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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för individen. Att skapa 

arbetsplatser med en tillfredsställande arbetsmiljö är både svårt och utmanande, men 

med kunskap och utbildad personal kan det skapas goda arbetsmiljöer och främja hälsan 

hos personalen.  

Syftet: Var att beskriva och jämföra hur ambulanspersonalen skattade sin psykosociala 

arbetsmiljö samt om det fanns skillnad i skattning mellan män och kvinnor inom ett 

verksamhetsområde i en region inom hälso-och sjukvården. 

Metod: En beskrivande och jämförande studie med kvantitativ ansats. 

Huvudresultat: Resultatet visade att faktorerna arbetskrav, låg kontroll i arbete, 

rollförväntningar, förutsägbarget i arbetet, social interaktion, ledarskap, 

kommunikation, organisationskultur/klimat, grupparbete, skicklighet i arbetet, arbetets 

centralitet och interaktion mellan arbete och privatliv/stress innefattade den påverkade 

psykosociala arbetsmiljön. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor av de beskrivna områdena arbetsnivå, social och organisationsnivå samt 

individnivå. 

Slutsatser: Distriktsjuksköterskans preventiva arbete kan förse arbetsplatser med 

hälsofrämjande kunskap angående den psykosociala arbetsmiljön. Att uppmärksamma 

och bibehålla faktorer på arbetsplatsen som gör den till en god och hälsosam arbetsplats 

är viktigt. Känslan av att känna ett sammanhang är betydelsefullt för både individen och 

gruppen.      
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Abstract 

 

Background: The psychosocial work environment is important for the individual. 

Creating workplaces with a satisfactory working environment is both difficult and 

challenging, but with knowledge and trained staff good working environments can be 

created and health promotion for the staff. 

Aim: To describe and compare how ambulance staff estimated their psychosocial work 

environment and whether there was a difference in estimation between men and women 

within an operation area in a healthcare region. 

Method: A descriptive and comparative study with quantitative approach. 

Main results: The result showed that factors such as work demands, control at work, 

role expectations, predictability, social interactions, leadership, communication, 

organization culture/climate, group work and skills at work, centrality of work, 

interactions between work and private life/stress were factors that included the affected 

psychosocial work environment. There were no significant differences between men 

and women in the described areas of work level, social and organizational level and 

individual level.     

Conclusion: The district nurse´s preventive work can provide workplaces with health 

promotion knowledge regarding the psychosocial work environment. Attention and 

maintaining factors in the workplace that make it a good healthy workplace is 

important. The feeling of feeling a context is important for both individual and group.       
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Introduktion 

 

Arbetsliv  

Arbetslivet påverkar många människor under en stor del av livet. Oavsett hur 

människan ser på sitt arbete är det viktigt att arbetsplatsen är trygg samt att goda 

arbetsrelationer och arbetsglädje finns på arbetsplatsen. Bra anställningsvillkor och 

chans till utvecklingsmöjligheter ska erbjudas för att sjukdom eller skada inte ska 

uppstå (Furåker & Berntsson 2003). 

Arbetsmiljölagens (AFS 2015:4) mål är att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen”. En god arbetsmiljö, enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) innebär att ”arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av 

ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling”. En 

god arbetsmiljö är något som alla tjänar på, men för att den ska vara tillfredställande 

måste problem som uppstår kontinuerligt åtgärdas (Wahlstedt K-G 2002).  

Hälsa och hälsofrämjande arbete är en viktig del inom vården (Wilhelmsson & Lindberg 

2009). Hälsofrämjande arbete ses som en process och gör det möjligt för individen att 

uppnå det bästa av sig själv och att se positivt på utmaningar i omgivningen. Hälsa är en 

tillgång i det dagliga livet, men inte målet i livet (Folkhälsomyndigheten 2011; 

Malinauskiene, Leisyte & Malinauskas 2009). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Den vanligaste definitionen av psykosocial arbetsmiljö är interaktionen mellan psykiska 

och sociala faktorer (Theorell 2003; Theorell 2012). Den psykosociala arbetsmiljön 

omfattar det mesta i arbetsmiljön, som inte är fysiskt. Det kan handla om att ha en trygg 

anställning, hur personalgruppen samarbetar och möjlighet till personlig utveckling. 

Problem inom den psykosociala arbetsmiljön kan vara stress, otrygg anställning, 

otydligt ledarskap, brist på uppskattning, diskriminering och konflikter i arbetsgruppen 

(Statens Folkhälsoinstitut 2010). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2010) och De Lange, 

Taris, Kompier, Houtman & Bongers (2005) ökade risken att drabbas av en depression 

vid stora omstruktureringar som i sin tur ledde till sjukskrivningar samt ohälsa hos 

individen. Att kunna identifiera faktorer inom den psykosociala arbetsmiljön är en 

viktig del för att uppnå hälsa och välbefinnande. Detta kan leda till bättre motivation 

och effektivitet (De Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers 2005; Dallner et al. 

2000). 
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I dagens samhälle är arbetet mer flexibelt för både organisationer och medarbetare. Att 

själv få bestämma över arbetstiden och det egna arbetet uppskattas av medarbetare 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2006). För att en god psykosocial 

arbetsmiljö ska uppnås är förutsättningen att vården är säker och att det finns kontinuitet 

samt att personal och patienter är tillfredställda (Islamoska, Nillson, Sjöström & 

Willman 2009). En hälsosam psykosocial arbetsmiljö leder till ett professionellt 

omhändertagande av patienten (Malinauskiene, Leisyte & Malinauskas 2009). 

 

Distriktssköterskans profession 

Distriktssköterskans främsta uppgifter är att främja, bevara och förebygga ohälsa utifrån 

de resurser som finns samt att se de behov individen behöver för att uppnå en god hälsa 

(Distriktssköterskeföreningen 2008). Kompetensen bygger på vårdvetenskap, 

folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogiskt ledarskap. Det kan vara 

utifrån fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella hälso- och sjukdoms 

problem. I distriktssköterskans profession ingår det att arbeta hälsofrämjande och 

preventivt. Den preventiva uppgiften som arbetet innebär, är att se vad som orsakar 

ohälsa och förhindra att ohälsa uppstår. Det hälsofrämjande arbetet kan vara att förstå 

vad som leder fram till en god hälsa och därmed förbättra den egna hälsan 

(Distriktssköterskeföreningen 2008; Orth-Gomer & Perskik 2008; Svanström 2002). 

Distriktsköterskan måste kunna se helheten hos patienten och inte bara det sjuka. 

Öppenhet och att vara lyhörd är också av betydelse. Specialistkunskap, lång klinisk 

erfarenhet samt hög social kompetens är några viktiga komponenter i distriktsköterskan 

arbete (Strandberg, Ovhed, Borgquist & Wilhelmsson 2007). Distriktsköterskans 

arbetsområde är inom kommuner, landsting/Regioner och privata verksamheter. 

Arbetsplatsen kan vara på en hälsocentral, barnhälsovård, hemsjukvård, särskilt boende, 

specialist mottagningar, koordinatorverksamhet, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

sjukvårdsrådgivning och skolhälsovård (Distriktsköterskeföreningen 2008). 

 

Ambulanssjukvården  

Ambulanssjukvården kan vara den första länken i sjukvården. Landsting och regioner i 

Sverige ansvarar för att sjuka personer transporteras till sjukhuset. Ambulanssjukvården 

ska vara lättillgänglig, tillgodose patientens behov, ge trygghet, vara av god kvalitet och 

låta patienten ha ett självbestämmande samt respektera den egna integriteten. Historiskt 

var ambulanssjukvården transportörer av sjuka patienter, vårdkunskapen var begränsad 
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och utbildningsnivån var låg bland personalen som arbetade. Idag är 

ambulanssjukvården specialiserad och bygger på evidensbaserad kunskap och 

personalen är välutbildad. Ambulanssjukvårdens arbete styrs av generella direktiv och 

delegeringar samt behandlingsriktlinjer (Poljak,Tvieth & Ragneskogh 2006; 

Suserud & Lundberg 2016). I ambulanssjukvården är det ett vårdteam som möter och 

behandlar patienten i ambulansen. I vårdteamet ingår specialistsjuksköterskor, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Ambulanspersonalen genomgår även flera interna 

utbildningar, som leder till ökad kompetens (Suserud & Lundberg 2016). 

