdnad. Urvalet av frågor från COPSOQ och utarbetandet av egna frågor genomfördes för 

att besvara syftet med studien. Enkäten bestod av 15 frågor, varav 4 frågor av demografisk 

natur och 11 frågor som behandlade ambulanspersonalens upplevelser av arbetsmiljö och 

deras möjlighet att utföra god omvårdnad. Till åtta av arbetsmiljöfrågorna kopplades en 

följdfråga. I följdfrågan frågades hur den enskilda arbetsmiljöfrågan påverkade möjligheten 

att utföra god omvårdnad. COPSOQ frågeformuläret har utvecklats vid det nationale 

forskningscenter for arbejdsmiljø i Danmark (NFA) och den svenska översättningen finns vid 

institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet. Kristensen et al.(2005) 
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beskriver hur COPSOQ frågeformuläret täcker de mest relevanta områdena i den psykosociala 

arbetsmiljön. Formuläret innehåller dimensioner på olika nivåer som är tacksamma och 

problemorienterade. Den interna reliabiliteten av skalorna i COPSOQ visar god kvalitet 

medan korrelationen mellan skalorna är av mer måttlig grad. Detta förklaras med att skalorna 

mäter olika aspekter av arbetsmiljön. COPSOQ beskrivs som ett mätinstrument med god 

validitet som kan användas som redskap vid arbetsplatser, för forskning och vid 

internationella jämförelser. I en studie av Thorsen och Bjorner (2010) som testar reliabiliteten 

av COPSOQ framkom att den interna korrelationen var hög för 24 av 25 skalor. Med ett 

intraclass (ICC) korrelations intervall mellan 0,70-0,89. Reliabiliteten för Cronbach´s alpha 

visade sig också vara generellt hög för skalorna. Aust, Rugulies, Skakon, Scherzer och Jensen 

(2006) har i sin studie skrivit om psykosocial arbetsmiljö hos sjukhusarbetare. I studien 

användes COPSOQ formuläret vilket visade på god intern reliabilitet med cronbach´s alpha 

mellan 0,73 och 0,87. I studien fann författarna att COPSOQ frågeformuläret hade förmågan 

att mäta och reflektera över den psykosociala arbetsmiljön hos grupper med olika 

yrkeskategorier. 

För att validera frågeformuläret och de egna skapande frågorna skapades dessa frågor med 

hjälp av litteraturgenomgång och beaktande av de riktlinjer för frågekonstruktion som 

beskrivs av Trost (2007). För att stärka validiteten i frågeformuläret ytterligare testades den på 

tre potentiella deltagare innan enkäterna delades ut. Detta test genomfördes för att se om 

frågorna i enkäten uppfattades på rätt sätt eller om frågorna behöver omformuleras. Samtliga 

tre uppfattade frågorna som tydliga och att följdfrågorna var logiska varför inga ändringar 

genomfördes.

4.4 Datainsamling

Respektive enhetschef tilldelades enkäten samt det informationsbrev som medföljde studien 

(bilaga 2). Enhetscheferna informerade de anställda om studien via e-post och muntligen vid 

morgonsamlingar. Därefter delades 100 enkäter ut tillsammans med informationsbrev och 

svarskuvert. Varje enkät tilldelades ett löpnummer i syfte att ett eventuellt avbrytande skulle 

kunna ske anonymt. De som önskade delta i studien hade två veckor på sig att besvara 

enkäten, återsända den i svarskuvertet. En vecka in i datainsamlingen skickades via e-post en 

påminnelse om studien till samtliga deltagare. Enkäterna behandlades efter två veckor av 

författarna. 
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4.5 Dataanalys

Insamlad data har sammanställts i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) version 19.0 och har sedan analyserats. Deskriptiv statistik har använts för att beskriva 

undersökningsgruppen med dess fördelning, variation och spridning med avseende på ålder, 

kön, yrkesprofession och antal år i yrket. Fördelningen och spridningen av arbetsmiljö och 

omvårdnad ur data som samlats in har även det visats genom deskriptiv statistik. Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 39) skriver att den deskriptiva statistiken innebär studier av 

egenskaper och variationen av en variabel. Den deskriptiva statistiken visar variablernas 

spridning, fördelning och centraltendens. Signifikansprövningar (chi-2 test och Kruskal-

Wallis test) genomfördes mellan demografiska grupper och deras upplevelser av arbetsmiljö 

och arbetsmiljöns påverkan på möjligheten att utföra god omvårdnad. Djurfeldt et al. (2010, s. 

183) menar att undersökningar av statistiska samband vill visa om sambandet återspeglar 

förhållandet i populationen eller beror på slumpen och kan förkastas. Det observerade utfallet 

ställs mot det utfall om bara slumpen påverkade resultatet. Sambandsanalyser genomfördes 

sedan mellan enskilda frågor och analyserades med Spearmans rangkorrelation. Djurfeldt et 

al. (2010, s. 137) beskriver att en bivariat analys studerar sambandet eller korrelationen 

mellan två variabler. Frågan som ställs vid denna analys är om sambandet återger ett reellt 

orsakssamband eller ett samband som beror på tillfälligheter, ett skensamband.

