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Sammanfattning    

 

Ambulansverksamheten skiljer sig från andra organisationer där sjuksköterskor arbetar. 

Varje bil skall bemannas med minst en sjuksköterska som vanligen har högst 

medicinskkompetens och således ansvarar för vården av patienten. Sjuksköterskan i 

ambulanssjukvården ställer höga krav på sig och måste agera smart och effektivt för att 

hjälpa patienten och dess anhöriga. Arbetsmiljöverkets författningssamlingar som 

reglerar verksamheten kan ibland vara svårtillämpad då andra lagar gäller samtidigt och 

vanligen prioriteras patientsäkerheten först. Arbetsmiljön påverkar personalen fysiskt 

och psykiskt. Patienter påverkas negativt av dålig arbetsmiljö. Feedback, återhämtning 

mellan uppdragen och samtal om dilemman som ambulanspersonalen ställs inför anses 

av vikt för att arbetet ska kunna fortskrida. Syftet är att undersöka arbetsmiljön hos 

sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården och eventuella 

skillnader mellan ambulansstationer, ålder och erfarenhet, kön och utbildningsnivå. En 

Kvantitativ metod användes och en prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes. 

Datainsamling skedde via webbaserade anonyma enkäter besvarade av sjuksköterskor 

inom ambulansverksamheten i Göteborg. Resultatet analyserades i Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) och visade att där Mann-Whitney U-test, variansanalys 

(ANOVA), Post Hoc Turkey test och Spearman’s rangkorrelationstest (rho). personalen 

skattade sin arbetsmiljö som ganska bra. Det som fanns statistisk signifikant skillnad för 

var ålder, erfarenhet och examensår som sjuksköterska där äldre var mindre spända och 

nervösa i sitt arbete. Ingen statistisk signifikant skillnad återfanns mellan könen eller 

mellan de olika ambulansstationerna. Det anses vara av vikt att arbeta med teamet och 

teambuilding ses som stärkande av teamet vilket ger ett effektivare patientarbete och en 

bättre vård. För att fortsätta bibehålla ett gott arbetsklimat krävs arbete ifrån ledingen 

som stöttar, engagerar och intresserar sig för sin personal och deras arbetsmiljö.     

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, ambulanssjukvård, sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor, 

patientsäkerhet, vårdkvalité.  
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INLEDNING 

Om någon allvarlig olycka eller plötslig sjukdom inträffar brukar den första reaktionen 

från allmänheten vara att ringa 112 och efterfråga ambulans. Det är då vi sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvården kommer till den drabbade och skall hjälpa personen på ett 

snabbt och effektivt sätt. Bredden på kompetens en sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården behöver ha är således enorm där patienser i alla åldrar tillhör 

klientelet och ibland även de som ännu inte är födda. Att arbeta som sjuksköterska är ett 

väldigt varierat arbete, synnerligen med utmaningarna som finns inom 

ambulanssjukvården, men det är också väldigt utvecklande. Somliga anser att 

ambulanserna är en form av taxiverksamhet som bara tar personer till sjukhuset. Men vi 

som blivande specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård vet att det innebär så 

mycket mer. Vi kan göra en mängd olika livräddande åtgärder för att hålla patienter vid 

liv under färden till sjukhus. Det är mycket mer än vad en taxibil skulle kunna ha hjälp 

patienten med. Dock finns det en del problem i verksamheten som utmanar personalen. 

Det är den ständiga variationen av arbetsmiljön som innefattas. Att inte ha en aning om 

var du skall hjälpa patienten och att alltid göra allt i sin makt för att komma fram 

påverkar personalen. Det spelar ingen roll om det är storm och mängder av minusgrader 

eller gassande sol och högt uppe på ett berg. Ambulanspersonalen finns där för 

allmänheten och får således försöka anpassa sig själva till rådande omständigheter då 

patienten ofta prioriteras i förstahand. Skyddsutrustning och hjälpmedel finns för 

personalens skull men det är inte alltid möjligt att använda dessa vilket kan vara svårt 

att förstå om man själv inte har arbetat prehospitalt. Det förekommer fysiska men 

framförallt psykiska påfrestningar hos personalen som påverkar deras liv och familjer. 

Även patienterna blir drabbade då en dålig arbetsmiljö ger försämrad vårdkvalité. För 

att undersöka detta och undvika onödig belastning och skador för ambulanspersonal 

genomförs därför detta examensarbete.    

 

“– Jag ligger och tänjer på gränsen för en bil som väger 4,5 ton. Jag kör utanför 

rådande trafikregler, håller koll på medtrafikanterna och måste samtidigt ropa bakåt 

och stötta min kollega och vårda på konsultationsbasis eftersom jag inte ser patienten. 

Det är rent ut sagt för jävligt.” 

(Björck, J. 2019) 
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BAKGRUND 

Ambulansverksamheten och dess organisation 

En vårdkedja påbörjas när ett plötsligt uppkommet vårdbehov inträffar och ibland 

kontaktas larmcentralen för avhjälpning. Samtalet tas emot på larmcentralen som 

dirigerar ut uppdraget till lämpligaste ambulans om ett vårdbehov identifieras. Ibland 

kan informationen från larmcentralen vara missvisande eller otydlig vilket skapar 

otrygghet eller stress för ambulanspersonalen (Bohström, Carlström & Sjöström 2017). 

Personalen har från utalarmering 90 sekunder på sig att kvittera larmet och börja åka 

mot adressen om det är ett uppdrag med högsta prioritet. Direkt krävs det att personalen 

reflekterar över patientfallet och alla tänkbara scenarion som väntar (Sundström 

Wireklint & Dahlberg, 2012). Personalen behöver besluta vilken utrustning som krävs 

för att hjälpa patienten på bästa och säkraste sätt. Enligt Socialstyrelsens 

författningssamling om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10, 4 kap. 12§) krävs att 

ambulansen är utrustad så personalen ska kunna uträtta en mängd avancerade 

vårdåtgärder både i och utanför ambulansen där allt från assisterad andning, 

övervakning av vitala parametrar (VP), stoppa stora yttre blödningar och ge läkemedel 

till att på ett säkert sätt kunna förflytta patienter. När ambulanser först började användas 

hade de främst syftet att förflytta skadade och sjuka till vårdinrättningar (Gårdelöv, 

2016, s. 41). Mycket har hänt sedan dess och för att efterfölja kraven enligt 

socialstyrelsen (SOSFS 2009:10, 6 kap 1–2§) har dagens ambulanser minst en 

sjuksköterska i varje ambulans och en mängd olika utrustning för att kunna påbörja 

vården prehospitalt. Utöver den medicinska kunskapen kräver Socialstyrelsen (SOSFS 

2009:10 6 kap. 3§) även att vårdgivaren kan garantera att bilen framförs på ett säkert 

sätt. Landstingen är skyldiga att ha en organisation som kan transportera personer till 

och från olika vårdinsatser i samhället enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 

2017:30 7 kap 6§). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10, 2 kap. 1§) skall 

ambulansorganisationerna i varje landsting ha handlingsplaner för katastrofmedicinsk 

beredskap och ansvarar för organiseringen av ambulansverksamheten inom landstingets 

geografiska gränser. Vårdgivaren ansvarar att personalen som bemannar ambulansen 

skall ha den kompetens och utbildning som krävs för att prehospitalt kunna utföra 

akutmedicinska uppdrag på ett säkert sätt, både för patienter och för personal.  

I Västra Götalandsregionen (VGR) fanns det under år 2017, enligt Arrelöv (2018), 123 

vägambulansfordon fördelat på 47 olika ambulansstationer. Nio utav dessa 

ambulansstationer finns i Göteborg och runt 22 akutambulanser finns normalt i drift i 

ambulansorganisationen i Göteborg1. Under år 2017 var det totala antalet 

ambulansuppdrag 227 512 i VGR (ibid.). I VGR är tillgänglighetsmålet vid prioritet 1-

ärenden att första ambulans ska vara på plats inom 12 min efter att larmsamtalet har 

inkommit till SOS (ibid). På olika ambulansstationer finns olika många ambulanser. Det 

är vanligare att ha fler ambulanser i områden med högre befolkningstäthet och om en 

ensam ambulans behöver lämna sitt område för att transportera en patient till exempel 

till sjukhus kan en annan enhet behöva åka till området för att det inte ska stå tomt på 

ambulanser. Således upprätthålls viss beredskap för akutfall hela tiden och 

ambulanserna är ofta i rörelse även utan patient. 

                                                 
1 Jonas Eriksson, vårdenhetschef för Ambulans och prehospital akutsjukvård, mailkonversation den 9 

april 2019 och personligkommunikation 15 april 2019.  
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Sjuksköterskan i ambulanssjukvården 

I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor utgiven av Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor (RAS) finns nedanstående formulering:  

“En sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

mot ambulanssjukvård skall med utgångspunkt från patientens individuella 

behov och ibland komplexa sjukdomstillstånd självständigt och med 

begränsade resurser ansvara för avancerad omvårdnad i en oordnad 

prehospital miljö och ibland under pressade arbetsförhållanden” (RAS, 

2012, s. 6). 

Således finns det höga krav på sjuksköterskan i ambulanssjukvården där bred 

kompetens, stor flexibilitet och god förmåga till problemlösning krävs. Till skillnad från 

arbetet på sjukhus innefattar arbetet i ambulansen många olika moment och 

arbetsuppgifter som ska kunna utföras i en oftast okänd och ej anpassad vårdmiljö till 

exempel i någons hem, på en trafikolycka längs motorvägen eller inne i skogen. 

Sjuksköterskans bedömning av patienten sker genom kliniskbedömning och med hjälp 

av Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) (Stålhandske & 

Engerström, 2016, s.125). Efter RETTS-triagering där sammanvägning av vitala 

parametrar (VP) och symtom (ESS-kod) gjorts får ambulanspersonalen hjälp att avgöra 

vilken prioritet patienten får. Dock finns vissa nackdelar med RETTS då vissa patienter 

kan vara mycket sjuka men inte prioriteras enligt RETTS vilket ställer krav på 

personalens kunskap och erfarenheter beaktas. Personen med högst medicinsk 

kompetens, vanligen sjuksköterskan, ansvarar för att bedömningen av patienten görs på 

ett korrekt sätt och har till hjälp ett antal behandlingsriktlinjer för at åtgärda akuta 

åkommor. Dessa riktlinjer skall vara till hjälp för personalen då det läkarstöd som 

normalt finns på sjukhusavdelningar är begränsat prehospitalt. Ökad följsamhet av 

behandlingsriktlinjer ger en ökad patientsäkerhet då vården standardiseras och risk för 

misstag minskas (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016, s. 183). Dock 

påtalar Hagiwara (2014, s. 76) att nuvarande format av behandlingsriktlinjer är 

otympliga och inte användarvänliga vilket gör att nyttjandet minskar. Hagiwara (2014, 

s. 56) menar även på att evidensen bakom behandlingsriktlinjerna är tveksam då 

validering i prehospital miljö saknas. I VGR finns kompetensmål som beskriver att 

minst 50% av sjuksköterskorna inom ambulansverksamheten ska vara 

specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och tillsvidareanställda sjuksköterskor 

skall vara specialiserade inom något område (Arrelöv, 2018). Detta troligtvis då ökad 

vårdkvalité och patientsäkerhet eftersträvas. 