 

KASAM – hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

KASAM är en omvårdnadsteori och innebär att individen känner en känsla av 

sammanhang. Känslan av sammanhang är uppbyggd i tre centrala delar: hanterbarhet 

begriplighet och meningsfullhet. Dessa delar gör att individen kan hantera och tolerera 

stress mer effektivt än om individen inte känner den känslan. Den första delen 

hanterbarhet innefattar individens resurser att hanterar motgångar. Om individen kan 

hantera dessa motgångar i livet kan även ohälsa förebyggas.  Den andra delen som utgör 

begriplighet handlar om att människor mår bra av struktur och ordning i livet. Om 

människan kan göra händelser i livet begripliga kan de även i högre grad hålla sig 

friska. Den sista delen meningsfullhet handlar om att människan ska kunna känna tro på 

de utmaningar de ställs inför, att det är värt att engagera sig i. Påfrestningar som stress 

är mer eller mindre ett vanligt tillstånd och är alltid närvarande. Förmågan hos individen 

att hantera stress är avgörande för bibehållen hälsa.  

Även om människan utsätts för olyckliga händelser i livet kan de som försöker hitta en 

mening med detta uppleva en god hälsa (Antonovsky 1991). 
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Figur 1. 

 

 

Känslan av att tillhöra en grupp, ett sammanhang spelar en viktig roll på dagens 

arbetsplatser. Att röra sig på en skala mellan hälsa och ohälsa och hela tiden förflytta sig 

mot den friska polen är betydelsefullt för individen, trots yttre påfrestningar 

(Antonovsky 1991).  

 

Tidigare Forskning 

Enligt Poljak,Tvieth & Ragneskogh (2006) beskrevs den  psykosociala arbetsmiljön 

som påverkad hos ambulanspersonal i Väst Sverige. Arbetstid, arbetsorganisation och 

arbetsuppgifter var några faktorer som ledde till ohälsa. I en studie av Sterud, Ekeberg 

& Hem (2006) beskrevs faktorer som stress, oro, depression och somatiska 

hälsoproblem bland ambulanspersonal runt om i världen. Litteraturstudien omfattande 

49 studier som beskriver hälsoläget och status bland ambulanspersonal. 

Studiepopulationen var ambulanspersonal och jämfördes mot övrig befolkning i 

respektive land. Studien innehåller resultat från USA, England, Irland, Sverige, 

Holland, Kanada, Australien, Wales, Frankrike, Tyskland, Nya Zealand, Japan och 

Skottland. Studien visade att ambulanspersonal i större utsträckning hade negativa 

problem inom den psykiska och fysiska hälsan. Detta omfattade post-traumatisk stress 

symtom, utbrändhet, depression, oro, förtidspensionering på grund av somatiska 

hälsoproblem, för tidig död och andra skador. En annan studie av Van der Ploeg & 

Kleber (2003) visade ambulanspersonal i Nederländerna mer kronisk arbetsrelaterade 

stressorer än referensgruppen. Mer än var tionde ambulanspersonal led av 
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posttraumatisk stress, utbrändhet och trötthet som gjorde att de utsattes för 

sjukskrivningar och nedsatt arbetskapacitet. 

 

Andra studier har även visat att personer som arbetar inom service yrken t.ex. inom 

vården hade en högre risk att utveckla hälsoproblem. Stress är ett av de vanligaste 

hälsoproblemen (Malinauskiene, Leisyte & Malinauskas 2009; Poljak,Tvieth & 

Ragneskogh 2006; Svedin, Norrlander & Fläckman 2012). Under de senaste åren har 

ohälsa ökat i arbetslivet vilket har resulterat i fler sjukskrivningar. En försämrad 

psykosocial arbetsmiljö kan leda till psykiska symtom som ångest, utbrändhet, brist på 

engagemang och motivation samt koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Detta 

leder till hälsoproblem för individen och känslan av att inte hinna med de 

arbetsuppgifter som de är ålagd att göra resulterade i låg självkänsla (Bégat, Ellefsen & 

Severinsson 2005; Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren & Gustavsson 2008; 

Severinsson 2003).  Arbetstagare som är exponerade för en kombination av höga 

arbetskrav och lågt inflytande på arbetsplatsen hade en ökad risk för psykologisk 

ansträngning och stressrelaterade sjukdomar (Lindeberg et al. 2011). I en studie av 

Escribà-Aguir, Baena & Pèrez-Hoyos (2006) beskrevs den psykosociala arbetsmiljön 

bland läkare och sjuksköterskor inom akutsjukvård. De som utsattes för höga 

psykologiska krav, lågt inflytande över arbetet och lite stöd från handledare hade en 

högre tendens för utmattningssymtom. I studien beskrev läkarna att de kände höga 

emotionella krav, låg arbetskontroll och brist på handledning jämfört med 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev andra faktorer som t.ex. hög 

arbetsbelastning och flera arbetsuppgifter samtidigt. Detta gjorde att deras psykosociala 

arbetsmiljö blev påverkad negativt.  

Enligt Lindeberg et. al. (2011) visade studien att utmattning var dubbelt så vanligt hos 

kvinnorna jämfört hos männen. Höga arbetskrav, lågt inflytande och att inte kunna 

påverka eller få stöd i det dagliga arbetet påverkade både män och kvinnor till 

utmattning.  

 

Kvinnor rapporterade mer ångestsymtom när ökad stress förekom i arbetet än vad män 

uppvisade (Wiegner, Hange, Björkelund & Ahlborg 2015). Mer självständigt arbete och 

ökat ansvar under rätt förutsättningar visade sig ge ökat välmående på arbetsplatser vad 

gäller båda könen (Boström, Hörnsten, Lundman, Stenlund & Isaksson 2012).  Enligt 

Lindegård, Larsman, Hadzibajramovic & Ahlborg (2014) visade att smärta i 
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rörelseapparaten och mental stress är de två vanligaste orsakerna till 

långtidssjukskrivningar i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (2005) uppgav både 

män och kvinnor att de hade för mycket att göra på sina arbeten, hade svårt att koppla 

bort arbetet på fritiden och kände stress. 

 

Problemformulering 

 

I distriktsköterskans profession ingår bland annat att förebygga ohälsa och främja hälsa 

hos individen. När distriktssköterskan arbetar på individ nivå kan den egna hälsan 

påverkas i en positiv riktning. På gruppnivå kan förståelsen för den rådande 

arbetsmiljön resultera i god arbetssammanhållning och leda till ett hälsosamt 

arbetsklimat och på så vis öka trivseln på arbetsplatsen (Distriktssköterskeföreningen 

2008). Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla arbetsplatser och när balans 

uppstår mellan en god psykosocial arbetsmiljö och nöjda arbetstagare är möjligheten 

stor att god hälsa uppnås. Problem inom den psykosociala arbetsmiljön kan t.ex. vara 

konflikter i arbetsgruppen, brist på uppskattning eller ett otydligt ledarskap. Som 

arbetstagare är det betydelsefullt att kunna kontrollera arbetssituationen och kunna 

utvecklas på arbetsplatsen (Weman-Josefsson & Berggren 2013). Arbetsrelaterad stress 

uppkommer när individen känner känslor av maktlöshet, när oförenliga krav ställs och 

när individen inte har kontroll över arbetet. En arbetsmiljö som inte är hälsosam kan 

vara kostsamt och ett problem för arbetsorganisationer, individer och samhället 

(Folkhälsomyndigheten 2016; AFS 2015:4).  För att kunna utföra förbättrings arbete 

inom den psykosociala arbetsmiljön är det av betydelse att tidigt identifiera vad som 

orsakar ohälsa hos individen. Ohälsa kan leda till sjukskrivningar och 

sjukskrivningsprocessen sker via primärvården. Primärvården och 

distriktssjuksköterskans uppgift är bland annat att förebygga ohälsa och se individens 

förmåga att komma tillbaka till arbetet. En utmaning inför framtiden är framförallt att 

minska den psykiska och stressrelaterade ohälsan bland människor i arbetslivet. Att 

skapa arbetsplatser med en tillfredsställande arbetsmiljö är både svårt och utmanande, 

men med kunskap och utbildad personal kan det skapas goda arbetsmiljöer och främja 

hälsan hos personalen.  

