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Sammanfattning 

 

För att trivas på en arbetsplats där påfrestande händelser präglar vardagen, måste det finnas 

vissa delar som gör att personalen stannar kvar och trivs med sitt arbete. Som 

ambulanssjuksköterska kan man dagligen utsättas för påfrestande händelser som kan påverka 

den enskilde och vårdandet. Vilka är då de positiva aspekterna och hur beskrivs de positiva 

delarna av att arbeta inom ambulanssjukvård?  

 

Syftet med denna studie var att belysa positiva upplevelser i ambulanssjuksköterskors arbete. 

 

En kvalitativ intervjustudie utfördes på tre olika ambulansstationer i Södra Sverige. Åtta 

informanter deltog, samtliga ambulanssjuksköterskor.  

 

Resultatet visar olika teman som belyser de positiva aspekterna med arbetet som 

ambulanssjuksköterska. Samhörighet, tillfredsställelse, ständig utveckling, variation, 

utmaning och frihetskänsla upplevdes som viktiga faktorer som upplevdes som positiva delar, 

gentemot bakgrunden med de negativa skildringarna.  

 

I diskussionen förs av författarna resonemang kring studiens genomförande samt de positiva 

upplevelserna av arbetet inom ambulanssjukvård. Slutsatsen är att de positiva upplevelserna 

har stor betydelse för personalens arbetstrivsel. Det är viktigt att ha kännedom om 

glädjeämnena inom yrket för att främja en god arbetsmiljö och hålla sig motiverad i sitt 

yrkesutförande. Har man inte kunskap om vad som är positivt med arbetet kan detta påverka 

vårdandets kvalitet i negativ riktning 

 

Nyckelord: Ambulanssjukvård, arbetsrelaterad, hälsa, ohälsa, välbefinnande, arbetsmiljö, 

ambulanspersonal. 

Keywords: Prehospital care, work-related, health, illness, wellbeing, workenvironment,  

ambulance personell 
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INLEDNING 

Inom den prehospitala vården, likt den övriga hälso- och sjukvården, kommer vårdarna ofta i 

kontakt med lidande människor vilket kan upplevas ansträngande, både mentalt och fysiskt. 

Professionen ambulanssjuksköterska innebär bland annat tunga lyft, ogynnsamma 

arbetsställningar, oregelbundna arbetstider, omedelbar beredskap, arbete under tidspress och 

förmåga att hantera allvarliga situationer med lidande och död. Trots dessa hälsorisker 

upplevs det ofta som givande att arbeta inom prehospital akutsjukvård. Mängden ansökningar 

till de högskolor som bedriver specialistutbildning i akutsjukvård med inriktning mot 

ambulanssjukvård visar att det är en populär vidareutbildning. Många verkar lockas av att 

arbeta inom den prehospitala akutsjukvården. Vad är det som gör arbete inom den 

prehospitala akutsjukvården så attraktivt? Vilka är de positiva upplevelserna med arbetet som 

ambulanssjuksköterska? Då båda författarna är nya inom den prehospitala vården väcktes 

nyfikenheten gällande detta ämnesval tidigt, då vi ville undersöka hur vårt framtida arbetsliv 

kan komma att utmärka sig beträffande de positiva egenskaperna med 

ambulanssköterskeyrket. 

 

 

BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs de grundläggande behov som människan behöver för att uppleva 

välbefinnande samt trivselfaktorer på arbetet och en beskrivning av centrala begrepp samt 

professionens innehåll. 

 

 

Människans grundläggande behov 

För att en människa skall trivas och vara tillfreds med sitt arbete krävs att vissa grundläggande 

behov blir tillgodosedda. I Kaufmann och Kaufmann (2005) beskrivs Maslows 

behovshierarki, vilken innebär att varje människa måste få sina grundläggande, biologiska 

existensbehov tillfredsställda innan individen kan nå nästa steg i denna behovstrappa. 

Översatt till arbetslivet innebär detta enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) det individen 

tjänar på arbetet, dvs. en positiv motivation i arbetslivet och vilka betingelser som är 

gynnsamma för att främja dessa. Maslows behovstrappa består av fem steg: 1, fysiologiska 

behov, 2. Trygghet och skydd, 3. Sociala behov, 4. Uppskattning och bekräftelse, 5. 

Självförverkligande- utveckling av de egna förmågorna och egenskaperna. 

 

 

Fysiologiska behov 

 

Den första behovsnivån är det fysiologiska behovet och de biologiska drifterna, dvs. det som 

är helt grundläggande för individens överlevnad och anpassning. I arbetslivet innebär detta 

exempelvis en minimilön som gör det möjligt för individen att tillgodose sina mest 

grundläggande behov.  

 

 

Trygghet och skydd 

 

Den andra behovsnivån innefattar trygga omgivningar runtomkring individen och som 

skyddar mot fysisk och psykisk skada. Översätts detta till arbetslivet så menas t.ex. 
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grundläggande skyddsåtgärder i arbetsmiljön och en visshet för individen om att få behålla 

jobbet.  

 

 

Sociala behov 

 

Den tredje behovsnivån innefattar det sociala i en individs liv, allt från att ha vänner eller en 

partner till arbetskamraterna. Hos dessa personer kan man finna stöd och acceptans.  

 

 

Uppskattning och bekräftelse 

 

Den fjärde behovsnivån är uppskattning. I arbetslivet kan detta innebära uppskattning och 

feedback från exempelvis patienter, chefer eller kollegor. Med uppskattning kommer 

självförtroende och fungerar även som en motivationsfaktor.  

 

 

Självförverkligande 

 

Den sista behovsnivån är självförverkligande. I denna utvecklar individen de anlag, förmågor 

och egenskaper som denna besitter och förverkligar sina potentialer. Detta innefattar ett behov 

av variation och utmaningar i yrket (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

 

 

Kompletterande faktorer 

 

I Rubenowitz (2004) skildras faktorer som påverkar välbefinnandet och arbetslivet, förutom 

de fysiologiska behov och trygghetsbehov som beskrivs i Maslows behovstrappa. Dessa är 

uttryckta i arbetsmiljötermer som; Att individen har goda möjligheter till egenkontroll av 

arbetsmetoder och arbetstakt, utan alltför långt driven styrning av tekniken eller 

arbetsledningen. Vidare behövs någon form av social status i arbetet, dvs. ansvar över egna 

arbetet, deltagande i planering och medverkan i beslut gällande den egna arbetssituationen. 

Vidare menar Rubenowitz (2004) att individen behöver kunna utvecklas i sitt arbete, 

stimuleras och erbjudas möjligheter att lära och gå vidare. I arbetet behövs även en fysisk 

rörelsefrihet och en social kontakt och gemenskap med arbetskamrater och kollegor under 

arbetet. Det behövs även variation och hanterbara utmaningar så att de anställda upplever att 

deras egna förmågor och egenskaper kan komma att användas i arbetet, även att individen får 

ta egna initiativ uppkom.  

 

Rubenowitz (2004) tar även upp att arbetsuppgifter som är varierande brukar påvisa ett 

positivt samband mellan trivsel och produktivitet. Här framställs även faktorer som av stor 

betydelse inverkar på en positiv arbetsattityd, dessa är; upplevelse av framgång i arbetet, 

uppskattning för ett gott utfört arbete, att arbetet ger upphov till stimulans och utveckling samt 

ett arbete med eget ansvar. Vad som då kännetecknar en god arbetsmiljö beskrivs i 

Rubenowitz (2004); egenkontroll i arbetet, dvs., individen har till viss del möjlighet att själv 

styra arbetstakten och sättet att utföra arbetet på. Ett arbetsklimat som är positivt, dvs. ett gott 

samarbete mellan chef och kolleger sinsemellan. Stimulans från arbetet, att arbetet ger 

möjlighet att använda sig av sina egna egenskaper och kunskaper. God arbetsgemenskap, 

trivsel och kontakt med arbetskamraterna, samt optimal arbetsbelastning, vilket innebär att 

belastningen både på det fysiska och psykiska planet bör vara optimal. I en studie av Aasa 
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(2005) betonas vikten av att inte negligera arbetsmiljön och riskfaktorerna som den innebär 

för ambulanspersonalen. I arbetsmiljölagen (1977) beskrivs att arbetsmiljön omfattar alla 

faktorer och förhållanden i arbetet och dessa beskrivs som; tekniska, fysiska, 

arbetsorganisatoriska, sociala, samt arbetets innehåll.  

 

 

Hälsa, välbefinnande, ohälsa och lidande 

Världshälsoorganisationen (1946) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. Det är viktigt att veta vad hälsa och ohälsa innebär för 

individen och vad det är som gör att individen upplever de olika faktorerna samt hur dessa 

kan påverkas för att få en ökad förståelse över varför människor upplever hälsa samt ohälsa. 

Översatt till arbetslivet är det också viktigt att få en ökad kunskap och förståelse över vad det 

är som gör att personalen kan uppleva hälsa i arbetet samt ohälsa. I arbetsmiljölagen (1977) 

beskrivs även att arbetsgivaren har skyldigheter att förebygga ohälsa och olyckfall i arbetet. 

Hälso- och sjukvårdslagen (§ 2, 1982:763) framhäver att hälso- och sjukvården skall arbeta 

för en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Begreppet hälsa tas upp i 

Eriksson och Herberts (1992) som att hälsa är mångdimensionell och utgår från t.ex. den 

kroppsliga, själsliga och andliga dimensionen. Hälsa är relativ i förhållande till människan 

och hennes aktuella livssituation och kultur. I Eriksson (1995) beskrivs hälsa att uppleva sig 

som en hel människa.  

 

Eriksson (2000) tar upp begreppet hälsa som något som finns naturligt och ursprungligt hos 

människan. Ohälsa beskrivs däremot som en följd av att människan mött olika slag av hinder 

och med större eller mindre framgång lyckats bemästra dessa hinder. I Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskrivs vårdandets mål som att lindra eller förhindra 

lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande. Välbefinnandet förutsätter att 

människan för det första erkänner att lidandet finns, samt för det andra vågar vara i lidande. 