Arbetsmiljöns regelverk, risker och dess påverkan 

Enligt Arbetsmiljöverket (AV) (2018a) finns det flera områden i sjukvården som 

bedöms vara risker i arbetsmiljön. Ett fysiskt ansträngande arbete med till exempel 

personförflyttningar ökar risken för belastningsskador. Ibland kan arbetet innebära en 

ogynnsam arbetsmiljö/arbetsställning då personalen enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) (2017:30) 3 kap. 1§ är skyldiga att ge hälso- och sjukvård till alla på lika villkor. 

Följaktligen kan ogynnsam arbetsmiljön inte hindra att patienten får vård. Kända 

smittor hos patienter får inte heller påverka vården utan personalen skall använda 

skyddsutrustning och följa rutiner som finns.  
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I enlighet med Arbetsmiljölagen (AML) (1977:1160) 3 kap. 4§ kan en direkt skadlig 

eller farlig arbetsmiljö dock innebära att personalen inte går in i situationer som innebär 

fara för eget liv. Dock kan denna skrivelse innebära viss tolkningsfrihet och blir således 

svårt att tillämpa samt rangordning om vilken lag som gäller främst blir också otydligt. 

Vidare finns en ökad utsatthet bland hälso- och sjukvårdspersonal kring risk för hot- och 

våldssituationer, smittor, sociala och organisatoriska påfrestningar som skiftarbete och 

långa arbetspass med ojämn arbetsfördelning (AV, 2018a). I Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (AFS) om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) finns 

föreskrifter om vad arbetsgivaren har för skyldigheter och ansvar angående 

arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Stress i arbetsmiljön anses 

dessutom enligt AV (2013a) påverka patientsäkerheten negativt. Enligt AV (2018a) är 

personal inom ambulansverksamheten en personalgrupp som har ytterligare förhöjd risk 

för hot- och våldssituationer. Arbete utomhus innebär också en ojämn och okontrollerad 

arbetsmiljö där åtgärder behöver tas för att optimera arbetsmiljön (AV, 2018b). 

Fordonsklimatet i ambulansen påverkar personalens arbetsmiljö (AV, 2018b) och kan 

ibland vara svår att optimera. Under vissa uppdrag kan en högre temperatur än optimal 

vara nödvändig i fordonet i de fall omvårdnaden av patienten kräver det. Skador och 

arbetsrelaterade besvär uppstår inom samtliga kategorier av vårdpersonal. Ungefär 

hälften av personerna med arbetsrelaterade besvär sökte vård för besvären (AV 2018c). 

Organisatorisk och social arbetsmiljö och dess påverkan 

Med organisatorisk och social arbetsmiljö menas allt som inte innefattas i den fysiska 

arbetsmiljön. Det innebär styrning, krav, resurser och förutsättningar, kommunikation 

och delaktighet samt arbetsbelastning. Enligt AV (2013) behöver arbetsgivarna bedöma 

risker i den psykosociala arbetsmiljön men det görs inte i den omfattning som krävs. 

Vid problem med utbrändhet och utmattning anser Aronsson et al. (2017) att den 

främsta orsaken är dålig organisatorisk arbetsmiljö vilket bör åtgärdas snarast. En 

rapport från AV (2018c) visar på att 41% av alla sjuksköterskor har arbetsrelaterade 

besvär i form av trötthet, muskulosketal värk, sömnstörningar, huvudvärk, ångest och 

oro med flera. Under år 2011 ansågs problem med den sociala- och organisatoriska 

arbetsmiljön ligga bakom så mycket som var fjärde sjukskrivning (ibid.). Oregelbunden 

sömn och matvanor hos ambulanspersonalen upplevdes som faktorer som påverkade 

personalens hälsa negativt (Svedin, Norrlander, & Fläckman, 2012). Ökad risk för 

utbrändhet och utmattningssyndrom förekommer vid obefintlig eller dålig 

arbetsledning, höga krav, ojämn arbetsbelastning, avsaknad av beröm och osäkerhet i 

arbetet (Aronsson et al., 2017). Enligt Lavoie‐Tremblay et al. (2005) förbättras 

personalens hälsa genom att tillsammans upprätta planer kring den sociala arbetsmiljön. 

För att förbättra den sociala arbetsmiljön krävs enligt Lavoie-Tremblay et al. (2005) 

ansträngning från kollegor och chefer då det krävs engagemang för förändring. Enligt 

Aronsson et al. (2017) orsakar hög arbetsbelastning, höga krav på arbetet, dåligt med 

beröm/belöning, sämre stöttning från både chefer och medarbetare, orättvisa på 

arbetsplatsen samt otydlig arbetssäkerhet en ökning av känslomässig utmattning hos 

personalen. Överrapportering av patienter till mottagande enhet kan dra ut på tiden och 

därmed påverka ambulanspersonalen genom uteblivna raster och övertid (Bost, Crilly, 

Patterson & Chaboyer, 2012). Kuokkanen et al. (2014) menar även på att motivationen 

till arbetet ökar om arbetsfördelningen är rättvis vilket i sin tur gynnar patienterna.  
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Hälsa och välbefinnande  

I World Health Organisations (WHO) konstitution (2014) beskrivs hälsa som en 

grundläggande rättighet för varje individ. Hälsa är inte bara kroppsligt förankrad utan 

även upplevd och därmed inte definierad som endast frånvaron av sjukdom (WHO, 

2014). Enligt Svensk Ordbok (2009a) innebär hälsa “tillstånd av välbefinnande och 

fullgoda kroppsfunktioner” medan Svenska Akademiens Ordlista (2015) menar att hälsa 

är “gott kroppslig och själsligt tillstånd”. Katie Eriksson (1994, s. 58) menar att lidande 

och hälsa är starkt kopplade och att människan inte kan uppskatta eller förstå 

upplevelsen av hälsa om hen inte har upplevt lidande. Hälsa är en upplevelse som inte är 

konstant eller orubblig utan förändras hela tiden (Eriksson 1989, s. 23). Hälsan är lika 

komplex som en individs hela livssituation och påverkas av hur väl individen är i 

symbios med sin livssituation (Eriksson 1989 s. 65). Hälsa är något väldigt individuellt 

betingat och något som representerar individens livssituation för det givna tillfället. 

Hälsa är då en upplevelse som kan påverkas negativt av yttre påverkan (Dahlberg & 

Segersten, 2010 s. 49 & Eriksson, 1989 s. 67). Vid behov av ambulans kan detta 

innebära att en persons hela livsvärld plötsligt förändrats och således blir patienten 

otrygg i sin nya och sårbara roll. Då gäller det för ambulanspersonalen att ta detta i 

beaktande och hjälpa till med bra beslut som gynnar patienten. Dahlberg och Segersten 

(2010 s. 123) menar på at ohälsa hos personalen som framförallt är orsakade av stress 

och traumatiska händelser påverkar patientsäkerheten då risk för felbedömningar eller 

misstag lättare sker. 

Självförverkligande och självförtroendets ökande förmåga 

Självförverkligande betyder enligt Svensk Ordbok (2009b) “förverkligande av den egna 

personlighetens inneboende möjligheter”. Således skulle det kunna innebära att en 

person får göra det hen vill göra och har förmåga till. Nyttjande av kunskaper och 

resurser samt att få stöd i beslut när det krävs. Självförtroende och tillit till sin 

erfarenhet och kunskap och att uppleva utveckling i arbetet innefattas i 

självförverkligande. Enligt Crilly, Greenslade, Lincoln, Timms och Fisher (2017) 

korrelerar personalens självförverkligande med antal års erfarenhet av akutsjukvård. 

Detta troligtvis då erfarenheten gör att självförtroendet ökar vilket ger personlig 

tillförlitlighet. Enligt Trybou och Gemmel (2016) ansåg sjuksköterskorna att deras 

upplevda förmåga utifrån egen kravbild påverkade deras bemötande av patienterna. I en 

studie om patienter med självskadebeteende framkom att avsaknad av relevant 

utbildning och otydliga riktlinjer påverkade sjukvårdspersonalens självförtroende 

negativt (Rees, Rapport, Thomas, John, & Snooks, 2014). Hjälplösheten som uppstår 

vid situationer som är svårhanterade för personalen kan orsaka att personalens attityd 

försämras och vårdkvalitén sjunker (Rees et al., 2014). Patienter med 

självskadebeteende kan väcka känslor som ilska, irritation och känslor av maktlöshet 

hos vårdpersonal vilket påverkar personalens attityd till patienten och vården i sin 

helhet försämras (Rees et al., 2014). En jämn och rättvis arbetsfördelning samt 

tillvaratagande av personalens styrkor skall enligt Kuokkanen et al. (2014) vara av vikt 

för personalgruppen samt utvecklande för individen. Personligutveckling tycks således 

påverka arbetet med patienterna då självförtroendet och kunskaper ökar förbättras 

kvalitén på vården.  
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Vikten av feedback och uppskattning i arbetet 

Möjlighet till utveckling i arbetet skall enligt Kuokkanen et al. (2014) öka 

handlingskraften hos personalen. För att på ett snabb, enkelt och kostnadseffektivt sätt 

är det enligt Sveinsdottir, Ragnarsdottir och Blondal (2016) viktigt att chefer ger genuin 

uppskattning för att positivt påverka personalen. Att få beröm påverkar personalens 

uppfattning om arbetet och kan därmed öka patientsäkerheten och kvaliteten på vården 

(Sveinsdottir, Ragnarsdottir & Blondal, 2016). Även Aronsson et al. (2017) beskriver 

att arbetsprestationen sjunker om personalen inte får uppskattning för sitt arbete vilket i 

sin tur då drabbar patienterna genom sämre vård. För att personalgruppen skall återfå 

respekt och uppskattning krävs det en stöttande och engagerad ledning som arbetar 

tillsammans med personalen under hela processen (Lavoie-Tremblay et al., 2005). 

Personal som känner sig uppskattade tycks prestera bättre på arbetet vilket kan 

åstadkommas med relativt enkla och billiga medel om bara ledningen på arbetsplatsen 

arbetar med detta. Dock kan inte arbetet göra enbart av chefer utan även medarbetare 

behöver vara delaktiga i arbetet och framföra feedback till sina kollegor.    

 

Konflikter  

Etiska frågeställningar och konflikter är lika vanliga för ambulanspersonal som för 

vårdpersonal överlag. Att vårda patienter med anhöriga i närheten kan skapa inre 

konflikt hos ambulanspersonalen, till exempel då hjärt- och lungräddning startas på 

grund av anhörigas upplevda förväntningar och vilja utan att egentligen se någon direkt 

chans till överlevnad (Sandman, & Nordmark, 2006). För att undvika konflikten som 

kan uppstå påbörjas således återupplivningsförsök i några fall för anhörigas skull. Det 

uppstår även konflikter mellan vårdpersonal och patienter när den professionella 

bedömningen är att ambulans inte är nödvändigt men patienten upplever ett sådant 

behov (ibid.). Denna inre konflikt hos ambulanspersonalen kan därmed resultera i ett 

bristande bemötande mot framförallt yngre patienter som enligt personalen inte har ett 

ambulansbehov. Dock finns det en högre acceptans för äldre personer som är i samma 

situation och egentligen inte behöver ambulans. Hos ambulanssköterskan finns det en 

rädsla för att skapa en negativ vårdkultur som överförs till kollegor. Den negativa 

vårdkulturen skapas då sjuksköterskan upplever frustration över patienter som inte 

behöver ambulanssjukvård utan upptar tid och resurser i onödan. Det efterfrågas klarare 

direktiv från ledningen om hur denna patientgrupp ska kunna hanteras och vårdas 

(Barrientos & Holmberg, 2018). En studie från en akutmottagning visar att god 

konflikthantering från ledningen i en väl fungerande och stöttande arbetsorganisation är 

positivt för sjuksköterskan och hens upplevelse av arbetsmiljön (Johansen, & Cadmus, 

2016). 