Det är av intresse att studera den psykosociala arbetsmiljön, uppmärksamma på vilket 

sätt individen påverkas och förbättra hälsan. Det är också av intresse att utgå från 

distriktsköterskans profession att arbeta med dessa frågor i hälsofrämjande syfte för att 
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kunna förbättra den psykosociala arbetsmiljön inom arbetsorganisationer 

(Distriktssköterskeföreningen 2008). Författarna av studien har inte hittat några tidigare 

studier som berör ambulanspersonal och dess psykosociala arbetsmiljö i mellan Sverige. 

Detta kan medföra att resultatet av studien kan vara till nytta för verksamhetens fortsatta 

arbete med att främja en god psykosocial arbetsmiljö och få en personalgrupp som mår 

bra på arbetet. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet var att beskriva och jämföra hur ambulanspersonalen skattade sin psykosociala 

arbetsmiljö i en region i mellan Sverige samt om det fanns skillnad i skattning mellan 

män och kvinnor.  

 

Metod 

 

Design 

Designen var en beskrivande och jämförande studie med kvantitativ ansats (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Studien har genomförts på 12 ambulansstationer inom en region i mellan Sverige under 

veckorna 7-10, 2017. 

Urvalet var ett icke slumpmässigt urval. Alla som besvarade enkäten medverkade i 

studien. Genom att svara på enkäten räknades det som samtycke att delta i studien vilket 

är ett vanligt förfarande vid enkätstudier (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterierna var 

fast anställd personal och de arbetade på någon av de 12 ambulansstationerna inom en 

region i mellan Sverige. Totalt arbetade 240 stycken ambulanspersonal vid tidpunkten 

för insamlad data. Exklusionskriterierna var chefer, administrativ personal, timanställda 

och vikarier inom verksamheten. 

 

Bortfall 

240 enkäter delades ut till samtliga anställda som uppfyllde inklusionskriterierna inom 

en region i mellan Sverige. Av dessa besvarades 76 enkäter. Bortfallet blev 164 stycken 

personer, 68,3  %. 
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Tabell 1. 

Bortfall Män  Kvinnor  Totalt 

Antal 

besvarande 

enkäter 

48  28  76 

      

Svarsfrekvens 63,2%  36,8%  31,7% 

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten som användes i studien heter QPS Nordic 34+. Enkäten är ett allmänt 

frågeformulär för att mäta den psykosociala arbetsmiljön. Det finns två varianter av 

denna enkät. Den långa versionen innehåller 129 frågor och den korta versionen 

innehåller 37 frågor. Författarna har valt att använda den korta versionen, QPS Nordic 

34 +. Enkäten svarar på författarnas syfte och frågeställningar och den anses inte vara 

lika tidskrävand som den långa versionen. En risk med att välja den långa versionen 

hade varit att få personer svarat på enkäten, därför valdes QPS Nordic 34+. Den korta 

versionen innehåller frågor från varje område, men från de psykologiska och sociala 

faktorerna representeras en eller flera frågor. Enkäten innehåller även kön, ålder och 

anställningstid. Frågorna i QPS Nordic enkäten är testade både vad gäller validitet och 

reliabilitet (Dallner et. al. 2000; Dallner, Gamberale, Olsson & Örelius, 1999; 

Wännström, Peterson, Åsberg, Nygren, & Gustavsson 2008). Enligt Dallner et. al. 

(2000) har enkäten ett Cronbachs alfa som varierade mellan 0,60 och 0,88 samt ett test-

retest som varierade mellan 0,55 och 0,82.  

Cronbachs alfa och test-retest är ett reliabilitetsmått och har ett intervall mellan 0,00 och 

+1,00 och måtten bedöms vara hög hos instrumentet om det ligger över 0,80 (Polit & 

Beck, 2012).  

Författarna har delat in enkäten i tre övergripande områden; arbetsnivå, social och 

organisationsnivå och individnivå. Dessa är sedan uppdelade i psykologiska och sociala 

faktorer i arbetet. Faktorerna innehåller ett antal frågor. Detta gjordes enligt Dallner et. 

al. (2000) användarmanual.  

Indelning av följande områden respektive faktorer och tillhörande frågor ser ut enligt 

följande:  

– Arbetsnivå: Arbetskrav består av 6 frågor som innefattar, arbetsmängd, mycket att 

göra, för svåra arbetsuppgifter, mera utbildning, kunskaper och färdigheter och positiva 

utmaningar. Kontroll i arbetet består av 4 frågor som innefattar, att själv kunna 
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bestämma mängden arbete, själv bestämma arbetstakt, själv bestämma angående rast 

och påverka beslut.  Rollförväntningar består av 3 frågor som innefattar, definierade 

mål för arbetet, krav i arbetet och krav från flera personer. Förutsägbarhet i arbetet 

består av 2 frågor som innefattar, arbetsuppgifter i förväg och rykten om förändringar. 

– Social och organisationsnivå: Social interaktion består av 5 frågor som innefattar, 

stöd från arbetskamrater, stöd från chefen, uppskattning från chefen, stöd från anhöriga 

och störande konflikter. Ledarskap består av 2 frågor som innefattar, uppmuntran från 

chef och hjälper chefen till utveckling. Kommunikation består av 1 fråga som innefattar, 

tillräckligt med kommunikation på arbetsplatsen. Organisationskultur och klimat består 

av 8 frågor som innefattar, arbetsklimatet uppmuntrande och stödjande på arbetsplatsen, 

avslappnat och trivsamt på arbetsplatsen, stelt och regelstyrt på arbetsplatsen, 

uppmuntran till förbättringar, ojämlikhet behandling av män och kvinnor, ojämlikhet 

behandling av äldre och yngre, belöning för ett väl utfört arbete, ledningens intresse för 

personalens hälsa och välbefinnande.  Grupparbete består av 2 frågor som innefattar, 

uppskattar att ingå i arbetsgruppen och problemlösning hos arbetsgruppen. 

– Individnivå: Engagemang i organisationen består av 0 frågor, skicklighet i arbetet 

består av 1 fråga som innefattar förmåga att lösa problem i arbetet. Preferens för 

utmaningar består av 0 frågor, förutsägbarhet- individens består av 0 frågor, 

arbetsmotiv består av 0 frågor. Arbetscentralitet består av 2 frågor som innefattar, 

trivsel med arbetet och tillfredsställelse med arbetet. Interaktion mellan arbete och 

privatliv består av 1 fråga som innefattar stress, den senaste tiden på arbetet. För 

ytterligare information angående frågorna. 

 

QPS Nordic 34+ består av en Likertsskala och svarsalternativen består av fem 

svarsalternativ. De fem svarsalternativen i frågorna 1-21 och 27-30: 1= Mycket sällan 

eller aldrig, 2=Ganska sällan, 3= Ibland, 4= Ganska ofta och 5= Mycket ofta eller alltid. 

Svarsalternativen i frågorna 22-26 och 31-34 var svarsalternativen 1= mycket lite eller 

inte alls, 2=ganska lite, 3=något, 4=ganska mycket, 5=väldigt mycket. I frågorna 35-36 

var svarsalternativen 1=instämmer inte alls, 2=instämmer knappast, 3=neutral, 

4=instämmer delvis, 5=instämmer fullständigt. Den sista frågan, nummer 37 var 

svarsalternativen 1=inte alls, 2=bara lite, 3= i viss mån, 4=ganska mycket, 5=väldigt 

mycket (Dallner et. al. 2000). För fler detaljer samt komplett enkät med frågor.  

En styrka med QPS enkäten är att den går att använda på olika typer av arbetsplatser 

och efter behov kan frågor väljas ut vid specifika undersökningar (Dallner et. al. 2000).  
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Tillvägsgångssätt  

En skriftlig ansökan om tillstånd för studien skickades till verksamhetschefen samt ett 

tillhörande informationsbrev. Informationsbrevet beskrev information angående ämnet, 

syften, genomförandet av studien samt vilken studie population som berördes. Vidare 

informerades deltagarna skriftligt att studien var ett examensarbete på avancerad nivå 

och att det var en del av distriktsköterskeutbildningen vid Högskolan Gävle. 

