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Sammanfattning 
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ambulanssjukvårdarna i Östergötland 

Seminariedatum: 2 juni, 2009 

Kurs:  Magisteruppsats, 722A20, 30hp 

Författare:  August Källgren och Pernilla Mideskog 

Handledare:  Elisabeth Sundin 

Nyckelord: Offentlig sektors omvandling, offentliga upphandlingar, 

ambulanssjukvård, yrkesroll, yrkesidentitet 

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur en yrkesgrupp 

påverkas av förändrade kompetenskrav och upprepade 

verksamhetsövertaganden. 

Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie av ambulanssjukvården i 

Östergötland, en del av sjukvården som är offentligt 

finansierad men som drivs av en privat entreprenör. Såväl 

primär- som sekundärdata har använts. 

Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittet innefattar offentlig sektors omvandling, 

kompetens, förändring, stress, yrkesroll och yrkesidentitet. 

Empiri: Primärdata har inhämtats från tre intervjuer med personer 

som har god kontakt med den specifika verksamheten och de 

anställda. Sekundärdata har inhämtats från tryckt litteratur 

och ett antal elektroniskt publicerade artiklar. 

Slutsats: Ambulanssjukvården har de senaste decennierna genomgått 

vissa förändringar. Verksamheten har privatiserats, blivit 

mer tekniskt avancerad och dessutom har Socialstyrelsen 

höjt kompetenskraven för de anställda. De ökade 

kompetenskraven har lett till en ökad fokusering på formell 

utbildning, och försök till att stärka yrkesidentiteten och 

strävan efter professionalisering. 



Abstract 

 

 

Title: Strategic changes from a professional perspective – A study 

of ambulance paramedics in Östergötland 

Seminar date: June 2, 2009 

Course:  Master thesis, 722A20, 30hp 

Author:  August Källgren and Pernilla Mideskog 

Supervisor:  Elisabeth Sundin 

Key words: Transformation of the public sector, public procurements, 

ambulance operations, professional role, professional 

identity 

Aim: The aim is to describe and analyze how a group of 

professionals is affected by changed skill requirements and 

repeated business takeovers. 

Methodology: We have made a qualitative case study of the ambulance 

operations in Östergötland, a part of the health care that is 

publicly funded but run by a private operator. Both primary 

and secondary data have been used. 

Theoretical perspectives: The theoretical perspective includes the transformation of 

the public sector, competence, change, stress, professional 

role and professional identity. 

Empirical foundation: Primary data has been collected from three interviews with 

people who are connected to the specific operations and the 

employees in some way. Secondary data has been collected 

from literature and electronically published articles. 

Result: The Ambulance operations have gone thru some changes the 

last decades. The operations has been privatized, has become 

more technologically advanced and there has been an 

increase in the skill requirements for employees. These 

increased requirements have led to a greater focus on formal 

education, and attempts to strengthen the professional 

identity and a strive for professionalism. 
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1. Inledning 
 

 

I första kapitlet ger vi en inledning, som följs av en bakgrund till det aktuella 

forskningsområdet. Vidare presenteras en problemformulering som leder in i syfte och 

frågeställning. Slutningen presenteras de avgränsningar som gjorts, samt studiens 

målgrupp och disposition. 

 

 

”Falck kallade till förhandling med de fackliga representanterna där man 

omgående gjorde klart att allt som personalen blivit lovade av Ulfab inte 

gällde längre. Nu skulle man riva upp alla lokala avtal. Man tar ingen 

hänsyn till vad personalen har för önskemål. Vad de fackliga företrädarna 

än föreslog så blev svaret från Falck ett nej.”  

(23 dec 2008, Missnöjd personal) 

Citatet är hämtat från Östgöta Correspondenten den 23 december 2008. En medarbetare 

inom ambulanssjukvården hade anonymt skickat in ett debattinlägg i den lokala 

tidningen för att påtala sitt missnöje med den uppkomna situationen vid byte av utförare 

och arbetsgivare. (www.corren.se) 

Idag är det inte ovanligt att verksamheter inom hälso- och sjukvården läggs ut på 

entreprenad av landstingen. Det leder i de flesta fall till regelbundna upphandlingar då 

verksamheten konkurrensutsätts. Det företag som kan lämna det bästa anbudet övertar 

verksamheten. Inte sällan spelar priset en avgörande roll. Det finns forskning inom 

området, vad som är för- och nackdelar med att lägga ut delar av den offentliga sektorns 

verksamheter på privata utförare. Debatten rör ofta ekonomi, och slutsatserna dras ofta 

ur ägar- och ledarperspektiv. De anställdas perspektiv är ovanligare. Negligerandet är 

anmärkningsvärt eftersom det som regel är tjänsteproduktion som diskuteras. Kvalitén i 

tjänsteproduktion skapas i mötet mellan utföraren, det vill säga personalen, och kunden. 

De konkreta utfallen av förändringarna är följaktligen beroende av de anställdas 

agerande. Att sätta de anställda i fokus för intresset är följaktligen adekvat både ur ett 

individ-, organisations-, och samhällsenligt perspektiv.  
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Landstinget i Östergötland har lagt ut ambulanssjukvården på entreprenad sedan mitten 

av 1990-talet. Inom ambulanssjukvården finns det idag tre yrkesgrupper verksamma. 

Det är legitimerade sjuksköterskor med vidareutbildning, legitimerade sjuksköterskor 

och ambulanssjukvårdare. När vi studerade ämnet ytterligare blev vi intresserade av 

yrkesgruppen ambulanssjukvårdare. I en kartläggning från Arbetsskyddsstyrelsen 

framgår det att: 

”Ambulanssjukvårdarna är kanske den yrkesgrupp i Sverige där 

förändringen av kompetenskraven varit störst”  

(Arbetsskyddsstyrelsen 1998 s 35) 

Det fenomen vi fann var att deras yrkesroll hade förändrats kraftigt under de senaste 

decennierna. Ambulanssjukvårdarna tillhör den yrkesgrupp inom ambulanssjukvården 

som funnits längst inom yrket. Flertalet av dem anställdes under 1980-talet. De hade då 

en utbildning och kompetensnivå som var anpassad till gällande krav som 

rekommenderades då. Kompetenskraven inom ambulanssjukvården har nu höjts, vilket 

medfört att de inte längre får utföra de arbetsuppgifter de under många år utfört. 

Det ämne vi berör är starkt politiserat. Vår tanke med den här studien är inte att komma 

in på politiska värderingar, eller jämföra för- och nackdelar mellan privat och offentligt 

driven verksamhet. Den allmänna frågeställningen konkretiserar vi i de förändringar 

som har skett i och med upphandlingar av ambulanssjukvård i den västra regionen av 

Östergötland, samt hur personalen har påverkats utifrån dessa förändringar. Vidare 

fördjupar vi oss i yrkesgruppen ambulanssjukvårdares yrkesroll och yrkesidentitet som 

har förändrats kraftigt. 

 

1.1 Bakgrund - Offentlig sektor i förändring 
 

I det svenska samhället var sjukvården länge en offentligt driven verksamhet. Den 

svenska modellen gick ut på att det offentliga hade huvudansvaret för både finansiering 

och produktion av vården. (Pettersson 2008) I mitten av 1980-talet började den 

offentliga sektorn att förnyas och förändras, och mer fokus skulle läggas på 

resultatstyrning (Busch et al 2005). En inriktning som inspirerade var New Public 

Management, som ville tona ner skillnaderna mellan privata och offentliga 



3 

 

organisationer och istället påvisa att det fanns flera likheter. Inriktningen hävdade att det 

var faktorer som storlek, uppgifter och teknologi som påverkade kostnadseffektivitet i 

en organisation, inte om de drevs i privat eller offentlig regi. Forskare som exempelvis 

Christensen et al (2005) menar att det inte är enkelt att generalisera mellan privat och 

offentlig sektor, utan att organisationen i en offentlig sektor är mer komplex. Den styrs i 

högre grad av politik, samt olika lagar och regelverk. Vidare menar Christensen et al 

(2005) att ett privat företag är ansvarigt inför sin styrelse och dess aktieägare, medan 

offentlig sektor är ansvariga mot politiker. Politikerna i sin tur är ansvariga inför 

allmänheten som har valt dem.  

Landstingets huvuduppgift, är enligt hälso- och sjukvårdslagen att kunna erbjuda 

medborgarna god hälso- och sjukvård på lika villkor, men också att verka för god hälsa 

hos befolkningen. Andra ansvarsområden är att sköta och planera för 

sjukvårdsverksamheten inom Landstingets upptagningsområde. (www.lio.se) Oavsett 

om en vårdutförare är privat eller offentlig ska den behandla alla patienter lika. 

Eventuella avgifter för till exempel läkarbesök ska också vara lika. Patienten, som är 

kunden, ska inte märka om den tjänst som produceras drivs i privat eller offentlig regi. 

Den finansiering som betalas ut av Landstinget är anpassad efter områdets demografiska 

uppbyggnad, och varierar inte heller beroende av huruvida något är privat eller 

offentligt drivet. (www.lio.se) Under många år har grundstrategin i Sverige varit att 

vården ska produceras inom den offentliga regin. Enligt Pettersson (2008) har det lett 

till effektivitetsförluster när en del av verksamheten skulle kunna skötas i privat regi 

istället. 

När en privat utförare tar över en verksamhet inom hälso- och sjukvården kan företaget 

som tidigare nämnts inte styra och organisera företaget som om det hade varit ett privat 

företag. Eftersom verksamheten är offentligt finansierad måste utföraren följa de lagar 

och det regelverk som finns med som krav i upphandlingen som Landstinget ställer. 

Landstinget i sin tur är styrda av olika riktlinjer som Socialstyrelsen tar fram. 

Socialstyrelsen utvecklar nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvården, och ger varje 

år ut en författningssamling (SOSFS), som innehåller en förteckning över de föreskrifter 

och allmänna råd som utfärdats. Föreskrifterna är bindande regler som måste efterföljas, 

och de allmänna råden innehåller rekommendationer som bör tillämpas av de berörda 

parterna. (www.socialstyrelsen.se) Föreskrifter finns bland annat om vilken 

http://www.socialstyrelsen/
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sjukvårdsutrustning som ska finna inom ambulanssjukvården, och vilka läkemedel som 

får ges till patienten. Allmänna råd kan till exempel vara hur en kompetensbeskrivning 

bör utformas för en sjuksköterska som arbetar inom ambulanssjukvården. 

(www.socialstyrelsen.se) 

 

1.2 Upphandlingsprocessen 
 

Landstinget i Östergötland använder sig av en beställar- och utförarmodell för att styra 

sin verksamhet, och därefter lägga ut den på entreprenad. Det innebär att produktionen 

organiseras så att de offentliga tjänsterna tydligt skiljer på de olika rollerna inom 

modellen, beställare, utförare och ägare. Det ska framgå konkret vem som har ansvarar 

för utvecklingen inom beställar- och utförarmodellen. Utföraren ansvarar för 

utvecklingen i verksamheten, medan beställaren ansvarar för att styrprocessen 

utvecklas. Vid Landstingets upphandlingar skall företagen lämna in en offert som 

uppfyller en detaljerad kravspecifikation. Det kan gälla till exempel uppdragets 

omfattning, tjänstens kvalité och personalens kompetens och utbildning. Trots att 

Landstinget inte driver all produktion i egen regi längre, har de fortfarande en viss 

kontroll över verksamheten. ( www.lio.se) 

Landstinget fastställer längden på kontraktstiden i upphandlingen för nästkommande 

period. I en studie av Tillmar (2007), var den vanligaste kontraktstiden tre eller fem år. 

Till grundavtalet har Landstinget rättighet att förlänga med ett till fem optionsår. Med 

optionsår kan kontraktet förlängas med ett år i taget, vilket utföraren har rätt att avstå 

ifrån. Korta kontraktstider tillämpas ofta enligt Nilsson et al (2005) när det finns en 

osäkerhet över de framtida kostnaderna i verksamheten. Är den framtida 

kostnadssituationen i verksamheten svår att prognostisera, kan parterna känna en 

osäkerhet för att binda sig över en längre tid. Ett kort kontrakt är då att föredra.  

Korta kontraktstider ökar också konkurrenssituationen, eftersom företagen med kortare 

mellanrum tvingas konkurrera om avtalen. Nilsson et al (2005) menar, att en tydlig 

nackdel med korta kontraktstider är att incitament till långsiktiga investeringar och 

dylikt minskar. Utföraren är inte beredd att binda upp kapital i verksamheten, så länge 

http://www.lio.se/
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denne inte vet något om huruvida det egna företaget får förlängt förtroende vid nästa 

upphandling. 

Långa kontraktstider skapar istället en ökad trygghet. Utföraren har möjlighet att 

organisera verksamheten mer långsiktigt, och planeringsarbetet underlättas. 

Investeringar i nya tekniska lösningar och inventarier hinner skrivas av och användas 

under kontraktstiden. En nackdel enligt Tillmar (2007) med långa kontraktstider är 

svårigheten att göra en korrekt uppskattning av framtida pris- och löneuppräkningar. 

Det kan leda till att utföraren får det kärvt ekonomiskt, och tvingas vara restriktiv sista 

året. Långa kontrakt kan också minska konkurrenssituationen, vilket hämmar 

effektiviteten. 

En upphandling inom offentlig sektor styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU 

1992:1 528). Enligt 4 § gäller: 

”Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter 

som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, 

anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.” 

(Lagen om offentlig upphandling – LOU 1992:1 528, 4 §)  

Lagen syftar till, enligt Nilsson et al (2005), att alla företag som medverkar i en 

upphandling ska behandlas lika avseende villkor och förutsättningar. Det ska också 

finnas en öppenhet och konkurrenseffektivitet för att hålla kostnaderna nere. 

Grundtanken till en mer konkurrentutsatt marknad för hälso- och sjukvården var relativt 

enkel. En öppen marknad med fler aktörer som kan konkurrera med varandra bidrar till 

effektiviseringar och reducerade kostnader. Utvecklingen styrde den offentliga sektorn 

bort från ett offentligt monopol till en mer tillgänglig marknad med fri konkurrens. 