Fysisk hälsa hos ambulanspersonal 

Arbetet inom hälso- och sjukvården är belastande och tungt då personförflyttningar är 

nödvändiga. För att orka med arbetet krävs viss fysisk kapacitet hos personalen och 

tester på personens fysiska förmåga utförs ofta inför anställning. Enligt Fischer, Sinden 

och Macphee (2017) är tester nödvändiga då dagliga uppgifter i ambulansen är särskilt 

påfrestande för kroppen och viss risk för skador finns. Enligt personalen i Fischer, 

Sinden och Macphees studie (2017) är de mest fysiskt krävande uppgifterna att förflytta 

en patient, lasta på/av båren, utföra HLR samt anpassa höjden på båren.  
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Många av dessa moment sker flera gånger under varje patientuppdrag. Enligt Armstrong 

et al. (2017) kan eldrivna lastsystem i ambulansen minska risk för skador hos 

ambulanspersonal som annars utsätts för hög belastning vid bårhantering. Sådana 

system finns idag installerade på samtliga akutambulanser i Göteborg. Att använda 

korrekt och individanpassad utrustning vid fysiskt ansträngande moment minskar den 

fysiska belastningen hos ambulanspersonalen (Karlsson, Niemelä, Jonsson, och 

Törnhage, 2016). Således krävs det att vissa hjälpmedel finns för att personalen inte 

skall bli skadade i arbetet. Enligt Sterud, Ekeberg och Hem (2006) har 

ambulanspersonal en ökad risk för skador i samband med arbetsplatsolyckor samt 

arbetsolyckor med dödlig utgång. Detta kan bero på att arbetsmiljön inte är kontrollerad 

på samma sätt som på sjukhus eller boenden och att personalen befinner sig i en utsatt 

situation. Ambulanspersonal brukar enligt Sterud, Ekeberg och Hem (2006) gå i pension 

tidigare än annan personal. Tidigare pensionsavgång relateras till besvär med 

rörelseorganen vilket orsakat en fysisk omöjlighet att genomföra arbetet relaterat till de 

fysiska krav som ställs på personalen. Risken att komma i kontakt med 

infektionssjukdomar minskar inom vårdsektorn men inom det prehospital vården är det 

svårt att kontrollera detta och risk att utsättas för smitta återfinns hos ambulanspersonal 

(Thomas, O'Meara, & Spelten, 2017). Enligt Thomas, O'Meara, och Spelten (2017) 

finns dock ett problem hos ambulanspersonal där kunskap och attityd kring smitta är 

oroande då en stor massa av personalen arbetar trotts sjukdom. Det är svårt att säga 

exakt vika smittor som personalen i ambulansen utsätts för och smittan varierar 

beroende på land vilket gör att en direktkoppling till ambulanssjukvården i Sverige kan 

vara svår att göra utifrån en utländskstudie (ibid.).   

Mental hälsa hos ambulanspersonal  

Ambulanspersonal anländer ofta till ganska traumatiska scener och påverkas således 

mentalt av detta. Inom ambulanssjukvården finns det indikationer att personalens hälsa 

påverkas av personalens arbetsbelastning, där känslan av trötthet, stress och oro samt 

ökad utsatthet för hot- och våldssituationer bland annat är återkommande 

arbetsmiljöproblem. I en studie av Pek et al. (2013) hade så mycket som 71,1% av 

personalen inom ambulanssjukvården upplevt traumatiska patientuppdrag under de två 

senaste åren. Ambulanspersonal har en högre risk att drabbas av posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) än normalpopulationen (Pek et al., 2013, Petrie et al., 2018). 

Enligt Simpson (2013) kan åtgärder som jobbrotation, strukturerade krissamtal, 

personlighetstester och rutin för stöttning minska risken för PTSD. Read och Laschinger 

(2015) menar att en tillåtande och positiv arbetsmiljö tillsammans med en pålitlig 

arbetsledning är extra viktigt för oerfarna sjuksköterskor, som annars har större 

benägenhet att byta arbete och gör då att de istället fortsätter arbeta på arbetsplatsen. 

Positiv arbetsmiljö och god leding motverkar även psykisk ohälsa generellt (ibid.). 

Enligt Coxon et al., (2016) orsakar undermålig utbildning hos ambulanspersonalen, 

främst hos nyanställda, att ambulanspersonalen känner sig överbelastad i situationer 

som upplevs som svåra vilket kan ge konsekvenser i patientens fortsatta vård.  Simpson 

(2013) menar att ökad social kontakt förbättrar såväl arbetet med patienter som 

personalens familjeliv vilket annars kan påverkas av mental ohälsa. Bäst effekt av 

debriefing/krissamtal är direkt eller i nära anslutning till uppdraget, detta för att minska 

PTSD och andra emotionella reaktioner efter svåra situationer. Det bör finnas strategier 

både hos enskild person och på organisatorisk nivå för att motverka mental ohälsa 

(Bennett et al., 2005). 
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Stress påverkar patientarbetet 

Upplevelsen av stress kan påverka ambulanspersonalens förmåga att fatta korrekta 

beslut, och trots adekvat utbildning kan stress leda till felaktiga beslut (Gunnarsson & 

Warrén Stomberg, 2009). Enligt Bohström, Carlström och Sjöström (2017) upplevs 

merparten av uppdragen inom ambulanssjukvården som stressande. Uppdrag som 

involverar barn är extra stressande för personalen (Bohström, Carlström & Sjöström, 

2017, Pek et al., 2013). Faktorer som försämrar förmågan att fatta beslut under 

stressfulla situationer är att vara observerad av andra personer under arbetet, bristande 

information, otydligheter i ledarskap och interaktion med flera aktörer samtidigt 

(Gunnarsson & Warrén Stomberg, 2009). Enligt Bohström, Carlström och Sjöström 

(2017) är det av vikt att diskutera svåra och stressfyllda situationer med sina kollegor. 

Erfarenhet och utbildning gör att ambulanspersonal får strategier att hantera 

ångestfyllda situationer som annars kan skapa oro hos ambulanspersonalen (Mock, 

Wrenn, Wright, Eustis, och Slovis, 1999). Samma studie menar också att längden på ett 

arbetspass inte direkt påverkar orosnivån hos ambulanspersonalen som exempel 12-

timmars eller 24-timmars arbetspass (ibid.). Att ha ett välfungerande team med gott 

samarbete är enligt Bohström, Carlström och Sjöström (2017) viktigt för att minska 

stressfaktorer. Vidare anses att ta flera korta pauser under arbetspasset verka 

avstressande (ibid.). Om arbetsledningen och konflikthanteringen i personalgruppen 

brister tyder detta på en ökad upplevelse av stress i arbetet (Johansen, & Cadmus, 

2016). 
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PROBLEMFORMULERING 

Arbetsmiljön för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården är väldigt omväxlande. 

Mycket av den fysiska arbetsmiljön går inte att påverka då alla människor har rätt till 

vård oavsett plats som vårdbehovet uppstår. Det kan vara en trafikolycka med pågående 

trafik, en medvetslös person efter en överdos på 14de våningen utan hiss, till barnet som 

drunknat och nu fått ett hjärtstopp och mycket mer. Förhandsinformationen är ofta 

mycket knapp och ibland även vilseledande vilket gör det svårt att förbereda sig väl. Det 

finns en ökad risk för framförallt hot- och våldssituationer och arbetet är fysiskt 

krävande. Att dessutom lägga kunna hantera och framföra ett fordon på ett trafikmässigt 

och säkert sätt trotts ogynnsamma trafikförhållanden när man vet att tiden är avgörande 

för en annan människas liv. Många av händelserna som ambulanspersonalen möter är 

traumatiska och risken för PTSD och psykisk ohälsa är ökad än hos övriga i 

befolkningen. Fler hjälpmedel tas fram till bilarna för att undvika förslitningsskador på 

grund av tunga lyft osv tas fram då muskelosklettal smärta inte är ovanligt bland 

personalen. Det sammantagna arbetet påverkar människan och undersökningar av 

arbetsmiljön görs inte alltid i den utsträckning som krävs. Olika personer påverkas olika 

mycket beroende på vem man är, vilka tidigare erfarenheter som finns med och 

arbetsmängden. Patienter drabbas av sämre vårdkvalité när problem med arbetsmiljön 

finns och risk för felaktiga bedömningar ökar. Således vill vi undersöka arbetsmiljön för 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Göteborg för att se hur den upplevs. Finns 

det några skillnader mellan könsidentiteter, ambulansstationer, arbetslivserfarenhet och 

utbildningsnivå?  



 

 

 

10 

SYFTE 

Syftet är att undersöka arbetsmiljön hos sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården  

 

Frågeställningar: 

 

- Är det någon skillnad mellan olika stationer? 

- Är det någon skillnad mellan sjuksköterskor och specialistutbildade 

sjuksköterskor? 

- Finns det något samband mellan ålder och antal år i arbetet avseende 

arbetsmiljö?  

- Är det någon skillnad mellan män och kvinnor avseende arbetsmiljö? 
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METOD 

Ansats 

För att genomföra detta examensarbete har en prospektiv tvärsnittsstudie genomförts 

(Billhult, 2017b, s. 102). Detta för att få en nulägesrapport över hur arbetsmiljön för 

sjuksköterskor i ambulanssjukvården är då det svarade bäst till syftet och passade inom 

tidsramen som var avsatt. En kvantitativ metod valdes då jämförelse mellan grupper 

inom en organisation och deras upplevelser undersöktes (Polit & Beck, 2004 s. 162). 

Den kvalitativa metoden grundar sig i att undersöka hur företeelser ter sig i en given 

situation som prevalens, frekvens även vilka faktorer som kan påverka och skapa en 

företeelse. Den kvantitativa studien kan mäta olika data genom att jämföra olika 

företeelser (Polit & Beck, 2004 s. 19). Då skillnader mellan olika grupper utan yttre 

påverkan skulle observeras var en interventionsstudie eller kvasi-experiment inte 

aktuellt för att uppnå syftet för denna studie (Borg & Westerlund, 2012 s.11). 

Enkäten 

Enkäten som använts i examensarbetet är Working Environment Scale 10 (WES-10) 

som är ett instrument för skattning av arbetsmiljö. Detta har tidigare använts bland 

annat av Røssberg, Eiring och Friis (2004) som då undersökt arbetsmiljön på en 

psykiatrisk vårdavdelning. Enkätens originalspråk var engelska och översattes således 

till svenska (bilaga 1). Validering av enkätens översättning gjordes genom ett utskick 

till ett tiotal personer som inte var aktuella som urval till examensarbetet och som har 

goda kunskaper i både engelska och svenska. Enkäten skapades i Sunet Survey för att 

enklare distribueras och hanteras via datorn. Antal frågor i enkäten var totalt 18 stycken, 

varav tio var från WES-10 och resterande angående samtycke, bakgrundsinformation 

och om deltagaren ville ta del av resultatet efteråt. Frågorna 9, 10, 13 och 14 undersökte 

självförverkligande, fråga 11 och 12 undersökte nervositet, fråga 15 och 16 undersökte 

konflikter och fråga 17 och 18 undersökte arbetsbelastningen (bilaga 2). 