Tidsåtgången att besvara enkäten uppskattades till cirka 10 minuter och resultatet 

redovisas på gruppnivå. Deltagarna informerades om att presentationen därefter sker 

muntligt och i ett skriftligt examensarbete. När examensarbetet är färdigt kommer det 

att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Ambulanspersonalen informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

motivering. Data kommer att behandlas enligt forskningsetiskt praxis. Efter 

godkännande från verksamhetschefen skickades boxarna ut till berörd personal via 

enhetscheferna. Boxen var en förseglad kartong med ett brevinkast på och gick inte att 

öppna. Enhetscheferna ställde ut boxen på respektive station. Utskrivna enkäter, som 

var ett fast antal, lades bredvid boxen på arbetsplatsen. Varje person som besvarade 

enkäten lämnade in enkäten i den förseglade boxen. För att få tillbaka boxarna och de 

besvarade enkäterna samlade varje enhetschef efter 3 veckor in dem enligt planerad 

tidsplan. Två påminnelser med 7 dagars mellanrum gick ut till all berörd personal via 

mail. Ambulanspersonal som inte ville delta i studien ombads att bortse från 

påminnelserna via mail angående studien.  Efter insamlingen av enhetscheferna gavs 

boxarna vidare till enhetschefen i Gävle som gav dessa till författarna. Enkäterna låstes 

in tills dess att data behandlades. Efter avslutad studie förstördes enkäterna. De svar 

som kom in bearbetades och fördes in i dataanalys programmet SPSS.   

 

Dataanalys 

Beskrivande statistik användes och har presenteras i form av percentiler, medianer, Z- 

värde och P-värde (Polit & Beck 2012). Data analyserades i ett speciellt 

dataanalysprogram för statistik, Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS). 

Icke-parametriskt Mann Whitney test användes för att undersöka om det föreligger 

skillnader mellan män och kvinnor. Det är ett test för att identifiera skillnader i en 

variabel mellan två oberoende grupper. Mann-Whitney U-test användes till hypotes 

testning med oberoende grupper. Exempelvis, en experimentgrupp och en 
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kontrollgrupp. Test av oberoende grupper innebär att man kan göra två slumpmässiga 

urval ur en population och sedan utsätta dessa båda grupper för olika behandling. Sedan 

se om det fanns någon skillnad mellan grupperna som (med en viss säkerhet) inte beror 

på slumpen. Det innebar att det bara görs en mätning per försöksperson och att 

försökspersonen bara förekommer i den ena av de båda grupperna. Testet kräver att data 

ska vara av ordinalskala, så att det går att rangordna dem i en ordningsföljd. För att 

testet ska vara signifikant måste det vara under 0,05 (alltså mindre än 5 % risk att 

slumpen gav detta resultat). Sedan jämförs detta med en tabell hur signifikant det värdet 

var och efter det omvandlas det till ett P-värde. P-värdet beskrivs att ” sannolikheten att 

erhålla det resultat vi fått eller ännu mer extremt, givet att nollhypotesen är sann” och 

innebar att om P är ”litet” förkastas nollhypotesen, är P ”stort” förkastas den inte (Polit 

& Beck 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Medicinska forskningsrådet (2000) beskrev att forskning innehåller fyra etiska 

principer. Dessa innefattar autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte 

skada samt rättvisprincipen. Efter att ha läst lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) bedömer författarna av studien att 

enkätundersökningen är etisk försvarbar och att enskilda individer inte kommer till 

skada. Inga personuppgifter eller identiteter i studiens data-insamling framgick. Enligt 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) syftar den till att skydda människors integritet när 

personuppgifter behandlas.  

 

Resultat 

 

I resultatet beskrevs och jämfördes den psykosociala arbetsmiljön. De tre övergripande 

områden är arbetsnivå, social och organisationsnivå och individnivå.  

Faktorerna arbetskrav, kontroll i arbetet, rollförväntningar, förutsägbarhet i arbetet, 

social interaktion, ledarskap, kommunikation, organisationskultur/klimat, grupparbete 

skicklighet i arbetet, arbetets centralitet och interaktion mellan arbete och privatliv/ 

stress redogjordes i resultatet.  I respektive tabell presenteras resultatet i percentiler, 

medianvärde, Z-värde och P-värde.  

Arbetsnivå 
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Ambulanspersonalen skattade att det fanns en balans i arbetskrav vad gäller utmaningar, 

arbetsmängd, arbetsuppgifter och utbildning. 

Resultatet visade att ambulanspersonalen skattade att de hade låg kontroll i arbetet och 

att mängden arbete inte går att förutse. Arbetstakt och rast i arbetet var svårt att styra. 

Viktiga beslut som att kunna påverka på arbetsplatsen skattades som mycket lågt. 

Angående rollförväntningar skattade ambulanspersonalen att de visste vad som krävdes 

av dem och vilka mål som fanns i arbetet. Förutsägbarhet i arbetet skattade 

ambulanspersonalen som lågt. Detta innefattar rykten om förändringar på arbetsplatsen 

och att planerade arbetsuppgifter inte går att förutse, se tabell 1. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i skattning mellan män och kvinnor, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Arbetsnivå. 

Arbetsnivå Percentil 

25 % 

Median Percentil 

75 % 

Arbetskrav 3,50 3,75 4,00 

Kontroll i arbetet 1,50 2,00 2,25 

Rollförväntningar 3,67 4,00 4,33 

Förutsägbarhet i arbetet 1,50 2,50 3,00 

 

Tabell 3. Män och kvinnors skattning gällande området Arbetsnivå  

 Män n=48 Kvinnor n=28   

Arbetsnivå Percentil 

25% 

median Percentil 

75% 

Percentil 

25% 

median Percentil 

75% 

Z 

värde 

P 

värde 

Arbetskrav 3,50 3,83 4,00 3,50 3,67 3,83 -0.92 0.36 

Kontroll i arbetet 1,25 2,00 2,25 1,56 2,00 2,25 0,80 0,42 
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Rollförväntningar 

 

3,33 4,00 4,33 3,75 4,17 4,33 0,59 0,55 

Förutsägbarhet i 

arbetet 

2,00 2,50 3,50 1,50 2,00 3,00 1,79 0,07 

 

Social och organisationsnivå 

Social interaktion visade att ambulanspersonalen får det stöd de behöver. 

Ledarskap innefattar uppmuntran från din närmsta chef och att delta i viktiga beslut 

samt att chefen utvecklar ambulanspersonalens färdigheter. I detta skattade 

ambulanspersonalen att stödet fanns. Ambulanspersonalen skattade att de har 

kommunikation på arbetsplatsen. I organisationskultur och arbetsklimat skattade bland 

annat ambulanspersonalen att de uppmuntras till att göra förbättringsarbete, att klimatet 

på arbetsplatsen är över medianvärdet och att det inte finns någon ojämlikhet vad gäller 

kön, äldre och yngre. Grupparbete var något ambulanspersonalen skattade högt och 

berörde frågor som ”om du uppskattar att ingå i gruppen” och ”är gruppen bra på att 

lösa på problem”, se tabell 3. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Social och organisationsnivå. 

Social och organisationsnivå Percentil 

25 % 

Median Percentil 

75 % 

Social interaktion 3,40 3,60 4,20 

Ledarskap 2,50 3,00 4,00 

Kommunikation 3,00 3,00 4,00 

Organisationskultur/Klimat 2,87 3,25 3,72 

Grupparbete 3,50 4,00 4,50 
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Tabell 5. Män och kvinnors skattning gällande området Social och organisationsnivå  

 Män  

n=48 

Kvinnor  

n=28 

  

Social och 

organisations- 

nivå 

Percentil 

25 % 

median Percentil 

75 % 

Percentil 

25 % 

median Percentil 

75 % 

Z -

värde 

P - 

värde 

Social interaktion 3,25 3,60 4,15 3,40 3,70 4,20 0,80 0,42 

Ledarskap 2,50 3,00 4,00 3,00 3,50 3,87 1,05 0,30 

Kommunikation 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,75 0,43 0,67 

Organisations- 

kultur/ 

Klimat 

2,88 3,37 

 

3,75 

 

3,00 3,19 3,50 0,16 0,87 

Grupparbete 3,50 4,00 4,50 3,75 4,00 4,75 0,53 0,60 

 

 

Individnivå 

Ambulanspersonalen skattade förmågan att lösa problem som väldigt god.  