Detta var inte unikt för hälso- och sjukvården. Flera offentliga verksamheter och statliga 

verk omvandlades under 1980- och 1990-talet, då det svenska samhället började ta ett 

steg bort från den tidigare stora offentliga sektorn. 

Landstinget brukar ställa krav i upphandlingen att samtliga anställda, förutom chefer 

och administrativ personal, skall erbjudas anställning hos den nya utföraren. Den nya 

entreprenören måste också respektera de kollektivavtal som finns sedan tidigare. 

Landstinget hänvisar i upphandlingsdokumentet till EG-direktivet 2001/23/EG, som 

berör anställdas villkor vid överlåtelse av företag. Direktivet värnar om de anställdas 



6 

 

rättigheter, men hindrar i grunden inte den nya utföraren att genomföra varsel på grund 

av till exempel en omorganisering. (upphandlingen UC-2008-452 och EG-direktiv 

2001/23) Detta kan likställas med paragraf 6b i Lag (1994:1685) om anställningsskydd, 

LAS 6b (se bilaga 4). 

Det senaste decenniet har det skett en påtaglig ökning av privatägda företag inom 

offentlig sektor (Lundström och Sundin 2008). De privata utförarna inom 

ambulanssjukvården domineras i dagsläget av ett fåtal större företag. Dessa företag har 

vuxit och tagit marknadsandelar genom uppköp av mindre konkurrenter, men även haft 

framgång vid upphandlingar och därmed blivit större. Det har lett till att 

ambulanssjukvården gått från ett offentligt monopol till något som liknar ett privat 

oligopol. I praktiken är även Landstinget, som beställare, ett monopol. Detta eftersom 

det bara är Landstinget som beställer och upphandlar hälso- och sjukvård i Sverige. 

(Pettersson 2008)  

 

1.3 Problematisering 
 

När vi valde att fördjupa oss i upphandlingsprocessen blev vi intresserade av hur 

personalen påverkas av att en ny utförare tar över verksamheten. Utföraren har kanske 

nya visioner, mål och direktiv, och vill förändra det sätt som verksamheten bedrivs på. 

Det kan vara förändrade rutiner som arbetsscheman, lönesystem och omorganisering av 

personal och resurser. (Lindmark och Önnevik 2006) I dagsläget har ett antal landsting 

lagt ut ambulanssjukvården på entreprenad. Målet är att kunna skapa konkurrens och 

därigenom sänka sina kostnader. Vi blev intresserade av på vilket sätt personalen 

upplever sin arbetssituation vid upphandlingarna. Tidigare empiriska studier har, enligt 

Pettersson (2008), visat att när en produktion konkurrensutsätts och läggs över i privat 

regi medför det ett flertal fördelar. Pettersson (2008), som är en tydlig 

privatiseringsförespråkare, menar att verksamheter visar på både högre produktivitet 

och personaltrivsel, men även på högre patientnöjdhet. 

Övergången mellan två utförare måste ske utan att det märks för kunden, det vill säga 

patienten. Ambulanssjukvården är en verksamhet som måste vara igång hela dygnet, 

året om. Vid ett byte av utförare går det inte att stänga ner en vecka för att 
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omstrukturera, så den nya utföraren får möjlighet att sätta sin privata karaktär på 

verksamheten. Produktionen måste istället fungera utan avbrott. Det skapar enligt 

Öhrming och Sverke (2001) stor press på personalen att hålla kvaliteten mot kund på 

samma nivå, trots all osäkerhet runt om i ett sådant läge. 

Något annat som påverkar hur de anställda upplever bytet av utförare är hur långa 

kontraktstiderna blir. Vid korta kontrakt finns det en risk att verksamheten får en ny 

utförare, med ny ledning och ägande vartannat år. Studien som Tillmar (2007) gjorde 

visar att personalen upplevde att korta kontraktstider medför att verksamheten ständigt 

befinner sig i en upphandlingsfas. Det kan vara svårt att ställa om vartannat år vid byte 

av utförare. De anställda får ingen arbetsro, och det finns alltid en osäkerhet inför 

framtiden. 

Det har skett stora förändringar inom ambulanssjukvården under de senaste åren. 

Nuförtiden arbetar ambulanssjukvården i högre grad med behandling och vård direkt på 

plats. Det krävs ett kunnande för att bedöma skadeläget och göra en första prioritering. 

Det ställer enligt Johansson et al (1999) högre krav på kompetensen hos de anställda. 

Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för ambulanssjukvården i Sverige. De 

kartlägger kompetensen och vilka behov som finns i framtiden. 

Idag arbetar tre olika yrkeskategorier inom ambulanssjukvården: 

 Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning 

 Legitimerad sjuksköterska 

 Ambulanssjukvårdare 

Ambulanssjukvårdarna tillhör den yrkesgrupp som utgör den äldsta inom 

ambulanssjukvården. Gruppen kännetecknas av att det under åren byggts upp ett 

praktikerkunnande, baserat dels på utbildning, men främst på praktisk erfarenhet. 

Utifrån en basutbildning som undersköterska, har det ställts fortgående vidareutbildning 

och fördjupanden inom yrket. Ett arbetssätt med delegeringar växte fram under 1990-

talet, vilket är ovanligt inom den svenska sjukvården. (Johansson et al 1999) Det 

reglerades i personliga delegeringar som gavs av den ansvariga ambulansöverläkaren. 

Delegeringarna var anpassade till det medicinska behovet i ambulanssjukvården och 

lutades mot SOSFS 1999:17, som är Socialstyrelsens föreskrifter om 



8 

 

läkemedelshantering. Ambulanssjukvårdarna hade som mest ett tiotal olika läkemedel 

på delegationslistan. (Wireklint Sundström 2005) 

Den svenska sjukvården bygger enligt Johansson et al (1999) på att införskaffa sig en 

grundutbildning som bas, och som därefter, en gång för alla, ger tillstånd att utföra de 

arbetsuppgifter som utmärker yrket. Sedan 1 oktober 2005 får inte 

ambulanssjukvårdarna ge läkemedel till patienterna längre, utan det måste ges utav en 

legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen har tagits bort delegeringarna, vilket medfört 

att det måste vara minst en sjuksköterska i varje ambulans. 

Utvecklingen inom ambulanssjukvården har skett i snabb takt, vilket har lett till att 

kompetens och utbildning hamnat i fokus. Socialstyrelsen anser att ur 

säkerhetssynpunkt bör den som har högst medicinsk kompetens vårda patienten, inte 

den med längst erfarenhet. Framtidens ambulanssjukvårdare bör dock enligt Johansson 

et al (1999) ha utvecklingsmöjligheter i sin yrkesroll, då det i framtiden kommer ske 

ytterligare framsteg på den medicintekniska sidan.  

Den nya upphandlingen för ambulanssjukvård i Östergötland började gälla 1 februari 

2009. I den har det ställts hårdare krav på de anställdas kompetens. När avtalstiden går 

ut år 2014 har beställaren, som är Landstinget, som mål att hälften av alla anställda 

sjuksköterskor ska vara vidareutbildade med adekvat specialistutbildning. 

(upphandlingen UC-2008-452) Ingen vet hur utföraren ska uppfylla beställarens mål. 

Kommer det finnas tillräckligt många vidareutbildade sjuksköterskor år 2014, eller 

måste utföraren nyanställa för att nå upp till målet? Vilken yrkeskategori av 

ambulanssjukvårdare och legitimerade sjuksköterskor kan vid nyanställningar bli 

övertaliga och riskera uppsägningar?  

En annan faktor som den nya upphandlingen medfört är att personalen ska gå upp i 

arbetstid från 42 timmar till 45 timmar i veckan, när den nya entreprenören ska verka 

inom ramen för det nya upphandlingsavtalet. (upphandlingen UC-2008-452) I en 

debattartikel i Östgöta Correspondenten som berör ambulanssjukvården i Östergötland 

har det redan spekulerats i huruvida det kommer att leda till övertalighet på 

personalsidan. (www.corren.se) Båda dessa faktorer kan skapa osäkerhet och stress 

bland de anställda. 
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För att förebygga osäkerhet i organisationen är det bra att arbeta med arbetsmiljö och 

stress. Det är en bra investering enligt Lindmark och Önnevik (2006), både för 

organisationen och företaget, men även för de anställda på individnivå. Det finns flera 

framgångskriterier för att lyckas. Några exempel är ett positivt arbetsklimat, större 

inflytande och delaktighet. Vid omorganisationer och förändringar är det viktigt att 

vinna personalens förtroende. En god arbetsmiljö främjar både hög kvalité och leder till 

bra prestationer på utfört arbete. 

Anställda inom ambulanssjukvården är redan från början en arbetsgrupp som får utstå 

och tåla mycket stress och svåra situationer i sitt arbete. Enligt Lindmark och Önnevik 

(2006) är stress den främsta arbetsmiljöfaktorn som påverkar hur den anställde upplever 

och utövar sitt arbete. Stress kan vara både positiv och negativ, och hur den upplevs är 

individuellt. Olika faktorer som påverkar stress är till exempel osäkerhet, förändringar, 

orealistisk tidsplanering och uppsägningar. 

Ambulanssjukvården är en komplex verksamhet. Även om en privat utförare driver 

verksamheten måste kravspecifikationen i upphandlingen, och de regelsystem som 

Socialstyrelsen och politiker tagit fram efterföljas. Vid ett utförarbyte måste övergången 

bli smidig och ske utan uppehåll i verksamheten. Ett flertal studier har gjorts om 

ambulanssjukvården, och skillnader mellan privat och offentligt driven verksamhet. Få 

har dock valt att se det hela från de anställdas perspektiv, trots att de är en nyckelresurs i 

en tjänstebaserad verksamhet som ambulanssjukvård. Vi har intresserat oss av den 

förändringen som skett inom ambulanssjukvården de senaste decennierna. På 

nästföljande sida har vi konstruerat en bild (figur 1.1) över de påverkande faktorerna 

som vi valt att fokusera på i den här studien. 
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Figur 1.1 – Påverkande faktorer 

 

Vi har valt att inrikta oss på hur upphandlingar och förändrade kompetenskrav har 

påverkat ambulanssjukvården. Den yrkesgrupp vi fokuserar på i studien är 

ambulanssjukvårdare. En undersökning gjord av Arbetarskyddsstyrelsen (1998) visar att 

60 procent av ambulanssjukvårdarna var anställda före år 1987. Majoriteten av 

ambulanssjukvårdarna har alltså varit en del av den här utvecklingen under 1990-talet. 

Hur har då deras yrkesidentitet, den bild de som individer har av sig själva, vilka de är i 

ett yrkesmässigt sammanhang (Aurell 2001), påverkats över tiden? 

Det vi vill uppnå är således att införskaffa kunskap, och fördjupa oss i hur de har 

upplevt den här resan. På vilket sätt har förändringen påverkat deras yrkesroll och 

identitet i organisationen? Kommer yrkesgruppen ambulanssjukvårdare finnas kvar i 

framtiden, eller kommer de bli undanträngda av sjuksköterskorna? 

  

1.4 Syfte 
 

Syftet är att beskriva och analysera hur en yrkesgrupp påverkas av förändrade 

kompetenskrav och upprepade verksamhetsövertaganden. 
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1.5 Frågeställning 
 

 Under 2008 pågick en ny upphandling av ambulanssjukvården i Östergötland. 

Den nya upphandlingen trädde i kraft 1 februari 2009. 

o Vilka konkreta förändringar innebar det för personalen? 

o Är upphandlingar en orsak till stress och oro hos personalen? 

 Hur har de återkommande upphandlingarna påverkat ambulanssjukvårdarnas 

yrkesidentitet i organisationen? 

  Hur har de förändrade kompetenskraven påverkat ambulanssjukvårdarnas 

yrkesidentitet och hur kommer framtida krav påverka deras roll i 

organisationen? 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Vi har i studien avgränsat oss till att studera yrkesgruppen ambulanssjukvårdare. Fokus 

kommer att vara på den västra delen av Östergötland. Studien har som utgångspunkt att 

fördjupa sig i en yrkesgrupps synvinkel, och behandlar därför inte verksamheten från 

företagets eller chefers perspektiv. Ambulanssjukvården är en offentlig verksamhet som 

drivs i privat regi, och är av naturliga skäl speglat av politiska värderingar. Vår tanke 

med den här studien är dock att inte komma in på politiska värderingar eller någon form 

av jämförelse av för- och nackdelar mellan privat och offentligt driven verksamhet. 

 

1.7 Målgrupp och kunskapsbidrag 
 

Vi vänder oss till den läsare som vill skaffa sig en grundläggande kunskap om hur en 

yrkesgrupps arbetssituation förändras, när de organisationer och företag de arbetar vid 

utsätts för återkommande upphandlingar med några års mellanrum.  

Vi vill kunna bidra med insikter kring personalens situation vid dessa lägen och lyfta 

fram de anställdas perspektiv. Vidare vill vi medverka till att lyfta fram den 
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kompetensförändring som sker inom bland annat hälso- och sjukvården, och som 

påverkar de yrkesgrupper som blir ifråntagna arbetsuppgifter. 

 

1.8 Disposition 
 

Kapitel 1: Vi inleder denna studie med en introduktion där vi presenterar bakgrund till 

offentlig sektor och upphandlingar. Därefter presenterar vi vår problematisering, som i 

sin tur leder in i frågeställning och syfte. Tanken är att i detta kapitel förmedla en klar 

bild till läsaren över vad vi vill åstadkomma med vår uppsats. 

Kapitel 2: Under kapitel två introduceras läsaren till ambulanssjukvården i Sverige och 

Östergötland, och vilka upphandlingar som skett. 

Kapitel 3: I kapitel tre, metodkapitlet, inleds med en diskussion om vetenskapligt 

förhållningssätt, och som fortsätter med våra val och vårt tillvägagångssätt. Vidare 

presenteras insamling av data och vilka metoder som har använts för att införskaffa och 

bearbeta dessa. 

Kapitel 4: Metodkapitlet följs av referensramen som utgör de teorier vi valt som bas för 

den efterkommande analysen. Teorierna är ämnade att möta studiens syfte och har 

nödvändigtvis inte någon gemensam teoretisk grund. 

Kapitel 5: Kapitel fem är den empiri vi har samlat in under intervjuer och den 

litteraturstudie vi gjort om ambulanssjukvård. 