Bakgrundsinformationen som samlades in var födelseår, examensår som sjuksköterska 

och examensår specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård samt antal år/månader 

personen arbetat inom ambulanssjukvården Svarsalternativen i enkäten var ordinal-, 

nominal- och kvotskala. Enkäten i sin helhet kan granskas i bilaga 2.  

Urval och deltagare 

Inom ambulansorganisationen i Göteborg finns det totalt nio ambulansstationer i olika 

stadsdelar (Arrelöv, 2018). Efter godkännande av vårdenhetschef tillhandahölls 

mailadresser till samtliga sjuksköterskor anställda i ambulansorganisationen. Totalt 

skickades enkäten till 197 mailadresser där endast en adress inte fungerade. Totalt 

inkom 59 svar vilket ger en svarsfrekvens på 29,9%. Ofullständigt ifyllda enkäter togs 

bort vilket resulterade i totalt 56 respondenter. Antal kvinnor var 21 (37%) och 35 män 

(63%). I tabell 1 finns deskriptiv statistik angående födelseår och examensår hos 

respondenterna. Fördelning mellan ambulansstationerna var Angered 3 svar (5,4%), 

Frölunda 11 svar (19,6%), Hisingen 12 svar (21,4%), Gullbergsvass 17 svar (30,4%), 

Mölndal 1 svar (1,8%), Öckerö 3 svar (5,4%), Öjersjö 2 svar (3,6%) och Östra 

Sjukhuset 7 svar (12,5%). Eftersom antal respondenter på vissa stationer var väldigt få 
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slogs alla under sju respondenter ihop till en kategori som fortsättningsvis kommer att 

kallas för ”Blandade”. Det totala antalet respondenter i den sammanslagna gruppen 

”Blandade” blev således 9 svar (16%).  

Respondenterna besvarade frågan om hur länge de arbetat inom ambulanssjukvården i 

antal år eller månader. Således räknades respondenternas svar om till antal månader för 

att lättare kunna jämföra med personal som inte arbetat mer än ett år. Antal år arbetade 

inom ambulanssjukvården var min en månad och max 34 år och medianen var fem år 

(första kvartilen 2,33 år och tredje kvartilen 10 år). 

Tabell 1: Deskriptiv Statistik om urvalets ålder och examensår 

 N Minimum Maximum Medelvärde SD 

Födelseår 56 1958 1996 1980,11 9,059 

Examensår sjuksköterska 56 1987 2018 2008,57 6,677 

Examensår 

specialistsjuksköterska 

24 2006 2019 2013,17 3,667 

Inklusions- och exklusionskriterier      

För att besvara studiens syfte inkluderades kliniskt aktiva, legitimerade sjuksköterskor och 

specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulansverksamheten i Göteborgs 

ambulansorganisation. Sjuksköterskor som för tillfället var sjukskrivna inkluderas 

också, då det inte kunde uteslutas att det var arbetsmiljörelaterat. Även föräldralediga 

sjuksköterskor inkluderades. 

Sjuksköterskor som har administrativ tjänst eller inte arbetar kliniskt i 

ambulanssjukvården av annan anledning exkluderades då de inte utsätts för den 

prehospitala arbetsmiljön. Även ambulanssjukvårdare exkluderades eftersom de har ett 

annat ansvarsområde och inte skall fattar medicinska beslut. 

Datainsamling 

Enkäterna distribuerades via mejl till urvalet och datainsamling skedde under 9–22 april 

2019. En svarspåminnelse skickades via mail till samtliga den 17 april 2019. Vid de 

tillfällen fysiska möten ägde rum med ambulanspersonal gavs även en muntlig 

påminnelse om enkäten och tillfälle för personalen att ställa frågor ifall det var något 

som uppkom.  

Dataanalys 

Då Sunet Survey använts för enkäten exporterades datan direkt till SPSS för analys. 

Således krävdes ingen manuell överföring av datan. För att analysera resultatet 

användes IBM:s Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25 för 

Windows. Deskriptiv statistik angående urvalsgruppen togs fram. Jämförelser mellan 

kön och utbildningsnivå i relation till arbetsbelastning gjordes med hjälp av Mann-

Whitney U-test. För att undersöka samband mellan ålder, examensår samt 

arbetserfarenhet inom ambulanssjukvården genomfördes Spearmans 
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rangkorrelationstest (rho). Då jämförelse i medelvärdesskattning av arbetsmiljön mellan 

flera olika ambulansstationer genomfördes en variationsanalys (ANOVA) och 

efterföljande Post Hoc Turkey test för att inte av misstag finna signifikans. 

Signifikansnivån definierades till 95% (p <.05).  

Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017 s. 65) krävs det etiska övervägande i examensarbetet för att 

motivera deltagarnas engagemang och vilka risker som deltagarna utsätts för genom 

deltagandet i examensarbete. Ett tydliggörande om vem som gagnas av studiens 

genomförande krävs. Vidare enligt Kjellström (2017 s. 65) finns det tre större grupper 

som kan uppleva nytta utav en studie: individen, samhället och professionen. I detta 

fallet anses främst professionen och individen men även samhället då sämre arbetsmiljö 

påverkar vårdkvalitén. Risker som deltagarna möjligen skulle kunna uppleva är att deras 

svar skulle kunna härledas till person, sociala risker som kan påverka relationer till 

andra och relationer till större grupper kan påverkas (Kjellström, 2017 s. 66). Dock 

anses risken för detta minimal då en funktion i Sunet Survey använts för att 

avidentifiera respondenterna och minska risken att kunna utläsa vem respondenten är 

samt dess enskilda åsikter. Examensarbetet är genomfört i enlighet med Riktlinjer för 

examensarbete på magisternivå (Högskolan i Borås, 2018). Efter bedömning av arbetet 

och dess metod har det ansetts att en ansöka om etisk prövning ej varit nödvändig i detta 

examensarbetet. De fyra huvudkraven från vetenskapsrådets publikation, 

Forskningsetiska principer (2002) har uppfyllts. Dessa huvudkrav innefattar 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002).  De mål som finns för god forskningssed som vetenskapsrådet 

tagit fram har efterföljts genom hela skapandeprocessen av examensarbetet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Innan datan inhämtas från deltagarna lämnades en formell 

förfrågan till ledningen av ambulansorganisationen i Göteborg (bilaga 3). Deltagarna 

informerades om integritet, samtycke, information om studien och hur tillbakadragande 

ut av samtycke skall göras. Deltagarna nekade eller accepterade till samtycke genom 

första frågan i enkäten. Om deltagaren nekade till samtycke avslutades enkäten utan att 

någon data hade samlats in mer än nekat samtycke. Innan förfrågan om 

studiegenomförande skickades till ledningen i ambulansorganisationen kontrollerades 

och godkändes förfrågan samt enkäten handledaren för examensarbetet. Efter 

examensarbetet är godkänt kommer all data att raderas så att tredje part inte kan ta del 

utav datan. Vidare förvarades data på ett sådant vis som krävs enligt Högskolan i Borås 

bestämmelser och riktlinjer. Ingen data förvarades på så kallad “open-source “. 
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RESULTAT  

I ANOVA analysen (tabell 2) mellan ambulansstationer och upplevelse av arbetsmiljö 

återfanns statistisk signifikans i vissa områden av arbetsmiljön. Dock visade sig denna 

signifikans inte vara äkta efter att Post Hoc Turkey test genomförts. Således kan 

tolkning göras att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan de olika 

ambulansstationerna i Göteborg och deras skattning av arbetsmiljön.  

Tabell 2: ANOVA WES-10 och ambulansstationer 

  Total SS df Mean Square F Sig. 

Självförverkligande Mellan grupper 1,093 4 0,273 0,780 0,544 

Inom grupper 17,867 51 0,350     

Total 18,960 55       

Nervositet Mellan grupper 1,652 4 0,413 1,490 0,219 

Inom grupper 14,130 51 0,277     

Total 15,781 55       

Konflikter Mellan grupper 3,639 4 0,910 2,598 0,047 

Inom grupper 17,861 51 0,350     

Total 21,500 55       

Arbetsbelastning Mellan grupper 1,371 4 0,343 0,946 0,445 

Inom grupper 18,468 51 0,362     

Total 19,839 55       

I tabell 3 återfinns totala skattningen av arbetsmiljön för samtliga respondenter. Ett högt 

värde skall tolkas som ett bra värde. Samtliga utav personalen på stationerna i Göteborg 

upplever sällan att de känner en oro över att gå till jobbet. De upplever även att 

konflikter i arbetsgruppen inte påverkar vården ut av patienten. Det upplever sällan att 

lojaliteten till kollegor påverkar lojaliteten till sin egen profession. Baserat på det totala 

medelvärdet för skattning av arbetsmiljö uppger respondenterna att det en bra 

arbetsmiljö för sjuksköterskor på samtliga utav Göteborgs ambulansstationer. Det som 

avviker i denna grupp är att Östra sjukhuset har ett lägre medelvärde i variablerna 

“behandling av patienten påverkas av konflikt personalgruppen” och “känna lojalitet till 

ditt team i relation till lojalitet till professionen” i jämförelser med övriga stationer där 

stationen i Frölunda skattar sig högst. 

Tabell 3: Upplevd arbetsmiljö 

 Minimum Maximum Medelvärde SD 

Självförverkligande 2,50 5,00 3,8482 ,58713 

Nervositet 2,50 5,00 4,1875 ,53566 

Konflikter 2,50 5,00 4,2500 ,62523 

Arbetsbelastning 1,50 4,50 3,4464 ,60059 
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I tabell 4, presenteras Spearman’s korrelationskoefficient mellan skattning av 

arbetsmiljöfrågorna från WES-10 med födelseår, arbetserfarenhet inom 

ambulanssjukvård, examensår sjuksköterska och examensår specialistsjuksköterska 

inom ambulanssjukvård. Som det går att utläsa finns endast statistisk signifikans på 

frågan om personalen känner sig nervösa eller spända i sitt arbete och födelseår, 

arbetserfarenhet och examensår grundutbildad sjuksköterska. Resultatet är negativt på 

faktorerna som angetts i årtal och positiv på faktorerna som angetts i år och månader. 

Detta betyder att ju äldre, mer erfaren och desto längre personalen har haft 

sjuksköterskeexamen skapar en minskad nervositet och spändhet på arbetet.  

 

På frågan “I vilken utsträckning känner du dig nervös eller spänd på ditt arbete?” fanns 

en signifikant skillnad mellan grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med en 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård (p <0,005). I frågan om oro inför 

arbetspass fanns signifikant skillnad mellan utbildningsnivåerna hos sjuksköterskorna (p 

<0,043). I övrigt sågs ingen statistisk signifikant skillnad mellan grundutbildade 

sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Det 

kunde inte påvisas några signifikanta skillnader mellan kön och skattning av 

arbetsmiljö. Ingen statistisk signifikans återfanns mellan specialistexamensår och 

upplevelse av arbetsmiljö (Tabell 4). 