Arbetets centralitet skattades som lågt av ambulanspersonalen. Interaktionen mellan 

arbete och stress och arbete och privatliv skattades väldigt högt. Ambulanspersonalen 

har under senaste tiden känt oro, rastlöshet, spändhet, svårt att sova på natten på grund 

av tankar på arbetssituationen, se tabell 5. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

män och kvinnor, se tabell 6. 

 

Tabell 6. Individnivå. 

Individnivå Percentil 

25 % 

Median Percentil 

75 % 

Skicklighet i arbetet 4,00 4,00 5,00 

Arbetets centralitet  2,50 3,00 3,50 

Interaktion mellan 

arbete och privatliv/ 

stress 

3,00 3,50 5,00 
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Tabell 7. Män och kvinnors skattning gällande området Individnivå.  

 Män 

n=48 

Kvinnor 

n=28 

  

Individ-

nivå 

Percentil 

25 % 

median Percentil 

75 % 

Percentil 

25 % 

median Percentil 

75 % 

Z - 

värde 

P - 

värde 

Skicklighet 

i arbetet 

4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 0,79 0,43 

Arbetets 

centralitet 

2,50 3,00 3,50 2,50 3,00 3,50 0,59 0,55 

Interaktion 

mellan 

arbete och 

privatliv/ 

stress 

3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 4,50 0,04 0,97 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

 

Av resultatet framkom att den psykosociala arbetsmiljön var påverkad hos 

ambulanspersonalen. Faktorerna arbetskrav, låg kontroll i arbete, rollförväntningar, 

förutsägbarget i arbetet, social interaktion, ledarskap, kommunikation, 

organisationskultur/klimat, grupparbete, skicklighet i arbetet, arbetets centralitet och 

interaktion mellan arbete och privatliv/stress innefattade den påverkade psykosociala 

arbetsmiljön. Resultatet visade inte någon signifikant skillnad i skattning mellan män 

och kvinnor vad gällde den psykosociala arbetsmiljön. Författarna av studien har valt att 

diskutera resultatet utifrån normdata populationens referensvärde från QPS Nordic 

användarmanual.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra hur ambulanspersonalen skattade sin 

psykosociala arbetsmiljö och om det fanns skillnader i skattning mellan män och 

kvinnor. De tre övergripande områdena arbetsnivå, social-och organisationsnivå samt 

individnivå lyftes fram i studien.   

 

Arbetsnivå 

Det fanns en mängd olika arbetskrav inom ambulanssjukvården. Ambulanspersonalen 

skattade att det fanns ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid” en balans mellan 

utmaningar, arbetsmängd, arbetsuppgifter och utbildning. Ambulanspersonalen skattade 

detta till 60,3%. Enligt QPS Nordic 34+ visade normdata populationen en skattning på, 

52 % som tyckte ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid”.  

Ambulanssjukvårdens arbetsuppgifter är varierande. Problemlösning och 

självständighet är en del av personalens dagliga arbete. Ambulanspersonalen ställs inför 

varierande arbetsuppgifter. Svåra beslut och allmänhetens förväntningar kan göra att 

arbetskraven kan bli för stora för ambulanspersonalen. Trots att arbetskraven var höga 

inom ambulanssjukvården innebar arbetet positiva utmaningar och de kunde hantera 

arbetssituationen på ett professionellt sätt. I likhet med distriktsköterskans profession 

har de också en bred kunskap och de behöver vara förberedda på det oförutsägbara och 

förutsägbara händelser. Arbetsuppgifterna hos distriktsköterskan är varierande och 

möter människor i alla åldrar. Distriktsköterskans profession ska vara av god kvalitet, 

tillgänglig och bygga på kontinuitet samt att ha sammarbeten mellan olika 

yrkeskategorier. Enligt Wilhelmsson, Åkerlind, Faresjö & Ek (1999) beskrev de 

faktorerna stimulans i arbetet, professionellt synsätt, holistiskt synsätt samt 

gemenskap/kamratskap på arbetet vara viktiga faktorer. För att uppnå god psykosocial 

arbetsmiljö beskrev distriktssjuksköterskorna och allmänläkarna i Sverige att kraven 

inte skulle vara för höga.  

Enligt Furåker & Berntsson (2003) beskrevs att ett av de viktigaste målen inom en 

arbetsplats är att personalen får delta i kompentensutveckling. Arbeten som har stora 

krav på individen och samtidigt lågt inflytande över sin arbetssituation förknippades 

som skadligt för hälsan (Amick et. al. 1998; Escribà-Aguir, Baena & Pèrez-Hoyos 

2006).  
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I en studie av Ala-Mursula, Vahtera, Linna, Pentti & Kivimäki (2005) kan en motsats 

ses jämförelse med studiens resultat, där beskrevs det att männen uppgav att det hade 

hög kontroll över dagens arbetstimmar medan kvinnorna uppgav att det inte hade 

kontroll över arbetstimmarna. I denna studies resultat fanns det ingen skillnad mellan 

könen. Höga arbetskrav och låg kontroll bland kvinnorna, i kombinationen med en 

arbetstid som inte går att styra över, ledde till stress och sjukskrivningar. Bland männen 

visade studien något lägre resultat än vad kvinnorna hade. Enligt Jacobsson (2008) är 

meningsfullhet en motivationskomponent och de utmaningar och krav som ställs på 

individen ska kännas värdefulla att engagera sig i. 

 

Ambulanspersonalen i denna studie skattade att de inte hade kontroll i arbetet och detta 

var avvikande jämfört med normdata populationen. Ambulanspersonalen skattade 7,6 % 

medan normdata populationen visade på 75 %. Detta kan indikera att 

ambulanspersonalen inte hade möjlighet att påverka mängden arbete, arbetstakt, rast 

eller påverka beslut i arbetet. En skillnad kan ses mellan normdata populationen och 

författarnas studieresultat. Ambulanspersonalen vet inte vad de ställs inför och de kan 

själva inte styra mängden arbetsuppgifter. Ambulanspersonalen har ingen schemalagd 

rast, toalettbesök kan bli försenade och de vet aldrig när de slutar för dagen. 

Arbetesmiljön kan på så vis bli påfrestande för individen trots detta yrkesval.  

Distriktssköterskans profession innebär att vara förberedd och påläst inför besöket av 

den enskilde patientens besvär. Planering av återbesök och uppföljning är viktigt för att 

bibehålla kontinuiteten. Orsaker till en påverkad psykosocial arbetsmiljö för 

distriktssköterskorna var t.ex. mer krav i arbetet, hög arbetsbelastning och tankar på 

arbetet. Detta kunde vara orsaker till att distriktssköterskan upplevde mindre kontroll i 

arbetet (Wilhelmsson et. al 2002).    

Detta kan ses som en skillnad jämförelsevis mot ambulanspersonalens arbetsdag.  

I jämförelse med Furåker & Berntsson (2003) studie innebär en god arbetsmiljö att det 

ska finnas goda förutsättningar för att arbetet ska utföras på ett professionellt och 

korrekt sätt. I liknelse med Antonovsky (1991) omvårdnads teori innebär det att arbetet 

ska kännas meningsfullt och att få möjlighet att medverka i beslut skapar både 

arbetsglädje och stolthet. Att få bestämma arbetstakt, arbetsordning samt möjlighet att 

välja arbetsuppgifter kan leda till högre KASAM i arbetet.   
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Angående rollförväntningar visade resultatet att ambulanspersonalen skattade 76,6 %, 

”ganska ofta/ mycket ofta eller alltid” att de vet vad som krävs av dem och vilka mål 

som finns i arbetet. Normdata populationen visade en skattning på 34 %.  