 

I Antonovsky (2005) beskrivs att det är i balansgången mellan hälsa och ohälsa som 

människans känsla av sammanhang utvecklas, detta beskrivs som KASAM. Kasambegreppet 

skildrar människans förmåga att kunna hantera situationer i livet som är påfrestande och 

KASAM består av delarna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Där begriplighet 

enligt Jonsson (2004) står för det som är förståeligt och begripligt, människan kan definiera 

och strukturera de externa och interna stimuli som denna utsätts för, ex. död, olycka och 

misslyckanden. Ordet hanterbarhet enligt Antonovsky (2005) innebär hur människan klarar 

olika påfrestningar i livet och vilka resurser människan har för att klara dessa. Det sista ordet 

meningsfullhet som finns beskrivet innebär människans eller individens motivation med livet 

och att det finns en känslomässig innebörd i livet, eller som Jonsson (2004) nämner en 

mening med livet och att människan upplever delaktighet. 

 

Kasambegreppet kan sammanfattas över hur människor hanterar olika problem på ett 

framgångsrikt sätt, vilket leder till en bättre hälsa och därmed en ökad livskvalité. Personer 

med svagare KASAM har svårt att hantera stressfaktorer som människan utsätts för och en 

upplevelse av låg självkänsla och hopplöshet infinner sig. Stressorer i arbetsmiljön tas upp i 

Kaufmann och Kaufmann (2005) vilket beskrivs som arbetsfaktorer, vilket innebär, arbetstid, 

ansvar, fysisk arbetsmiljö och överbelastning. Vidare beskrivs individens roll i organisationen 

som ett begrepp, detta innebär exempelvis en rollkonflikt. Karriärutveckling beskrivs även 

detta som en typ av stressor, det kan t.ex. vara orealiserade ambitioner eller en 

karriärsutveckling som överskrider individens egna förmåga. Sociala relationer är en annan 
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faktor som tas upp, detta beskrivs bli en stressfaktor om det sociala stödet eller sociala 

kontakten för individen är för liten. Den sista stressfaktorn som beskrivs relateras till 

organisationsstruktur eller organisationsklimatet, detta innebär individens delaktighet i 

beslutsfrågor, samt engagemang i arbetet. Vid bristande roll i organisationen kan även detta 

leda till stress hos de flesta människor enligt Kaufmann och Kaufmann (2005).  

 

Begreppet lidande tas upp av Eriksson (1994) och beskrivs som en kamp mellan det onda och 

det goda och mellan lidandet och lusten. Liv, död, lidande och lust utgör enligt Eriksson 

kärnan i allt mänskligt liv. Dahlberg et al. (2003) beskriver lidande inom den prehospitala 

vården, och de som berörs av detta är människor med ohälsa, sjukdom, trauma samt anhöriga 

och närstående. Ohälsa och lidande beskrivs även som en förlorad förmåga, en förlorad 

tillgång till livet och världen. Lidande och ohälsa innebär att man fortfarande vill men inte 

kan (Dahlberg et al., 2003).  

 

 

Omvårdnadsbegreppet 

Inom ambulanssjukvården likt den övriga hälso- och sjukvården är omvårdnadsbegreppet 

centralt i yrkesutövandet och i vårdandet. För att förstå vad detta innebär följer nedan en 

beskrivning av olika centrala begrepp för att öka förståelsen för det prehospitala 

yrkesutövandet. Som sjuksköterska eller vårdare består den professionella kunskapen både av 

teoretisk och praktisk kunskap (Bentling, 1995; Wireklint Sundström, 2005). Begreppet 

vårdare som författarna även nämner längre ner i löpande text, beskrivs i Nyström (2003) och 

definieras som de kategorier av vårdgivare som vanligen benämns som omvårdnadspersonal 

dvs., sjuksköterskor och undersköterskor. Begreppet omvårdnad beskrivs i Lindberg- Sand 

(1993) som ”omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och genomföra handlingar 

som hör till det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, friskhet, förebygga ohälsa sjukdom 

samt återställa och bevara hälsa och friskhet”. Vårdandets grundmotiv är enligt Dahlberg et al. 

(2003) att vilja en annan människa väl. Detta yttrar sig bland annat att genom att vårdaren har 

en respekt och ödmjukhet inför patienten. Vidare menar Dahlberg et al (2003) att vårdandet är 

att förstå något naturligt och ursprungligt hos den andra människan. Människan beskrivs som 

en enhet där kropp, psyke, själ och ande är olika begreppsliga aspekter av denna enhet, där 

begreppet hälsa framställs vara en upplevelse över att vara en hel människa. I Kirkevold 

(1994) beskrivs det slutgiltiga målet med omvårdnaden som en förbättrad hälsa för patienten.  

 

 

Ambulanssjukvård 

För att förstå ambulanssjuksköterskans arbete är det viktigt att förstå vad prehospital 

akutsjukvård och ambulanssjukvård innebär samt vilka krav som ställs på arbete inom detta 

kunskapsområde. Prehospital akutsjukvård är enligt Dahlberg et al. (2003) detsamma som 

ambulanssjukvård, men innebär den vård och behandling som ges utanför sjukhus eller 

liknande, på skadeplats, samt under transport till sjukhus eller motsvarande enhet i ambulans, 

akutbil, helikopter eller annat fordon. Wireklint Sundström (2005) tar upp att 

ambulanssjukvårdens övergripande syfte är att bistå människor som befinner sig i en 

nödsituation. Ambulanssjukvården beskrivs i Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2006) 

börja redan då larmcentralen kontaktas och någon begär en ambulans. Beroende på symptom 

och tillstånd prioriteras uppdraget olika beroende på hur snabbt larmcentralen bedömer att 

ambulansen skall vara på plats hos den som är i behov av den.  
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Det är alltid patientens behov som är avgörande för vilka insatser som en vårdare skall utföra, 

Dahlberg et al. (2003). I den prehospitala akutsjukvården förekommer i princip samma sorts 

lidande som i vården i övrigt. För patienten innebär att behöva ringa ambulans en slags 

hjälplöshet, att patienten blir tvungen att fråga om hjälp och hamna i en beroendeställning, 

vilket i sig kan innebära ett lidande, Dahlberg et al. (2003). I Ahl, Nyström och Jansson 

(2005) beskrivs att de patienter som är i behov av en ambulans upplever en känsla av 

bristande kontroll och att man inte klarar av att hantera den rådande situationen själv. 

Patienten kan även uppleva att självbestämmandet minskar, där sårbarheten och rädslan för att 

dö kan infinna sig, Elmqvist, Fridlund, Ekebergh (2008).  

  

I SOSFS (2009) beskrivs hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens inom 

ambulanssjukvård. Vårdgivaren (arbetsgivaren) skall ansvara för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inom ambulanssjukvården har den kompetens som krävs för att kunna ge 

akut prehospital akutsjukvård under ett ambulansuppdrag. Vidare skall arbetsgivaren ansvara 

för att en ambulans är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att 

administrera läkemedel i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 

2000). 

 

Dahlberg et al. (2003) beskriver att den prehospitala akutsjukvården innebär att vårdaren 

måste kunna integrera kunskap från både det medicinska och vårdvetenskapliga fältet med sin 

praktiska erfarenhet, vilket innebär att kunna bedöma aktuell situation och vilka 

vårdhandlingar som bör prioriteras.  

 

I Dahlberg et al. (2003) beskrivs att ambulanssjukvården idag innebär sjukvårdens förlängda 

arm och att vårdarna redan i ambulansen kan påbörja behandling på plats hos patienten. 

Wireklint Sundström (2005) beskriver att det inom ambulanssjukvården idag finns en strävan 

att så snabbt som möjligt ordna det oordnade, strukturera det ostrukturerade, kort sagt 

bestämma det obestämda för att kunna ge medicinsk hjälp. Det är ett behov av att snabbt 

bedöma patientens tillstånd och vilka åtgärder som då är nödvändiga.  

 

Dahlberg et al. (2003) menar att vårdaren är beroende av sin kollega, då den prehospitala 

akutsjukvården beskrivs som en slags parvård. Detta innebär att man som vårdare måste ha 

tillit för varandra då olika vårdmiljöer skiljer sig samt där verbal kommunikation ibland inte 

är möjlig. Vidare tas det upp att både omvårdnaden och behandlingen inom 

ambulanssjukvården präglas av korta möten med patienten vilket innebär att vårdaren under 

en kort tid och kanske även i en akutsituation skall etablera en god relation med patienten.  

 

Bedömningen av patienten i ambulanssjukvård innebär vidare enligt Wireklint Sundström 

(2005) att vårdarna är förberedda samtidigt som den är oförberedda, vilket innebär att de är 

förberedda på att vara oförberedda. Detta innebär att bedömningen av patienten påbörjas 

innan vårdarna kommit fram till patienten och den faktiska situationen. Att fortlöpande göra 

bedömningar och att göra omprioriteringar utgör vårdandets villkor inom ambulanssjukvård, 

detta innebär att vårdarna anpassar sig efter situationen och göra fortlöpande bedömningar då 

både bedömningen och vårdandet måste anpassas till förändringarna (Wireklint Sundström, 

2005).  
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Hälsa och ohälsa inom ambulanssjukvård 

Tidigare forskning inom ämnet berör nästan uteslutande negativa delar med att arbeta inom 

ambulanssjukvård t.ex. hur arbetsmiljön ser ut samt vilka konsekvenser detta kan leda till för 

ambulanspersonalen. Se vidare i Jonsson och Segesten (2004), Wiitavaara, Lundman, 

Barnekow-Bergkvist och Brulin (2006), Sterud, Ekeberg och Hem (2006). 