Kapitel 6: Detta kapitel innehåller vår analys, som baseras på teori och empiri. 

Kapitel 7: Under kapitel sju besvarar vi syftet och frågeställningen.  

Kapitel 8: I det avslutande kapitlet har vi en diskussion om ämnet vi studerat, och ger 

förslag på framtida studier.  
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2. Ambulanssjukvård 
 

 

I detta kapitel presenteras en historisk bakgrund av ambulanssjukvården i Sverige. Vi 

redogör även för ambulansverksamheten och de upphandlingar som skett i 

Östergötland, samt gör en kort beskrivning av den entreprenör som för tillfället har 

kontrakt att driva verksamheten. 

 

2.1 Ambulanssjukvårdens historia 
 

Den svenska ambulanssjukvårdens historia går tillbaka till 1880-talet. Då var det 

hästdragna ambulanser som fanns i de större städerna. För det mesta var det personer 

med smittsamma sjukdomar som transporterades. 1910 kom den första bilburna 

ambulansen till Stockholm. Under 1950- och 1960-talen skedde en stor utveckling inom 

ambulanssjukvården. Huvudinriktningen var att hämta och transportera patienter till 

sjukhusen, men det förekom även lite vårdarbete som ställde krav på de anställdas 

kompetens. Ambulanserna blev under den här tiden större, och utrustningen mer 

välutvecklad. (Wireklint Sundström 2005) När 1959 års sjukvårdslag kom var det inget 

i lagen som gav i uppdrag eller tvingade landstingen att bedriva ambulansverksamhet. 

År 1964 fick landstingen ansvar för verksamheten, och blev huvudmännen för att driva 

ambulanssjukvården i landet. Detta medförde att ambulanssjukvården knöts tydligare 

till sjukvården, och kraven på kompetens och utrustning i ambulanserna skärptes. 

Många landsting lade redan då ut verksamheten på entreprenad. Det skedde främst 

genom avtal med landets dåvarande räddningskår, som är nuvarande Räddningstjänst i 

kommunerna, eller till privata trafikföretag. Det var endast ett fåtal landsting som drev 

ambulanssjukvård, eller sjuktransport som det mest handlade om, i egen regi. 

(Socialstyrelsen 1990) 

År 1982 kom en ny hälso- sjukvårdlag som gjorde att vårdområdet ambulanssjukvård 

införlivades i lagstiftningen. Ambulanssjukvården knöts ännu närmre sjukhusen och 

dess akutvård, både organisatoriskt och verksamhetsmässigt. (Socialstyrelsen 1990) 

Ambulanssjukvårdens omvandling och förändring har därefter pågått relativt frekvent, 

och antas fortfarande vara i ett intensivt skede. (Wireklint Sundström 2005) 
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Utvecklingen för ambulanssjukvård har skett i en rask takt de senaste tjugo åren. Från 

början var det mer en transporttjänst, där patienterna hämtades och skjutsades in till 

sjukhuset. Idag utgörs ambulanssjukvården av specialiserad sjukvård direkt på plats, 

och därefter transport till sjukhuset. Idag görs flera medicinska bedömningar ute hos 

patienten, och det används flera avancerade undersöknings- och behandlingsmetoder. I 

och med den snabba utvecklingstakten ställs det krav på högre grundkompetens, men 

även på arbete inom utveckling och kvalitetssäkring. (Socialstyrelsen 1996) 

 

2.2 Ambulanssjukvård i Sverige 
 

Sjukvårdshuvudmannen, i den här studien Landstinget, är enligt 6§ i hälso- och 

sjukvårdlagen ansvarig för att det finns en lämplig organisation för att transportera 

personer till och från sjukhuset, och att transporten genomförs med rätt fordon och 

utrustning. Ambulanssjukvården kan därmed kallas sjukvårdens förlängda arm. De lagar 

och regler som gäller för sjukvården, gäller således också för ambulanssjukvård. 

Mycket av ambulanssjukvårdens yrkesutövning sker i nära samarbete med 

räddningstjänst och polis, men trots detta lyder de under hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen. Ambulanssjukvården och den slutna sjukvården är ofta skilda 

åt rent organisatoriskt. Det ställs höga krav på att samspelet mellan de båda 

organisationerna fungerar utan hinder, att de arbetar på ett likriktat sätt. (Socialstyrelsen 

1996) 

I Sverige är det SOS-centralen och dess operatörer som gör den första bedömningen av 

patienten enligt ett index. Vid prioriteringen (prio) används ett system som har tagits 

fram av Socialstyrelsen. Statistik visar att cirka 40 procent av ambulansuppdragen är av 

högsta prioritet, det vill säga prio 1. De olika uppdragsprioriteringarna inom 

ambulanssjukvården är: (Wireklint Sundström 2005) 

 Prio 1 - mycket brådskande ambulansuppdrag, fara för liv.  

 Prio 2 - brådskande ambulanslarm, akut sjuk eller tillstånd som förvärrats, ej 

fara för liv.  

 Prio 3 - ej brådskande ambulanstransport.  
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 Prio 4 – patienten kräver inte vård eller tillsyn av medicinsk personal, kan ske 

med en liggande sjuktransport. 

I Sverige är ambulanssjukvården uppdelad på 21 landsting och de är olika organiserade. 

Enligt Vårdförbundet finns det generellt sett för lite utredningar och rapporter om 

ambulanssjukvården för hela landet. Det saknas regelbundna nationella jämförelser 

mellan de olika landstingen, för att utreda vilken organisationsmodell som ger den bästa 

ambulanssjukvården. Det saknas även relevanta kvalitetskriterier att kunna följa vid 

upphandlingstillfället. (www.vardforbundet.se) 

Cirka en fjärdedel av ambulanssjukvården i Sverige drivs av privata företag. Falck AB 

är störst med cirka 1 000 anställda. (www.falck.se) Några andra privata företag är Sirius 

Humanum AB och Samariten Ambulans AB. Ett flertal ambulansstationer drivs i privat 

regi som enbilsstationer och är då oftast anslutna till Svensk Ambulansägarförening. 

Det är en ekonomisk förening som vill främja utvecklingen av företagandet inom 

ambulanssjukvården. (www.saaf.nu) 

 

2.3 Ambulanssjukvård i Östergötland 
 

Ambulanssjukvården i Östergötland drivs sedan en längre tid i entreprenadform. Nytt 

från år 2002 är att Landstinget handlar upp en totalentreprenad. Med totalentreprenad 

menas att allt inom avtalets omfattning handlas upp. Tidigare ägde Landstinget fordon, 

utrustning och Landstingets ambulansöverläkare hade medicinskt ansvar för 

verksamheten. Allt detta tas över av entreprenörerna, som har sin egen ansvarig 

ambulansöverläkare. Det medför att utföraren ansvarar för att införskaffa ambulanser, 

rätt utrustning och material. Utföraren måste också ansvara och stå för all personal. 

Vilken typ av utrustning som ska användas finns i en detaljerad kravspecifikation. Varje 

utförare måste rätta sig efter de krav som beställaren satt upp i upphandlingen. 

(www.lio.se) 

I länet har det funnits nio stycken ambulansstationer under en längre tid. De är 

lokaliserade i Linköping, Norrköping, Finspång, Kisa, Mjölby, Motala, Valdemarsvik, 

Åtvidaberg och Ödeshög. Nytt från och med 1 april 2009 är att det numera finns en 

dygnsambulans stationerad i Söderköping. (www.lio.se)  

http://www.vardforbundet.se/
http://www.saaf.nu/
http://www.lio.se/


16 

 

Varje år utförs totalt cirka 40 000 ambulansuppdrag i Östergötland, varav 10 000 har 

högsta prioritet, så kallade ambulanslarm med risk för hälsa och liv. (www.lio.se) 

Som vi nämnde tidigare arbetar tre olika yrkesgrupper inom ambulanssjukvården. I vår 

studie inriktar vi oss på ambulanssjukvårdarna. Det finns cirka 70 stycken verksamma i 

Östergötland. De representeras fackligt av Svenska kommunalarbetarförbundet 

(Kommunal). I nästa avsnitt redovisar vi för de upphandlingar som genomförts inom 

ambulanssjukvården i Östergötland. De flesta ambulanssjukvårdare anställdes på 1980-

talet har varit med om dessa i verkligheten. 

 

2.3.1 Upphandlingar i Östergötland 

 

På 1980-talet drev Räddningstjänsten inom de olika kommunerna i länet de olika 

ambulansstationerna på entreprenad. Undantaget var ambulansstationen i Norrköping 

som drevs i Landstingets egen regi. (www.lio.se) Avtalen var treåriga och brukade 

förlängas under en förhandling, utan upphandling. I och med detta saknades möjligheten 

för Landstinget att pressa entreprenörerna, det vill säga Räddningstjänsterna, ur en 

konkurrenssituation. Att börja med konkurrentutsatta förhandlingar var ett politiskt 

beslut. Alla verksamheter som var möjliga att upphandlas i konkurrens skulle göra det. 

(Landstinget i Uppsala 1996) 

Under år 1994 genomfördes den första konkurrensutsatta upphandlingen för tre år, 

mellan åren 1995-1997 i Östergötlandsläns landsting. Under dessa år blev det fem olika 

entreprenörer i Östergötland: 

 Akutkliniken i Norrköping (intraprenad) 

 Personalkooperativ i Valdemarsvik 

 Linköpings kommun/räddningstjänst (inkl Åtvidaberg) 

 Falck i Motala, Finspång och Kisa ambulansstationer 

 Mjölby kommun/ räddningstjänst (inkl Ödeshög) 

http://www.lio.se/
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En utredning som gjordes av Landstinget i Uppsala (1996), var en orsak till att 

Östergötland valde att lägga ut på entreprenad. Utredningen kom fram till att det skulle 

kunna ske besparingar om ambulanssjukvården utsattes för konkurrens. Under 

treårsperioden mellan 1995-1997 räknade Landstinget med att spara cirka 12 procent, 

vilket motsvarade 18 miljoner kronor. För att inte tappa i kvalité och säkerhet ställdes 

stora krav i upphandlingen, vilket ledde till att Landstinget hade kvar 

styrningsmöjligheter för verksamheten. 

Utredningen visade också, att från Landstingets sida verkade det inte heller finnas något 

negativt med upphandlingar. Landstinget hade goda möjligheter att styra och ställa krav 

på verksamheten genom att lägga in olika krav i upphandlingarna. En nackdel var dock 

att det inte kan göras några besparingar under avtalstiden, utan bara i samband med nya 

upphandlingar. (Landstinget i Uppsala 1996) 

– Den andra konkurrensutsatta upphandlingen omfattade åren 1998–2001. Efter det drev 

Falck alla stationer utom en, den i Valdemarsvik. Den stationen drevs av Valdemarsvik 

Ambulans AB som en enbilsstation. (www.lio.se) 

– Under 2001 genomfördes den tredje upphandlingen av ambulanssjukvård för perioden 

2002–2006, med möjlighet till två optionsår. Valdemarsvik Ambulans AB fick avtalet 

för stationerna i Valdemarsvik och Åtvidaberg. Ulfabgruppen AB (Ulfab) fick avtalet 

för de övriga sju stationerna i Östergötland. (www.lio.se) Falck förlorade följaktligen 

upphandlingen och försvann från Östergötland. Ulfab drev också under den här 

perioden flera ambulansstationer i bland annat Västra Götaland. (ulfabgruppen.se) 

Kontraktet gällde fram till 1 februari 2007. Båda utförarna ansökte om en förlängning 

av avtalet hos Landstinget och ville utnyttja möjligheten till de två optionsåren, med ett 

år i taget. Eftersom samarbetet med Landstinget och mellan utförarna fungerade bra fick 

Valdemarsvik och Ulfab förlängt till 1 februari 2009. En orsak till att företagen ville få 

förlängt var att olika investeringar var på gång. Att få förlängt underlättade för utförarna 

att kunna planera inför framtiden. Inget lades till i avtalet, utan det räknades upp enligt 

ett index. (www.lio.se) 

– Under 2008 skedde en ny upphandling som omfattade fem år plus två optionsår. Den 

nya perioden började 1 februari 2009 och gäller fram till 1 februari 2014. Denna gång 

ändrade Landstinget strategi och valde att dela in Östergötland i en öst- och en västlig 

http://www.lio.se/
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del. De företag som var intresserade av att vara med i upphandlingen fick lämna bud på 

en del, eller på båda delarna av verksamheten.(Upphandlingen, UC-2008-452)  

Den östra delen består av ambulansstationerna: 

 Finspång, Norrköping och Valdemarsvik (numera också Söderköping). 

Den västra delen består av ambulansstationerna: 

 Kisa, Linköping, Mjölby, Motala, Åtvidaberg och Ödeshög.  

Det här förde med sig att Valdemarsvik inte bara kunde lägga ett bud på sin egen station 

och den i Åtvidaberg, utan var tvungna att lägga ett anbud på hela östra eller den västra 

delen. Landstinget hade även valt att lägga de båda stationerna i olika anbud. 

Valdemarsvik hamnade i den östra och Åtvidaberg i den västra delen. Det ledde till att 

Valdemarsvik fick dra sig ur anbudet och lägga ner sin verksamhet. När upphandlingen 

var klar visade det sig att Ulfab fick förnyat förtroende, men bara för den västra delen. 

För den östra delen lämnade Sirius Humanum AB det bästa anbudet, och fick därmed ta 

över utförandet av ambulanssjukvård de nästkommande fem åren. (www.lio.se)  

Sirius Humanum AB är relativt nya inom ambulansverksamheten och har funnits i 

Stockholms län sedan februari 2005. Företaget har dock funnits inom andra 

transportbranscher sedan 1960 – talet. (www.sirius-humanum.se) 

I augusti 2008 meddelades att samtliga aktier i Ulfab hade köpts upp av konkurrenten 

Falck. Det innebär att det är Falck som kommer att driva ambulansverksamhet i den 

västra regionen under nästa period, mellan 2009 till 2014. (www.ulfabgruppen.se) 

 

 

 

 

 

 

http://www.sirius-humanum.se/
http://www.ulfabgruppen.se/
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I figur 2.1 har vi konstruerat en sammanfattande tabell över de upphandlingsperioder 

som varit i Östergötland. Tabellen ger en klar bild över hur ofta stationerna har fått byta 

utförare. Ambulansstationen i Norrköping har varit den som haft flest arbetsgivare de 

senaste femton åren. De har haft fem olika utförare och byten, vilket är Landstinget, 

Akutkliniken, Falck, Ulfab och nu senast Sirius Humanum. 