Den höga skattningen hos ambulanspersonalen kan förklaras med att de arbetade under 

generella direktiv samt delegeringar och behandlingsriktlinjer som styr 

ambulanssjukvården. Arbetet bygger på detta och ramen är strikt styrd från dessa 

direktiv. Ett exempel kan vara vid hjärt-och lungräddning, där finns det en färdig plan 

för hur personelen ska agera i dessa situationer. Ambulanspersonalens studie resultat 

visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller rollförväntningar. 

Detta står i kontrast mot en studie angående könsskillnader. Detta beskrevs annorlunda 

av Holmgren, Dahlin-Ivanoff, Björkelund & Hensing (2009). Arbetande kvinnor i 

Sverige och arbetsrelaterad stress, sjukdomstillstånd och sjukskrivningar har ett 

samband. Kvinnorna skattade en låg upplevd hälsa när de hade höga krav och ett högt 

engagemang i arbetet. Detta ledde till stressrelaterade sjukdomar hos kvinnorna. Lågt 

inflytande på arbetsplatsen, höga krav på sig själv och konflikter var de faktorer som 

gjorde den psykosociala arbetsmiljön sämre. Konflikter på arbetet och när arbetet 

integrerar med kvinnornas fritid var de främsta faktorerna som ledde till sämre hälsa. 

 

Förutsägbarhet i arbetet skattade ambulanspersonalen som lågt. Detta innefattade 

rykten om förändringar på arbetsplatsen och att planerade arbetsuppgifter inte gick att 

förutse. Ambulanspersonalen skattade sämre förutsägbarhet i arbetet på 55, 3 % som 

tyckte ”mycket sällan eller aldrig/ganska sällan”. Jämfört med 28 % av normdata 

populationen. Detta kan diskuteras med att förutsägbarheten inte fanns i 

ambulansarbetet. Ambulanspersonalen vet inte hur en arbetsdag kommer att se ut och 

det ingår i deras yrke. Planerade arbetsuppgifter fanns in princip inte och var omöjligt 

för ambulanspersonalen att förutse. När enkäten lämnades ut i verksamheten pågick det 

en omorganisation, både vad gäller ny ledning och schematekniska förändringar. 

Rykten om förändringar ingick i denna faktor och resultatet i författarnas studie kan 

bero på detta.  

Låg förutsägbarhet kräver att den psykosociala arbetsmiljön är tillfredsställande för att 

den inte ska leda till ohälsa (Escribà-Aguir, Baena & Pèrez-Hoyos (2006). 
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Social och organisationsnivå 

Ambulanspersonalen skattade att social interaktion som innefattar bland annat stöd från 

arbetskamrater och närmsta chef och stöd från anhöriga skattades på 61,7 % som tyckte 

”ganska ofta/ mycket ofta eller alltid”, medan normdata populationen skattade 77 %.  

Ett bra socialt stöd på arbetet från arbetskamrater och arbetsledning var en mycket 

viktig komponent för arbetstagarens hälsa (Wahlstedt, 2002; Andersen, Fischwick, 

Robinson, Wiezer, Mockallo & Grosjean 2017). Detta var i likhet med 

ambulanspersonalens studieresultat. Enligt Furåker & Berntsson (2003) beskrevs att en 

god arbetsmiljö innebar att arbetsglädje och trivsel ska finnas på arbetsplatsen och god 

relation mellan verksamhetschef och arbetstagare ses som en faktor till en god 

arbetsmiljö. Vidare beskrevs det i studien att bra stämning i gruppen ger mer effektivitet 

i verksamheten.  

I studien Maddsen, Jorgensen, Borritz, Nielsen & Rugulies (2014) sågs ett samband 

mellan danska arbetare och stöd från familjen. Ett bra socialt stöd från privatlivet 

innebar mindre stress och ledde till mindre grad av depressiva symtom medan hög stress 

på arbetet och lågt socialt stöd från familjen ledde till tre gånger högre risk att utveckla 

depressiva symtom.  

Författarna av studien kunde se liknelser med omvårdnadsteorin, KASAM. Att skapa 

begriplighet i arbetet, att få ett sammanhang inom en verksamhet, handlar om tydliga 

roller, arbetsuppgifter och feedback och stöd från chef och kollegor.  

 

Ambulanspersonalen skattade Ledarskap på 42,1 % att de ” ganska ofta/mycket ofta 

eller alltid” fick uppmuntran från närmsta chef att delta i viktiga beslut samt att chefen 

utvecklade ambulanspersonalens färdigheter. Normdata populationen skattade 56,6 %. 

Ambulanspersonalens studieresultat kan diskuteras med att nya chefer har tillträtt i 

ambulans ledningen och detta kan uppfattas som en nystart för ambulanspersonalen. Att 

ha en närvarande chef som visar ett engagemang gentemot personalgruppen, lyhördhet 

samt att chefen tar arbetsgruppens åsikter på allvar kan vara av betydelse.  

Ambulanspersonalens studieresultat kunde se liknelse med normdata populationens 

skattning. Enligt en studie av Fuåker & Berntsson (2003) visade det att 

vårdenhetschefernas uppgift bland annat var att se förmågorna hos medarbetarna, bry 

sig om och stödja medarbetarna.  

I motsats med ambulanspersonalens studie resultat, vad gäller män och kvinnor, visade 

studien av Andersen, Fischwick, Robinson, Wiezer, Mockallo & Grosjean (2017) att 
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den psykosociala faktorn som mer inflytande påverkade kvinnor mer positivt än män 

och detta ledde till bättre välmående och minskad stress i arbetet. Enligt Antonovsky 

(1991) ska begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet balansera mellan varandra. Att ha 

en stark KASAM innebar, enligt Antonovsky (1991) att individen kan anpassa sig till 

olika situationer som uppstår och utan att hälsan påverkas.  

 

Ambulanspersonalen skattade 50 % att Kommunikation på arbetsplatsen fanns ”ibland”. 

I jämförelse med normdata populationen som skattade på 31,5 %.  

Detta resultat kan förklaras på olika vis. I ambulanssjukvården arbetar personalen i team 

på två personer. Då krävs det att kommunikationen är god för att samarbetet ska 

fungera. Att kommunikationen skattades som ”ibland” var bra/mindre bra kan även bero 

på arbetsplatsens organisation samt rådande psykosociala arbetsmiljö.    

Vikten av information, har i likhet med denna studie, påvisats och beskrivits av (Furåker 

& Berntsson 2003) att samband med införande av nya arbetsredskap, kurser och hur 

information hämtades via nätet är viktigt för arbetsmiljön. Enligt Peterson (2011) 

beskrevs att kommunikation på arbetsplatsen kan ske via gruppsamtal och detta visade 

på positiva effekter för arbetstagarens hälsa. Arbetsgruppen som innefattade en liten 

grupp med män och fler kvinnor diskuterade olika teman i grupp som t.ex. yttre krav, 

maktlöshet, gränsdragningar, balans mellan arbete och fritid, konflikter på arbetet och 

olika stressorer för att uppnå god hälsa på arbetsplatsen. Deltagarna uppskattade att få 

dela med sig av sina erfarenheter samt att gruppen gav stöd och bidrog med empati.  

En liknelse kan ses mellan distriktsköterskan profession och ambulanspersonalen vad 

gäller kommunikation. Distriktsköterskorna styr själva sin dag och gör ofta egna 

bedömningar inom vissa ramar. Förutsättningen för detta bygger på en bra 

kommunikation mellan ansvarig läkare och distriktsköterska. Om distriktsköterskan 

arbetar inom hemsjukvården är kommunikation viktig eftersom de ofta har ett 

övergripande ansvar över patientarbetet. En god kommunikation med hemtjänst och 

kontakter med sjukhus, anhöriga och olika läkare o annan sjukvårdspersonal är något 

som krävs för att arbetet skall fungera.  

 

Organisationskultur/klimat skattade ambulanspersonalen att de uppmuntrades till att 

göra förbättringsarbeten. Detta ses i likhet med normdata populationen. 