4.6 Etiska överväganden

Alla deltagare i studien informerades om studien och dess syfte i ett informationsbrev. 

Deltagandet var frivilligt och data som samlades in i studien har hanteras anonymt, vilket 

innebär att den personliga identiteten inte har blivit känd hos någon deltagare. Genom att 

varje enkät hade ett löpnummer var det möjligt för deltagarna att avbryta deltagande utan att 

vare sig ange något skäl för detta eller röja sin identitet. Datamaterialet har även hanterats 

konfidentiellt i förtroende och säkert förvarat. Data har inte innehållit några personuppgifter 

som kan identifiera deltagarna och endast författarna och handledaren har haft tillgång till 

datamaterialet. Respektive enhetschef kontaktades och informerades om studiens 

genomförande och syfte varpå de lämnade sitt samtycke och godkännande. Enhetscheferna 

informerade i sin tur deltagarna om studien och delade ut enkäterna samt tillhörande 

informationsbrev (bilaga 2). Deltagarna kunde därmed läsa igenom informationsbrevet och 

lämna informerat samtycke att delta i studien. Innan studiens genomförande skickades en 

forskningsetisk ansökan för prövning och godkännande till den etiska gruppen vid 
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institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Efter avslutad undersökning, 

färdigställande och godkännande av studien kommer datamaterialet att förstöras.

5. Resultat

5.1 Demografisk beskrivning av undersökningsgruppen

Totalt deltog 71 personer i studien, av dessa var 83.3 % män. Åldern varierade från 24 till 64 

år. Yrkesprofessionen hos deltagarna bestod av grundutbildade sjuksköterskor, 

specialistsjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. Antalet yrkesverksamma år inom 

ambulansen varierade hos deltagarna (Tabell 1). 

         Tabell 1. Demografisk beskrivning av deltagarna.

Total antal
% (n)

Medelvärde Median Std. avvikelse Variationsvidd

Man 83.1 (59)
Kvinna 16.9 (12)
Total 100 (71)

Ålder 100 (71) 40.76 40 10.857 40

Ambulanssjuksköterska 33.8 (24)
Anestesisjuksköterska 7 (5)
Intensivvårdssjuksköterska 2.8 (2)
Sjuksköterska 32.4 (23)
Ambulanssjukvårdare 23.9 (17)

Yrkeserfarenhet (år) 100 (71) 15.17 11 11.974 42

5.2 Arbetsmiljöns betydelse för möjligheten att ge god omvårdnad

Resultatet visar att ingen av deltagarna svarade att de sällan eller aldrig/nästan aldrig 

behövde överblicka många saker samtidigt i sitt arbete. Av deltagarna svarade 63.4 % att de 

ibland blev utsatt för känslomässigt svåra situationer, men flertalet (78.9 %) angav att detta 

inte påverkade deras möjligheter till god omvårdnad. Av deltagarna svarade 67.6 % att deras 

arbeten ibland krävde att de fattade svåra beslut, men flertalet (69 %) angav att detta inte 

påverkade deras möjligheter till god omvårdnad.  Av deltagarna svarade 36.6 % att de sällan 

kunde påverka med vem de skulle arbeta tillsammans med, men 57.7 % angav att detta inte 

påverkade deras möjligheter att ge god omvårdnad. Deltagarna fick ofta eller ibland hjälp och 

stöd av sina arbetskamrater, flertalet (59.2 %) angav att detta påverkade deras möjligheter till 

god omvårdnad. Endast 2.8 % av deltagarna svarade att de aldrig/nästan aldrig fick hjälp och 

stöd från sin närmsta chef, flertalet (54.9 %) angav att detta inte påverkade deras möjligheter 

att ge god omvårdnad (Tabell 2).
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Tabell 2. Arbetsmiljöns betydelse för att ge god omvårdnad  

Fråga Svarsalternativ 
% (n)

Svarsalternativ 
% (n)

5. Måste du överblicka många saker samtidigt i 
ditt arbete?

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad

0 Alltid 
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig 

29.6 (21)
53.5 (38)
16.9 (12)
0 (0)
0 (0)

Ja

Nej

52.1 (37)

47.9 (34)

6. Försätter ditt arbete dig i känslomässigt 
svåra situationer?

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad

0 Alltid 
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig 

0 (0)
7 (5)
63.4 (45)
25.4 (18)
4.2 (3)

Ja

Nej

21.1 (15)

78.9 (56)

7. Kräver ditt arbete att du fattar svåra beslut?
0 Alltid
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig

8. Har du stort inflytande över beslut som gäller 
ditt arbete?
0 Alltid
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig

9. Kan du påverka vem du arbetar tillsammans 
med?
0 Alltid
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig

10. Hur ofta händer det att du inte hinner 
slutföra alla dina arbetsuppgifter?
0 Alltid
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig

11. Hur ofta får du hjälp och stöd från dina 
arbetskamrater?
0 Alltid
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig

12. Hur ofta får du hjälp och stöd från din 
närmaste chef?
0 Alltid
1 Ofta
2 Ibland
3 Sällan
4 Aldrig/nästan aldrig

0 (0)
23.9 (17)
67.6 (48)
8.5 (6)
0 (0)

12.7 (9)
42.3 (30)
26.8 (19)
15.5 (11)
2.8 (2)

0 (0)
8.5 (6)
26.8 (19)
36.6 (26)
28.2 (20)

0 (0)
9.9 (7)
52.1 (37)
29.6 (21)
8.5 (6)

16.9 (12)
56.3 (40)
22.5 (16)
4.2 (3)
0 (0)

11.3 (8)
25.4 (18)
38 (27)
22.5 (16)
2.8 (2)

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad?