År Station 
  Väst Öst 
  Kisa Motala Mjölby Ödeshög Linköping Åtvidaberg Finspång Norrköping Valdemarsvik 

                    
1980-
1994 Räddningstjänsten i respektive kommun Räddningstj. Landstinget Räddningstj. 
              i Finspång   Valdemarsvik 

                    
1995-
1997 Falck AB Räddningstj. i Räddningstj. i Falck AB Akutkliniken Personal- 
      Mjölby kommun Linköpings kommun   i Norrköping kooperativ 

  
      

      
1998-
2001 Falck AB Valdemarsviks 
  

     
      ambulans AB 

                    
2002-
2008 Ulfab Valdemarsviks Ulfab Valdemarsviks 
            ambulans AB     ambulans AB 

  
     

        
2009- Falck AB Sirius Humanum AB 
                    

Tabell 2.1 – Sammanfattning av upphandlingsperioder och vilken utförare som driver 

de olika ambulansstationerna. 

 

2.3.2 Falck 

 

Falck köpte, som vi tidigare nämnt, upp Ulfab under 2008. Ulfab var vid förvärvet störst 

i Sverige på ambulanssjukvård, och hade totalt cirka 500 anställda. 

(www.ulfabgruppen.se) Uppköpet innebar att det största privatägda vårdföretaget inom 

ambulanssjukvård köptes upp av största konkurrenten. I och med förvärvet är Falck det 

största privata ambulansföretaget i Sverige med närmare 1 000 anställda, och täcker 

ungefär 25 procent av befolkningen. Verksamheten bedrivs idag på 48 

ambulansstationer med 120 ambulanser. Geografiskt har Falck Skåne, Dalsland, 

Gotland, Västra Götaland med Göteborg, Stockholm och västra Östergötland som sin 

arbetsmarknad. Företaget har som uttalat mål att expandera ytterligare på den svenska 

marknaden. 

http://www.ulfabgruppen.se/
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Falck är i grund och botten ett danskt företag och ägs idag av två stora riskkapitalbolag. 

I Europa är Falck den största ambulansorganisationen med en miljon patienter, och är 

verksamma i sju länder.  

Förutom ambulansverksamhet har företaget andra grenar i sin verksamhet.  

 Under Assistans ligger Falck försäkring som erbjuder bilägare en försäkring om 

bilen får problem under en resa. Under samma segment ligger Falck 

Räddningskår som består av 225 bärgningsfordon utspridda på 92 

bärgningsstationer. 

 Inom Healthcare bedriver Falck sedan 1992 personalvård till medarbetare både 

inom privata och offentliga organisationer. Cirka 1.5 miljoner är anslutna inom 

Norden. Företaget koncentrerar sig på medarbetarens arbetsförmåga för att 

förhindra frånvaro. 

Sven Engquist, VD för den svenska verksamheten, talar om att företaget ska etablera sig 

själv som en stabil affärspartner som alltid är öppen för en dialog. Han framhäver hög 

kvalitet och effektivitet som nyckelord för rörelsen. Inom ambulansverksamheten har 

företaget tagit fram ledorden människor som hjälper människor. (www.falck.se)  
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3. Metod 
 

 

Under metodkapitlet redovisas vårt vetenskapliga förhållningssätt och vilka val som 

gjorts. Vi kommer även beskriva hur datainsamling skett och vårt praktiska 

tillvägagångssätt.  

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

På frågan vad vetenskap är finns det inget klart och enkelt svar. Det beror på vem som 

tillfrågas och vad personen i fråga har för erfarenhet och tolkning om vetenskap. (Patel 

och Davidson 2003) Ordet vetenskap låter lite högstämt för den som precis har börjat 

forska. En del tror att vetenskap tillhör de stora som Darwin och Einstein. (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2001) En tolkning som förmodligen de flesta personer som är insatta 

i ämnet ger, är att vetenskap handlar om olika förhållningssätt. Vilket förhållningsätt 

som väljs i forskningen avgör de olika val och i vilket perspektiv vi ska undersöka 

fenomenet vi stöter på. (Patel och Davidson 2003) 

Det sedvanliga sättet att beskriva vetenskap är att ange invecklade begrepp, och börja 

klargöra vad de gamla grekerna kom fram till. Ett enklare sätt enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) är att förklara vetenskap som kunskap och fakta som är 

insamlade med vetenskapliga metoder. Metoderna bör uppfylla vissa krav för att få 

kallas vetenskapliga. De används till att söka fakta, sanningar och få kännedom om ett 

visst fenomen. 

I en studie är det viktigt att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, och väl motivera vilka 

metoder, val och tillvägagångssätt som gjorts. Det underlättar för läsaren att själv kunna 

bilda sig en uppfattning om studiens giltighet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 

nämner fem viktiga krav som kännetecknar vetenskap och som vi har haft i åtanke 

under studiens gång. 

 Ett vetenskapligt förhållningssätt uppnås genom att forskaren alltid bör vara 

uppmärksam på att kunna ompröva den existerande verklighet och sanning i 

studien. En forskare bör alltid vara ifrågasättande och inte motarbeta förnyelse.  
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 Ett annat krav är att forskaren anger vem eller vilka som ställer frågan. Det är 

viktigt att ställa ett stort antal frågor och kunna se dem från olika perspektiv. 

Studien bör vara relevant, det vill säga betydelsefull för en viss grupp av 

människor.  

 Studien ska presenteras på ett sätt som gör det möjligt att ifrågasätta och tvivla 

på den. Ett krav kan vara att studien ska kunna upprepas med samma metod och 

samtidigt få någorlunda samma resultat. 

 Ytterligare ett krav är att studien ska kunna förkastas och förklaras som ogiltig 

och inaktuell. Händelser och faktorer kan förändras och kunskap är i viss mån 

tillfällig. 

 Det sista kravet är att det ska finnas en öppenhet i studien. Hur kom forskaren 

fram till resultatet? Ska resultatet användas i annan forskning bör läsaren kunna 

få en inblick i vilka metoder som används och på vilket sätt.  

I metodlära finns det flera olika uppfattningar om när och hur metoderna ska användas. 

De olika synsätten angriper problemet på olika sätt, och det vi försöker förstå, förklara 

och förbättra görs med olika antaganden. Om vi redan har en uppfattning om 

studieobjektet kommer det att avspeglas och våra iakttagelser kommer ha det som 

utgångspunkt. Dock är vissa antaganden viktiga enligt Arbnor och Bjerke (1994) för att 

förstå verkligheten. De vägleder forskaren framåt för att nå kunskap och komma fram 

till en hypotes. 

 

3.1.1 Hermeneutik och positivism 

 

För att den undersökning som vi bedriver ska få klassificeras som vetenskaplig finns det 

en mängd olika synsätt. Två huvudinriktningar är positivismen och hermeneutiken. Det 

positivistiska förhållningssättet har sina rötter i den empiriska/naturvetenskapliga 

traditionen. Positivismen kännetecknas genom att den vill grunda sig på säker kunskap. 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) Kunskap ska bygga på våra fem sinnen genom 

prövning och observation. Enligt Patel och Davidson (2003) vill positivismen att 

kunskap ska byggas utifrån iakttagelser som varit logiskt prövbara. De forskare som 
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väljer ett positivt förhållningssätt vill kunna förklara helheten i ett problem, och kunna 

förenkla det genom att dela in den i små bitar. Det är viktigt att kunna beskriva 

problemet ur ett orsak-verkan samband. Eftersom en positivistisk ansats bygger på fakta 

som ett resultat av någon sorts mätning, brukar den använda kvantitativa metoder för att 

ta fram olika förklaringsmodeller. Forskarrollen inom positivismen antas vara objektiv. 

Ordet hermeneutik kan översättas till tolkningslära och metoden uppstod för att kunna 

tolka gamla bibeltexter. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) Hermeneutiken anser 

att det finns två olika vetenskaper, natur- och humanvetenskaplig. Den 

naturvetenskapliga handlar om förklaringar och humanvetenskapen om förståelse. Det 

förklaringsbegrepp som hermeneutiken använder sig av är det humanvetenskapliga, där 

den viktigaste kunskapsformen är tolknigen. (Ödman 2004) Enligt Arbnor och Bjerke 

(1994) tolkar hermeneutiker för att förstå verkligheten som en helhet, vilken inte bara 

bygger på en sanning. 

En hermeneutiker vill förstå och tolka den mänskliga verkligheten genom att varje 

individ har en unik verklighetsbild. Resultaten varierar från människa till människa 

beroende på dennes förförståelse. Medan positivismen beskriver och förklarar, söker 

den hermeneutiska ansatsen en helhetsförståelse. Forskaren närmar sig studien 

subjektivt utifrån sin egen förförståelse, vilket är en skillnad mot positivismen. Inom 

hermeneutiken används ofta kvalitativa metoder och det är viktigt att forskarrollen alltid 

är öppen för ökad förståelse av problemet.(Patel och Davidson 2003) 

Vår uppfattning är att vi uppfyller de anspråk som görs på hur en studie med ett 

vetenskapligt förhållningssätt kan se ut. I studien använder vi oss av den hermeneutiska 

ansatsen. Vi har studerat litteratur inom ambulans och ambulanssjukvård. Det för att få 

en förståelse för hur yrkesrollen har förändrats till följd av kompetensförändringen som 

skett under de senaste decennierna. Vår uppgift har också varit att tolka och förstå de tre 

intervjuer vi haft med sakkunniga inom området. Våra intervjuobjekt, som vi kommer 

berätta mer om under rubrik 3.6 datainsamling, avspeglar den här bilden då de har olika 

uppfattningar av vad som har skett inom ambulanssjukvården och varför. Vi anser dock 

att vår förförståelse kan leda till subjektivitet och skada trovärdigheten i studien. Vi är 

medvetna om detta och har försökt skapa en balans i studien och se problemen från flera 

perspektiv. Vi utvecklar denna diskussion i följande avsnitt. 
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3.1.2 Objektivitet 

 

Problemet med objektivitet inom vetenskapen är brett och omfattande och har 

debatterats flitigt under en lång tid. (Arbnor och Bjerke 1994) Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) är det dominerade synsättet inom vetenskapen att forskning 

och utredningsarbete inte kan vara helt objektivt. Studien bör dock sträva efter en slags 

begränsad objektivitet för att uppnå trovärdighet. Det innebär att forskaren bör ha ett 

neutralt och ett sakligt förhållande till sitt insamlade material, och en rimlighet i 

studiens resultat och slutsats. 

En studie kan uppnå hög objektivitet om det insamlade materialet granskas med ett 

kritiskt förhållningssätt. Forskaren bör, enligt Stenbock-Hult (2004) skilja på fakta och 

värderingar. Det innebär inte att fälla värdeomdömen om hur något bör vara, utan 

endast fastställa hur något är. Objektivitet handlar inte om värdefrihet, utan på ett 

sakenligt sätt förstå olika perspektiv. Detta är ett förhållningssätt som vi som författare 

försökt beakta. 

Förförståelsen inom ämnet har varit olika mellan oss författare. Vi har dock strävat efter 

att nå en hög grad av objektivitet för att inte skada trovärdigheten i studien. Vi har i 

studien sett från en yrkesgrupps perspektiv vilket är förhållandevis ovanligt inom 

företagsekonomi. Vi har valt att beskriva ambulanssjukvårdarnas yrkesroll med hjälp av 

olika material såsom läroböcker, olika kartläggningar och utredningar från Landstinget 

och Socialstyrelsen, och intervjuer. Vid intervjuerna samlade vi in material om 

upphandlingsprocessen och hur ambulanssjukvårdarnas yrkesroll förändrats. Vi 

intervjuade två representanter för Kommunal som i den här studien representerar 

ambulanssjukvårdarna. Intervjun med en representant från Landstinget företräder 

beställaren. Våra respondenter har olika syn på yrkesrollens förändring, vilket vi speglar 

i den empiriska framställningen. Nedan beskrivs hur vi anser att vår uppsats är 

vetenskaplig förankrad, varpå vi positionerar vårt förhållningssätt. Vår uppsats 

kännetecknas dessutom av öppenhet då vi redogjort för vårt tillvägagångssätt, vilket gör 

att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning. 
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3.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
 

Det angreppssätt som väljs vid datainsamlingen har stor vikt för studiens trovärdighet 

och relevans. Det finns främst två metoder att tillämpa, kvalitativ och kvantitativ metod. 

Dessa skiljer sig bland annat i hur data samlas in. (Sverke 2004) I en kvantitativ metod 

utgås från systematiskt insamlad data genom mätningar, exempelvis en statistisk 

undersökning eller en enkät. Syftet är att öka kunskapen och finna ett samband inom ett 

område. (Patel och Davidson 2003) Vid en kvantitativ forskning reduceras kvalitativa 

storheter till siffror för att kunna särskilja intressanta objekt i undersökningen. (Sverke 

2004) En kvalitativ metod strävar efter ett större djup och förståelse för materialet som 

samlas in och är verbal av sin karaktär. Möjligheterna till generalisering minskar, men 

det erhålls således större förståelse kring ett specifikt fenomen. (Patel och Davidson 

2003) Den kvalitativa metoden fokuserar på mjukare data, vilket medför att allt material 

samlas in genom intervjuer och litteraturstudier. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) 

För att avgöra vilken av metoderna som passar studien bäst, inledde vi med att ställa 

upp syftet och problemformuleringen. Metodvalet avgörs av vad som ska studeras. Vill 

vi ha svar på frågor som var? hur? eller vilket samband? så bör vi använda oss av en 

kvantitativ analysmetod. Om problemet i studien istället handlar om att tolka 

människors upplevelser och få svar på vad är detta? bör istället den kvalitativa metoden 

användas. (Patel och Davidson 2003) 

 

3.2.1 Val av metod 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer och en genom gång av 

litteratur inom ambulanssjukvård. Vi tror att vi på så sätt kan få en mer djupgående 

förståelse för ämnet och den specifika situationen, även om möjligheterna till 

generalisering som sagt kommer att bli lägre jämfört med en kvantitativ studie. 