Ambulanspersonalen skattade 40,8 %, ” mycket ofta eller alltid” och ”väldigt mycket” 

och normdatapopulationen skattade 52,3 %. 
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Enligt Van der Heijden, Mulder, König & Anselmann (2003) studie visade att ett bra 

stöd från chefen och socialt stöd från kollegor hade ett positivt inflytande på 

sjuksköterskans välbefinnande. Söderberg et. al. (2014) beskrev att utsättas för en 

kombination av höga krav och låg kontroll och samtidigt inte få någon belöning eller 

uppskattning för arbetet, innebar att männen initialt hade ett högre odds att byta arbete 

jämfört med kvinnorna. Studien visade i slutändan att det var kvinnorna som bytte 

arbete. 

Grupparbete var något ambulanspersonalen skattade högt. Frågor som ”om du 

uppskattar att ingå i gruppen” och ”är gruppen bra på att lösa på problem” skattades 

högt.  Ambulanspersonalen skattade 80,1 %, ”ganska ofta/ mycket ofta” att de kände 

grupp tillhörighet samt att gruppen var bra på att lösa problem, jämfört med normdata 

populationen som skattade 50 %.  

Resultatet av studien visade på hög skattning och kan förklaras med att 

ambulanspersonalen arbetar i team, har olika utbildningar, skillnad i åldrar, olika 

erfarenheter och variation vem ambulanspersonalen arbetar med. Interna utbildningar 

och det dagliga arbetet utförs tillsammans med arbetskamrater i ett team vilket kan göra 

att team känslan i gruppen skattades högt. Den höga skattningen i studie resultatet kan 

förklaras med att det skedde en förändring på arbetsplatsen när enkäterna skickades ut. 

Nya chefer i ledningsgruppen tillkom.  

I likhet med Antonovskys (1991) KASAM, innebär känslan av att tillhöra en grupp, ett 

sammanhang stor tillfredsställelse för människan. Högt KASAM leder till ökade 

möjligheter att lösa problem och innefattar medvetenhet att använda sina känslor för att 

möta de olika arbetsuppgifter och situationer som individen ställs inför.  

 

Individnivå 

Ambulanspersonalen skattade på individnivå att skicklighet för att lösa problem var god. 

Ambulanspersonalen skattade 88,1 % att de var skickliga i arbetet. Normdata 

populationen skattade 48 %, ”ganska ofta/mycket ofta eller alltid” att förmågan att lösa 

problem i arbetet var mycket god. Ambulanspersonalens resultat i studien kan förklaras 

med att flertalet ambulanspersonal under de senaste åren har läst till sjuksköterska 

respektive ambulanssjuksköterska. Det fanns även färre ambulanssjukvårare i 

verksamheten vid genomförandet av studien. Ambulanssjukvården bedriver mer 

avancerad vård än tidigare. I ambulanspersonalens studie resultat kunde en skillnad ses 

gentemot studien av Poljak,Tvieth & Ragneskogh (2006). Där visade att 
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ambulanspersonalen att de var tveksamma om deras kompetens räckte till i vårdarbetet, 

men i bemötandet var de skickliga. Studien var från 2005 och förändringen gällande 

kompetens i ambulansbesättningen i Sverige. Socialstyrelsen (2009) införde krav om att 

det skulle vara minst en sjuksköterska i ambulansbesättning.   

 

Arbetets centralitet skattades som lågt av ambulanspersonalen. Arbetets centralitet 

innefattar frågor som ” jag trivs med att för det mesta gå helt upp i mitt arbete” och ” 

den största tillfredställelsen i mitt liv kommer från mitt arbete” Tillfredställelsen 

kommer inte från arbetet och tar inte över ambulanspersonalen liv. Ambulanspersonalen 

skattade detta till 34,2 % att de ”inte instämmer alls/ instämmer knappast”. Normdata 

populationen skattade något högre, 46,5 %. Studie resultatet påvisade att 

ambulanspersonalens arbete inte konkurrerar med individens privatliv. 

Ambulanspersonalen tar inte med arbetet hem teoretiskt, men psykiskt kan olika 

händelser inverka på den psykiska hälsan. Traumatiska händelser i ambulanspersonalens 

arbetsliv kan göra att individen bearbetar dessa händelser i hemmet vilket kan bli 

påfrestande för hälsan.  

En motsats kan ses i studien av Hansen, Rasmussen, Kyed, Nielsen & Hviid-Andersen 

(2012) gentemot författarna resultat. Ambulanspersonalens engagemang i arbetet var 

högre än räddningstjänstens personal. Vidare i studien står det att känna en 

meningsfullhet med arbetet och hängivenhet till sin arbetsplats kunde ge emotionella 

störningar som sömnsvårigheter och sämre mental hälsa. Enligt Antonovsky (1991) kan 

en liknelse göras med KASAM att de utmaningar en individ ställs inför ska vara värda 

att engagera sig i för att ohälsa inte ska uppstå.  

 

Interaktion mellan arbete och privatliv/stress skattade ambulanspersonalen att de känt 

”ganska mycket/väldigt mycket” den senaste tiden. Skattningen var på 50 % ” ganska 

mycket/väldigt mycket” att det känt av detta den senaste tiden. Med stress menas oro, 

rastlöshet, spändhet, nervositet och sömnsvårigheter på grund av tankar på arbetet. 

Ambulanspersonalens skattning jämfört med normdata populationen, som var på 58 % 

ligger procentuellt nära varandra. Ambulanspersonalens resultat i studien kan förklaras 

med att det inte spelar någon roll vilken yrkeskategori individen har, stress kan finnas 

på alla arbetsplatser i olika form. Stress kan påverka både arbetstagaren och 

verksamheten. Arbetet och privatlivet är för många ett livspussel. Svårigheter att få 
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tiden att räcka till kan vara en anledning till att individen drabbas av stress som leder till 

ohälsa.    

En liknelse med ambulanspersonalens studieresultat och studien av Begàt, Ellefsen & 

Severinsson (2005) kan ses. Att vårda en annan människa anses vara förknippat med 

stress. Inom vårdyrken var incidensen högre att drabbas av utbrändhet på grund av 

detta. Hur tillfredställda sjuksköterskorna var i studien med den psykosociala 

arbetsmiljön, grundades på sex olika faktorer; stress och oro, relation mellan kollegorna, 

organisation och kommunikation, arbetsmotivation, arbetskrav och personlig 

utveckling.  

Enligt Wahlstedt (2002) fanns det ett samband mellan en ohälsosam psykosocial 

arbetsmiljö och fysiska och psykiska besvär. Besvär som sömnsvårigheter, stress och 

oro var några faktorer som nämndes i studien. I studien av Svedin, Norrlander & 

Fläckman (2012) beskrevs det att personal inom akutsjukvård upplevde mer stress. 

Detta medförde att personalen avslutade sin anställning tidigare. Enligt Aasa (2005) 

beskrevs det att ambulanspersonal som har fler hälsoproblem upplevde mer oro över sin 

arbetssituation. Studien visade att ambulanspersonalens stressnivå efter ett 24 timmars 

skift var på samma nivå efter två dagars ledighet. Även en ökning av kortisol på 

morgonen kunde ses. Ett samband mellan oro för sin arbetssituation och förhöjda 

värden av kortisol morgonen kunde ses.  

Mellner (2015) visade på att hälsosamma arbetstider, samverkan, systematiskt 

arbetsmiljöarbete, förebygga psykisk ohälsa och stress är några komponenter som leder 

till en hälsosam arbetsplats. Att få tid för återhämtning och reflektion är av betydelse för 

att förebygga ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar.  

 

Metoddiskussion 

 

Författarna av studien valde att använda QPS Nordic 34+ för att mäta den psykosociala 

arbetsmiljön. Den förkortade versionen av enkäten innehåller frågor som mäter de 

psykologiska och sociala faktorerna i arbetslivet och i arbetsorganisationen. Enkäten 

besvarade författarnas syfte och hur den psykosociala arbetsmiljön skattades vid vald 

tidpunkt. Författarna använde utskrivna enkäter, som lades bredvid den förseglade 

boxen. Deltagarna kunde lätt lägga sina enkäter i den. Trots detta blev svarsfrekvensen 

låg (n =76) av 240 utlämnade enkäter. Av n=76 var 48 män och 28 kvinnor, vilket kan 

ge ett missvisande fördelning av könen. Orsaken till den låga svarsfrekvensen kan bero 
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på brist på engagemang hos ambulanspersonalen samt att innan utlämnandet av 

enkäterna skickade regionen i mellan Sverige ut en medarbetarenkät till all 

ambulanspersonal som påminner om QPS Nordic 34+. Författarna av studien valde 

ändå att genomföra utlämnandet av enkäterna på grund av tidsbrist. 