 

 I en studie av Wiitavaara et al. (2006) undersöktes dock en upplevelsebaserad bild av hälsa 

och ohälsa relaterad till arbetet inom ambulanssjukvård. Resultatet visade att 

ambulanspersonalen upplevde både positiva och negativa hälsoaspekter inom yrket och att 

balansen däremellan var viktig för helhetsupplevelsen. De aspekter som vägde upp det 

positiva i helhetsupplevelsen var att man kunde uppleva spänning och utmaningar, ha frihet 

och flexibilitet och att man upplevde att man ”var någon” och kunde göra en skillnad samt att 

man kände sig som ”en i gänget” bland arbetskamraterna. Fram till nyligen har ambulansyrket 

fått begränsad uppmärksamhet från forskare men under senare år har forskare kommit till 

insikt om att ambulanspersonal löper ökad risk att utveckla arbetsrelaterade hälsoproblem 

Sterud et al. (2006). 

 

I tidigare forskning framkom en rad studier som skildrade många negativa delar av yrket och i 

en kartläggning av arbetsmiljön gällande ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare 

gjord av arbetsmiljöverket redovisas att de flesta avvikelser som studerats hänförs till 

trafikmiljön, hot och våld, fysisk belastning samt stress. Arbetsmiljöverket, (1998) 

 

I Jonsson (2004) beskrivs att sjukvårdspersonal som arbetar inom områden med hög stressnivå 

ex akutmottagning eller ambulanssjukvård löper stor risk att få symptom som en reaktion på 

denna stress. Fysiska symptom beskrivs enligt Jonsson och Segesten (2004) att bland annat 

vara huvudvärk, kraftlöshet, muskelvärk, illamående, sömnrubbningar m.fl. I Aasa (2005) 

beskrevs att ambulanspersonalen i studien hade uppvisat symptom i form av skelettsmärta, 

detta beskrivs även i Suserud och Svensson (2009) där det påvisas att ambulanspersonal både 

i Sverige och i andra länder exempelvis har skelettsmärta i kroppen, vilket även skildras i 

Arbetsmiljöverket (1998). Långvarig arbetsrelaterad stress leder ofta till emotionella symptom 

vilka beskrivs vara aggressivitet, irritabilitet, överkänslighet samt misstänksamhet, dessa 

beroende på att man inte kunnat hantera alla de stressorer i sitt arbete som man utsätts för. 

Jonsson och Segesten (2004).  

 

Suserud och Svensson (2009) beskriver arbetet inom ambulanssjukvården som givande men 

även att det finns vissa hälsorisker med arbetet. Dessa hälsorisker beskrivs vara att det innebär 

ett arbete som är tungt fysiskt och då med tanke på tunga lyft, ogynnsamma arbetsställningar 

men även som tungt psykiskt då det innebär att vårdarna får uppleva patienters och anhörigas 

lidande på olika plan. Jonsson och Segesten (2004). 

  

Att arbeta inom ambulanssjukvård beskrivs i Wiitavaara et al (2006) ofta som stimulerande, 

spännande samt utmanande men innebär också vissa hälsorisker. Dahlberg et al. (2003) 

beskriver att arbetet inom den prehospitala akutsjukvården kräver hög stresstålighet och att 

vårdare inom ambulanssjukvården har ett utsatt arbete där fysisk och psykisk stress 

förekommer. Detta framhävs även av Jonsson och Segesten (2005). Vidare menar Dahlberg et 

al. (2003) att vårdarnas utsatthet och ohälsa på grund av stress kan innebära konsekvenser för 

vårdandets kvalité. Detta antagande beskrivs även i Jonsson och Segesten (2004) där det 

framhävs att ambulanspersonal som är stressade och emotionellt utmattade är mindre benägna 

att ge en optimal vård. I Arnetz och Arnetz (2001) påvisas också att vårdare som utsätts för 

hot eller våld påverkas negativt i sitt arbete vilket innebär att vårdkvalitén sjunker och att 
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personalen ofta känner sig mer stressade. Psykiskt då det innebär en riskfylld tillvaro vilket 

Jonsson (2004) beskriver som att de människor som arbetar inom ambulanssjukvården är 

traumatiska händelser i form av mänskligt lidande samt död en oundviklig del av arbetet. 

 

Jonsson et al (2004) delar detta då även de beskriver yrket som att arbeta under tidspress och 

förmåga att hantera allvarliga situationer med lidande och död. Jonsson (2004) påvisar att det 

förekommer att ambulanspersonal blir utsatta för våldsamma situationer, vilket även Keely 

(2002) tar upp då det beskrivs att sjuksköterskor löper tre gånger så stor risk än någon annan 

yrkeskategori för att bli utsatta för hot och våld. Arnetz (2001) studie visar att det officiella 

arbetsskaderegistret i Sverige; (ISA-information om skador i arbetet) för perioden 1985-1995, 

att antalet våldsincidenter inom vården ökade för varje år. I Arbetsmiljöverket (1998) beskrivs 

att  41 % av de anställda i kartläggningen utsatts för hot eller trakasserier senaste året då 

studien gjordes. Jonsson (2004) menar att utsättas för våld eller drabbas av livshotande 

sjukdom, vara med om olyckor och katastrofer utsätter både det fysiska och psykiska 

välbefinnandet hos människan för stora påfrestningar.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska innebär både positiva och negativa hälsoaspekter 

relaterade till yrkesutövningen. Balansen mellan det som upplevs som positivt och det som 

upplevs som negativt är viktig för helhetsupplevelsen. Forskningen har dock mestadels berört 

de negativa hälsoaspekterna. Det är förvisso viktigt att känna till vilka dessa är för att undvika 

att utveckla besvär men det är också viktigt att belysa de positiva aspekter som finns. Detta 

för att det annars kan finnas risk för att de negativa aspekterna tar överhanden och leder till en 

negativ självbild i yrkesidentiteten och bristande motivation i yrkesutövandet, vilket i sin tur 

kan innebära konsekvenser för vårdandets kvalitet. Därför är det viktigt att få ökad kunskap 

om de positiva aspekterna av att arbeta som ambulanssjuksköterska. De frågeställningar som 

var centrala löd; Hur trivs du som ambulanssjuksköterska med ditt yrke och kan du beskriva 

vad det är som gör att du trivs med ditt arbete inom ambulanssjukvård? 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva positiva upplevelser i ambulanssjuksköterskors arbete. 

 

 

METOD 

Informationssökning gällande tidigare forskning inom tänkt område gjordes av författarna för 

att få en överblick över kunskapsområdet samt för att val av metod skulle bestämmas. Att 

arbetet inom ambulanssjukvården hade positiva och negativa aspekter stod klart efter sökning 

av tidigare forskning och att de positiva aspekterna var begränsade. De negativa aspekterna 

framstod som klart dominerande. Syftet med studien var att ta reda på upplevelsen av de 

positiva aspekterna med ambulanssjuksköterskors arbete och för att undersöka dessa 

upplevelser bedömdes att en intervjustudie skulle komma att bli relevant gentemot beskrivet 

syfte. 
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Ansats 

För att uppnå studiens syfte valde författarna en kvalitativ intervju med ett öppet 

livsvärldsperspektiv. Den kvalitativa intervjun innebär bland annat att man ställer enkla och 

raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2005), 

detta använde sig författarna av i intervjuförfarandet. Dahlberg (1997) menar att intervjun 

vänder sig till människornas livsvärld. Författarna utgick ifrån ett livsvärldsperspektiv där 

författarna även gick ”till sakerna” genom att intervjupersonerna möttes som subjekt i en 

forskningsdialog. Intervjuarna strävade efter att inte ta något för givet utan att ställde frågor 

och gjorde kommentarer på ett sådant sätt att den intervjuade berättade mer och detta i 

enlighet med (Dahlberg, 1997). Dahlberg et al. (2003) menar att en kvalitativ intervju innebär 

att forskaren genom intervjun fångar händelser och erfarenheter ur informantens livsvärld, 

vilket författarna tänkte på innan förfarandet. Kaufmann och Kaufmann (2005) beskrivs att 

man vill att ”fenomenet skall tala för sig själv”. Den kvalitativa intervjun enligt Dahlberg 

(1997) är varken strukturerad eller ostrukturerad, utan det optimala beskrivs som en 

balansgång däremellan. Författarna valde intervjuer som i låg grad var strukturerade då en 

öppenhet inför det som informanten uttryckte skulle vidhållas. Samtidigt var det av stor vikt 

att ingångsfrågan skulle balansera mellan en struktur och en öppenhet, för att informanterna 

skulle uppleva sig trygga och på så vis våga beskriva sin livsvärld, vilket även styrks i 

Dahlberg (1997). 

 

Kvale (1997) indelar den kvalitativa intervjustudien i sju stadier. Dessa har författarna utgått 

ifrån under studiens genomförande och dessa är; 

 

1) Tematisering  

2) Design  

3) Intervjuandet  

4) Överför till bearbetningsbar form  

5) Bearbetning och analys  

6) Resultatet  

7) Rapportering  

 

Tematisering innebär att man utformar ett syfte med studien och klargör vilket eller vilka 

problemområden man är intresserad av. Design innebär att man planerar studien i dess 

detaljer och ser på de i förhållande till alla de senare studierna samt mot bakgrund av syfte 

och perspektiv. Intervjuandet innebär att man utför intervjuerna så som planerat och att man 

är uppmärksam på de svar man får samt relationen mellan den intervjuande och den som 

intervjuar. Överför till bearbetningsbar form innebär att materialet bearbetas, analyseras och 

tolkas. Bearbetning och analys innebär att man har ett teoretiskt perspektiv som bas och att 

man bearbetar och analyserar det tillgängliga resultatet. Resultat analysens som genomfördes 

enligt punkt fem bör nu ha gett ledtrådar till resultat, vilket resultat den kan tänkas få fram. 

Rapportering innebär att det är dags att skriva rapporten. Tolkningen skall följa det teoretiska 

perspektivet som författarna valt. Här presenteras också etiska överväganden (Kvale, 1997).  