(Gummesson 2004) Vårt undersökningsområde lämpar sig också bättre att analyseras 

med hjälp av en kvalitativ metod, eftersom värderingar och attityder är svårt att 

sammanställa i sifferform. (Patel och Davidson 2003) I kvalitativa undersökningar 

försöker forskaren förklara, analysera och förstå beteendet av människor eller grupper 

av människor genom bland annat deras upplevelser. Ambulanssjukvårdarna är en 

yrkesgrupp som utsatts för förändringar av yttre faktorer som i sin tur har påverkat deras 



26 

 

yrkesroll. Vi är intresserade av att förstå hur de anställda påverkas av dessa 

förändringar, därför är intervjuer en bra metod att tillämpa för att samla information. 

 

3.3 Fallstudie 
 

Fallstudiebaserad forskning kan vara både kvantitativa och kvalitativa, men 

undersökningar som genomförs som fallstudier är ofta kvalitativa. Det beror på att vissa 

fenomen är för komplexa, och inte går att uttrycka i siffror. (Gummesson 2004) Syftet 

med fallstudier är att visa en del av verkligheten. En fallstudie innebär att 

undersökningen sker på ett fåtal objekt eller en liten begränsad grupp. Det kan vara en 

individ, en grupp eller en organisation. Den utvalda gruppen studeras på ett djupare plan 

och omfattar flera dimensioner. (Patel och Davidson 2003) Andra särskiljande drag 

enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) för en fallstudie är att den passar till 

studier av historiska förlopp, och att den ligger nära verkligheten. Det är viktigt att 

skapa en bred bild av ämnet. Det kan enligt Patel och Davidson (2003) göras genom att 

samla in data från intervjuer och observationer, vilket underlättar för att få fram olika 

individers uppfattningar om ämnet. Informationen som samlas in blir som regel 

detaljrik. Vi anser att en fallstudie har passat vår studie, då vi har avgränsat oss till en 

relativ liten grupp som representeras av ambulanssjukvårdarna i Östergötland. Att 

genomföra en studie utifrån deras perspektiv, och följa vad som hänt deras yrkesgrupp 

de senaste decennierna ger oss möjlighet att få en djupare förståelse. 

  

3.4 Induktion, deduktion och abduktion 
 

Inom den positivistiska forskningen skiljs det åt mellan de olika förklaringsmodellerna, 

induktion och deduktion. De förklarar hur en studie har genomförts, hur teorier formats 

och hur slutsatser dras. (Alvesson och Sköldberg 2008) 

Patel och Davidson (2003) menar att det induktiva angreppssättet utgår från 

upptäckandets väg. Problemställningen har uppkommit genom enstaka iakttagelser. 

Forskaren försöker påträffa ett mönster mellan dessa observationer för att kunna dra 

allmänna och generell slutsatser. När ämnet studeras utgås inte från någon befintlig 
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teori, utan istället börjar forskaren i realiteten och samlar in empiri för att sedan forma 

till teorier och modeller. Det deduktiva angreppssättet skiljer sig från det induktiva, då 

det istället utgår ifrån bevisandets väg. Här menar Alvesson och Sköldberg (2008) utgås 

från befintlig teori. Den insamlade empirin tillämpas på den teori som valts för att 

kunna dra slutsatser om en enstaka företeelser. Denna ansats är mindre riskfylld, 

eftersom det resultat forskaren kommer fram till gäller generellt i andra liknande fall.  

Det finns även en tredje typ av ansats som är vanlig, nämligen abduktion. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att den är vanlig i fallstudiebaserade undersökningar. 

Abduktion har drag av både induktion och deduktion, men det vore fel att simplifiera 

och bara kalla det för en kombination av dem båda. (Alvesson och Sköldberg 2008) 

Denna ansats innebär att det utifrån ett specifikt fall byggs upp ett övergripande 

mönster, som sedan studeras och tolkas, vilket är induktivt. Forskaren prövar sedan 

teorin genom nya iakttagelser, vilket leder till att den ursprungliga hypotesen breddas 

och förbättras. Forskaren utgår här från en deduktiv ansats. (Patel och Davidson 2003) 

  

3.4.1 Val av ansats 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) är alla forskare präglade av sina tidigare erfarenheter. 

Det kan göra det svårt att hävda att arbetet är induktivt eller deduktivt, eftersom 

forskaren alltid bär med sig kunskaper och omedvetet väljer var en undersökning startar. 

Trots att forskningen som regel beskrivs utifrån dessa ansatser som har en positivistisk 

vetenskapssyn, kan tankegången ändå vara intressant för att illustrera hur vi gått 

tillväga. Vi har i vår undersökning studerat teorier och samlat empiri i en parallell 

process. Syftet var att göra en deduktiv studie genom att fördjupa oss i de teorier som 

finns inom området. Därefter skulle vi välja ut de teorier vi ansåg passade bäst för att 

kunna applicera på den tilltänkta empirin. Under studiens gång kom det fram ytterligare 

information som gjorde att vi utvidgade empirin och fick justera teorin. Den teori vi 

valde till i efterhand om yrkesroll och yrkesidentitet, blev sedermera vår huvudteori. 

Därför anser vi att vår studie är av abduktiv karaktär. 
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3.5 Generaliserbarhet 
 

Resultatet och slutsatsen av studien bör kunna var till glädje för någon. Det är viktigt 

vid forskning att kunna applicera studien på en bredare grupp än den målpopulation som 

valts ut. Resultatet ska kunna generaliseras inte bara på en grupp, utan också i en viss 

situation och över tiden. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001) Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) är det svårt att generalisera bara genom att skrapa på ytan av ett 

problem. Dessutom brukar en generalisering av kvalitativa fallstudier kritiseras. Inom 

forskningen framhålls det som en svaghet i förhållande till kvantitativa studier.  

Det är viktigt för studien hur vi väljer ut de individer eller den grupp som ska ingå i 

studien. Patel och Davidson (2003) menar att populationen måste skildras på ett sätt så 

att det ska vara enkelt för läsaren att förstå vem som tillhör gruppen, men det är också 

viktigt att läsaren bildar sig en uppfattning om vilka som inte företräds. I en kvalitativ 

studie kan generaliseringen öka genom att få förståelse för fenomenet i sin kontext. 

Generaliseringen kan då göras till andra likartade situationer eller kontexter. 

Vi är medvetna om att den grupp vi valt inte kan representera alla ambulanssjukvårdare 

i Sverige fullt ut. Det på grund av att alla landsting i Sverige inte har lagt ut sin 

ambulanssjukvård på entreprenad. Därmed faller den generella jämförelsen i det 

avseendet. Dock har kompetenskraven och förlusten av de personliga delegeringarna 

drabbat hela yrkesgruppen i landet. Dessa yttre omständigheter var ett krav från 

Socialstyrelsen. Den frågan och hur yrkesgruppen ska överleva kan generaliseras i hela 

landet utifrån detta. Sen finns det andra yrkesgrupper som kan relatera till vår studie. De 

behöver inte bara finnas inom hälso- och sjukvården, utan kan finnas inom andra 

branscher. De ökade kompetenskraven generellt sett i arbetslivet anser vi också kan ha 

påverkat. En uppfattning vi fick under studiens gång är att till exempel Kommunals 

medlemmar har varit extra utsatta för det vi tar upp i studien. En stor del av deras 

yrkesgrupper har utsatts för periodiska upphandlingar. Exempel på detta är städerskor, 

köksbiträden, parkarbetare och sopåkare. Vi tror att i framtiden kommer det bli fler 

yrkesgrupper och branscher där det ställs högre kompetenskrav och tjänsten läggs ut på 

entreprenad. 
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3.6 Datainsamling 
 

När vi började planera vår datasamling insåg vi att det fanns flera vägar att gå. Enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är det viktigt att i inledningsfasen göra en 

avvägning och bedömning av vilken kvalité, kostnad och tillgänglighet det insamlade 

materialet ska omfatta. En forskare vill alltid uppnå högsta kvalité till lägsta pris, och en 

snabb insamling. Det är oftast inte möjligt, utan här är det viktigt att göra en avvägning. 

Det finns enligt Arbnor och Bjerke (1994) fyra olika sätt att samla in data. Det är direkt 

observation, intervju, enkät och experiment. 

I datainsamlingen skiljs det åt mellan två olika tekniker. Det är att samla in ny data, eller 

att utnyttja redan insamlad. Det brukar kallas primär- och sekundärkällor. (Patel och 

Davidson 2003) Vi har valt att använda oss av såväl primär- som sekundärdata vid 

insamlingen av empirin. 

  

3.6.1 Insamling av primärdata 

 

Primärdata har insamlats genom tre intervjuer med personer som besitter strategiskt 

viktiga positioner i förhållande till yrkesgruppen ambulanssjukvårdare. Vi ville få en 

djupare förståelse av denna grupps uppfattningar och upplevelser. Ett annat alternativ 

skulle kunna vara att genomföra en enkät. Det skulle ge oss möjligheten att samla in 

uppgifter från ett större antal respondenter, till exempel de anställda. Men vi tror att det 

skulle uppstått svårigheter på grund av att vi ville kunna ställa följdfrågor.  

De vi intervjuade var två kvinnor inom fackförbundet Kommunal, som i den här studien 

får representera ambulanssjukvårdarna. Den ena kvinnan är ombudsman och ansvarar 

för upphandlingarna inom ambulanssjukvården från Kommunals sida. Hon är även med 

och förhandlar med den nya utföraren om de olika avtalen som ska gälla. Den andra 

kvinnan är ordförande i Kommunal. Hon har mer direktkontakt med 

ambulanssjukvårdarna. Därav var det intressant eftersom hon hade en klar bild av vad 

som hänt och hur de upplevt det. Den tredje intervjupersonen var en kvinnlig tjänsteman 

som arbetar som landstingsstrateg. Hon är med och utformar bland annat 

upphandlingsunderlaget från Landstingets sida. Hon har arbetat med ambulansfrågor 
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inom Landstinget sedan slutet av 1980-talet, vilket var intressant då vi ville fördjupa oss 

om de förändringar som skett. 

I början av studien ville vi intervjua de anställda för att ta reda på deras upplevelser. När 

vi sedan kontaktade det tilltänkta företaget Falck för att intervjua personalen, blev de 

först intresserade. Men i och med att det nyss varit ett uppköp ville chefen här i 

Östergötland lyfta frågan högre upp i organisationen. Därifrån var de tveksamma till att 

vi ville intervjua ambulanspersonalen. Vi fick uppfattningen att de inte ville att negativ 

kritik från de anställda skulle komma fram. 

Efter en viss tvekan bestämde vi oss för att gå vidare i studien utan att intervjua de 

anställda. Vi kan nämna tre skäl till att vi inte har intervjuat dem. Vi bestämde att 

studera litteratur i ämnet istället, och intervjua annan expertis på området. För det andra 

kunde det vara så att de anställda bara såg till sig själva, att vi inte skulle få in material 

som på ett bra sätt representerar vad som hänt. De kanske inte har hela verkligheten och 

en helhetssyn framför sig. För det tredje fick vi råd från en av de som representerar dem 

på Kommunal, att det kan vara i ett känsligt skede nu när de bytt utförare. Även om 

studien inte lämnar ut någon, utan intervjuerna är anonyma, kan det slå tillbaka på dem. 

Nu valde vi istället som vi nämnde, att intervjua två representanter från Kommunal och 

en från Landstinget. Hur intervjuerna planerades och utfördes berättar vi om nedan 

under rubrik 3.9.1. 

 

3.6.2 Insamling av sekundärdata 

 

Sekundärdata har insamlats från tryckt litteratur som böcker, tidskrifter, kartläggningar 

och utredningar kopplade till ämnet. I några fall har vi hämtat information från internet, 

såsom hemsidor för Falck och Landstinget. Insamlingen av sekundärdata har 

koncentrerats på att finna relevant information kring ambulanssjukvårdens utveckling, 

upphandling och kompetensutveckling. Informationen har framförallt inhämtats från 

tryckta källor.  

För att beskriva yrkesrollen ambulanssjukvårdare under empirikapitlet har vi använt av 

en lärobok om ambulanssjukvård. Vid beskrivning av offentlig sektor, dess förändring 

och fördelar med privatisering har vi bland annat använt oss av Pettersson (2008) som 
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är uttalat positiv. Vi har varit medvetna om detta, och det har varit ett medvetet val. 

Under rubrik 4.1 i referensramen beskriver vi vilka huvudteorier vi använt oss av och 

varför. 

 

3.7 Källkritik 
 

Det är viktigt för forskaren att granska det insamlade materialet. Thurén (2005) menar 

att källan är grunden till vår kunskap. Därför är det viktigt att vi förhåller oss kritiska till 

vår insamlade data. Källkritik ställer upp ett flertal olika kriterier för att värdera och 

tolka data. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan denna metod tillämpas på såväl 

skriftliga som muntliga källor, och även på internet. Den är således möjlig att tillämpa 

både på böcker och intervjuer. Studien rör sig ofta i ett tredelat förhållande mellan 

verklighet, källa och forskare. Det som händer mellan verklighet och forskare, är det 

som är av intresse i källkritiken.  

För att bedöma våra källor använder vi oss av tre källkritiska kriterier, samtidskravet, 

tendens- och beroendekritik. (Thurén 2005) För att uppfylla samtidskravet bör vi ta reda 

på hur långt bak i tiden händelsen inträffade. Det är viktigt för oss, eftersom vi i studien 

följer ambulanssjukvårdarnas kompetensförändring under åren. Vi har utöver 

intervjuerna om denna förändring sökt i litteratur för att säkerställa att det vi tar upp i 

undersökningen, är det som har inträffat. Vi anser att vi att vi uppfyller samtidskravet då 

vi använt hos i hög grad av samtida källor. Exempel på detta är att den flesta litteraturen 

är hämtad från 2000-talet. För att ta reda på hur Landstinget och Socialstyrelsen 

planerade för framtiden på 1980-talet och 1990-talet, har vi bland annat använt oss av 

utredningsrapporter och kartläggningar från den tiden. 