Ja

Nej

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad?

Ja

Nej

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad?

Ja

Nej

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad?

Ja

Nej

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad?

Ja

Nej

Påverkar detta möjligheten 
att ge god omvårdnad?

Ja

Nej

31 (22)

69 (49)

46.5 (33)

53.5 (38)

42.3 (30)

57.7 (41)

43.7 (31)

56.3 (40)

59.2 (42)

40.8 (29)

45.1 (32)

54.9 (39)
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5.3 Arbetsmiljön och möjligheten att utföra god omvårdnad

Av deltagarna svarade 70.4 % att de var tillfredsställd med sin arbetsmiljö. Flertalet (81.7 %) 

angav även att de var tillfredsställd med sin möjlighet att ge god omvårdnad. På frågan om 

hur nöjd deltagarna var med sitt arbete som helhet svarade 2.8 % att de var otillfredsställd  

(Tabell 3). 

Tabell 3. Arbetsmiljön och möjlighet att utföra god
omvårdnad och arbetet som helhet

Fråga Total antal
% (n)

13. Hur nöjd är du med arbetsmiljön?
0 Mycket tillfredsställd
1 Tillfredsställd
2 Otillfredsställd
3 Mycket otillfredsställd
4 Ej relevant 

2.8 (2)
70.4 (50)
23.9 (17)
2.8 (2)
0 (0)

14. Hur nöjd är du med din möjlighet 
att ge god omvårdnad?
0 Mycket tillfredsställd
1 Tillfredsställd
2 Otillfredsställd
3 Mycket otillfredsställd
4 Ej relevant
 

14.1 (10)
81.7 (58)
4.2 (3)
0 (0)
0 (0)

15. Hur nöjd är du med ditt arbete
 som helhet, allt inräknat?
0 Mycket tillfredsställd
1 Tillfredsställd
2 Otillfredsställd
3 Mycket otillfredsställd
4 Ej relevant

25.4 (18)
71.8 (51)
2.8 (2)
0 (0)
0 (0)

5.4 Skillnad mellan demografiska grupper och upplevelser av arbetsmiljö och 

arbetsmiljöns påverkan på möjligheten att utföra god omvårdnad

Måste du överblicka många saker samtidigt i ditt arbete.

Av deltagarna var det 83.1 % som svarade alltid eller ofta. På följdfrågan var det 52.1 % som 

angav att det påverkade deras möjligheter att ge god omvårdnad. Resultatet visar att det inte 

finns någon statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och män i hur de påverkas att utföra 

god omvårdnad utifrån hur många saker de måste överblicka samtidigt i sitt arbete. 

Inflytande över beslut som gäller ditt arbete.

Av deltagarna var det 55 % som svarade alltid eller ofta. På följdfrågan var det 53.5 % som 

angav att det inte påverkade deras möjligheter att ge god omvårdnad. Resultatet visar att det 

inte heller finns någon statistisk signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna i hur de 
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påverkas att utföra god omvårdnad utifrån hur stort inflytande de har över beslut som gäller 

deras arbete.

Hjälp och stöd från arbetskamrater. 

Av deltagarna var det 73.2 % som svarade alltid eller ofta. På följdfrågan var det 59.2 % som 

angav att det påverkade deras möjligheter att ge god omvårdnad. Resultatet visar att det inte 

finns någon statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och män i hur de påverkas att utföra 

god omvårdnad utifrån hur ofta de får stöd och hjälp från sina arbetskamrater. 

Hjälp och stöd från din närmaste chef. 

Av deltagarna var det 74.7 % som svarade alltid, ofta eller ibland. På följdfrågan var det 54.9 

% som angav att det inte påverkade deras möjligheter att ge god omvårdnad. Resultatet visar 

att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna i hur de 

påverkas att utföra god omvårdnad utifrån hur ofta de får stöd och hjälp från sin närmaste 

chef. 

Nöjd med arbetsmiljön. 

Av deltagarna var det 70.4 % som angav tillfredsställd och 2.8 % som angav mycket  

otillfredsställd. Resultatet visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

yrkeskategorierna angående hur nöjda de är med arbetsmiljön. 

Nöjd med möjlighet att ge god omvårdnad. 

Av deltagarna var det 81.7 % som angav tillfredsställd och 4.2 % som angav otillfredsställd. 

Resultatet visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan antal år i yrket 

och möjligheten till god omvårdnad. Hypotesprövningarna visas i Tabell 4.
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Tabell 4. Hypotesprövningar mellan arbetsmiljöfrågor, möjligheten att ge god omvårdnad och 
demografiska egenskaper hos deltagarna 

Fråga Test variabel p-värde

5. Måste du överblicka 
många saker samtidigt i 
ditt arbete?

Påverkar detta 
möjligheten att ge god 
omvårdnad?