För att få in flera enkäter hade författarna kunnat presentera studien på arbetsplatsernas 

arbetsplatsträffar för att kunna besvara eventuella frågor och funderingar.  

Bortfall kan bero på att en enkät inte är inlämnad eller att vissa frågor lämnats utan svar 

så kallad ”missing” (Polit & Beck 2012). Oavsett vad bortfallet berodde på ledde detta 

till sämre tillförlitlighet av studiens resultat. På grund av den låga svarsfrekvensen i 

studien kan inte resultatet anses tillförlitligt, utan det svarar för ambulanspersonalen 

som deltog i studien vid vald tidpunkt. 

En fördel med enkät undersökningar är att enkäten kan användas på ett större 

geografiskt område och en större population (Polit & Beck 2012). Den långa versionen 

av QPS Nordic har normdata av en population. Normdata populationen är framtagen 

från de nordiska länderna, som representerar 22 olika yrkesgrupper. Detta har 

författarna ansett som en fördel för att kunna jämföra normdata med författarnas studie 

population. För att förstå vad studiepopulationens siffror betyder i förhållande till andra 

yrkesgrupper jämfördes dessa två.  En nackdel är att den inte är anpassad efter specifika 

yrkesgrupper och kan då bli missvisande. I författarnas studie ses en del motsatser i 

förhållande till normdata populationen. Det var oklart om Dallner et. al. (2000) hade  

ambulanspersonal i studiepopulationen. Normdata populationen representeras av 2010 

personer anställda inom produktion, privat service, offentlig förvaltning och hälsovård. 

Ett exempel på denna motsats är kontroll i arbetet som skattades högt av normdata 

populationen, de kunde påverka mängden arbete, arbetstakt, rast och påverka beslut i 

arbetet. Ambulanspersonalen skattade detta lågt. En anledning till att en skillnad kan ses 

kan vara att ambulanspersonalen inte vet vad de ställs inför och att de själv inte kan 

styra mängden arbetsuppgifter.   

Den korta versionen av QPS Nordic 34+ är lätt att förstå, enkel att besvara och tar kort 

tid att fylla i. I vissa områden av enkäten innehåller det ett begränsat antal frågor, vilket 

kan ge ett statistiskt felvärde. Inom vissa faktorer ingår frågor som inte är kompatibla 

med varandra och svaren därför bli missviande.  Enkäten är indelad i områden och 

frågorna i dessa är ihopsatta och representerade från flera olika områden och tolkningen 

av dessa faktorer kan lätt bli missvisande. En annan svaghet med enkäten var att det inte 

fanns utrymme för följdsvar på frågorna och frågorna innehåller begränsad information.  
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För att bearbeta enkätsvaren användes SPSS för att få fram olika variablar och sedan 

delades dessa in i områden och faktorer enligt Dallner et. al. (2000). Detta för att 

bearbeta statistiken. Eftersom ambulanspersonalen var en liten population i antal gjorde 

det att ett medelvärd inte säger lika mycket som ett medianvärde. Därför valdes 

medianvärde som anses vara mer tillförlitligt (Polit & Beck 2012). Validiteten avser att 

det som mäts är relevant i sammanhanget. Reliabiliteten avser att det som mäts görs på 

ett tillförlitligt sätt. Både validiteten och reliabiliteten hos QPS Nordic har undersökts 

vid två tillfällen och datainsamlingar har gjorts från olika branscher i fyra nordiska 

länder (Dallner et. al. 2000).    

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

 

Arbetsplatser behöver fokusera på vad det är som gör att arbetsplatsen är en hälsosam 

och frisk arbetsplats. Friskfaktorer ska göra att människor trivs och mår bra på 

arbetsplatsen. Detta kan t.ex. vara på individnivå att känna variation och utveckling i 

arbetet, ha eget ansvar och känna yrkesstolthet. Faktorer på gruppnivå är att känna 

gemenskap, ha en rak kommunikation och våga säga till om något skulle vara fel. På 

arbetsplatsen är det viktigt att chefen är med i det dagliga arbetet. Tydliga riktlinjer ska 

finnas och alla ska lyssna på vad som har att sägas (Furåker & Berntsson 2003). Om 

arbetet inriktas på arbetsmiljöns salutogena effekter leder detta till hälsofrämjande 

effekter. I ett framtidsperspektiv ses en god arbetsmiljö som en konkurrans faktor för att 

bli attraktiv på arbetsmarknaden (Folkhälsomyndigheten 2010).  

Hälsofrämjande insatser i arbetsorganisationer kan minska sjukfrånvaron samt de 

psykosomatiska symtomen. Den moderna ambulanssjukvården ska med fördel sikta mot 

minskade arbetstider, ökad vilotid mellan passen och en professionell kompetens 

motsvarande samhällets krav.  

Distriktssköterskan kan med fördel vara en del i verksamheten hos ambulanspersonalen. 

Detta för att kunna utveckla, uppmärksamma och fokusera på arbetsplatsens 

friskfaktorer. Handledning i motiverade samtal, som leds av en distriktssköterska på 

arbetsplatsen, skulle kunna hjälpa arbetsgruppen och individen att uppnå ökad 

motivation när olika omstruktureringar sker på en arbetsplats (Österlund-Efraimson, 

Klang, Ehrenberg, Larsson, Fossum & Olai 2015; Miller & Rollnick 2013). Att en 

distriktssköterska är kopplad till arbetsplatsen och som följer arbetsgruppen under en 
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längre tid. Distriktssköterskans uppgift kan vara att uppmärksamma förändringar, både 

positiva och negativa, och i ett tidigt skede sätta in åtgärder för att förebygga ohälsa.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

 För att få en djupare förståelse angående den psykosociala arbetsmiljön hos 

ambulanspersonalen skulle det vara av värde att genomföra en studie med annan 

designnivå t.ex. en intervjustudie. Intervjustudien skulle kunna ge en mer 

detaljerad inblick och förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs. 

 Jämförelse mellan ålder och yrkeskategorier, se om skillnader finns dess 

emellan. 

 Genomföra en ny enkätstudie efter att all personal fått genomgå en 

utbildningsdag angående den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgruppen kan då 

bli uppmärksam vad som påverkar deras arbetsmiljö och hur en hälsosam 

arbetsmiljö kan se ut.    

 Aktionsforskning där studiepopulationen själva är med och utformar 

interventioner för att förbättra sin arbetssituation.  

 

Slutsats 

 

I författarnas studie framkom att det inte fanns några signifikanta skillnader i skattning 

mellan män och kvinnor i den psykosocialal arbetsmiljön. Ambulanspersonalen skattade 

att det fanns en balans mellan de arbetskrav de ställdes inför. Kontroll i arbetet och 

förutsägbarhet är något som inte går att styra över i ambulanspersonalens arbete. 

Rollförväntningar, social interaktion, ledarskap, kommunikation och 

organisationskultur/klimat skattades som god av ambulanspersonalen och är viktiga 

komponenter för att en god psykosocial arbetsmiljö ska uppstå. Ambulanspersonalen 

uppskattade att ingå i arbetsgruppen och var bra på att lösa problem samt att 

kommunikationen skattades som god. Enligt KASAM är det betydelsefullt för 

människan att känna känsla av sammanhang i privatliv och arbetsliv. Stress, spändhet, 

rastlöshet, nervositet och problem att sova på natten på grund av tankar på arbetet var 

faktorer som ambulanspersonalen den senaste tiden känt. Distriktsjuksköterskan 

preventiva arbetet är en viktig uppgift för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö och 
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att uppnå god hälsa hos individen. Att uppmärksamma och bibehålla faktorer på 

arbetsplatsen som gör den till en god och hälsosam arbetsplats är betydelsefullt.   
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