Det ämne vi rör oss inom är av naturliga skäl speglat av politiska värderingar. Något 

som då blir extra viktigt för oss är tendenskritik. Vad gäller tendenskravet är det av 

intresse att ta reda på vad uppgiftslämnaren har för egna intressen i frågan. Här kan 

respondenten välja att förvränga verkligheten till sin egen fördel. Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) kan detta förhindras om forskaren använder sig av två 

motsatta källor för att få balans. Vi tycker vi uppfyller detta genom att vi har intervjuat 

två motparter. Dels fackförbundet Kommunal som representerar de anställda, men även 
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en företrädare för Landstinget som arbetar med upphandlingen inom 

ambulanssjukvården.  

Det sista kriteriet är beroendekritik. Här är det avgörande att granska hur beroende 

källorna är till varandra. (Thurén 2005) Vi anser att vi uppfyller även detta krav, på 

grund av det vi nämnde ovan, att vi intervjuat två motparter. Respondenterna är 

primärkällor och refererar inte till någon annan källa, utan de har sin egen uppfattning 

om situationen. 

  

3.8 Validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie 
 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) definierar validitet som ett mätinstrumentets 

skicklighet att mäta det som forskaren vill mäta. Det är viktigt att det som avses att 

mäta, är det som studien mäter och ger svar på. Det är alltså fråga om hur giltig studien 

är. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) skiljer på två olika begrepp inom validitet, 

inre och yttre validitet. Inre validitet kan undersökas utan att behöva samla in empiriskt 

material. Det gäller att få rätt begreppsförklaring på det som avses, att studera rätt 

fenomen. Den yttre validiteten syftar till att det som ska mätas måste stämma överens 

med verkligheten. Samlas fel uppgifter in erhålls en låg yttre validitet. 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det skillnad på kvantitativ och kvalitativ validitet. 

De menar att det som nämns ovan är kvantitativ validitet. I en kvalitativ studie, är 

istället validitet något som rör hela forskningsprocessen. Det gäller att upptäcka nya 

företeelser och skildra uppfattningar. Även reliabiliteten skiljer sig åt i kvantitativ och 

kvalitativ forskning. I en kvantitativ studie vill forskaren få samma resultat om och om 

igen för att reliabiliteten ska vara hög. Tvärtom behöver inte resultaten överensstämma i 

en kvalitativ studie. Vid en intervju kan en respondent ha en uppfattning, och vid nästa 

tillfälle ha ändrat sig. Patel och Davidson (2003) menar att det inte behöver betyda låg 

reliabilitet, utan respondenten kan ha fått nya kunskaper och insikter i ämnet. På grund 

av detta är inte reliabilitet lika viktigt i kvalitativa studier. Validitet och reliabilitet flyter 

samman. 

En hög validitet i studien nås genom att reflektera under hela processen. Från studiens 

början, förförståelse och vid datainsamlingen. Vi har använt oss av neutrala frågor för 
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att inte leda in respondenterna på olika sidospår. Vi har spelat in och transkriberat alla 

intervjuer utan den sista, för att inte gå miste om något. Varför den inte blev inspelad 

berättar vi mer om under 3.9.1. Patel och Davidson (2003) menar dock att det är lätt för 

forskaren att påverka transkriberingen. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak. 

Transkriberingen får inte med själva stämningen på intervjun, såsom kroppsspråk, 

gester, betoningar och ironi. Vi har varit medvetna om detta och har reflekterat hur det 

kan ha påverkat bearbetningen av det insamlade materialet. För att nå en hög validitet 

har vi även innan intervjuerna berättat för respondenterna om studiens syfte. Detta 

eftersom vi anser att det är viktigt att respondenterna i förväg känner till syftet och kan 

svara på frågorna utifrån det. 

 

3.9 Praktiskt tillvägagångssätt 
 

Vi valde i ett tidigt skede att det var offentlig sektor och ambulanssjukvård vi ville 

skriva om. Först planerade vi att skriva om entreprenörerna. Antingen den nya 

utföraren, eller vad som händer med den gamla vid en upphandling eller uppköp. Vi 

fann det även intressant att det nyligen varit en upphandling inom ambulanssjukvården i 

Östergötland. Det blev sedermera ett uppköp, där Falck köpte upp Ulfab i den västra 

regionen. När vi satt oss in i ämnet djupare, fann vi de anställdas perspektiv intressant. 

Vi upptäckte att inom företagsekonomi ses det sällan från det perspektivet. Vår studie 

skulle därmed handla om hur de anställda upplever och påverkas av 

upphandlingsprocessen.  

Under studien påträffade vi ytterligare något vi fann intressant. Det var att yrkesgruppen 

ambulanssjukvårdare har genomgått en förändring de senaste åren. Vi bestämde därmed 

att utöver upphandlingar även undersöka deras yrkesroll och yrkesidentitet. Till följd av 

det avgränsade vi oss inom gruppen anställda, och valde gruppen ambulanssjukvårdare. 

Vi har därför inte sett ur sjuksköterskornas perspektiv, eller intervjuat deras fackförbund 

Vårdförbundet. 
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3.9.1 Intervjuer 

 

En intervju för insamling av data är ett sätt att få så objektiv information som möjligt. 

Vid intervjun är det viktigt att inte ställa ledande frågor, eller på annat sätt formge 

frågorna på ett sanningsfördärvande vis. (Gummesson 2004) Intervjuer kan ske både 

som en personlig intervju, där forskaren träffar respondenten, eller som en 

telefonintervju (Gustavsson 2004). Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är en 

personlig intervju som regel att föredra. Vid en personlig intervju kan det observeras 

och tolkas andra saker såsom kroppsspråk, blickar och olika signaler. Det är också 

lättare att skapa ett förtroende till respondenten och ställa följdfrågor. Nackdelar med 

intervjuer är att de kan vara tidskrävande, och det kan ta lång tid att bearbeta 

informationen efteråt. En annan negativ effekt forskaren bör vara medveten om är att 

det kan uppstå responseffekter. Med det menas att intervjuaren och respondenten kan 

påverka varandra.  

En av fördelarna med en kvalitativ studie är att om intervjuer görs, riktas frågorna direkt 

till varje individ, och det går att anpassa frågorna till varje respondent. Intervjuer kan 

vara formella eller informella, löst eller hårt strukturerade och långa eller korta. De kan 

också vara mer av typen samtal eller diskussion. (Björklund & Paulsson 2003)  

Vi kontaktade våra respondenter i förväg per telefon, för att berätta om studien och 

förklara dess syfte. För att respondenterna skulle känna sig mindre stressade och 

bekväma med situationen ägde intervjuerna rum på respektive respondents arbetsplats. 

Två intervjuer skedde i Linköping, på Kommunal och på Landstinget. Den sista ägde 

rum i Motala i Kommunals lokaler. Innan intervjuerna förberedde vi ett antal frågor som 

vi ville få svar på. De var uppdelade på områden som upphandlingar, 

kompetensförändring och framtid, se bilaga 1-3. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2001) är det viktigt att för forskaren att väl utarbeta intervjuunderlaget. Frågorna bör 

inte innehålla några ledande frågor eller påståenden för att vilseleda respondenten. Ja 

och nej frågor är inte heller bra. Ytterligare saker som bör finnas i åtanke är att inte 

lägga in egna värderingar som kan påverka intervjun. 

Det är möjligt att klassificera hur strukturen på intervjuerna är. Följs intervjuunderlaget 

till punkt och pricka är intervjun hårt strukturerad. Vid löst strukturerade intervjuer är 

intervjun mera som en diskussion. Intervjuaren kan pricka av allt som behandlas. Våra 
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intervjuer kan betecknas som semistrukturerade. Vi följde löst en intervjumall där 

avsikten var att respondenten fritt skulle kunna berätta, och vi följde upp med 

följdfrågor. Det kändes viktigt att vi var öppna för nya infallsvinklar och perspektiv 

under intervjuernas gång. 

Vid de två första intervjuerna var tidsåtgången cirka en och en halv timme. Vi frågade 

om det gick bra att spela in och det var inget problem. En av oss intervjuade, den andre 

förde anteckningar och ansvarade för inspelningen. Vid den sista intervjun blev en av 

författarna hastigt sjuk. Det medförde att den inte kunde spelas in på grund av tidsbrist 

att införskaffa en ny diktafon. Under intervjun togs anteckningar på det nya som 

framkom, då det var andra gången vi intervjuade personal inom Kommunal. Den hade 

mer formen som en kompletterande intervju, då respondenten i fråga var närmre 

ambulanssjukvårdarna. Det fördes också en diskussion om yrkesrollens framtid. 
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4. Referensram 

 

 

Här presenteras de teorier vi använder för att analysera våra empiriska data, samt en 

inblick i tidigare forskning inom ämnesområdet. De teorier vi har valt är utvalda för att 

passa syfte och frågeställning. Teorierna är uppställda i den ordningen de kommer att 

presenteras i analysen. 

 

4.1 Val av teorier 
 

Under val av teorier vill vi förmedla till läsaren hur vi tänkte när vi valde de teorier som 

representerar vår studie. När vi valde teorier bestämde vi oss tidigt vilka vi inte skulle 

använda oss av i studien. Vi kommer inte att använda oss av organisationsteorier som 

rör ledarskap, något som är vanligt inom företagsekonomi, eftersom vi kommer se 

utifrån en yrkesgrupps synvinkel. Vi behandlar inte heller de vanliga 

motivationsteorierna med till exempel Maslows behovstrappa, eller genusrelaterade 

teorier. För att hitta lämplig litteratur har vi använt oss av universitetsbibliotekets 

sökfunktioner. Vi har fått hjälp av vår kontaktbibliotekarie, men även fått ett flertal bra 

tips av vår handledare på lämpliga forskare som skrivit böcker inom vårt ämnesområde. 

Vid planeringen av teorikapitlet var målet att inleda med en bild av offentlig sektor. Här 

var det viktigt att teorin var skriven ur ett nordiskt perspektiv, då den offentliga sektorns 

utformning skiljer sig åt mellan Sverige och andra länder i EU och övriga världen. Här 

föll valet på den norska boken av Christensen et al (2005), en väl ansedd bok som 

många studier hänvisar till. 

Vidare ville vi få med lite grundläggande teori kring stress och stressfaktorer. Vi valde 

att inte gå in för djupt på stress och stressfysiologi, som oftast studier inom 

beteendevetenskap gör. Vi valde Aronsson (2008) som har skrivet om stress, och en bok 

av Levi (2000). De berör stress på ett förståeligt sätt. 

Vad gäller området yrkesroll och identitet som kom att bli vår huvudteori, valde vi 

Aurell (2001), Lindgren et al (2001) och Alvesson (2006). De har alla gjort studier av 
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förändring i yrkesidentiteter. De har även inriktat sig på yrken med låg status som inte 

kräver någon högre akademisk utbildning, vilket vi anser passar vår studie. 

Vid teorivalet har hänsyn tagits till vilken position författaren har. Är denne forskare på 

ett universitet, eller företräder han/hon ett företag eller en intresseorganisation? Vi har 

beaktat dessa faktorer för att åstadkomma så god reliabilitet som möjligt.  

 

4.2 Tidigare forskning 
 

I vårt sökande efter tidigare forskning har vi funnit många intressanta studier som vi 

anser är av relevans för vår undersökning. Vi valde ut dessa för vi anser att de speglar 

det fenomen vi upptäckte under studien. Forskningen reflekterar den problematik som 

kan uppstå vid upphandlingar och byte av utförare, och fokuseras ofta på lågutbildade 

yrkesgrupper. Därför anser vi att den passat vår studie.  

Den offentliga sektorn omvandling i början av 1990-talet har Öhrming (1994) skrivit 

om. Hans forskning har inriktats på hälso- och sjukvårdens förändring. Studien har 

koncentrerats till Stockholms läns landsting, men går att generalisera i hela landet. 

Öhrming (1994) tar även upp i studien hur omvandlingen påverkar olika yrkesgrupper. 

Förändringen kan skapa konflikter mellan yrkesgrupperna, men också mellan olika 

avdelningar på ett sjukhus.  

Under 1990-talet började flera verksamheter inom hälso- och sjukvården att läggas ut på 

entreprenad och privatiseras. Öhrming och Sverke (2001) forskade i ämnet, och skrev 

en bok om privatiseringen av ett sjukhus. Det exempel som tas upp i boken är 

bolagiseringen av S:t Görans sjukhus, som genomfördes årsskiftet 1993/1994. Öhrming 

och Sverke (2001) behandlar problematiken med att ställa om produktionen från en dag 

till en annan, utan att det drabbar patienterna. De beskriver vidare de anställdas 

upplevelse av det hela som en gigantisk omorganisation. Det uppstod nya problem och 

panik hela tiden. Gradvis började dock de nya rutinerna accepteras av de anställda och 

vardagen blev tolerabel. Det här ställer stora krav på personalen att göra sitt yttersta.  
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I vår studie drivs ambulanssjukvården av privata utförare. Vid ett byte av utförare går 

det inte som i S:t Görans sjukhus från offentlig till privat regi, utan från privat till privat. 

Det är ändå byte av arbetsgivare vilken blir en omställning för personalen. 

En studie av Tillmar (2007) tar upp problematiken med upphandlingar. Den fokuserar 

på hur kontraktstiderna påverkar både utförarna och de anställda i verksamheten. Enligt 

rapporten kämpar fackförbunden, Kommunal och Vårdförbundet, för att få till längre 

kontrakt. Det skulle leda till längre arbetsro för utförarna, vilket medför att de hinner 

sätta sin prägel på verksamheten. De vill ofta skapa en ny organisation, vilket måste få 

ta sin tid. Tillmar (2007) beskriver att en del av personalen har varit med ett antal 

gånger, och vet att verksamheten måste fungera även i den nya organisationen. Hon 

menar att även om osäkerheten är individuell, påverkas de flesta av ett utförarbyte och 

omorganisation. 