Tabell 4: Upplevd arbetsmiljö och ålder, utbildningsnivå och erfarenhet inom 

ambulanssjukvården 

Spearman’s (rho) Födelseår 

Examensår 

sjuksköterska 

Examensår 

specialist-

sjuksköterska 

Erfarenhet 

inom 

ambulans-

sjukvården 

Självförverkligande Korrelationskoefficient 0,085 0,250 0,023 -,292* 

Sig. (2-tailed) 0,535 0,064 0,916 0,029 

Nervositet Korrelationskoefficient -,380** -,339* -0,381 ,457** 

Sig. (2-tailed) 0,004 0,011 0,066 0,000 

Konflikter Korrelationskoefficient -0,047 0,057 -0,090 0,094 

Sig. (2-tailed) 0,728 0,677 0,677 0,490 

Arbetsbelastning Korrelationskoefficient 0,105 0,082 -0,158 -0,142 

Sig. (2-tailed) 0,442 0,549 0,460 0,296 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vald metod 

Det aktuella examensarbetet kunde ha genomförts genom kvalitativ metod där intervjuer 

med deltagarna gjorts. Dock ansågs att det kan vara känsligt att berätta om sin 

arbetsmiljö ansikte mot ansikte mot någon och att resultatet således skulle påverkas mer 

än genom en anonym enkät. Den kvalitativa studien används för att undersöka fenomen 

och i vilken kontext fenomenet finns, vilket möjliggör en förståelse för fenomenet och 

kan beskriva ett sammanhang kring fenomenet (Graneheim & Lundman 2004). Vidare 

beskriver Danielson (2017 s. 153) att intervjuer för att samla in data kräver tid, 

omfattande planering och är dyrt, vilket talar för att undvika detta då tiden och 

resurserna är begränsade. En viss rutin kring intervjuteknik och analysering av resultat 

krävs även för studier av kvalitativ metod vilket författarna inte hade och ett ej 

tillförlitligt resultat gick att förutspå. Den kvalitativa metoden är inte lämpad för att 

samla in numeriska data (Bengtsson, 2016).  Ingen enskild studie kan belysa ett 

fenomen i sin helhet (Polit & Beck, 2004 s. 18). Ofta används kvalitativ metod för att 

studera fenomen och sedan görs kvantitativ forskning på det redan definierade 

fenomenet. Kvalitativ och kvantitativ metod lämpar sig för att undersöka olika 

frågeställningar kring ett problem (Polit & Beck, 2004 s. 19). Tidigare studier visade 

redan att arbetsmiljö påverkade personalen och vården av patienterna vilket fanns 

intressant och ytterligare granskning genom detta arbete ansågs viktigt.  

Hantering av enkät samt validitet  

Valet av enkät gjordes med hänsyn till den tidsram som fanns avsatt för examensarbetet 

och med hänsyn till respondenternas begränsade svarstid. WES-10 var en kort och 

okomplicerad enkät som skulle gå snabbt för respondenterna att fylla i vilket antogs 

skulle ge fler respondenter. Då ambulanspersonal hela tiden är redo att åka iväg på 

uppdrag kändes det inte möjligt att genomföra en länge enkät utan att personalen fått 

avsatt tid att besvara enkäten på. En mer djupgående enkät som Copenhagen 

psychosocial questionnaire (COPSOQ) hade med fördel använts om examensarbetet 

varit större och mer tid funnits för genomförande. Då hade enkäten kunnat genomföras 

under en utbildningsdag i organisationen och mer detaljerade data insamlas. COPSOQ 

har utvecklats av Berthelsen, Westerlund, och Søndergård Kristensen (2014) och är 

översatt till över 25 språk, däribland svenska vilket hade varit en fördel i jämförelse 

med WES-10. Den svenska versionen av COPSOQ har testats och reviderats genom 

intervjuer för att översättningen från danska inte ska förändra syftet med frågorna och 

att dessa tolkas på annat sätt än tänkt (Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 

2014). Då WES-10 var en färdig enkät som använts i flera studier om arbetsmiljö 

ansågs den reliabel för syftet (Røssberg, Eiring & Friis, 2004; Ostermann, Bertram & 

Büssing, 2010; Crilly, Greenslade, Lincoln, Timms & Fisher, 2017; Baker, Carlisle, 

Riley, Tapper & Dewey, 1992). En enkät som använts tidigare är att föredra då 

resultatet lättare kan jämföras med andra studier (Billhult, 2017a s. 123). Vid 

översättningen används olika lexikon och översättningsprogram för att jämföra 

skillnader i översättningen av enkäten. För att verifiera detta skickades även enkäten till 
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personer med mycket goda kunskaper i både engelska och svenska som kom med 

synpunkter och förbättringsförslag. Detta för att säkerställa att frågornas mening inte 

förändrats i och med översättningen och därmed påverkat validiteten. Ytterligare 

validering av översättningen på WES-10 hade dock stärkt validiteten på översättningen. 

En annan fördel med COPSOQ är att den godkänts av etiknämnden i södra Sverige 

(Berthelsen, Westerlund, och Søndergård Kristensen, 2014). På WES-10 har det varit 

svårt att finna vilka etiska godkännanden enkäten har. Att avlasta deltagarna med en 

kortare enkät kändes strategiskt rätt då en mer tidskrävande enkät hade kunnat anses 

som en ökad arbetsbelastning för personalen och på så vis påverkat arbetsmiljön 

negativt. Att dessutom kunna fylla i hela enkäten på en gång ansågs vara av vikt för att 

få så många respondenter som möjligt. En längre enkät som hade avbrutits av 

ambulansuppdrag skulle kunna påverka resultatet och ge en felaktig bild av vad 

respondenten faktiskt upplever. WES-10 har tidigare använts för att undersöka 

arbetsmiljön hos sjuksköterskor på en akutmottagning, psykiatriavdelning, samt ett antal 

sjuksköterskor på många olika specialiteter (Røssberg, Eiring & Friis, 2004, Ostermann, 

Bertram & Büssing, 2010, Crilly, Greenslade, Lincoln, Timms & Fisher, 2017, Baker, 

Carlisle, Riley, Tapper & Dewey, 1992). Då flera olika studier av olika 

personalkategorier inom vården har gjorts med WES-10 ansågs enkäten kunna användas 

på sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. En jämförelse med COPSOQ gjordes då 

den enkäten skall fungera för alla arbetsplatser och yrkeskategorier. Många av frågorna 

i WES-10 var snarlika som frågorna i COPSOQ och således antogs WES-10 vara valid 

även för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Ostermann, Bertram och Büssing 

(2010) ansåg att WES-10 var en tillförlitlig enkät att använda på arbetsplatser där 

omvårdnadsbehovet är omfattande. Vidare finns det ett flertal enkäter som mäter 

arbetsmiljö men dessa har valts bort av faktorer som utformning och språk, omöjligt att 

översätta, längden på enkäter samt omfattning av frågorna. 

Datainsamling och respondenter 

För att enkelt och snabbt kunna distribuera ut enkäterna valdes att skicka detta via email 

som tillhandahölls av arbetsgivaren. Att använda arbetsmejl kan dock vara till stor 

nackdel då det troligtvis blir svårt att nå personal som inte arbetar för stunden på grund 

av sjukskrivning, föräldraledighet osv. Men samtidigt så har personalen en skyldighet 

enligt offentlighetsprincipen att dagligen läsa sin e-post varje vardag. I examensarbetet 

valdes avgränsningar till en viss population. Borg och Westerlund (2012 s. 22) 

beskriver att det kan behöva användas urvalsmetoder för att minska populationen. I 

examensarbetet blev populationen inte så stor på grund av de avgränsningarna som hade 

valts för att bäst svara mot syftet. Urvalsprocess av populationen blev då inte aktuellt. 

Enligt Wihlborg, Edgren, Johansson och Sivberg (2014) ställer svenska 

ambulanssjuksköterskor höga krav på den egna professionella kompetensen. Därav 

valdes att enbart att undersöka sjuksköterskans upplevelser samt att jämföra eventuella 

skillnader mellan grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård. Att enkäten gjorts på samma arbetsplats som författarna har haft 

kontakt med under utbildningen kan ha påverkat resultatet något. Det finns säkert en del 

personal som väljer att avstå från att svara eller inte ger helt sanningsenliga svar då dom 

är rädda för att bli identifierade av författarna i studien. Det kan vara svårt att erkänna 

problem med arbetsmiljön och kollegor trots att enkäten var anonym. Det kan finnas en 

rädsla att svar skulle framkomma till kollegor och/eller chefer, som de eventuellt inte 
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hade önskat förmedla till dem. Dock hanteras datan på ett sådant sätt att detta inte skall 

vara möjligt.   

Svars- och bortfallsanalys 

De planerade bortfallen var individerna som inklusionskriterierna sållade bort. Totalt 

gjordes 197 förfrågningar om att ta del av enkäten. Av dess svarade 59 av respondenter 

vilket är en svarsfrekvens 29,9%.  Detta gav ett bortfall på 138 individer även ett internt 

bortfall då en eller flera frågor i enkäten inte besvarades av respondenterna sållades 

bort. Frågor som inte besvarades var tillexempel ålder, kön, ambulansstation vilket 

således gjorde att författarna valde att ta bort deras svar. Av de respondenterna som inte 

svarade men fick erbjudande om deltagande var det 69 (35 %) av kvinnligt kön och 69 

(35 %) av manligt kön. Därav tros det att kön av respondenterna inte hade någon effekt 

på svarsfrekvensen hos respondenterna. Datan om vilken ambulansstation respondenten 

arbetade på samlades in av enkäten och inget som fanns tillgängligt innan enkäten 

skickades ut. Således kan författarna inte härleda bortfall från specifika 

ambulansstationer. Respondentgruppens e-postadresser tillhandahölls av arbetsgivaren, 

vilket innebar att det var personalgruppens arbetsmejl. Ett troligt bortfall finns hos 

personal som inte aktivt kontrollerar arbetsmejlen. Avgränsningen i tid för 

datainsamlingen var 14 dagar. Då personalen arbetar i skift ansågs all personal haft 

chansen att arbeta åtminstone ett arbetspass under tidsperioden vilket ger alla 

möjligheten att delta. Bortfall av personer som av olika anledningar var långvarigt 

lediga och sjukskrivna finns i detta fall. För att nå den personalgruppen skulle en annan 

väg än arbetsmejl använts för att distribuera enkäten. Det anses dock vara olämpligt att 

störa personal som inte arbetar med en arbetsrelaterad enkät. Om någon personal inte 

arbetar till följd av sjukskrivning kan det misstänkas att personalens frånvaro kan ha 

orsakats av arbetsrelaterade besvär. Svarsfrekvensen kan ha påverkats av att 

datainsamlingsperioden sammanföll med påskhelgen. En ytterligare intressant aspekt 

som diskuterats författarna emellan är om klimatet kan ha påverkat resultatet då det till 

stor del varit sol och fint väder i anslutning till insamlingsperioden vilket möjligen 

skulle ha gjort att personalen inte gärna sitter vid datorn. Även antalet patientuppdrag 

påverkar självklart svarsfrekvensen då personalen inte kan besvara enkäten om de har 

en patient. Tekniska inställningar hos respondenten och tekniska svårigheter kan ha 

påverkat då svarsfrekvens och bortfall. Dock anses detta minimalt då arbetet i 

ambulanssjukvården kräver en hel del datorkunskap för att kunna skriva journal med 

mera. I inställningarna för enkäten valdes att inte göra några frågor obligatoriska. 