Kön 0,636

8. Har du stort inflytande 
över beslut som gäller 
ditt arbete?

Påverkar detta 
möjligheten att ge god 
omvårdnad?

Yrkesprofession 0,233

11. Hur ofta får du hjälp 
och stöd från dina 
arbetskamrater?

Påverkar detta 
möjligheten att ge god 
omvårdnad?

Kön 0,062

12. Hur ofta får du hjälp 
och stöd från din 
närmaste chef?

Påverkar detta 
möjligheten att ge god 
omvårdnad?

Yrkesprofession 0,312

13. Hur nöjd är du med 
arbetsmiljön?

Yrkesprofession 0,169

14. Hur nöjd är du med 
din möjlighet att ge god 
omvårdnad?

Antal år i yrket 0,138

Chi 2 och Kruskal-Wallis
*P ≤ 0.05  
**P ≤ 0.01 

5.5 Samband mellan arbetsmiljön och möjligheten att ge god omvårdnad

Resultatet visar att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan hur ofta 

ambulanspersonal får hjälp och stöd från sina arbetskamrater och hur nöjda de är med 

arbetsmiljön. Det finns inte något statistik signifikant samband mellan hur många saker 

ambulanspersonal måste överblicka samtidigt och hur nöjda de är med möjligheten att ge god 

omvårdnad. Däremot finns ett signifikant samband mellan hur stort inflytande 

ambulanspersonal har över beslut som gäller deras arbete och hur nöjda de är med 

möjligheten att ge god omvårdnad (Tabell 5). 

11



Tabell 5. Samband mellan arbetsmiljön och möjligheten att ge god omvårdnad

Fråga Fråga p-värde

11. Hur ofta får du hjälp och stöd från 
dina arbetskamrater?

13. Hur nöjd är du med arbetsmiljön?
0,457

5. Måste du överblicka många saker 
samtidigt i ditt arbete?

14. Hur nöjd är du med din möjlighet 
att ge god omvårdnad?

0,370

8. Har du stort inflytande över beslut 
som gäller ditt arbete?

14. Hur nöjd är du med din möjlighet 
att ge god omvårdnad?

0,003**

Spearman's rho. 
*P ≤ 0.05  
**P ≤ 0.01 

 6. Diskussion

Syftet med denna studie var att baserat på en kvantitativ enkätstudie undersöka 

ambulanspersonalens erfarenheter av hur prehospital arbetsmiljö kan påverka möjligheten att 

utföra god omvårdnad. Diskussionen är uppdelad i två delar, resultatdiskussion och 

metoddiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion

Resultatet i studien visar att arbetsmiljön påverkar möjligheten att utföra god omvårdnad. 

Olika arbetsmiljöområden påverkar möjligheten att utföra god omvårdnad olika mycket. 

Anledningarna till att deltagarna har angett att olika arbetsmiljöfaktorer påverkar möjligheten 

att utföra god omvårdnad kan ha påverkats av hur varje enskild deltagare har tolkat frågorna i 

enkäten. Följdfrågan kan ha besvarats dels utifrån tankar om arbetsmiljöområdet i allmänhet 

och dels utifrån situationsbundna erfarenheter av arbetsmiljöområdet. Det går att diskutera 

huruvida följdfrågan och svarsalternativen är helt entydiga.

Möjligheten att utföra god omvårdnad påverkades i högst utsträckning av arbetsmiljöområdet 

som berörde hur ofta deltagarna fick stöd och hjälp från sina kollegor. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan de olika yrkeskategorierna i hur detta påverkade möjligheten att 

utföra god omvårdnad. Det framgår inte om omvårdnaden påverkas positivt eller negativt, 

bara att den påverkas. I flera andra studier (Ahl et al., 2005; Armstrong & Laschinger, 2006; 

Berland & Natvig, 2006) framgår de positiva effekter som stöd och hjälp kan ha på 

omvårdnaden. Enligt Ahl et al. (2005) som beskriver arbetssituationen för ambulanspersonal i 

Sverige kan stöd från kollegor fungera lugnande både under och efter en kritisk situation. Med 

kollegor delas med och motgångar på ett sätt som utomstående inte kan förstå. Bra stöd 
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sjuksköterskor emellan påverkar patientsäkerheten positivt (Armstrong & Laschinger, 2006; 

Berland & Natvig, 2006). Brister i socialt stöd kollegor emellan är däremot en riskfaktor för 

att ambulanspersonal ska utveckla fysiska besvär (Aasa, Barnekow-bergkvist, Ängquist & 

Brulin, 2005). Personal inom ambulanssjukvård är beroende av varandra. Eftersom de jobbar i 

många olika miljöer måste de ha tillit till varandra och förstå varandra, även när verbal 

kommunikation inte är möjlig (Dahlberg et al. 2003). Att god kommunikation mellan kollegor 

är viktigt bekräftas även av Ebright et al. (2004) som beskriver att det är en förutsättning för 

att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas. Trots att stöd och hjälp från kollegor var det 

omvårdnadsområde som flest deltagare i denna studie tyckte påverkade möjligheten att utföra 

god omvårdnad så påverkade det inte deras upplevelser av hur nöjda de var med arbetsmiljön. 

Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan hur ofta personalen fick stöd och hjälp 

från sina arbetskamrater och hur nöjda de var med arbetsmiljön. Slutsatsen av detta tolkas 

som att stöd och hjälp från kollegor har en viktig del i möjligheten att utföra god omvårdnad 

dock är denna faktor inte lika viktig när det kommer till arbetsmiljön i stort hos deltagarna. 

Resultatet visar också att möjligheten att utföra god omvårdnad i hög utsträckning påverkades 

av att överblicka många saker samtidigt i arbetet. Resultatet visade att samtliga deltagare 

ibland, ofta eller alltid var tvungna att överblicka många saker i sitt arbete. Detta är i 

överenstämmelse med andra studier (Wireklint-Sundström, 2005; Dahlberg et al., 2003) också 

beskriver. Enligt Wireklint-Sundström (2005) präglas ambulansyrket av att snabbt överblicka 

och strukturera en situation samtidigt som patienten måste bedömas och ges adekvat 

behandling. Dahlberg et al. (2003) menar att arbetet i ambulansen karaktäriseras av korta 

patientmöten varför bedömning, omvårdnad och behandling måste ske snabbt. Med tanke på 

allt som ska hinnas med under en ambulanstransport kan det ses som logiskt att det får 

konsekvenser på omvårdnaden. I andra studier (Hallin & Danielsson, 2007; Rafferty et al., 

2007) har det konstaterats att hög belastning på sjuksköterskor medför brister på 

omvårdnaden. Vid sambandsanalyser mellan hur ofta ambulanspersonalen var tvungna att 

överblicka många saker samtidigt i sitt arbete och hur nöjda de var med möjligheten att utföra 

god omvårdnad så fanns det inget statistiskt signifikant samband i denna studie. Hur ofta 

ambulanspersonalen var tvungen att övervaka många saker samtidigt verkar såldes inte 

påverka möjligheten att utföra god omvårdnad. 

I resultatet framkommer vidare att inflytandet över beslut i arbetet var ett arbetsmiljöområde 

där cirka hälften angav att den påverkar möjligheten att utföra god omvårdnad. Det finns 
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ingen statistiskt signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna när det gäller detta. Däremot 

fanns det ett statistiskt signifikant samband mellan hur stort inflytande deltagarna hade över 

beslut som gällde deras arbete och hur nöjda de var med möjligheten att utföra god 

omvårdnad. Möjligheten att utföra god omvårdnad är kopplat till hur stort inflytande 

deltagarna har över beslut som gäller deras arbete. Armstrong och Laschinger (2006) visade 

att ju mer kontroll över sin egen arbetssituation den enskilde sjuksköterskan hade ju högre 

uppfattades patientsäkerheten. Berland och Natvig (2006) belyste att det vid beslut om 

förändringar är viktigt att sjuksköterskor är delaktiga. Om besluten tas högt upp i en 

organisation är det risk att de blir dåligt förankrade i verksamheten vilket kan påverka 

patientsäkerheten. Detta visar att graden av kontroll över arbetet och möjlighet att påverka 

sjuksköterskans situation påverkade patientsäkerheten (Armstrong & Laschinger, 2006; 

Berland & Natvig, 2006). Det är intressant att inflytandet över beslut i arbetet var den enda 

arbetsmiljövariabeln i denna studie som hade ett statistiskt signifikant samband med hur nöjda 

deltagarna var med möjligheten att utföra god omvårdnad. Spridningen bland deltagarna i hur 

ofta de har inflytande över beslut som gäller deras arbete var stor. Det är den enda 

arbetsmiljövariabeln där några deltagare uppgav att de aldrig/nästan aldrig hade inflytande 

samtidigt som det fanns deltagare som angav att de alltid hade inflytande. I detta fall verkar 

möjligheten att utföra god omvårdnad påverkas av hur ofta de utsattes för arbetsmiljöområdet, 

i andra fall verkar det vara arbetsmiljöområdet i sig självt, oavsett hur ofta eller sällan den 

enskilde utsätts för det. 

Resultatet visar att det arbetsmiljöområde som påverkade möjligheten att utföra god 

omvårdnad minst var hur ofta deltagarna försattes i känslomässigt svåra situationer. Endast en 

av fem angav att det påverkade omvårdnaden trots att drygt hälften av alla deltagare angav att 

deras arbete ibland försatte dem i känslomässigt svåra situationer, dock angav ingen att de 

alltid hamnade i sådana situationer och endast några få angav att de ofta hamnade i sådana 

situationer. Enligt Aasa et al. (2005) och Svensson och Fridlund (2008) är oro och 

känslomässigt engagerande situationer relativt vanligt inom ambulansen. I en studie (Jackson, 

Clare & Mannix, 2002) som handlar om oro, hot och våld inom sjukvården beskrivs att oro 

leder till ångest och stress och kan påverka sjuksköterskors arbete. Enligt Gunnarsson och 

Warrén Stomberg (2009) framgår att beslut som rör omvårdnaden påverkas av hur 

känslomässigt engagerad ambulanspersonalen blir i en specifik omvårdnadssituation. Varför 

relativt få har angett att känslomässigt svåra situationer påverkar möjligheten att utföra god 

omvårdnad är svårt att veta, men känslomässigt svåra situationer är ett tämligen vitt begrepp 
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och kan handla om allt från oro för hot och våld till känslor av empati för patienter som berör 

dem personligen. Deltagarna kan ha haft helt skilda föreställningar om vad som är en 

känslomässigt svår situation. Likaså påverkar säkerligen det faktum att så få ofta hamnar i 

situationer som är känslomässigt svåra.