Tjänstesektorn har haft en stark tillväxt under de senaste åren. Det har blivit vanligare 

att lägga ut dessa tjänster på outsourcing, eller som inom hälso- och sjukvården på 

entreprenad. Aurell (2001) tar i sin avhandling upp tjänsteproduktion och hur den har 

förändrats. Syftet med avhandlingen var ta reda på hur identiteter skapas inom 

städyrket. Det tillhör ett lågstatusyrke, och det krävs inga högre studier för att få en 

anställning. Det är intressant forskning och passar vår studie då vi fokuserar på 

ambulanssjukvårdare. De tillhör samma fackförbund som städare, men utövar en annan 

sorts tjänsteproduktion. 

Även Sundin och Rapp (2006) har i sin forskning fokuserat på städyrket. Deras studie 

av 500 kommunalanställda städerskor varade i mer än tio år. Det skedde en omvandling 

inom Linköpings kommun, vilket resulterade i att städverksamheten privatiserades. 

Boken tar även upp konsekvenserna av beställar- och utförarmodellen som vi nämner i 

vår studie. Konsekvensen av att städerskorna privatiserades var att de vid studiens slut 

hade försvunnet ur yrket. Studien är ett bra exempel på hur individen kan drabbas av 

offentlig sektors omvandling. 

Alvesson (2006) beskriver i boken Tomhetens triumf hur utbildningsfundamentalismen 

är på frammarsch och hur kunskapssamhället växer fram. Det blir mer krav på att olika 

yrken kräver högskolekompetens, och praktisk erfarenhet negligeras. Enligt Alvesson 

(2006) beror det på att de flesta yrken inte vill bli klassade som lågstatusyrken och 
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komma efter. Boken kritiserar också fokuseringen på vad utbildning ger för 

kvalifikationer, och att flera yrkesgrupper vill flytta fram sina positioner. När vi letade 

efter tidigare forskning på det fenomen vi tyckte att vi funnet i vår studie, fann vi 

Alvessons bok mycket intressant. Den ger nya perspektiv på vad högskoleutbildning är. 

En av bokens poänger är att allt det praktiska inom ett yrke finns kvar och måste utföras 

av någon. De äldre inom äldreomsorgen måste bli tvättade och få sina sängar bäddade, 

oberoende av hur många högskolepoäng yrket kräver. 

 

4.3 Offentlig sektor 
 

I vardagligt språk används begreppet offentlig sektor utan att det preciseras vad som 

menas med det. Offentlig sektor brukar definieras till den verksamhet som utövas av 

bland annat staten, kommun, landsting och länsstyrelser. Den offentliga sektorn kan 

vara verksam i flera olika roller som till exempel arbetsgivare, utförare, kund och 

leverantör. (Lundström och Sundin 2008) Årtiondena efter andra världskriget växte den 

svenska offentliga sektorn sig stor, och det var under den här tiden som den svenska 

välfärdstaten byggdes upp. Enligt Christensen et al (2005) finns det idag en gråzon 

mellan offentliga och privata organisationer, men det finns ändå klara begrepp om vad 

som skiljer dem åt. 

Offentliga organisationer har en folkvald ledning som väljs genom demokratiska val var 

fjärde år. Kommun- och landstingsstyrelsen är proportionellt sammansatt beroende på 

hur valet gick, och hur den politiska fördelningen blev i kommun- och 

landstingsfullmäktige. En annan skillnad är att offentliga organisationer anses vara 

multifunktionella. Med det menar Christensen et al (2005) att de är politiskt styrda och 

omfattar en stark kontroll. Offentliga organisationer har även en öppenhet och insyn i 

beslutsprocesser som inte förekommer i lika hög grad hos en privat organisation. 

Andra viktiga skillnader mellan privat- och offentlig sektor enligt Lundström och 

Sundin (2008) är att den offentliga sektorn finansieras med skattemedel och att det inte 

ska förekomma något vinstsyfte. Verksamheten ska också bedrivas med likabehandling 

och efter allmänhetens behov. Sverige har en stor offentlig sektor som står inför 

betydande utmaningar och förändringar. 
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I den politiska diskussionen har den offentliga sektorn ofta beskyllts för att vara för stor, 

dyr, byråkratisk och ineffektiv (Ekstedt och Sundin 2006). Några viktiga byggstenar 

enligt Sundin och Rapp (2006) som skall förändras när offentlig sektor ska gå mot 

privatisering är bland annat: 

 Ägande  

 Ledning 

 Finansiering  

 Reglering 

När ägandet övergår från offentlig till privat sektor, är det ofta en åtgärd för att komma 

runt det regelverk och insyn som det offentliga har. Det privata företaget byter från den 

offentliga till den civila rätten. Den andra byggstenen är ledningen. Den bör vara stark 

och klar med tydligt beslutsfattande som inspireras från den privata organisationen. 

(Sundin och Rapp 2006) Hur ledningen organiseras förenas även bra med den beställar- 

och utförarmodell som används av flertal kommuner och landsting. Det är viktigt att 

skilja på de olika rollerna inom modellen, och fastställa vem som ansvarar för 

utveckling av verksamheten och styrprocesser. (www.lio.se) 

Finansiering är ytterligare en byggsten som bör förändras när den offentliga sektorn 

omvandlas. Att finansieringen ska ske med privata medel är inget som utförarna strävar 

efter. Det är i praktiken väldigt ovanligt enligt Sundin och Rapp (2006), att 

finansieringen sker helt med privat finansiering. Den fjärde och sista byggstenen är 

reglering. Det syftar på att den offentliga sektorn har öppnats upp för alternativa 

utförare genom upphandlingar och konkurrensutsättning. De alternativa utförarna 

begränsas i sin verksamhet, då de skall följa den reglering, lagar och regler som finns 

inom verksamheten. 
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4.3.1 Offentlig sektors organisationsutveckling 

 

Det som idag karaktäriserar organisationsutvecklingen inom offentlig sektor är att flera 

skillnader till den privata sektorn bryts ned, och det uppstår en gråzon. I denna gråzon 

får vi enligt Christensen et al (2005) organisationsformer som är blandformer, det vill 

säga har inslag av både offentligt och privat. I figuren nedan visas de olika 

kombinationer som kan uppstå mellan offentlig och privat sektor. 

 

Organisering/ 
Huvudmannaskap Offentlig Privat 

Finansiering Offentlig Privat Offentlig Privat 

Produktionsutförande Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat 

Offentlig eller privat 
sektor Offentlig Blandformer, Hybrider Privat 

 

Figur 4.1 – Källa: E. Kielland (1986) i Christensen et al (2005)  

I figuren skiljs det på hur verksamheten är organiserad, finansierad och producerad. 

Som vi ser i tabellen kan organisationer tillhöra antingen den offentliga, eller den 

privata sektorn. De kan även hamna i gråzonen som en blandform. Inom 

ambulanssjukvården är organiseringen, det vill säga huvudmannaskapet alltid offentligt. 

Det på grund av att det är Landstinget som har huvudansvar i hela landet. 

Finansieringen består av offentliga medel och tillhör också det offentliga. Den stora 

skillnaden mot förr är att produktionsutförandet sker med en privat utförare. Det leder 

till att den privata ambulanssjukvården i landet hamnar i en blandform. Det vill säga den 

gråzon som Christensen et al (2005) menar har uppstått i och med omvandlingen av 

offentlig sektor. 
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4.4 Förändring och motivation 
 

Ambulanssjukvården har förändrats kraftigt under de senaste decennierna. Det kan leda 

till att de anställda känner osäkerhet inför framtiden. I forskningen brukar det enligt 

Hatch (2002) nämnas två faktorer som ett resultat av osäkerhet, det är komplexitet och 

förändringstakt. Med komplexitet menas de yttre faktorer i omgivningen som påverkar 

en organisation, och hur de förändras. Inom ambulanssjukvården kan det vara lagar och 

regler satta av Socialstyrelsen och Landstinget. Förändringstakten avser hur snabbt 

dessa yttre faktorer förändras. I figuren nedan vissas hur osäkerheten i omvärlden 

bestäms utifrån nivån av komplexitet och förändringstakten i organisationens 

omgivning. 

 

      Förändringstakt       
  

      
  

  
 

Låg 
 

Hög 
  

  

  
 

        
 

  
  Låg  Låg osäkerhet Måttlig osäkerhet 

 
  

Komplexitet 
 

        
 

  

  
 

        
 

  
  Hög Måttlig osäkerhet Hög osäkerhet 

 
  

  
 

        
 

  

  
      

  
  

      
  

                

      Figur 4.2 – Källa: Duncan (1972) i Hatch (2002) 

Om de yttre faktorerna har hög komplexitet, och förändringstakten är hög innebär det att 

organisationen är utsatt för en hög grad av osäkerhet. Att se från detta perspektiv, att det 

finns en osäkerhet i omvärlden som påverkar den egna organisationen är inte helt rätt 

enligt Hatch (2002). Problemet som uppstår är att uppfattningen om hur omvärlden 

påverkar den egna organisationen, skiljer sig åt mellan olika individer. Det någon anser 

vara som säkert, anser någon annan vara osäkert. Hatch (2002) menar att det inte är 

omgivningen som är osäker, utan det är de enskilda individerna som känner som osäkra. 
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4.4.1 Förändrings- och motivationsklyftan 

 

När organisationer förändrats påverkar det individen i organisationen. Det har ingen 

betydelse om organisationen tillhör den offentliga eller privata sektorn. Förändringen 

kan upplevas av vissa individer som spännande och inspirerande, men av andra som 

skrämmande och påfrestande. Det som uppstår i en organisation är enligt Lindmark och 

Önnevik (2006) en förändringsklyfta. Den syftar till det motstånd som initialt finns till 

förändringar i en organisation. Det bildas helt enkelt en klyfta mellan ”det gamla” och 

”det nya”. Det gamla upplevs av individen som tryggt och stabilt. Arbetet känns 

slentrian och individen funderar inte i nya banor. När sen förändringen sker känner sig 

individen osäker, vilket kan mynna ut i kaos och konflikter i organisationen.  

Om det vid en organisationsförändring föreligger en obefintlig dialog, finns en 

överhängande risk att en så kallad motivationsklyfta uppstår. Det startar oftast enligt 

Lindmark och Önnevik (2006) med bristfällig information mellan ledning och 

medarbetare. Ledningen är i regel de som först får vetskap om den föreliggande 

förändringen, och kunskapen sprids först i ett senare skede nedåt till de anställda. På 

grund av informations- och kunskapsförskjutningen uppstår en motivationsklyfta mellan 

ledning och anställda inför den kommande förändringsprocessen. 

En kommunikation kring förändringen bör i detta läge uppstå på arbetsplatsen. En sådan 

dialog är naturlig enligt Lindmark och Önnevik (2006), och bör hanteras på ett 

genomtänkt sätt. Det för att undvika onödiga konflikter. Konkreta åtgärder kan omfatta 

gemensam utvärdering och lyhördhet inför idéer nedifrån i organisationen. En annan 

åtgärd som kan vidtas från ledningens sida är att ge personalen utbildning och 

information, kopplat till det pågående förändringsarbetet. Det skapar en möjlighet för de 

anställda att få en ökad kunskapsnivå och förståelse för förändringen. Det är viktigt att 

skapa ett klimat där det gamla invanda beteendet åsidosätts för ett nytänkande. Först när 

individen kommit över förändrings- och motivationsklyftan, kan förändringen leda till 

nya möjligheter. 
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4.4.2 Motstånd 

 

I en storskalig förändringsprocess som till exempel en upphandling, är det viktigt för 

utföraren att vara beredd att bearbeta motstånd och illvilja från medarbetare i 

organisationen. Förståelsen är viktig enligt Bowditch och Buono (2005), för att på ett 

konstruktivt sätt kunna hantera motviljan till förändringsprocessen. Ett problem som 

ofta uppstår är att chefer på mellannivå hamnar mitt emellan ledningen och arbetarna. 

De flesta individer i en organisation är dock mottagliga för förändring. Känslor och 

reaktioner är dock olika hos olika individer. En underliggande faktor, som är avgörande 

för att kunna se hur mottagliga medarbetare är inför förändring, är att avgöra hur stor 

den ”uppfattade tryggheten” är i förhållande till företaget och organisationen. Hur stort 

förtroende individen har till företaget/organisationen kommer således att påverka viljan 

till förändring. 

När förändringen likväl kommer till stånd, blir individen defensiv, uttrycker ilska över 

situationen och försöker hålla fast vid det gamla. Över tiden menar Bowditch och 

Buono (2005) tenderar dock förnekelsen att försvinna, och viljan ökar till viss grad att 

anpassa sig till det nya arbetssättet. Till slut nås en idealisk punkt, där individen tar till 

sig förändringen, känner sig bekväm i situationen och kan gå vidare i arbetet. I 

dagsläget när förändringstakten är hög och mer verksamheter läggs ut på entreprenad, 

blir det allt mer viktigt, att inom organisationen kunna hjälpa individer att kunna 

hantera, och anpassa sig till förändring. Bowditch och Buono (2005) nämner tre 

relevanta exempel som kan hjälpa individen, förstå sitt potentiella inflytande, se 

möjligheter och samla styrka genom mindre framgångar.  

 

4.5 Kompetens 
 

För att kunna diskutera de förändrade kompetenskrav som Socialstyrelsens och 

Landstinget kräver för att kunna arbeta inom ambulanssjukvården, vill vi skapa en bild 

av begreppet kompetens.  

Ordet kompetens syftar enligt Keen (2002) till skicklighet eller kunnighet, samt 

utbildning eller erfarenhet som krävs för att vara behörig till en viss befattning. Även 
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Lindgren (1996) pekar på skicklighet och behörighet som definition av ordet 

kompetens. 

De flesta ser kompetens som ett individuellt begrepp. Keen (2002) liknar kompetens vid 

en hands fem fingrar, vilket hon kallar för kompetenshanden. Keen (2002) nämner 

färdighet, kunskap, erfarenhet, kontaktnät och värderingar för att individen ska nå 

kompetens inom ett område. En medarbetare bör ha de färdigheter och kunskaper som 

behövs för att utföra en arbetsuppgift. För att uppnå kompetens bör individen också ha 

erfarenhet och rätt värdering för att arbetsuppgiften utförs på rätt sätt. För att kunna ta 

hjälp i vissa situationer bör även ett brett kontaktnät skapas för att kunna stödja vid 

problem. 