Således fick respondenten ingen påminnelse eller spärrar att gå vidare även om 

respondenten inte svara på alla frågor. Därav kan ett internt bortfall förekommas av att 

aktivt val eller att respondenten missar att besvara frågor. På stationerna med färre 

respondenter skattades en upplevd högre arbetsbelastning. Således skulle kopplingen 

kunna göras att färre svar inkommit från de stationerna eftersom en högre 

arbetsbelastning, vilket antas att enkäten bortprioriteras. 
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Resultat diskussion 

Arbetsmiljön i allmänhet 

Användningen utav WES-10 har gett inblick i hur arbetsmiljön upplevs av 

ambulanssjuksköterskor i Göteborg. Det upplevs att resultatet återspeglar hur 

respondenterna upplever arbetsmiljön utifrån de parametrar som WES-10 mäter. Det 

finns inga större skillnader i hur respondenterna har svarat som jobbar på olika 

ambulansstationer i Göteborg. Det är dock en låg svarsfrekvens från några av 

stationerna vilket kan ha påverkats av ambulansstationens arbetsbelastning. Då 

medelvärdet för de olika stationerna är baserade på grupper med varierande storlek så är 

svaren från de mindre stationerna svåra att jämföra mot ambulansstationerna med hög 

svarsfrekvens. Det gör inte att svaren mindre betydelsefulla upplever författarna men 

svårare att applicera i den en kvantitativ studie. Att välja att sätta ihop respondenterna 

från ambulansstationer med färre än sju respondenter till en större grupp kan diskuteras 

då ett sant värde om hur olika ambulansstationer upplever sin arbetssituation då 

förkastas. Vidare upplevdes att trots skillnader i svarsfrekvens skattar sig samtliga 

stationer en upplevd god arbetsmiljö. I studien av Røssberg, Eiring & Friis (2004) 

återfanns en korrelation mellan arbetsnöjdhet och konflikter. Om personalen är mer nöjd 

med sitt arbete minskar konflikterna i personalgruppen. Mindre konflikter kopplas även 

till att personalen uppskattar sina kollegor mera. Således skulle paralleller kunna dras 

mellan ambulanspersonalens svar och föregående studie att då ett lågt värde på 

parametern med konflikter har angetts kan det bero på ett gott arbetsklimat med 

kollegor som uppskattar varandra. 

Arbetsbelastning 

Nyare personal skattar en högre arbetsbörda än personal som arbetat längre (Røssberg, 

Eiring & Friis, 2004). Detta skulle kunna kopplas till att nya rutiner och en ny arbetsroll 

ska antas samtidigt som den fysiska och psykiska påfrestningen påverkar. Att vara ny på 

en arbetsplats kan vara belastande då det kan vara svårt att bli en del av arbetsgruppen 

vilket kan skapa otrygghet hos nyanställda. Det anses vara viktigare att ha goda 

relationer tvärprofessionellt för arbetsmiljön än själva uppfattningen av arbetsbördan 

och personliga arbetsrelaterade mål (Ostemann, Bertram & Büssing, 2010). Personalen 

inom ambulanssjukvården överlag ansåg att antalet arbetsuppgifter som åläggs dom är 

lagom och att det ibland upplevdes att behöva vara på flera ställen samtidigt vilket 

bekräftas med statistisk signifikans för korrelationen. För att återkoppla helt till 

Ostemann, Bertram och Büssings (2010) resultat hade faktorn kring arbetsnöjdhet 

kunnat mätas i examensarbetet. Att arbeta 12-timmarspass skall enligt Unruh och Ning 

(2014) öka arbetsnöjdheten. Inom ambulanssjukvården är det vanligt förekommande att 

arbeta långa pass som varar 12 timmar vilket således kan bidra till helhetsresultatet av 

arbetsmiljön. Enligt Wargo‐Sugleris, Robbins, Lane och Phillips (2018) bör fokus ligga 

på befintlig personal snarare än nyrekrytering kan Unruh och Ning (2014) understryka 

detta då nya sjuksköterskor ofta tenderar att lämna yrket om belastningen blir för hög. 

Således räcker det inte att endast rekrytera personal utan ett arbete med god 

personalpolitik och systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att behålla anställda. 

Statistisk signifikant korrelation hittades mellan känslan av att vara på flera platser 

samtidigt och lojalitet till teamet/professionen och konflikter. Sambandet kan vara så 

logiskt att konflikter gör personalen splittrad och osäkerhet i arbetsrollen likaså. 
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Ambulanspersonalen upplevde en bättre arbetsmiljö än personalen på en neurologisk 

rehabiliteringsavdelning där arbetsbelastningen hade skattats som tyngre (Ostermann, 

Bertram & Büssing, 2010). En förklaring till den upplevt tyngre arbetsbelastningen i 

studien av Ostermann, Bertram och Büssing (2010) kan bero på långa vårdtider och 

mycket omvårdnadskrävande patienter. Mötet med svårt sjuka patienter är under en 

mycket begränsad tid för personalen i ambulanssjukvården och således antas att 

relationen mellan patienten och personalen påverkar personalen mindre då den snabbt 

avbryts vid ankomst till sjukhus. 

Självförverkligande och ledarskap 

Sjuksköterskan i ambulansen i Göteborg skattar att de får utrymme att utveckla sina 

förmågor i sitt arbete. Korrelation finns mellan nyttjande av förmågor och 

självförverkligande/självförtroende. Enligt Leach och McFarland (2014) har det 

betydelse för verksamhet och gynnar sköterskors förmåga att leda och utvecklas vilket 

främjar god arbetsmiljö och är vidareutvecklande för verksamheten. Kopplingar till 

ambulanssjukvården kan göras där arbetet bygger på en hög grad av ledarskap krävs för 

att ha ett fungerande arbetsteam. Då ledarskap anses utvecklande och positivt för 

arbetsmiljön antas att så även är fallet i ambulanssjukvården. Att ha flera nivåer av 

ledarskap gynnar också arbetsmiljön och höjer vårdkvalitén samt patientsäkerheten 

(Miltner. Jukkala, Dawson & Patrician, 2015). Eftersom arbetet inom 

ambulanssjukvården ofta går efter principen med förste- och andravårdare där en tar 

ledningen över vården och den andra assisterar och till nästa patient byts 

arbetsuppgifterna med varandra. Således får personalen både träna på att leda och att bli 

ledda. Detta borde skapa en dynamik i arbetsteamet och ett effektivare arbete genomförs 

vilket är positivt för patienten. Personalen i studien av Røssberg, Eiring och Friis (2004) 

som uppgav högre skattning av självförverkligande fanns en statistisk signifikans med 

nöjdheten på arbetsplatsen, hur mycket dom gillade sina kollegor och patienterna. 

Eftersom exakt samma faktorer inte har mätts i examensarbetet är det svårt att dra några 

direkta kopplingar. Dock kan det antas att personalen i ambulanssjukvården uppskattar 

varandra och på så vis stannar kvar på arbetsplatsen. Vidare studier skulle behöva göras 

för att dra slutsatser kring detta. Då självförverkligande kan tolkas som att arbeta med 

det en person vill göra skulle paralleller med trivsel kunna göras. Personal som trivs på 

sitt arbete brukar jobba kvar där vilket är en vinst både kunskapsmässigt, ekonomiskt 

och patientsäkerhetsmässigt (Amos, Hu & Herrick, 2005). Det måste enligt Yoder-Wise 

(2014) finnas en utveckling inom ledarskap och bevarande av ledarskapskompetens 

inom en organisation. Då en ny kollega börjar arbeta inom ambulanssjukvården placeras 

hen oftast ihop med en äldre och mer erfaren kollega. Antagligen verkar detta 

utvecklande och kompetens bevaras i organisationen. Att arbeta länge på en arbetsplats 

med en hög grad av både psykiska och fysiska risker kan vara svårt att förklara. Dock 

borde det finnas någonting som lockar den äldre personalen att stanna kvar och kanske 

kan det vara det den föregående studien påpekar. 

Konflikter 

I resultatet finns ett samband mellan konflikter och oro inför jobbet. Exakt vad 

korrelationen beror på går inte att utläsa i denna studie. Rees et al. (2014) fann i sin 

forskning att en negativ attityd till patienten påverkade vården och riskerar 

patientsäkerheten hos framförallt patienter med självskadebeteende. Rees et al. (2014) 

menade vidare att utbildningen kring hantering av patientgruppen var bristfällig vilket 
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således skulle kunna leda till otrygghet och olika uppfattning kring hur patienten bäst 

bör hanteras. Detta antas applicerbart på andra patientkategorier och 

behandlingssituationer inom ambulanssjukvården. Dock krävs ytterligare forskning 

kring ämnet för att säkerställa att så är fallet. Personalen inom ambulanssjukvården i 

Göteborg ansåg dock inte att patienter blev drabbade av konflikter i personalgruppen. 

Detta kan bero på många faktorer och vidare forskning behövs för att hitta orsak. 

Ostermann, Bertram och Büssing (2010) menar på att teambuilding ökade personalens 

förmåga att lösa konflikter konstruktivt. Resultatet av en konstruktiv konflikthantering 

ger bättre och effektivare vård för patienterna (ibid.). Amos, Hu och Herrick (2005) 

menar på att teambulding stärker samarbetet mellan kollegor och även förbättrar 

kommunikationen. En förbättrad kommunikation mellan medarbetarna skulle kunna 

göra att problem eller annat lättare tas upp och på så vis skapas ett positivt arbetsklimat 

med nöjda medarbetare. Dock krävs det insatser ifrån ledningen för att arbeta med 

teambuilding och ledningen ansvarar för att uppmuntra personalen över deras 

arbetsinsats (Amos, Hu & Herrick, 2005). En intervjustudie av Hong och Kim (2019) 

presenteras att sjuksköterskor har svårt att bibehålla sin identitet som sjuksköterska i 

emotionellt påfrestande situationer eller i konflikter. Därmed är det enligt Hong och 

Kim (2019) viktigt att kunna ha ett professionellt förhållningssätt och kunna möta sina 

åtagande som sjuksköterska. Att fortsatt vara professionell kan vara en utmaning och 

speciellt i utsatta situationer där man som sjuksköterska blir konfronterad. I 

ambulanssjukvården är dock ens kollega alltid i närheten och ensamarbete förekommer 

inte på samma sätt som det kan göra i andra verksamheter som hemsjukvård osv. 