 

Genomförande 

Författarna kontaktade verksamhetscheferna på två ambulansstationer i södra Sverige. Efter 

verksamhetschefens godkännande för intervjuer skickades även ett informationsbrev om 

studiens syfte, innehåll och utförande till vardera chefen för påskrift samt ytterligare 

godkännande. Detta ansågs även lämpligt enligt Trost (2005) där kontakt per brev förbereder 
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vederbörande. Vederbörande ombads även av författarna att välja tre till fyra personer vardera 

som de ansågs vara lämpliga för att delta i studien.  

 

En provintervju utfördes på en av stationerna för att undersöka huvudfråga samt eventuella 

följdfrågor som kunde tänkas bli relevanta gentemot studiens syfte. Denna intervju ingick 

dock inte i studien då författarna såg denna som ett övningstillfälle inför kommande 

intervjuer.  

 

Datainsamling 

 
Intervjuerna utfördes på de olika ambulansstationerna i en ostörd miljö, efter att informanten 

som nämnt tidigare gett sitt samtycke och blivit informerad av studiens syfte och innehåll. 

Intervjuerna spelades därefter in elektroniskt, samtidigt som stödanteckningar gjordes av den 

ena författaren under tiden. Båda författarna var med under intervjuerna då ämnet som valts 

inte upplevdes som ett känsligt ämne, samt att detta godkändes av informanterna själva. 

Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats, en miljö som författarna ansåg vara en 

trygg och välbekant miljö, vilket Dahlberg (1997) påvisar fördelen med. Tidsåtgången för de 

olika intervjuerna pendlade mellan 15 och 30 minuter och ingen av intervjuerna avbröts på 

grund av uppdrag. Efter datainsamlingen genomfördes en transkribering av intervjuerna av 

författarna. Transkribering enligt Kvale (1997) innebär att någonting ändrar form och i detta 

fall ändrades intervjuerna från tal till text, vilket även styrks i Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008). I föreliggande studie skrevs intervjuerna ut ordagrant samtidigt som 

stödanteckningar och observationer skrevs ner under intervjun och fångade upp detaljer som 

inte kom fram elektroniskt och kompletterade på så vis den transkriberade texten, vilket enligt 

Dahlberg et al. (2008) innebär den icke verbala kommunikationen som kompletterar det 

transkriberade materialet och ger en helhet av intervjun. 

 

Informanter 

Inklusionskriterierna för de tänkta informanterna var att de hade minst två års erfarenhet som 

ambulanssjuksköterska och att de var positivt inställda för deltagandet som även beskrevs var 

frivilligt. Den ena stationen en mindre med två dygnsbilar där personalen arbetade hela dygn 

på helger, vardagar innebar delade dygn. Inom verksamheten fanns även möjligheter till 

utbildnings- samt utvecklingsdagar och ett gott stöd kolleger och chef emellan. Den andra 

stationen innebar en större verksamhet med 5 dygnsbilar. Även här beskrevs att det fanns 

möjlighet till utbildningsdagar även om dessa hade blivit färre under årens lopp. Båda 

stationerna var fräscha interiört och personalen hade tillgång till en gymavdelning. Detta 

resulterade slutligen i ett urval av totalt 8 stycken informanter, sex män och två kvinnor i 

åldrarna 30-50 år, där tid och plats bestämdes innan genomförandet. Samtliga hade arbetat 

minst två år inom yrket och totalt mellan (2 och 23 )år inom ambulanssjukvården. Alla 

intervjuade var ambulanssjuksköterskor och samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i 

studien efter information om studiens syfte.  

 

Dataanalys  

Bearbetning av data innebär att data analyseras och struktureras för att slutligen 

sammanställas i en resultat beskrivning, allt i enlighet med Dahlberg et al. (2008) och denna 

dataanalysmetod valde författarna att använda sig utav. Dataanalysen beskrivs som att bestå 

av tre faser som vilka beskrivs som helhet-delar-helhet. Den första fasen beskrivs som den 

bekantgörande fasen. Den innebär att forskaren läser det utskrivna datamaterialet som en 
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helhet och får en första förståelse för den. Här är det också viktigt att det vidhålls en öppenhet 

inför texten och meningarna som finns i materialet. Forskaren kan känna sig färdig med den 

första fasen då en god förståelse och känsla för helheten i texten erhållits.  

 

Den andra fasen beskrivs vara den egentligt analyserande fasen. Det är i denna fas som det 

verkliga arbetet med att förstå den betydelse som lästs i sin helhet börjar. Denna fas innebär 

att man fördjupar förståelsen. För att detta skall vara möjligt måste texten delas upp i mindre 

delar. Eftersom man inte kan analysera hela texten på en gång och för att få en djupare 

förståelse av de uppgifter som texten innehåller, delas texten upp i mindre segment som kallas 

meningsenheter. Forskaren söker därför efter meningsbärande enheter i texten (Dahlberg et 

al., 2008). 

 

Den tredje fasen innebär att texten åter behandlas som en helhet. Detta innebär att analysen 

och resultaten sammanställs i lämplig form. Syftet med analysen är att beskriva, förstå och 

tolka data samt att sammanställa dem så de blir hanterbara och presenterbara vilket innebär att 

de beskrivs med ny förståelse att det förstås av andra än forskaren själv (Dahlberg et al., 

2008).  

  

Det transkriberade materialet lästes av författarna i enlighet med Dahlberg et al. (2008) först 

som en slags bekantgörande fas, där det utskrivna materialet lästes igenom var för sig av 

författarna till en början, för att de skulle skapa sig en helhetsbild samt en första förståelse 

över den lästa texten. Senare jämfördes läsningen för att se om samma helhetsförståelse 

uppnåtts av författarna, detta även för att stärka validiteten av studien. När författarna var väl 

förtrogna med texten och helheten upplevdes bekant som nämnt av de båda, började så 

småningom de olika meningsenheterna att framträda i enlighet med Dahlberg et al. (2008) och 

den analyserande fasen, vilken präglas av de frågor som ställs till texten om vad som sägs, hur 

det sägs och vad innebörden är. Texten indelades sedan i mindre delar och författarna sökte 

efter meningsbärande enheter i texten som på så vis skulle svara på de frågeställningar som 

författarna ställt. Svaren som hittades i texten markerades tydligt då de ansågs besvara frågan 

samt verkade intressant i förhållande till studiens syfte.  

 

Exempel på meningsenheter som författarna arbetade fram; 

Helhet   Delar  Helhet   
 

Vi har ju inte bara ett yrke,  Flera yrken i ett Det är väldigt 

det är ju väldigt många yrken i ett.   många olika yrken i ett 

 

Till skillnad från att arbeta inne på  Vi har en patient som Vi har ju en patient åt 

sjukhuset så har vi i ambulansen en får all uppmärksamhet gången och vi ger ju  

patient åt gången och till denna   100% till den patienten 

ger vi allt, dvs. 100%.     

 

 

 

 

Genom att kontinuerligt jämföra de meningsbärande enheterna med varandra observerades 

likheter, skillnader och nya uppfattningar samt innebörder började så småningom att växa 

fram. Det är av stor vikt att först presentera det väsentliga grunddragen i fenomenet och sedan 

beståndsdelarna, annars är det svårt att se vad beståndsdelarna består av (Dahlberg et al., 

2008). Innebörderna resulterades slutligen i sex olika teman efter en ständig växling mellan 
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helhet och delar där texten till slut åter behandlades som en helhet och presenteras i resultatet 

som följer nedan, utifrån de teman som uppkom. Skilda uppfattningar definieras tillsammans 

enligt Dahlberg et al. (2008) som en intersubjektiv förståelse av det aktuella objektet och det 

är uppfattningarna som kategoriseras och inte personerna. Tillförlitlighet, trovärdighet samt 

studiens överförbarhet  framställs vidare och mer utförligt i metoddiskussionen.  

 

Etiska överväganden 

En övervägning kring studiens nytta gentemot risk har gjorts och etiska aspekter har 

diskuterats. Eftersom studien berör ambulanspersonalens arbete har en aspekt kring risk och 

nytta gjorts eftersom det kan tänkas att resultatet kan komma att påverka deltagarnas framtida 

anställning inom ambulanssjukvården på så vis att författarna skulle finna delar som var till 

arbetets nackdel, vilket kunde få informanterna att tveka på sitt yrkesval. Dock upplevdes att 

nyttan övervägde då det är en studie som framställer positiva aspekter av ambulansarbetet. 

Uppgifter som kunde identifiera någon deltagare togs bort och informanterna informerades 

om att de när som helst kunde avbryta intervjun som även var frivillig, detta beskrevs även i 

de utskickade breven till cheferna. Detta innebar att kravet på information, samtycke, 

anonymitet och konfidentialitet kunde uppfyllas och detta i enlighet med Kvale (1997) samt 

Vetenskapsrådet (2003). 

 

 

 

RESULTAT 

Resultatet beskrivs nedan i sex olika teman, vilka stärks med citat från informanterna i 

studien. Dessa teman beskrivs som samhörighet, tillfredsställelse, ständig utveckling, 

variation, utmaningar, frihetskänsla. I resultatet framgår vad personalen upplever som 

positivt med arbetet inom ambulanssjukvård. Trots en del påfrestande inslag i arbetet 

framkom det att i arbetet som ambulanssjuksköterska att större delen av arbetet var givande 

och där kollegialt samspel, utmaningar, variationen, frihet under ansvar, problemlösning mm 

var en stor del av vardagen och positiva aspekter av arbetet. 

 

 

Samhörighet 

Samhörigheten i gruppen var av stor betydelse för välbefinnandet och arbetsplatsen. 