En bred majoritet av deltagarna är nöjda med sin möjlighet att utföra god omvårdnad, fler än 

nio av tio var tillfredsställda eller mycket tillfredsställda. Det fanns inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan de som har jobbat få år och de som har jobbat många år. Ännu fler var 

tillfredsställda eller mycket tillfredsställda med arbetet i stort. Betydligt färre var nöjda med 

arbetsmiljön, en av fyra uppgav att de var otillfredsställda eller mycket otillfredsställda med 

arbetsmiljön, det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan yrkeskategorierna när det 

gäller detta. Det kan upplevas som något motsägelsefullt att deltagarna var nöjda med 

möjligheten att utföra den mest centrala uppgiften i deras arbete, nämligen att ge god 

omvårdnad, samtidigt som de var missnöjda med arbetsmiljön. Enligt Aasa et al. (2005) 

upplevs arbetet inom ambulanssjukvården av många som positivt och givande samtidigt som 

många oroar sig över fysiska och psykiska skador. Därtill är det många som faktiskt drabbas 

av fysiska och psykiska skador (Wiitavaara et al., 2007). På något sätt verkar det finnas 

många positiva sidor av ambulansyrket som väger upp de dåliga. Möjligtvis är det så att 

ambulanspersonal har goda förmågor att använda sig av copingstrategier i arbetet. För att 

förstå detta område ytterligare kan fler studier som beskriver erfarenheter och upplevelser 

komplettera kunskapen i ämnet.

6.2 Metoddiskussion

I denna studie delades 100 enkäter ut och totalt samlades 71 ifyllda enkäter in. Inget internt 

bortfall förekom. Enligt enhetschefen på en av stationerna var denna studie den fjärde 

enkätstudien på kort tid som personalen deltog i varpå det fanns en viss risk för att en del var 

trötta på enkäter. Av deltagarna jobbade cirka 15 % deltid vilket innebär att vissa helt enkelt 

undgick möjlighet att deltaga eller hade få arbetspass där de gavs möjlighet att på ett smidigt 

sätt fylla i och lämna in enkäten. Författarna bedömer den insamlade svarsfrekvensen (71 %) 

som tillräcklig för underlag till studien. Polit och Beck (2008, s. 430) skriver att en 

svarsfrekvens över 65 % är tillräckligt för de flesta studier.

Deltagarna i studien bestod av ambulanspersonal med varierande utbildning. Författarna 

strävade efter att undersökningsgruppen skulle innehålla så många individer att urvalet skulle 
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vara representativt för populationen Polit och Beck (2008, s. 339-340) skriver att det 

viktigaste övervägandet i valet av undersökningsgrupp är dess representativitet. Med 

representativitet menas att urvalet i möjligaste mån ska återspegla populationen forskaren vill 

uttala sig om. När författarna valde undersökningsgruppen var målet att kunna beskriva något 

om populationen där undersökningsgruppen valdes. Djurfeldt et al. (2010, s. 103) skriver att 

syftet med urvalet är att kunna säga något om populationen ur vilket stickprovet genomförs. 

Det fanns en del olikheter i undersökningsgruppen framförallt gällande kön, ålder och 

erfarenhet som kan ha påverkat resultatet. Dock visade resultatet att undersökningsgruppens 

erfarenheter av hur prehospital arbetsmiljö kan påverka möjligheten att utföra god omvårdnad 

var likartade. Att undersökningsgruppen till den största delen bestod av män och att andelen 

kvinnor i studien var begränsad kan även det ha påverkat resultatet, dock speglar 

könsfördelningen i undersökningsgruppen hur populationen i stort ser ut. 

Studien genomfördes som en enkätundersökning. Polit och Beck (2008, s. 323-325) skriver 

att en enkätundersökning är designad för att erhålla information om prevalensen, 

distributionen och interrelationen av variablerna i en population. Fördelarna med 

enkätundersökningar är bland annat deltagarnas möjlighet till anonymitet, forskarens 

objektivitet och dess lätthet att administrera och analysera. Nackdelarna med en 

enkätundersökning är bland annat begränsningarna i svarsalternativen och begränsningarna 

till verbala svar av deltagarna vilket kan ge en ytlig bild och en inadekvat förståelse över 