Oro och nervositet inför och på arbetet  

Att vara orolig inför jobbet var sällan upplevt utav respondenterna. En statistiskt 

signifikant korrelation mellan oro inför arbetet och nervositet på jobbet återfinns i 

resultatet. Enligt Svensson och Fridlund (2008) beskrivs flera olika scenarion där 

sjuksköterskan i ambulansen kan uppleva oro. Situationerna kan vara relaterade till både 

arbetsmiljö och specifika behandlingssituationer. Kanske kan behandlingsriktlinjer och 

andra rutindokument samt läkarstödsbil/prehospital ledningsenhet vara åtgärder som 

stärker personalen och även minskar oro. Røssberg, Eiring och Friis (2004) fann 

statistisk signifikans mellan oro och nervositet hos personalen på psykiatriavdelningen 

och tankar på att byta arbetsplats inom ett år. Således kan det vara så att personal som är 

oroliga och spända inför och på arbetet inte arbetar kvar särskilt länge. Paralleller till 

resultatet i examensarbetet finns då äldre och mer erfaren personal skattar sig lägre 

kring nervositet och oro. I en intervjustudie finner man att oro påverkar på olika sätt och 

relateras till kollegans erfarenhet och kunskap (Svensson & Fridlund 2008). Således kan 

en äldre och trygg kollega göra att en nyare, mindre erfaren kollega inte påverkas lika 

mycket av oro och nervositet. Att vara noga med att placera kollegor som kompletterar 

varandra tycks således vara av stor vikt för att få en trygg och säker personal som vill 

stanna kvar på arbetsplatsen.  

Stress 

I studien visades statistisk signifikans i faktorn nervositet och oro där ökad ålder 

resulterade i mindre arbetsrelaterad stress och oro. Om arbetsgivaren implementerar 

individuella strategier för att minimera stress kan detta ge en bättre arbetsmiljö för 

sjuksköterskan men även förbättra sjuksköterskans kliniska prestation (Fiabane, Giorgi, 

Sguazzin & Argentero, 2013). Att medvetna strategier för stresshantering skulle kunna 
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minimera känsla av oro vilket gynnar organisationen, personen och patienten kan vara 

en nyckelfaktor (ibid.). I ambulansorganisationen i Göteborg finns mentorskap genom 

personalen på den prehospitala ledningsenheten. Vidare finns alltid en chef i beredskap 

som går att kontakta vid problem eller större händelser som behöver ventileras innan 

nästa ärende hanteras. Detta kan vara bidragande faktorer till arbetsmiljön i Göteborg. 

Unruh och Ning (2014) har funnit liknande resultat där nyexaminerade sjuksköterskor 

ofta upplever sitt arbete som stressande och att avsaknaden av erfarenhet inom 

sjukvården påverkade upplevelsen av arbetsmiljön till det negativa. Yngre individer i 

allmänhet har en större risk att utbrända (Fiabane, Giorgi, Sguazzin & Argentero, 2013). 

Detta bör uppmärksammas och kontrolleras av arbetsgivaren på regelbunden basis. 

Enligt Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) har även individer med en högre utbildning 

också ökad risk att bli utbrända i jämförelse med kollegor som har lägre 

utbildningsnivå.  Inget i resultatet styrker detta påstående att individer med en 

avancerad utbildning har en högre risk att bli utbränd men yngre individer upplever mer 

oro därmed kan det spekuleras i att yngre personer upplever sin arbetsmiljö som svårare 

jämfört med äldre och mer erfarna. Singh (2011) menar att en direkt koppling finns 

mellan stress och arbetsnöjdhet och att en minskad känsla av stress då skulle kunna öka 

känslan av arbetsnöjdheten. Som koppling till resultatet från detta examensarbete skulle 

det kunna antas att arbetsnöjdheten är hög i ambulanssjukvården och således upplevs 

inte arbetsmiljön lika stressande. En av faktorerna som får personal att stanna kvar på en 

arbetsplats är den upplevda stressfaktorn (Singh, 2011). Om ledningen för 

ambulanssjukvården i Göteborg således arbetar med personalens arbetsnöjdhet och 

upplevelsen av stress kan detta leda till att personalen väljer att stanna kvar på 

arbetsplatsen i ännu större utsträckning. Således skulle en ekonomisk vinning finnas i 

att förebygga att personalen slutar då det är kostsamt ekonomiskt och resursmässigt att 

introducera ny personal på arbetsplatsen.   

Erfarenhet och utbildningsnivå 

Då sjuksköterskorna i ambulanssjukvården i Göteborg skattar högt på erfarenheter finns 

en korrelation med förmågor och självförverkligande. Wargo‐Sugleris, Robbins, Lane 

och Phillips (2018) menar på att nöjdhet kring arbetet gör att äldre sjuksköterskor 

kvarstannar inom akutvården även nära pensionsålder. Detta skulle kunna bero på 

erfarenheten som äldre personal har med sig. Fördelar med att behålla sin äldre personal 

ger vinster i personalgruppen då erfarenhet kan tas vidare till yngre kollegor. Inom 

ambulanssjukvården i Göteborg var det 34% som hade arbetat mindre än tre år och 27% 

som arbetat i mer än 10 år. I en verksamhet som ambulanssjukvården bör personal med 

längre erfarenhet av yrket prioriteras ytterligare då kunskapen krävs för att lära upp nya 

kollegor. För att öka förutsättningarna för att den äldre mer erfarna personalen skall 

kvarstanna på arbetsplatsen bör deras arbetsmiljö granskas och förbättras i den mån det 

går för att undvika onödig belastning. Arbetsgivare med god och välfungerande 

personalpolitik bör enligt Wargo‐Sugleris, Robbins, Lane och Phillips (2018) fokusera 

mer på att behålla sin personal än att endast prioritera nyrekrytering. I Wargo‐Sugleris, 

Robbins, Lane och Phillips (2018) studie går det utläsa att endast 0,9% av alla 806 

sjuksköterskor har en doktorsexamen och merparten (46,9%) har en kandidatexamen 

som högsta utbildningsnivå. För sjuksköterskorna i Göteborg var det ett högre snitt på 

personal som har en magisterexamen inom ambulanssjukvård. Det resultat som 

återfanns i examensarbetet gällande specialistkompetens var att specialistsjuksköterskor 

inom ambulanssjukvård skattade bättre på frågorna om nervositet på arbetet och oro 
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inför arbetspass. Dock återfanns ingen statistisk signifikans i relationen med hur länge 

sjuksköterskan har varit specialist inom ambulanssjukvård och tidigare nämnda faktor. 

Ökad hållbarhet och förbättring av arbetsmiljön samt vårdkvalitén  

Hög personalomsättning är kostsamt och ineffektivt för arbetsgivaren. För att behålla en 

fortsatt hög skattning av arbetsmiljön krävs enligt Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen 

och Andersen (2012) en fungerande organisation kring stöd då ambulanspersonal utsätts 

för hög emotionell belastning. Att arbetet är fysiskt ansträngande yttrar sig enligt 

Hansen et al. (2012) genom muskuloskeletal smärta och bör således observeras samt 

förebyggas. För att ytterligare öka patientsäkerheten och kvaliteten på vården kan enligt 

Ostermann, Bertram och Büssing (2010) teambuilding förbättra såväl arbetsmiljön och 

relationerna mellan personalen samt patientsäkerheten. Enligt Ostermann, Bertram och 

Büssing (2010) är det av vikt att regelbundet skatta både personalens uppfattning av 

arbetsmiljön samt även patienter och anhörigas upplevelse för att undvika att 

patientsäkerheten riskeras. Då en god arbetsmiljö skall öka patientsäkerheten hade en 

mätning av patienterna och anhörigas upplevelse av vården Ambulanssjukvården är ett 

område inom sjukvården som ställer höga krav på personalen både kunskapsmässigt och 

på relationen mellan personalen då denna relation kan påverka vården av 

patienten (Suserud et al. 2005). Att ha ett gott team som arbetar tillsammans med 

patienten ses som en av de främsta styrkorna och något som ambulanssjukvården kräver 

för att verka patientsäkert. Ibland kan arbetet inom ambulanssjukvården ställa till det för 

personalen då lojaliteten pendlar. Dels ska teamet sammanhållas och kunskapen genom 

den personliga professionen nyttjas. I faktorn lojalitet återfanns korrelation mellan 

självförverkligande/självförtroende, stöttning i svåra behandlingsbeslut och konflikter. 

Således tolkas resultatet som att sjuksköterskans roll i teamet är viktigt men inte 

viktigare än själva teamet.  
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SLUTSATS 

Det tycks vara få skillnader i arbetsmiljön mellan kön, utbildningsnivå och 

ambulansstationerna i Göteborg. Viss skillnad finns mellan ålder, arbetserfarenhet och 

hur länge personerna varit sjuksköterskor i faktorn om trygghet på jobbet. I övrigt 

kunde ingen signifikant skillnad mellan ålder, arbetserfarenhet och utbildningsnivå 

finnas. Så länge arbetsmiljön fortsatt upplevs som god tyder det på ett positivt resultat i 

vårdkvalité och patientsäkerhet. Bra arbetsmiljö med god kommunikation och ett gott 

samarbete mellan kollegor gör att personalen undviker konflikter och trivs på arbetet. 

Vid ökad trivsel på arbetsplatsen stannar personal kvar och mindre resurser går åt till att 

lära upp ny personal. En hållbar personalpolitik gör även att äldre personal stannar kvar 

och på så vis gynnas verksamheten då erfarenhet och kunskap kan förmedlas vidare till 

fler vill arbeta där. Således krävs ett engagemang och intresse för arbetsmiljön från både 

chefer och medarbetare. Då arbetsmiljön är dynamisk bör regelbundna mätningar göras 

och ibland lite mer djupgående analyser. Fortsatt forskning inom ämnet krävs för att 

kunna presentera aktuella resultat.  
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FÖRKORTNINGAR 

A-HLR=Avancerad Hjärtlungräddning 

AFS= Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML= Arbetsmiljölagen 

AV= Arbetsmiljöverket 

COPSOQ= Copenhagen Psychosocial Questionnaire 

ESS= Emergency symptoms and signs 

HLR= Hjärtlungräddning 

HSL= Hälso- och sjukvårdslagen 

PTSD= Posttraumatiskt stressyndrom 

RAS= Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor  

RETTS= Rapid Emergency Triage and Treatment System 

SFS= Svensk Författningssamling 

SOSFS= Socialstyrelsens författningssamling 

VGR= Västra Götalandsregionen  

WHO= World Health Organisation 

WES-10= Working environment scale 10 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Working Environment Scale- 10 översättning 

Engelska frågor Svenska frågor 

Does what you do on the ward give you a 

chance to see how good your abilities really 

are? 

Får du genom ditt arbete en chans att se hur 

bra dina förmågor verkligen är? 

Does what you do on the ward help you to 

have more confidence in yourself? 

Hjälper ditt arbete till att öka ditt 

självförtroende? 

To what extent do you feel nervous or tense 

on this ward? 

I vilken utsträckning känner du dig nervös 

eller spänd på ditt arbete? 

How often does it happen that you are worried 

about going to work? 

Hur ofta händer det att du är orolig för att du 

ska gå till jobbet? 

To what extent do you feel that you get the 

support you need, when you are faced with 

difficult treatment problems? 

I vilken utsträckning känner du att du får det 

stöd du behöver när du står inför svåra 

behandlingsproblem? 

To what extent do you find that you can use 

yourself, your knowledge and experience in 

the work here on this ward? 

I vilken utsträckning finner du att du kan 

använda dig själv, din kunskap och erfarenhet i 

arbetet på denna station? 

To what extent do you find that the patient 

treatment is complicated by conflicts among 

the staff members? 