Intervjudeltagarna uttryckte att de mådde bra av en god stämning bland arbetskamraterna. Att 

de hade roligt med varandra gav en trygghet och var ett av glädjeämnena med yrket. Även om 

ett nytt rotationssystem hade gjort att man inte jobbade med samma kollega under lika lång tid 

som förut så beskrevs det ändå att man arbetade tätt med varandra och ofta utsattes för 

speciella situationer så var det absolut nödvändigt att man hade en fungerande grupp. Det var 

av stor vikt att kunna lita på varandra eftersom detta i vissa fall kunde vara avgörande i 

situationer där det krävdes problemlösningar av olika slag. Även att man var öppen med sina 

känslor var en viktig del i det kollegiala samspelet för att kunna bearbeta och gå vidare ur 

svåra situationer. Den råa men hjärtliga humorn var också en viktig aspekt för trivseln men 

kunde också ses som ett verktyg att hantera de svåra delarna med yrket. I vårdsituationer där 

man upplevde att man var oense kollegerna sinsemellan betonade många av deltagarna att det 

var viktigt att man visade sig professionell inför patienten och dennes närstående och inte 

började argumentera emot varandra då patienten kunde höra. 
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”Vi blir ju nästan som en andra familj, man skrattar, gråter, blir arga och irriterade på 

varandra ibland… Ja för det blir man när man jobbar så tätt som vi faktiskt gör, men i det 

stora hela så är det väldigt trevligt med kollegorna.” 

 

Alla dessa delar med tillit, öppenhet och humor gjorde att gruppsammanhållningen stärktes 

och man fann en känsla av trygghet och stöd bland sina kollegor. Man blev sammansvetsade 

på ett sätt som kanske är mer sällsynt på andra arbetsplatser och detta kunde ge en 

meningsfullhet med att stanna kvar i yrket då man upplevde motgångar. 

 

”Alltså till att börja med så kan man säga att jobba i lag är väldigt, väldigt trevligt… Man 

blir rätt så tighta, man är med och delar med- och motgångar med en grupp som man känner 

ganska så väl till slut.” 

 

 

Tillfredsställelse 

Att kunna hjälpa människor beskrivs som en välbehagskänsla och en stimulerande upplevelse 

av informanterna. De flesta patienter och anhöriga som vårdarna möter beskrivs som 

tacksamma och lättade över att ambulanspersonalen kommer och hjälper den sjuke. 

Människor som ringer ambulans gör det för att behöver hjälp och oftast vill att någon skall 

komma. Detta gör att ambulanspersonal oftast känner sig välkomna, behövda och 

uppskattade. Att vara ödmjuk gentemot patienter och anhöriga beskrevs som en viktig del i 

yrket. Att lyssna på patienten, visa respekt samt att vara ödmjuk i de olika patientsituationerna 

beskrevs som en viktig ståndpunkt. 

 

”Senast jag jobbade så var vi hämtade en bröstsmärta på ett ställe med en redig infarkt i alla 

bröstavledningar, att få den patienten att känna sig trygg, och att smärtan försvinner det är 

en oerhörd tillfredsställelse och dessutom kunna ta de besluten på egna mandat.” 

 

”Vi gjorde vad vi kunde och det hjälpte inte ändå, men det är det lättare att acceptera att det 

går svårt när man vet att man gjorde sitt bästa, ett bra jobb ändå, man hittar glädjeämnen i 

sorgen… Det kanske låter konstigt men så är det.” 

 

Att se insatsen räddat liv, varit med och förkortat vårdtid eller få känslan av att ha gett 

trygghet till patient och anhörig i en utsatt situation gav bekräftelse på betydelsen av det egna 

arbetet. Det betonades dock att det inte var hjälterollen som ansågs drivande i yrket, men att 

de beslut ambulanspersonalen tar, faktiskt hjälper patienten och detta upplevdes mycket 

tillfredsställande.  

 

”Det kan vara t.ex. ett hjärtstopp man får igång, som senare kommer med tårta och man sitter 

och fikar och pratar, det är en tillfredsställelse, utan att för den skull förhäva sig, det är ju 

ens jobb, även om man skall vara stolt över yrket.” 

 

Det kan även beskrivas som följande; 

 

”Du vet när det gäller lungödem så kan patienten vara hur risig som helst när vi kommer på 

plats att man tänker att nu är det färdigt… M en du kopplar CPAP och väl vid ankomst till 

akutmottagningen så har du en patient som mår hyfsat väl... Bara att veta att det beslut du tog 

på plats hos patienten gjorde skillnad och du kan se resultatet under resans gång, det är ett 

kvitto på att du gör något bra.” 
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Ständig utveckling 

Det framkom att ambulanspersonalen upplevde att de inom yrket aldrig blev fullärda, vilket 

ansågs som en positiv betingelse. Genom att nästintill dagligen lära sig något nytt ansågs 

mycket utvecklande och stimulerande. Tidigare beskrevs att arbetsplatsen hade så kallade 

utbildningsveckor vilket bland annat innebar hospiterings möjligheter inom annan 

verksamhet. Många beskrev dock att utbildningsmöjligheterna hade blivit mer begränsade 

under senare tid relaterat till neddragningar inom verksamheten. Dock fanns återkommande 

årliga repetitionsutbildningar för personalen kvar, utbildningsverktyget TILDA. Hot och 

våldsutbildningar och kampsport var några av de utbildningar som nämndes. Nya råd och rön  

upplevdes också som en positiv utveckling.  

 

”Jag måste hänga med hela tiden annars ligger jag efter flera kilometer på bara ett halvår, du 

måste vara på tårna, du måste hänga med i utvecklingen, med det som händer, nya 

behandlings riktlinjer osv.” 

 

 

Variation 

En del av den positiva känslan inom ambulanssjukvården beskrevs som att ingen dag var den 

andra lik, detta upplevdes som positivt och stimulerande. Som ambulanssjuksköterska vet 

man aldrig vad som väntar, trots av att man vet på ett ungefär vad det kommer att handla om, 

men inte när, var och hur det kommer att ske. Man vet att man kommer att befinna sig i 

ambulansen på dagen, men inte vart resorna kommer att gå, det kan vara allt ifrån korta resor 

inom centrum till långresor till landsbygd och ibland även till en annan stad i Sverige eller 

som i sällsynta fall ett annat närliggande land.  

 

”Jag har ingen aning om hur dagen kommer att se ut.” 

 

Att arbeta som ambulanssjuksköterska beskrivs även som ett område med ett brett spektrum. 

Därmed fanns det alltid en sorts spänning och förväntan på arbetspasset som upplevdes 

stimulerande. Man arbetar i olika miljöer och med olika människor. Detta beskrivs bland 

annat som; 

 

”Vi arbetar ju med från nyfödd till död, och allt däremellan.”  

 

Som ambulanssjuksköterska träffar man på alla patientkategorier, olika sjukdomstillstånd, alla 

åldersklasser, samhällsklasser, kulturskillnader etc. En del av deltagarna upplevde det som 

positivt att ta hand om en patient åt gången och kunna ägna full uppmärksamhet till denna, 

jämfört med exempelvis som på vissa vårdavdelningar där man istället har hand om flera 

stycken patienter samtidigt. Inom ambulansyrket kunde man heller aldrig veta vilken typ av 

miljö man kunde komma att hamna i. Ambulanspersonal måste ta sig fram till alla tänkbara 

platser där det finns behov av akut sjukvård om det finns en rimlig möjlighet till det och om 

det är tillräckligt säkert. Detta beskrevs som positivt och stimulerande eftersom man fick 

uppleva många olika platser och miljöer. 

 

”Jag vet på ett ungefär vad arbetet kommer att handla om i stort… Jag kan ju sitta i 

ambulansen och åka i ambulansen mellan olika sjukhus hela dagen… Men jag vet aldrig i 

vilken miljö jag hamnar i... Det kan vara en källare, ett köpcentra, ett dike, en ladugård, en 

traktor, i ett tåg eller ja, you name it, ute i skogen, det är återigen att du måste tänka och det 
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är det som är så stimulerande, allting är ju inte förpackat, jag har svårt att se ett mer 

intressantare eller stimulerande yrke.” 

 

Vissa dagar beskrivs det vara lugnt på stationen och då fixar man med andra saker som 

utrustning i bilarna, övningsprogrammet TILDA, kartkunskap, styrketräning, städning mm. 

Ofta har personalen i de olika lagen tilldelade ansvarsområden såsom ex. fordonsansvarig, 

schemaläggning, läkemedelsbeställning, förrådsansvarig, etc. Det beskrivs att det alltid finns 

saker att göra mellan de olika uppdragen och att variationen är mycket bred:  

 

”Det är allt från att byta glödlampa på en bil, till att lämna in bilen på service, till att 

förklara för en patient med en redig infarkt som skall genomgå en PCI-behandling vad den 

innebär. Man är även socialarbetare, farsa på stan, ja det är många yrken i ett, you name it 

liksom.”  

 

Det kan även beskrivas; 

 

”Tjusningen är att man aldrig riktigt vet vad som väntas när man går på sitt pass... Ena 

dagen hamnar man i en trafikolycka då adrenalinet sprudlar... Verkligen… Å en timme efter 

det kan man få åka på en transport mellan två sjukhus... Ifrån att man varit i en situation där 

det handlat om liv och död, tills då du befinner dig i en lugn miljö i ambulansen och samtalar 

med patienten och har trevligt under resans gång, det är verkligen exempel på den oändliga 

variationen inom yrket.” 

 

 

Utmaningar 

Spänningen med yrket beskrevs som att man inte hade en aning om vad nästa uppdrag skulle 

bli. Oförutsägbarhetens positiva aspekt beskrevs som att möta patienten i olika situationer och 

att hantera oförutsedda händelser och på vis fungera som en slags problemlösare för att nå det 

slutliga målet. Som ambulanssjuksköterska prövas de inför utmaningar och klaras dessa ger 

det en stor tillfredsställelse. Det upplevs att personalen blir satt på prov utifrån sina kunskaper 

och det man tidigare lärt sig både ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, omvårdnaden av 

patienten samt ur ett medicinskperspektiv där behandling kunde visa resultat. 

 

”Utmaningen ligger mycket i att kunna möta olika människor och de olika behoven, t.ex. kan 

vi under ett arbetspass möta kanske tio olika bröstsmärtor som du kanske löser på olika sätt… 

Vägen är sällan rak, utan krokig tills du når målet, du får liksom tänka själv.” 