ämnet i fokus (Polit & Beck, 2008, s. 414-424). För att resultatet i denna studie skulle vara 

trovärdigt och spegla populationen som författarna vill uttala sig om användes ett redan 

validerat mätinstrument. Djurfeldt et al. (2010, s. 104) skriver att validitet avser 

undersökningens teoretiska och begreppsmässiga relevans. Hög validitet kännetecknas av 

frånvaro av systematiska fel. Valet av frågor från COPSOQ gjordes utifrån syftet och på 

grund av dess mångsidiga användningsområden inom olika professioner och områden (jfr, 

Nübling, Stößel, Hasselhorn, Michaelis & Hofmann, 2006). Utifrån syftet skapades även egna 

frågor som testades innan studiens genomförande. Olsson och Sörensen (2007, s. 73) 

beskriver att en hög grad av överensstämmelse i resultatet vid upprepade mätningar talar för 

att mätinstrumentet har hög grad av reliabilitet. De av författarna skapade frågorna 

behandlade ålder, kön, yrkesprofession, antal år inom ambulans och möjligheten att ge god 

omvårdnad. Dessa frågor skapades för att demografiskt kunna beskriva 

undersökningsgruppen samt för att analysera data med hjälp av signifikansprövningar och 

sambandsanalyser. Validiteten eller tillförlitligheten i resultatet kan ha påverkats av 
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snedfördelningen i undersökningsgruppen och av skapandet av egna frågor i enkäten samt av 

eventuella feltolkningar från deltagarna. Det som talar för validiteten i resultatet är valet av ett 

tidigare validerat instrument samt att de eget formulerade frågorna testades innan studiens 

genomförande. 

Valet av metod och analys hade kunnat genomföras på ett annat sätt. Författarnas val av 

metod och analys med signifikansprövningar och sambandsanalyser genomfördes för att 

kunna se om vissa egenskaper hos undersökningsgruppen eller den prehospitala arbetsmiljön 

kan påverka möjligheten att utföra god omvårdnad. I resultatet visar författarna på egenskaper 

av arbetsmiljön som påverkar eller inte påverkar möjligheten att utföra god omvårdnad. En 

annan deskriptiv metod som kunnat användas är, att inte bara visa vad som påverkar utan 

också på vilket sätt dessa områden påverkar möjligheten att utföra god omvårdnad. Även en 

kvalitativ metod med intervjuer hade kunnat genomföras, vilket skulle kunna ge en djupare 

mening av resultatet. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 44-45) skriver hur den 

kvalitativa forskningsmetoden används i omvårdnadsvetenskapen för att beskriva, förklara 

och fördjupa förståelsen eller meningen över mänskliga uppfattningar och upplevelser. 

För att resultatet ska kunna generaliseras bortom genomförd studiepopulation har författarna 

använt ett redan validerat mätinstrument, alla felkällor har eliminerats och databearbetningen 

med allt från kodning till färdiga tabeller har kontrollerats. Olsson och Sörensen (2007, s. 

152-153) skriver att studier med vetenskaplig systematik och hög grad av validitet och 

reliabilitet möjliggör slutsatsen att kunna generalisera erhållna resultat. Genom författarnas 

metodbeskrivning, resultat och diskussion torde resultatet kunna generaliseras till liknande 

populationer. Att kunna generalisera till populationer med annan fördelning av kön och 

yrkesprofession kan vara svårare att göra. 

7. Konklusion

Ambulanspersonal uppger att arbetsmiljön påverkar möjligheten att utföra god omvårdnad. 

Det finns olika områden/faktorer inom arbetsmiljön som påverkar möjligheten att utföra god 

omvårdnad olika mycket. Deskriptivt framkom att hur ofta personalen utsattes för en 

arbetsmiljöfaktor avgjorde i hur hög utsträckning möjligheten att utföra god omvårdnad 

påverkades. Vid sambandsanalyser visade det sig däremot att så inte alltid var fallet. Det 

verkar i många fall vara arbetsmiljöområdet i sig som har inverkan på möjligheten att utföra 
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god omvårdnad och inte hur ofta ambulanspersonalen utsattes för en arbetsmiljöfaktor. Det 

framkom ett statistiskt signifikant samband mellan hur stort inflytande ambulanspersonal har 

över beslut som gäller deras arbete och hur nöjda de är med möjligheten att ge god 

omvårdnad. Resultatet visade att hjälp och stöd från arbetskamrater var den enskilda 

arbetsmiljöfaktorn som påverkade möjligheten att utföra god omvårdnad mest. Resultat som 

framkommit borde kunna generaliseras till andra liknande populationer. Populationer med 

helt andra egenskaper är det svårare att generalisera till. Genom resultatet uppmuntrar 

författarna till nya studier inom området med både kvantitativ och kvalitativ ansats och 

metodik. Kvantitativa metoder skulle deskriptivt kunna visa på vilket sätt olika egenskaper av 

vårdmiljön påverkar möjligheten att utföra god omvårdnad.  Kvalitativa metoder med 

intervjuer skulle kunna fördjupa och förstå detta komplexa område och ge en annan 

dimension av problematiken.
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Bilaga 1

Enkät om prehospital arbetsmiljö och omvårdnad. 