I vilken utsträckning anser du att behandlingen 

av patienterna blir försvårade på grund av 

konflikter i personalgruppen? 

To what extent do you find that it can be 

difficult to reconcile loyalty towards your 

team with loyalty towards your own 

profession? 

I vilken utsträckning kan det vara svårt att 

känna lojalitet till ditt team i relation till 

lojalitet för din profession? 

What do you think about the number of tasks 

imposed on you? 

Vad tycker du om antalet uppgifter som åläggs 

dig? 

How often does it happen that you have a 

feeling that you should have been on several 

places at the same time? 

Hur ofta händer det att du känner att du borde 

ha varit på flera ställen samtidigt? 

Engelska svarsalternativ Svenska svarsalternativ 

Not at all,  

To a small extent,  

To some extent,  

To a large extent,  

To a very large extent 

Nej inte alls,  

i liten utsträckning,  

i viss utsträckning,  

i stor utsträckning,  

i mycket stor utsträckning 

Very often,  

Often,  

Occasionally,  

Rarely,  

Never 

Väldigt ofta,  

ofta,  

ibland,  

sällan,  

nästan aldrig 

Far too few,  

Too few,  

Sufficient,  

Too many,  

Far too many 

Alldeles för få,  

för få,  

lagom,  

för många,  

alldeles för många  

 



Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård
vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.

Syfte med examensarbetet är att jämföra arbetsmiljön för sjuksköterskor som arbetar på olika ambulansstationer.  

För att arbeta inom ambulanssjukvården krävs en bredare kompetens än på många avdelningar på sjukhus.
Variationen i patientklientel och åkommor är bred och sjuksköterskan måste kunna lite om väldigt mycket. En del av
arbetsuppgifterna i ambulanssjukvården är dessutom uppgifter som en läkare hade gjort på sjukhuset men som en
sjuksköterska nu utför. Vidare är vårdrummet kraftigt varierande då arbetet pågår dygnet runt och året runt,
utomhus och i okända miljöer. Att ha en ansträngd arbetsmiljö kan påverka arbetet med patienterna och samarbetet
med sina kollegor. Således vill vi undersöka hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården skattar sin arbetsmiljö.

Frågorna i denna enkät handlar om arbetsbelastning, konflikter, självförverkligande och oro. Frågorna handlar om hur
du känner, uppfattar och upplever att det fungerar för dig. Det är inte meningen att du ska fylla i enkäten med hjälp
från andra. Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel, det handlar om vad du själv tycker och tänker. Det är
viktigt för undersökningens kvalité att du svarar på så många frågor som du kan. Det tar ungefär 10 minuter att
svara på enkäten. Du svarar på enkäten genom att klicka på den cirkel som motsvarar rätt svarsalternativ för dig.
Deltagandet i enkäten är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande. Dina svar kommer att
hanteras anonymt och går inte att spåra till enskild individ i examensarbetet. 

Bilaga 2: WES-10 Enkät



Samtycke

Information angående ett examensarbete om …

Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (Om arbetsmiljön för sjuksköterskor inom
ambulanssjukvården 2019:52). Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med
inriktning mot ambulanssjukvård vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i
denna utbildning gör vi ett examensarbete på grund/avancerad nivå.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

För att arbeta inom ambulanssjukvården krävs en bredare kompetens än på många avdelningar på sjukhus.
Variationen i patientklientel och åkommor är bred och sjuksköterskan måste kunna lite om väldigt mycket. En del
av arbetsuppgifterna i ambulanssjukvården är dessutom uppgifter som en läkare hade gjort på sjukhuset men som
en sjuksköterska nu utför. Vidare är vårdrummet kraftigt varierande då arbetet pågår dygnet runt och året runt,
utomhus och i okända miljöer. Att ha en ansträngd arbetsmiljö kan påverka arbetet med patienterna och
samarbetet med sina kollegor. Således vill vi undersöka hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården skattar sin
arbetsmiljö och om det finns skillnader mellan olika stationer. 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med huvudman menas den
organisation som är ansvarig för studien.

Hur går examensarbetet till?

Datainsamling sker genom dessa enkäter och pågår från 10 april till och med 22 april 2019. Vi vill att
sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården genomför denna enkäten. Enkäten ska göras enskilt då det
är dina personliga åsikter vi vill ha. Deltagandet är frivilligt och svaren kommer inte kunna identifieras i
examensarbetet. Total tidsåtgång beräknar vi vara 5-10 minuter av din tid. 

Hur får jag information om resultatet av studien?

När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner för examensarbete vid
Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till
dig.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller
vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För
att delta behöver du lämna ditt samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande efter inlämnande av enkäten ska du kontakta handledaren [kontaktuppgifter se
nedan].

Vad händer med mina uppgifter?

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter eller resultat som kan
härledas till dig som person kommer att redovisas i examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att
inte obehöriga kan ta del av det, i enlighet med gällande lagstiftning.

Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och enkäter, fältanteckningar eller annat), kommer att
förstöras när examensarbetet är examinerat och godkänt varvid personuppgiftsbehandlingen upphör.

Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningens artikel 15-18, 20 och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de
uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i dessa fall.

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att i första hand kontakta
ansvariga för examensarbetet eller handledaren. Du är också välkommen att kontakta högskolans
dataskyddsombud via e-post, dataskydd@hb.se, med synpunkter. Du har därtill rätt att klaga på högskolans
behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Om du har några frågor angående examensarbetet vänligen kontakta ansvariga för examensarbetet. 

Joakim Caperman                

S184037@student.hb.se

Ansvariga för examensarbetet 

Emma Svanström

S183868@student.hb.se

0760 765 365   0709 457 872

Handledare: Gabriella Norberg Boysen

Universitetslektor, Högskolan i Borås

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd,

E-post: gabriella.norberg_boysen@hb.se

mailto:dataskydd@hb.se
mailto:S183868@student.hb.se
mailto:S184037@student.hb.se


1. Jag har fått skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får
behålla en kopia av den skriftliga informationen. 

Jag samtycker till att delta i examensarbetet (Om arbetsmiljön för sjuksköterskor inom
ambulanssjukvården 2019:52) och att uppgifter om mig samlas in och behandlas på det sätt som
beskrivs i informationen ovan. 

Ja

Nej (Enkäten kommer att avslutas)

Bakgrundsinformation

Bakgrundsinformationen samlas in för att vi ska kunna beskriva urvalet i studien. All information som lämnas
kommer att avidentifieras och går ej att härleda till dig som person. 

2. Ambulansstation:
Om du arbetar på flera stationen, vänligen ange den station du är mest på.

3. Födelseår?
Exempelvis, 1963,1981,1999 osv. 

4. Könsidentitet?

Kvinna

Man

Annat

5. Vilket år blev du legitimerad sjuksköterska?
Svara med årtal dvs. 1999, 2003, 2017 osv.

6. Har du en specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård?

Ja

Nej

8. Hur många år har du arbetat inom ambulanssjukvården?
Om mindre än ett år skriv antalet månader

År 

Månader

9. Får du genom ditt arbete en chans att se hur bra dina förmågor verkligen är?

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

mailto:gabriella.norberg_boysen@hb.se


10. Hjälper ditt arbete till att öka ditt självförtroende?

Nej, inte alls

Ja, i liten utsträckning

Ja, i viss utsträckning

Ja, i stor utsträckning

Ja, i mycket stor utsträckning

11. I vilken utsträckning känner du dig nervös eller spänd på ditt arbete?

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

12. Hur ofta händer det att du är orolig för att du ska gå till jobbet?

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Väldigt ofta

13. I vilken utsträckning känner du att du får det stöd du behöver när du står inför svåra
behandlingsproblem? 

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

14. I vilken utsträckning finner du att du kan använda dig själv, din kunskap och erfarenhet i arbetet
på denna station? 

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

15. I vilken utsträckning anser du att behandlingen av patienterna blir försvårade på grund av
konflikter i personalgruppen? 

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket stor utsträckning



16. I vilken utsträckning kan det vara svårt att känna lojalitet till ditt team i relation till lojalitet för din
profession? 

Inte alls

I liten utsträckning

I viss utsträckning

I stor utsträckning

I mycket stor utsträckning

17. Vad tycker du om antalet uppgifter som åläggs dig?

Alldeles för få

För få

Lagom

För många

Alldeles för många

18. Hur ofta händer det att du känner att du borde ha varit på flera ställen samtidigt?

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Väldigt ofta
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Bilaga 3: Samtyckesbrev 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. För att genomföra detta behöver vi 

godkännande från verksamhetschefen men Elisabet hade semester fram till måndag. 

Därför kommer frågan nu till dig istället.  

  

Syfte med examensarbetet är att jämföra arbetsmiljön för sjuksköterskor som arbetar på 

olika ambulansstationer.   

  

För att arbeta inom ambulanssjukvården krävs en bredare kompetens än på många 

avdelningar på sjukhus. Variationen i patientklientel och åkommor är bred och 

sjuksköterskan måste kunna lite om väldigt mycket. En del av arbetsuppgifterna i 

ambulanssjukvården är dessutom uppgifter som en läkare hade gjort på sjukhuset men 

som en sjuksköterska nu utför. Vidare är vårdrummet kraftigt varierande då arbetet 

pågår dygnet runt och året runt, utomhus och i okända miljöer. Att ha en ansträngd 

arbetsmiljö kan påverka arbetet med patienterna och samarbetet med sina kollegor. 

Således vill vi undersöka hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården skattar sin 

arbetsmiljö. 

  

Examensarbetet har en kvantitativ design, där en prospektiv tvärsnittsstudie avses 

genomföras. Datainsamling kommer att ske genom webbaserade enkäter som skickas ut 

via mail till era medarbetare. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och deltagandet är 

frivilligt. 

  

Då tiden är begränsad för detta examensarbete, så önskas en återkoppling gällande 

godkännande av studiens genomförande, eller inte, så snart som möjligt genom att svara 

på detta mail. Om ett godkännande erhålls ber vi även om mailadresser till era 

medarbetare eller tips om hur vi skulle kunna komma i kontakt med dem och hoppas att 
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det inte skall skapa allt för stort merarbete för er. I gengäld erbjuds ni ta del av det 

färdiga examens-arbetet. Datainsamlingen beräknas pågå fram till och med den 22 maj. 

  

Som deltagare i studien önskar vi få kontakt med samtliga sjuksköterskor som arbetar 

inom ambulanssjukvården i ert område. Vi vill inte inkludera personer som endast går 

sin introduktion, utan alla ska ha arbetat självständigt. I den aktuella studien vill vi 

heller inte ha svar från ambulanssjukvårdare, utan alla ska vara minst legitimerade 

sjuksköterskor men kan ha genomgått vidareutbildning inom ett eller flera områden. 

  

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort i examensarbetet och ingen kommer att 

kunna identifieras genom sina svar. Ingen obehörig kommer heller att ha tillgång till 

datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas fram till 

publicering utan förklaring. examensarbetet handleds av nedanstående handledare. 

  

Med vänliga hälsningar 

Emma Svanström 

S183868@student.hb.se 

Joakim Caperman 

S184037@student.hb.se 

 

Handledare: Gabriella Norberg Boysen 

Universitetslektor, Högskolan i Borås 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 

E-post: gabriella.norberg_boysen@hb.se 
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