 

Inom den prehospitala sjukvården hamnar man ofta i situationer där man behöver vara en 

problemlösare. Det är inte ovanligt att ”mobitexen” (remsa över uppdragsinformation, 

författarnas anmärkning) visar beskrivningen ”oklara problem” och vårdarna vet då inte alls 

vad som väntas väl på plats hos patienten, eller hur miljön ser ut runtomkring. Alla situationer 

som ambulanspersonalen hamnar i är olika och det är lite efter situation till situation som de 

olika uppgifterna får lösas. Ibland handlade det bara t.ex. om att hitta fram till patienten som 

kanske bodde på en enslig väg ute på landet, eller att hitta en person som befann sig på 

villovägar eller att ta sig in i ett låst utrymme.  

 

”Man får tänka på hur man skall lösa olika saker och nästan vara uppfinningsrik och det är 

stimulerande, det är det som gör att det blir roligt.” 
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”Alltså problemlösning kan ju vara att till exempel hitta den gamla damen som bor långt ute 

på vischan som ringt efter oss... Att till exempel hitta den stora granen vid vägen eller den 

stora stenen till höger kan lätt vara en utmaning i sig.” 

 

Det beskrevs som ett utmanande arbete där en del av arbetspasset ibland gick åt till att lösa 

problem och bedriva ”detektivarbete”. Det beskrevs att ambulanspersonalen fick ta hjälp av 

andra instanser som ex. polis eller väktare inför situationer där det var oklara problem eller 

där SOS bedömt den rådande situationen som hotfull.  

 

”Vi fick ett larm om en gammal dam som ramlat, slagit sig och inte kunde ta sig upp, väl på 

plats kom vi inte in i huset då dörrarna och fönsterna var låsta, vi kunde samtala med damen 

via en fönsterruta där hon beskrev att hon hade ont i höften. Vi fick ringa runt lite och en kort 

stund senare fick vi tag i en anhörig som hade en extra nyckel och vi kunde ta oss in. Hade det 

varit en akut situation hade vi givetvis fått slå in en ruta eller liknande för att komma in till 

damen, men i detta falt fick vi även bedriva en form av detektivarbete.” 

 

Att stress var en oundviklig känsla i vissa situationer som man kom i kontakt med under vissa 

arbetspass framkom. Detta kunde exempelvis gälla när uppdraget handlade om barn, större 

olyckor, trauman mm. Utmaningen som de flesta informanter var överens om låg dock i att 

inte försöka utstråla stressen utan att trots ett inre påslag med adrenalin- och pulspåslag så var 

man till synes lugn i den stressade situationen inför patienten och dennes anhöriga. Att stress 

inte bara uppfattades som någonting negativt beskrevs av de flesta informanter, en del beskrev 

att detta även kunde leda till en slags positiv stress, att man då var extra uppladdad som någon 

beskrev och att man behöll fokus och att man rentav blev extra skärpt inför det kommande 

uppdraget.  

 

”Det gäller att inte tappa fokus i stressade situationer... Jag tror de flesta inom yrket kan 

skriva under på att man någon gång under arbetsveckan upplever någon form av stress... 

Genom att vara skärpt och försöka att bibehålla fokus så utstrålar man förhoppningsvis ett 

lugn mot patienten och dennes anhöriga… Ett exempel på detta var när jag och kollegan 

larmades till en pågående förlossning... Jag menar jag hade aldrig varit med om en 

förlossning praktiskt under något arbetspass och adrenalinet flödade… Väl på plats mötte vi 

en stressad blivande pappa och han uttryckte när vi kom att va skönt att ni är här… I den 

situationen gäller det verkligen att anta utmaningen och inte visa att man själv antagligen är 

lika stressad som han var.” 

 

 

Frihetskänsla 

Med frihetskänslan menas att ambulanspersonalen har möjlighet att röra sig fritt inom de 

behandlingsriktlinjer som bestämts, detta innebar en tillfredsställelse genom att det upplevdes 

som ett självbestämmande och en självständighet inför beslut om vad som ansågs bäst för 

patienten. Alltså en flexibilitet eftersom man kan styra sitt arbete ute på fältet.  

 

”Ambulansöverläkaren har satt upp ett antal ramar som vi får arbeta inom, men jag får själv 

bestämma vilken eller vilka ramar jag vill använda mig utav.” 

 

”Man får ta egna beslut, vi är två där ute och vi skall lösa detta tillsammans.” 
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Att ambulanspersonalen rörde sig i olika miljöer var också något som stärkte frihetskänslan. 

Även om man hade olika ansvarsområden på stationen att sysselsätta sig med mellan 

uppdragen så fanns ändå en känsla av att man till viss del kunde lägga upp dagen efter eget 

behov, en slags flexibilitet som upplevdes positiv. Mellan uppdragen beskrevs även en känsla 

av frihet då man fick utrymme att samtala med kollegan, reflektera kring patienten man nyss 

avlämnat. Att lyssna på radio eller musik i ambulansen vilket till och från upplevdes som 

avkopplande mellan uppdragen. Att i mån av tid kunna stanna till på matbutiken och köpa 

frukost eller att stanna till på stan och köpa lunch upplevdes även detta som en frihetskänsla. 

Det framkom dock att det gällde frihet under ansvar, att trots den upplevda frihetskänslan som 

infann sig och trots att man mellan varven hade ledig tid så fick man ändå tänka på 

allmänhetens uppfattningar och krav på ambulanssjukvården. 

 

”Ja men säg, hur många på sjukhuset är det inte som tittar ut genom fönstret en solig 

sommardag och önskar att man vore där ute på ett roligt ställe.” 

 

”Man får även tänka på att man är en offentlig person och att vi syns när vi kommer i våra 

gröna kläder, att missbruka friheten vi ändå har är inte okej.” 

 

Komprimerade arbetspass gav också en känsla av frihet eftersom man fick längre ledighet då 

och det upplevdes att vilan mellan passen eller återhämtningen gav bättre ork och kraft inför 

kommande arbetspass. Att träna under ett arbetspass ansågs vara en extra sporre, dock 

betonades att detta endast gällde så länge verksamheten tillät det och att detta tyvärr inte 

hanns med i samma utsträckning som det gjorts tidigare. Att vara i god fysisk form beskrevs 

som ett måste för att orka med yrket. 

 

”Förr hade vi mer utrymme för träning under ett arbetspass, idag har uppdragen ökat och vi 

har även andra sysslor på station att fixa med och det är svårare att få flyt i träningen på 

arbetstid. Men vi har ett gym som vi kan använda och eftersom yrket kräver att vi är i 

någorlunda form när det gäller styrka och kondition så har vi ändå förmånen att kunna träna 

innan- under – och efter arbetet.” 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av metod för studien var en kvalitativ ansats. Syftet med studien var att belysa 

ambulansyrket ur ett positivt perspektiv sett ur ambulanspersonalens synvinkel. För att uppnå 

detta syfte använde sig författarna av en kvalitativ ansats utifrån ett livsvärldsperspektiv och 

ett öppet förhållningssätt, vilket författarna upplevde som relevant samt som en styrka för att 

besvara studiens syfte, då författarna ville ta reda på informanternas upplevelser av arbetet 

inom ambulanssjukvård. Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och 

dagliga tillvaro uppmärksammas genom en dialog med subjektet (Dahlberg, 1997). Målet med 

livsvärldsforskningen är enligt Dahlberg et al. (2008) att upptäcka, analysera, klargöra och 

beskriva dess innebörd. Livsvärldsperspektivet fodrar även en öppenhet, vilken kännetecknas 

av en äkta vilja att höra se och förstå, samt att ha ett öppet sinne, detta försökte författarna att 

använda sig av. Den valda intervjumetoden är enligt Dahlberg et al. (2008) även en metod 

som lämpar sig väl då kvalitativt präglade företeelser skall undersökas.  
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Författarna valde i enlighet med Trost (2005) att använda sig av utav åtta stycken informanter. 

Enligt Trost (2005) ger detta en överblick av materialet jämfört med fler intervjuer där 

materialet kan upplevas som ohanterligt och där viktiga detaljer som förenar eller skiljer kan 

missas. Ett fåtal väl utförda intervjuer föredras alltså för bästa resultat. Detta upplevde 

författarna som en styrka. 

 

Ingen av författarna hade någon tidigare erfarenhet av ambulanssjukvård vilket kan ha varit en 

fördel då den eventuella förförståelsen inte skulle påverka studiens resultat. Förförståelsen 

beskrivs i Dahlberg (1997) som både en förutsättning och ett hinder. Som exempel kan 

förförståelsen uppfattas som något positivt och oundgängligt i allt skapande men också kan 

förförståelsen ses som ett hinder. Som svaghet i studien kan författarna bland annat se att 

ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet av intervjuer, vilket kan ha påverkat resultatet av 

intervjuerna. Denna kunskap upplevde dock författarna förbättrades i efterhand allt eftersom 

intervjuerna genomfördes.  

 

Ytterligare en svaghet upplevde författarna vara att intervjuerna skedde under informanternas 

arbetstid, vilket kanske upplevdes som en spänning och tidspress för informanten då det när 

som helst under intervjun kunde komma ett uppdrag, vilket möjligtvis kan ha bidragit till 

kortfattade och kanske ej helt genomtänkta svar. Fördelen med att utföra intervjun på 

informantens arbetsplats upplevde författarna dock vara att miljön kändes igen och upplevdes 

kanske som en trygg miljö, vilket även beskrivs i Dahlberg (1997) samt att deltagarantalet 

kanske hade minskat om informanten medverkat under ledig tid.  