Nedanstående frågor består av utvalda delar från the Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
och av egna formulerade frågor. Urvalet och formuleringen av frågor genomfördes utifrån 
syftet med studien. De delar av frågor som tagits från the Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire är översatt till svenska av John Ektor-Andersen, Palle Ørbæk och Anders 
Pousette. De första frågorna behandlar bakgrundinformation av dig som svarar på enkäten. 
Dessa frågor kommer att vara en del av studien.  

Psykisk arbetsmiljö

Följande frågor avser din psykiska arbetsmiljö och möjligheten att ge god omvårdnad till 
patienter. Varje fråga består av två delfrågor där den första frågan behandlar din arbetsmiljö. 
Den andra frågan baseras på svaret i första frågan och handlar om hur detta påverkar dig att ge 
god omvårdnad. Oavsett om några frågor passar bättre till dig och ditt arbete än andra så 
försök vänligen att besvara alla frågorna ändå. Markera det svar som passar bäst just för dig 
(svara vänligen på alla frågor och markera med endast ett kryss för varje fråga).

5. Måste du överblicka många saker samtidigt i ditt arbete? 0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej

Allmänna Frågor
(Svara vänligen på alla frågor)

1. Ålder

 

  

________år

2. Kön

3. Yrkesprofession

0  Man
1  Kvinna

0  Ambulanssjuksköterka
1  Anestesisjuksköterska
2  Intensivvårdssjuksköterska
3  Sjuksköterska
4  Ambulanssjukvårdare
5  Annat:_________________

4. Antal år i inom ambulans       ________år



6. Försätter ditt arbete dig i känslomässigt svåra situationer? 0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej

7. Kräver ditt arbete att du fattar svåra beslut? 0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej

8. Har du stort inflytande över beslut som gäller ditt arbete? 0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej

9. Kan du påverka vem du arbetar tillsammans med? 0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej

10. Hur ofta händer det att du inte hinner slutföra alla dina arbetsuppgifter?
0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej



11. Hur ofta får du hjälp och stöd från dina arbetskamrater? 0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej

12. Hur ofta får du hjälp och stöd från din närmaste chef? 0  Alltid
1  Ofta
2  Ibland
3  Sällan
4  Aldrig/nästan aldrig

Påverkar detta möjligheten att ge god omvårdnad? 0  Ja
1  Nej

Angående ditt arbete i allmänhet.
(Svara vänligen på alla frågor och markera med endast ett kryss för varje fråga. Om frågan
inte stämmer med ditt arbete markerar du detta med ett kryss i rutan för "ej relevant".)

Hur nöjd är du med…

13. …arbetsmiljön? 0  Mycket tillfredsställd
1  Tillfredsställd
2  Otillfredsställd
3  Mycket otillfredsställd
4  Ej relevant

14. …din möjlighet att ge god omvårdnad? 0  Mycket tillfredsställd
1  Tillfredsställd
2  Otillfredsställd
3  Mycket otillfredsställd
4  Ej relevant 

15. …ditt arbete som helhet, allt inräknat? 0  Mycket tillfredsställd
1  Tillfredsställd
2  Otillfredsställd
3  Mycket otillfredsställd
4  Ej relevant

Tack för din medverkan!



Bilaga 2

Förfrågan om deltagande i enkätstudie.

Prehospital akutsjukvård och omvårdnad utgör ett komplext arbetsområde. Arbetet sker i 

omväxlande miljöer och kräver god stresstålighet och självkännedom av 

ambulanssjukvårdaren. Att en negativ arbetsmiljö påverkar personalen i en negativ riktning 

och en positiv arbetsmiljö påverkar i en positiv riktning borde vara självklart. Men hur 

patienten påverkas av vårdarens arbetsmiljö vet vi lite om idag.

Syftet med denna studie är att undersöka ambulanspersonalens erfarenheter av hur prehospital 

arbetsmiljö kan påverka möjligheten att utföra god omvårdnad.

Vi som genomför studien heter Andreas Fransson och Daniel Sundberg. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning ambulans vid Luleå tekniska universitet. 

Studien genomförs med ett frågeformulär som behandlar arbetsmiljön och i synnerhet den 

psykosociala arbetsmiljön. Frågeformuläret består av totalt 23 frågor där de 4 första frågorna 

behandlar bakgrundsinformation om dig som svarar. Uppskattad tid att svara på frågorna är ca 

10 minuter. 

Deltagande i studien är frivilligt och anonymt. Du som svarar kan när som helst avbryta och 

välja att inte vara med i studien. Efter studiens genomförande och godkännande kommer 

samtliga frågeformulär att förstöras och den färdiga studien att publiceras vid Luleå tekniska 

universitet, www.ltu.epubl.se.  

Vid eventuella frågor, kontakta oss gärna!

Andreas Fransson Daniel Sundberg Lisa Skär
Leg. Sjuksköterska, 
specialistsjuksköterskestuderande.

Leg. Sjuksköterska, 
specialistsjuksköterskestuderande.

Universitetslektor och 
docent i omvårdnad.

andfra-0@student.ltu.se sundan-0@student.ltu.se     lisa.skar@ltu.se
Tfn: 070 260 23 46 Tfn: 070 415 31 23 Tfn: 0920/49 10 00
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