 

Vad beträffade dataanalysen arbetade författarna i enlighet med Kvale (1997) och de sju steg 

som beskrivs i metoddelen i studien. Analysen skedde sedan utifrån Dahlberg et al. (2008) där 

tre faser, dvs. helhet-delar helhet användes. Genom att arbeta utifrån denna analysmetod 

erhöll författarna en ökad förståelse över det transkriberade materialet. Materialet lästes 

igenom av båda författarna var för sig ett antal gånger och det framkomna resultatet jämfördes 

sedan med varandra för att se om tolkningen var av liknande karaktär, detta upplevde 

författarna som positivt och som en styrka då analysen kom att bli mer trovärdig och 

tillförlitlig genom detta arbetssätt. Trost (2005) menar att trovärdigheten i en kvalitativ 

intervju studie byggs upp under intervjun då intervjuaren är lyhörd och uppmärksammar 

kroppsspråk, tonfall osv. Detta uppmärksammades av författarna innan intervjuerna vilket 

även detta stärker trovärdigheten av studien.  

 

Tillförlitligheten av studien uppnås då författaren inte förvränger resultatet utan att istället så 

skapar författaren via subjektet en ökad kunskap och förståelse inför informanternas 

erfarenheter utifrån ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg, 1997). Tillförlitligheten stärks 

ytterligare av en grundlig skildring om hur insamlingen av data och analys gjorts samt om hur 

resultat och slutsatser kommit fram. Trovärdigheten anses även som relativt hög av författarna 

då planering, urval och genomförande beskrivs i metoddelen, samt att analysen beskrivits 

noggrant och resultatet har även styrkts med citat, som givetvis har avidentifierats, från de 

olika informanterna, men även för att texten skall upplevas mer levande och beskrivande, 

samt att detta underlättar överförbarheten för läsaren. Författarna upplever att studiens syfte 

har uppnåtts och redovisats i form av sex teman i resultatet och förhoppningen är att 

ambulanspersonal skall kunna känna igen sig i resonemanget utan att på något sätt 

generalisera det framkomna resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av denna kvalitativa intervjustudie redovisar de positiva aspekterna som upplevs i 

ambulansyrket, vilka alla på olika sätt upplevs som motivationsfaktorer i arbetet för 

ambulanspersonalen. Sex olika teman framkom, dessa beskrivs som; samhörighet, 

tillfredställelse, ständig utveckling, variation, utmaningar och frihetskänsla. Dessa teman 

styrks med citat i löpande text ifrån informanterna som medverkade i studien och 

resultatdiskussionen redovisas utifrån dessa. Att det både innebär för- och nackdelar med att 

arbeta inom ambulanssjukvården visste författarna redan innan, men då det negativa genom 

tidigare forskning skildrades till större del, framkom i denna studie de positiva aspekterna på 

ett tydligare sätt.  

 

 

Samhörighet 

Ett positivt arbetsklimat upplevdes vara av stor betydelse för de flesta informanterna. Det 

ansågs viktigt att man som par fungerade väl ihop. Att arbeta i team, att känna tillhörighet 

med varandra och att ha det trivsamt  på arbetet ansågs som en viktig faktor i arbetet. Att dela 

glädje och sorg med sina kollegor gjorde att personalen kom varandra närmre och nära som 

grupp. Det togs även upp att det var viktigt att temaarbetet fungerade och att man trots 

oenighet i vissa vårdsituationer så beskrevs en professionalitet sinsemellan vårdarna. De flesta 

deltagare var överens om att ställa sig med meningsskiljaktigheter och ha olika åsikter inför 

en patient var sällan accepterat, givetvis kompletterade kollegerna varandra, men i de 

situationer där man ansåg olika, upplevdes det viktigt att visa upp sin professionalitet på plats 

hos patienten och ta tag i detta på hemmaplan. En viktig del var även att i det svåra som 

vårdarna upplevde att de till och från stötte på var humorn en viktig del för att ta sig igenom 

svårigheter tillsammans. Den beskrevs i bland vara rå och bisarr men hjärtlig. Vårdarna 

beskrev att de kunde skämta och skoja om situationer man varit med om tillsammans med och 

att detta även innebar en slags bearbetning av det inträffade.  

 

De tog även upp att de i teamet var beroende av varandra, att de kunde lita på och att hjälpas 

åt i olika situationer, detta beskrivs även i Dahlberg et al. (2003) då man som vårdare är 

beroende av sin kollega. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att arbetstillfredsställelsen i 

mycket hög grad påverkas av kollegor, av den sociala miljön i allmänhet och av kulturen i 

organisationen. Van der ploeg och Kleber (2003) framhäver att ambulanssjuksköterskor 

behöver stöd från kolleger och chef för att må bra i sitt arbete och för att undvika ohälsa. Det 

sociala klimatet, som har att göra med det mellanmänskliga samspelet att göra, innehåller 

bland annat en viktig komponent som går under beteckningen socialt stöd. Socialt stöd 

hänvisar exempelvis till att bli uppskattad, accepterad och omsorgsfullt bemött. Wireklint 

Sundström (2005) menar att vårdarna kompletterar varandra och sinsemellan dem sker ett 

samspel och samarbete. Man är hänvisad till att lösa vårdarbetet som ett team, Wireklint 

Sundström (2005).   

 

Ahl et al. (2005) betonar att arbetslagets unika betydelse skapar en stark kåranda som gör att 

man känner en stark yrkesidentitet och stolthet i det man gör. Denna samhörighetskänsla är en 

grundpelare för att kunna klara sig igenom svåra och krävande situationer. Man känner att 

man har en tillhörighet och trygghet bland arbetskamraterna. En vårdare som mår bra har 

större förutsättningar för att genomföra ett optimalt möte med patienten, göra korrekta 

bedömningar samt att kunna ge patienten och dennes närstående ett allt igenom gott 

omhändertagande. Har vårdaren en bra arbetssituation innebär det att patienten utifrån 

vårdarens professionella och allmänmänskliga kompetens kan få ett optimalt utbyte av 
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vårdsituationen (Dahlberg, 1997). I Hjälte et al. (2006) beskrivs att det upplevs av 

ambulanspersonalen att 30% av ambulansuppdragen ansågs som onödiga.  

 

Tillfredsställelse 

Att skapa trygghet och att kunna hjälpa patienter som upplevde exempelvis smärta genom att 

smärtlindra på eget mandat beskrevs som en tillfredsställelse genom att vårdaren på så vis 

kunde lugna patienten och att lindra dennes lidande, vilket även Dahlberg et al. (2003) 

bekräftar. Många patienter upplever trygghet när ambulansen kommer och patienterna har 

tillit för vårdarna (Dahlberg et al., 2003), samt i Elmqvist et al (2010). I resultatet beskrevs att 

vårdarna upplevde en tillfredsställelse när de upplevde sig behövda och uppskattade. Detta 

beskrivs i Rubenowitz (2004) som när behovet av uppskattning är tillfredsställt infinner sig 

ofta en upplevelse av självförtroende och tillfredsställelse. I arbetslivet kan detta innebära 

uppskattning och feedback från exempelvis patienter, chefer eller kollegor (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). När man gjort en insats som faktiskt varit rent livräddande stärks känslan 

ytterligare av att man faktiskt gjort något bra och självförtroendet och känslan av 

tillfredsställelse infinner sig. Informanterna beskrev dock att det inte var fråga om någon 

hjälteroll även om man skulle vara stolt över sitt yrke. Ödmjukheten beskrevs som en viktig 

egenskap i yrket, då det gällde att visa patienten respekt och att anpassa sig utefter de olika 

patienterna som man träffade på under sitt arbetspass. Det framkomna resultatet i vår studie 

skiljer sig ifrån Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekebergh (2010) där det beskrivs att när första 

instans anländer till olycksplats upplevs det av ambulanspersonal man automatiskt kliver in i 

en hjälteroll eftersom man har i uppgift att vara med och skapa ordning i en oordnad och 

kaotisk miljö. I Wiitavaara et al. (2006) framhävs detta även som en positiv känsla hos 

ambulanspersonalen eftersom man upplever sig vara en individ som kan göra skillnad. Man 

blir synlig eftersom man står i centrum och blir räddaren eller hjälten i en krissituation. 

 

I vår studie visar resultatet att hjälterollen inte upplevs på samma sätt som beskrivit ovan. Det 

beskrivs istället som att man skall vara stolt över sitt yrke men samtidigt vara aktsam för att 

förhäva sig själv och att ödmjukheten är viktig eftersom ambulanspersonalen redan har ett 

”överläge” inför patienterna. Ödmjukheten betonar även Ahl et al. (2005) då arbetet i den 

prehospitala miljön innebär att man behöver vara flexibel, ödmjuk, lyhörd, respektfull och 

anpassar sig i den rådande situationen.  

 

 

Ständig utveckling 

I resultatet upplevdes att yrket var stimulerande då det hela tiden fanns nya saker att lära och 

det beskrevs även av vårdarna att de aldrig blev riktigt fullärda, yrket upplevdes aldrig bli 

slentrianmässigt på så vis. Kulturen på arbetsplatsen genomsyrades av en uppmuntran att 

ständigt ta del av nya behandlingsanvisningar, ny forskning, studenthandledning, 

fortutbildningar osv. Viljan att lära och ta del av ny kunskap fanns på de olika stationerna. Att 

nya råd och rön inom vård och behandling till stor del slagit igenom även inom de 

prehospitala vården och utbildningsnivån inom området har höjts beskrivs i Dahlberg et al. 

(2003), samt i Ahl et al (2005), detta anser även författarna vara nödvändigt för att 

vårdkvalitén och kompetensen i den prehospitala akutsjukvården skall hålla en god kvalité 

och för att patienterna skall få en så bra vård och behandling som möjligt. Enligt Rubenowitz 

(2004) utmärks en bra arbetsmiljö av att man har möjlighet att utvecklas i arbetet, att man blir 

stimulerad och får möjligheter att lära och gå vidare. Om inte individens förutsättningar och 

anlagsmässiga resurser utnyttjas i tillräcklig omfattning så kan detta leda till bristande 

tillfredsställelse. För att även knyta an till litteraturen och då Kaufmann och Kaufmann (2005) 



 

 20 

 

och Maslows behovstrappa som beskrivits tidigare i studien stärks detta då 

självförverkligande beskrivs som ett viktigt steg i denna behovstrappa. Genom att individen 

tillåts och ges möjlighet till att utveckla de förmågor och egenskaper som denne besitter ökas 

motivationen och man presterar i allmänhet bättre då detta tillgodoses. Av framkommet 

resultat visade det sig även att vårdarna upplevdes en trygghet i sin yrkesroll då man upplevde 

att man hade en adekvat utbildning och att de beslut vårdarna faktiskt tar är rätt utifrån den 

kunskap och erfarenhet man bär med sig, detta upplevs viktigt då erfarenhet och kunskap ökar 

självförtroendet inom yrket. Dock gäller det att personalen fortsätter att reflektera kring de 

olika patienterna och inte ta något för givet på grund av att man tror att man vet vad det gäller 

i en viss situation. Inte minst idag då man ser att HSAN anmälningar tillämpas i större 

utsträckning än tidigare (HSAN, 2009) och att man kan utläsa ett behov av att utveckla 

vårdarna, ambulansens ledning, kunskapsfortutbildning och praktisk träning och repetition för 

att kunna bedöma och behandla patienterna adekvat, det ställs alltså ett större ansvar på 

vårdarna, vilket även Wireklint Sundström (2005) påtalar.  

 

 

Variation 

I analysen upplevdes att den oändliga variationen inom yrket var väldigt positiv. Den positiva 

känslan av variation handlade om att arbetet var skiftande och att varje dag hade sina nya 

utmaningar och uppgifter att lösa. Även om man visste vad sitt arbetspass skulle handla om 

kunde man ändå aldrig veta hur dagen skulle komma att se ut, därmed fanns det alltid en 

spänning och förväntan med att gå till gå till jobbet som kändes stimulerande. Den 

prehospitala akutsjukvården beskrivs enligt Dahlberg et.al (2003) att vara i varierande miljöer. 

I praktiken kan detta ske var som helst där patienten befinner sig. Att vårdarna har hand om 

många patienter under ett arbetspass men har hand om en patient åt gången beskrivs även 

detta som positivt då du ägnar all din uppmärksamhet åt en enda person i taget. Detta beskrivs 

även i Ahl et al. (2005) då vårdaren fokuserar på vårdrelationen och ägnar sig åt en patient åt 

gången.  

 

I Wireklint Sundström (2005) tas det upp att förväntan på en speciell händelseutveckling 

ibland innebär en positiv stress med adrenalinpåslag och högre puls. Det beskrevs även att 

vårdarna ibland upplevde sig stressade, men det gällde då att försöka bibehålla ett lugn inför 

patienten samt dennes närstående, detta stärks även i Wireklint Sundström (2005) då det 

beskrivs att vårdarna i t.ex. oroliga vårdsituationer blev tvungna att visa upp en säker attityd i 

syfte att skapa en lugn atmosfär runtomkring patienten, vårdaren måste hantera sin egen stress 

för att en lugn bedömningsatmosfär skall kunna upprätthållas (Wireklint Sundström, 2005). 

Variation och hanterbara utmaningar i arbetet ger enligt Rubenowitz (2004) möjlighet till ett 

slags självförverkligande som bidrar till arbetstillfredsställelse. Får man denna 

tillfredsställelse följer även högre produktivitet. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar 

också att ju mer varierade färdigheter som ingår i arbetet, desto mer motiverande kommer det 

att vara.  

 

 

Utmaningar 

Utmaningen inom yrket ansågs bestå av att inte veta vad som väntar på de olika uppdragen. 

Deltagarna beskrev att de visste ungefär i stort om vad arbetet skulle komma att handla om, 

att man skulle befinna sig i ambulansen och vårda och ge patienten bästa möjliga behandling, 

men inte vilka situationer eller vilka patienter som man skulle komma att möta. Att vara en 

problemlösare ansågs också som utmanande. Man blev hela tiden testad på sina förmågor att 
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hantera olika problem och situationer och om man kände att man klarat dessa utmaningar gav 

det en stor tillfredsställelse. Upplevelsen av att utföra prestationer fungerade också som en 

motivationsfaktor för ambulanspersonalen. Först och främst gäller det enligt Dahlberg et al. 

(2003) att hitta patienten eller att komma fram till denna. Att vara kreativ, kunna lite av varje, 

hitta lösningar i olika situationer beskrevs av samtliga informanter som förutsättningar för att 

klara av yrket. Rubenowitz (2004) menar att en god psykosocial arbetsmiljö bland annat 

kännetecknas av det behövs stimulans från själva arbetet. Det behövs variation och hanterbara 

utmaningar så att de anställda upplever att deras egna förmågor och egenskaper kan komma 

att användas i arbetet. I Ahl et al. (2005) beskrivs att det som gör att man lockas av yrket är att 

man blir konfronterad med nya och spännande situationer där ens egna förmågor sätts på prov 

och att man antar olika utmaningar.  

 

 

Frihetskänsla 

Vårdaren tar enligt Dahlberg et al. (2003) många självständiga beslut gällande vård och 

behandling. Rubenowitz (2004) betonar egenkontroll i arbetet som en viktig aspekt i 

arbetsmiljön. Man bör ha möjlighet att inom vissa gränser själv kunna styra arbetstakten och 

sättet att utföra det egna arbetet, exempelvis genom ansvar för kontrollen av det egna arbetet 

och genom befogenheter att delta i planering och beslut rörande den egna arbetssituationen. 

Detta visade sig i resultatet genom att informanterna uttryckte en tillfredsställelse med att 

kunna röra sig fritt inom de behandlingsriktlinjer som bestämts. I Roxendahl och Wahlberg 

(1992) samt Wireklint Sundström (2005) behöver vårdarna både en teoretisk och praktisk 

kunskap och förmågan att kunna integrera dessa. 

 

 

Slutsats 
Resultatets innehåll visade att informanternas svar hade samband med alla de grundläggande 

begrepp som beskrivs i Maslows behovshierarki, vilken beskrivs i studiens bakgrund. Det kan 

vara viktigt att ha de positiva aspekterna inom yrket i åtanke om man som anställd känner sig 

omotiverad i sitt arbete. Trivs personalen inte på sitt jobb kan detta få konsekvenser för 

vårdkvalitén som därmed kan sjunka och detta innebär en sämre omvårdnad för patienten, 

vilket även beskrivits i tidigare forskning. 

 

De positiva aspekterna handlade om upplevelser av samhörighet, tillfredställelse, ständig 

utveckling, variation, utmaningar och frihetskänsla. Med samhörighet menades att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde tillit och stöd hos sina kollegor vilket gjorde det lättare 

att klara sig igenom svåra situationer. Tillfredställelse handlade om att man hade möjlighet att 

skapa trygghet och kunna hjälpa människor i en utsatt situation och detta upplevdes som en 

slags uppskattning och bekräftelse i yrkesidentiteten. Ständig utveckling innebar att det alltid 

fanns nya saker att lära sig. Detta upplevdes stimulerande för ambulanssjuksköterskorna och 

ökade även deras motivation i yrkesutövandet. Variationen i arbetet var också stimulerande. 

Detta upplevdes som något spännande och att man aldrig riktigt kunde veta vad som skulle 

hända under sitt arbetspass. Utmaningar handlade om att ambulanssjuksköterskorna fungerade 

som problemlösare och att deras förmågor sattes på prov. Frihetskänslan bestod i att 

ambulanssjuksköterskorna hade möjlighet till egenkontroll och självständiga beslut. Detta 

gjorde att man upplevde ett förtroende från ledningen inom organisationen. 
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Kliniska implikationer 

 

 På ledningsnivå kan man ha nytta av att ha kunskap om vilka faktorer som skapar en 

bra arbetsmiljö för att lägga resurser på det som de anställda upplever som positivt för 

att bibehålla eller förbättra denna arbetsmiljö.  

 

 Som ny inom yrket anser författarna, som själva ej har erfarenhet inom 

ambulanssjukvård sedan tidigare, att det positiva av yrket bör framhävas då det annars 

kanske kan förhindra rekrytering av ny personal inom området om det negativa 

skildras för mycket och att detta kan upplevas som skrämmande faktorer. 

 

 Även de som är erfarna inom yrket kan ha nytta av att bli påminda om de positiva 

aspekterna då det kan ge ny motivation under perioder då arbetet känns tungt. 

 

Fortsatt forskning 

Det vore intressant att undersöka vilka konsekvenser som följer om det negativa i arbetet 

överväger det positiva. Vilken betydelse kan detta få för vårdandets kvalité då vi vet genom 

tidigare kunskap och forskning att en bra arbetssituation samt en vårdare som mår bra är en 

förutsättning för ett optimalt och korrekt möte och bedömningar med patienten? 
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Bilaga 1. 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
(magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva de positiva aspekter som gör att man väljer att 
jobba inom ambulanssjukvård, ur ambulanssjuksköterskors perspektiv.  
 
Kunskapen om vad ambulanssjuksköterskor upplever vara positivt med yrket är sparsam. Tanken 
med vårt examensarbete är att få fördjupad kunskap om vad som driver ambulanssjuksköterskan 
till sitt yrkesval trots att det genom tidigare forskning beskrivs som ett påfrestande yrke både 
mentalt och fysiskt då hot, våld, stress och traumatiska händelser kan ses som en del av vardagen. 
Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med 6-8 sjuksköterskor som har 
specialistutbildning inom ambulanssjukvård.  
 
Intervjuerna kommer att göras av undertecknade studenter under april 2010. Deltagarna 
informeras om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter deltagarnas 
informerade samtycke genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av den deltagande. 
Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. 
Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid publicering kommer det 
analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas utan förklaring. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
 
Handledare 
Anders Bremer  
Adjunkt 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: anders.bremer@hb.se 
Tfn 033-435 45 08, 0731-84 00 19 
 
 

Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Rasmus Frid Jessika Kaják 
E-post:  E-post:   
Tfn: Tfn: 
 
Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Rasmus Frid och Jessica Kaják genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
                /       2010 
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