Vad gäller forskning kring kompetens, så tar diskussionen kring begreppet ofta fart 

genom fenomenet kunskap. Enligt Lindgren (1996) finns det två olika typer av 

kunskaper som kan uppkomma och kombineras, referatkunskap och 

erfarenhetskunskap. Referatkunskap inhämtas från böcker och tidsskrifter medan 

erfarenhetskunskapen kommer från ren praktisk erfarenhet. Ett annat nyckelord i 

forskningen kring kompetens är kreativitet, vilket menas förmågan till nyskapande och 

fritt tänkande. Förmågan att driva kreativa tankeprocesser menar Lindgren (1996) kan 

bidra till en ökad produktivitet och bättre processer för problemlösning. Därigenom kan 

individen skapa en personlig kompetensutveckling.  

Inom ett yrke kan kompetensen delas in i formell och reell kompetens. Den formella 

kompetensen är de skickligheter som skaffas genom till exempel utbildning till 

legitimerad sjuksköterska på sjuksköterskeprogrammet. Med reell kompetens menas 

den kompetens som införskaffas på annat sätt än från utbildning, som 

arbetslivserfarenhet och det som förmedlas genom arbetskamrater. (Isaksson och 

Ljungquist 1997) För att nå en framgångsrik utveckling vad gäller kompetensen hos de 

anställda, är det viktigt för entreprenörer att se kompetensutveckling som en löpande 

process, inte som kortsiktiga projekt eller akuta stödåtgärder. För att kunna rusta sig 

inför framtiden kan entreprenören lämpligtvis upprätta en plan för kompetensutveckling 

eller motsvarande där företaget pekar ut planerade utbildningsinsatser samt vilka 

konsekvenser dessa väntas få på organisationen. Den enskilde individen i 

organisationen bör också känna att nyförvärvad kunskap kommer till användning i 

organisationen, detta ökar engagemanget från anställda. (TCO 1991) 
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4.6 Stress 
 

4.6.1 Vad är stress? 

 

Stress definieras, inom psykologi och fysiologi, som anpassningsreaktioner i 

människans organ. Dessa utlöses av såkallade fysiska och mentala påfrestningar, som 

ligger utom individens kontroll. (www.ne.se)  

Själva uttrycket stress yttrades för första gången på 1930-talet av doktor Hans Sleye, 

och syftade då på en ospecifik uppväxling i kroppen till följd av krav från omvärlden. 

De yttre förhållanden som orsakade stressreaktionerna definierade han som såkallade 

stressorer. Stressreaktioner grundar sig i en uråldrig mänsklig reaktion på fara. Kroppen 

aktiverar på kort tid sitt alarmsystem, för att därigenom kunna hjälpa individen att 

ansamla sina kroppsliga resurser. (Aronsson 2008) 

När en individ hamnar i en stressad situation reagerar denne både kroppsligt och 

mentalt. Människan är i grunden tålig för stressreaktioner, men om dessa reaktioner 

består över en längre tid kommer kroppen att tröttas ut. (Lindmark och Önnevik 2006) I 

ett sådant scenario menar Aronsson (2008), när en människas ansträngning är för stor 

och återhämtningstiden för kort, rubbas kroppens försvarssystem. Om ett sådant 

scenario fortsätter under en längre tid riskeras kroppens balansering av upp- och 

nedväxling att sättas ur spel. Slutligen går individen på högvarv och då uppkommer 

risken för att ”gå in i väggen” eller drabbas utbrändhet. Individens kropp och själ 

försätts då enligt Lindmark och Önnevik (2006) i ett tillstånd av total utmattning, både 

på ett fysiskt och psykiskt plan, vilket leder till att situationen blir ohållbar. Att sedan 

komma tillbaka till en normal vardag är resurskrävande och kan ta mycket lång tid. 

 

4.6.2 Stressfaktorer i arbetslivet - Kombinationen krav och kontroll 

 

Aronsson (2008) pekar på två faktorer som är viktiga för att på bästa sätt kunna hantera 

stress i sitt arbete, balans och inflytande. När arbetet läggs upp på ett sätt så att den 

enskilda individen får ett handlingsutrymme, blir det lättare att hantera uppkommande 

stressfaktorer. Det gäller att själv kunna skapa balans mellan krav utifrån och den egna 
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förmågan att möta kraven. Det gäller enligt Levi (2000) att finna en passform mellan 

vad individen behöver och förmår, kontra det omvärlden erbjuder och kräver. I 

arbetslivet behöver en individ få ett visst mått av ansvar. Miljön kräver dock mer 

ansvar, eller ger inte ut något ansvar alls. En sådan bristande matchning kan orsaka 

stress. 

I en arbetsmiljö där arbetsgivaren matchar högt ställda krav med en hög grad av kontroll 

uppnås enligt Aronsson (2008) positiv stress och därigenom arbetsglädje och 

effektivitet. Om individen själv får lägga upp och planera hur och när arbetet ska utföras 

klarar han eller hon således högre krav. Finner individen sig själv i en situation där 

kraven utifrån till hög grad överstiger den kontroll och det inflytande han eller hon har, 

skapas känslor av olust och anspänning. En situation med låga krav kombinerat med låg 

kontroll är inte heller optimal, eftersom sådana passiva arbetsmiljöer på sikt kan leda till 

tristess och monotoni. 

Vad gäller förändringar och föränderlighet gäller samma förhållande. Det kan bli för 

mycket, även av önskvärda förändringar. (Levi 2000) 

Chefer och företagsledning har ett mycket stort inflytande över arbetsvillkor och 

därigenom stressfaktorer i en organisation. Aronsson (2008) menar att förmågan att 

hantera omstruktureringar och dylikt har en direkt påverkan på det psykologiska 

klimatet på arbetsplatsen, inräknat förtroende och trygghet. Ledarstilen sätter således 

avtryck på den kultur som råder på arbetsplatsen. Ett socialt stöd från en högre chef 

spelar dessutom mycket stor roll för trivsel och arbetsrelaterad hälsa/ohälsa. Förtroende 

för chef och ledning är således en viktig pusselbit för att skapa ett bra klimat på 

arbetsplatsen. Önskvärt beteende är att framtidstron är stark och alla drar åt samma håll. 
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4.7 Yrkesroll och yrkesidentitet 

 

4.7.1 Yrkesroll 

 

Ett yrke som en person innehar sammanfaller ofta med vilken utbildning individen i 

fråga har skaffat sig, men i och med att olika yrken ofta kan förknippas med social 

ställning och klass, kan då yrket peka på en uppfattning av vem individen är och vad 

individen gör. Yrkeskategorin skapar ett uttryck för individens sociala ställning i 

samhället. Blomsterberg och Soidre (2003) menar därför att yrket blir en form av social 

roll för människorna i ett samhälle.  

En social roll beskrivs av Angelöw och Jonsson (2000) som en roll som utgår ifrån 

jaget, vem man själv är. Sociala roller är internaliserade av individerna i ett samhälle. 

Internalisering syftar till den process då individer utifrån sig själv införlivar teorier, 

uppfattningar och förklaringsmodeller från sin omvärld, exempelvis då ett barn tar efter 

sina föräldrars normer och värderingar, utan att reflektera över det. Denna process sker 

således till stor del omedvetet. Utifrån individens livssituation finns det krav och 

förväntningar från samhället på ett lämpligt beteendemönster. Dessa förväntningar 

internaliseras av individen, och utgör då en del av dennes förväntningar på sig själv. 

Inom rollteori kan vi skilja på tillskrivna och förvärvade roller. Det tydligaste exemplet 

enligt Angelöw och Jonsson (2000) på en tillskriven roll är könsrollen. En individ föds 

som man eller kvinna, och föds då in i en könsroll utan att på något sätt ha presterat 

något. En förvärvad roll är en roll som individen tilldelas på grund av sina egna vägval. 

Yrkesrollen är ett sådant exempel. Där har individen aktivt valt en karriärväg genom 

utbildningsinriktningar och val av arbetsgivare. 

Ingen individ utformar sitt liv och sitt levnadssätt helt utan påverkan. Alla individer 

utsätts för beprövade sociala roller som formats genom kultur, historia och social 

samverkan. Genom att tillägna sig delar av dessa roller, införskaffas en förståelse för 

samhällslivet. Angelöw och Jonsson (2000) menar att de sociala rollerna aldrig blir helt 

färdiga. Deras utseende ändras hela tiden utifrån samspelet mellan grupper och individer 

i samhället.  
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Grunden i yrkesrollen, och vad som skiljer den från yrkesidentiteter, är att det är en 

tilldelad roll. Individen blir enligt Pingel och Robertsson (1998) tilldelad ett 

förhållningssätt i organisationen. Genom en tydlig definition av vad som ligger i ett 

yrke kan organisationen då stärka yrkesrollerna. 

 

4.7.2 Yrkesidentitet 

 

Begreppet identitet handlar enligt Aurell (2001) om att ge betydelser och benämningar 

till sig själv. En individ placerar på så sätt in sig själv i ett specifikt fack. Det blir något 

individen tilldelar sig själv, inte något som tilldelas av någon annan. Yrkesidentiteten 

blir således en skapelse som individen gör utifrån sin yrkesroll. Det blir en form av 

konstruerad uppfattning: vem är jag i mitt yrke? En identitet skapas, en självbild som 

individen fabricerat baserat på yrke och yrkesroll. Den anställde införlivar då den roll 

som denne har kopplat till sitt yrke, även på det personliga planet. 

När begreppet identitet sätts samman med arbete, yrkesliv och organisationer på detta 

sätt blir det relevant att göra en inramning på det sociala planet. Arbetssituationer, 

interagerande i en organisation är sociala situationer, identiteten i yrket är därför att 

betrakta som en social identitet och utgångspunkten blir hur individen definierar sig 

själv utifrån det sociala sammanhanget. (Aurell 2001) Även Lindgren et al (2001) pekar 

på att individens identitet, inte bara i yrket utan överlag, ska ses som en social identitet. 

Identiteten är till stor del skapad ur interaktion med andra människor, där en person 

identifierar sig med andras värderingar och normer. 

Social identitet bidrar till att vi identifierar oss själva och andra genom en form av 

kategoriseringsprocess (Aurell 2001). Det sociala identitetsskapandet handlar då om en 

känsla av att tillhöra ett större kollektiv, såsom samhällsklasser och professioner. Just 

denna identifikation mot yrket, professionen är vanlig nyckel till det sociala 

identitetsskapandet. (Lindgren et al 2001) Arbetsrelaterade kategorier har genom 

historien varit väldigt viktiga vid interaktion mellan människor. Om två människor som 

aldrig träffats innan börjar prata börjar samtalet ofta med frågor kring yrke och 

arbetsplats. Exempelvis: vad sysslar du med då? Att veta vad en person arbetar med, är i 

vårt samhälle viktigt för att kunna identifiera denne. (Aurell 2001) Yrket har ju 

traditionellt sett inneburit en dimension utöver att specificera vilka arbetsuppgifter som 
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den anställde ska utföra. Yrket har ju utöver detta haft en inverkan på den sociala 

statusen i samhället, individens ekonomiska status och chans att utöva makt och 

liknande. (Lindgren et al 2001) 

 

4.7.3 Professioner 

 

Såväl Aurell (2001), Lindgren et al (2001) och Alvesson (2006) pekar på kopplingen 

mellan den sociala identiteten och yrket. Inom vissa yrkeskategorier har individerna 

tagit tillvara på den starka identiteten som kommer med yrket, på så sätt uppstår 

professioner (Lindgren et al 2001). 

I Alvesson (2006) finns det ett citat som beskriver strävan mot professioner som:  

”…en yrkesgrupps strävan att uppnå exklusiva samhälleliga fördelar och 

tolkningsföreträde inom sitt speciella kunskapsområde.”  

(Selander 1989, s 111) 

Alvesson (2006) beskriver det som ett aktuellt fenomen, där det blir allt vanligare att 

yrkesutövare vill förbättra sina positioner och därigenom få förbättrade arbetsvillkor och 

ökat inflytande. Flera av dessa försök att vinna mark och stärka den egna 

yrkesidentiteten sker genom försök att skapa professioner. Inom en profession är det 

allra viktigaste relegeringar och formella krav på speciella utbildningar och ramverk för 

vilken yrkesgrupp som får utföra en specifik arbetsuppgift. I dessa försök att nå en 

högre status, kopplas begreppet profession till ett specifikt yrke eller en yrkesgrupp, 

vanligtvis används läkare som exempel (Lindgren et al 2001). 
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Lindgren et al (2001) och Alvesson (2006) pekar på ett antal punkter som berör 

professioners karaktärsdrag. Det här är en måttstock som kan användas för att sålla i 

vilka yrken som är professioner och vilka som hamnar utanför.  

 Systematisk teori, som är vetenskapligt grundad. 

 Lång standardiserad formell utbildning. 

 Auktoritet, genom en formell legitimation eller andra former av reglementen och 

krav. Denna auktoritet hjälper till att skapa ett monopol på arbetsmarknaden 

inom vissa yrken. 

 Yrkesmässig autonomi, där individen styr över hur arbetet skall genomföras. 

 Etik – en etablerad kod med gemensamma normer som följs inom professionen. 

 Särskild yrkeskultur, med stark klient och kundorientering. En stark 

professionell sammanslutning råder bland medlemmarna. 

 Yrkesgruppen är socialt sanktionerad och auktoriserad. 

Lindgren et al (2001) framhäver exemplet läkare som den typiska professionen. Enligt 

Aronsson (2006) är det bara läkare, tandläkare, veterinärer och psykologer som 

uppfyller de ovanstående kraven och kriterierna. Yrkesgrupper som hamnar strax 

utanför, såsom präster, revisorer och advokater faller oftast på att de inte baserar sitt 

arbete på en vetenskaplig grund. Utbildningen i sig kan vara vetenskaplig, men yrkena 

baseras till stor del på sociala regler och normer. 

Professionerna och deras existens påverkas ständigt av vetenskaplig forskning och 

formella utbildningskrav, samt av den ständiga utvecklingsprocessen i samhället. Dessa 

tre faktorer bidrar över tiden till en process av ökad och minskad professionalisering. 

Stora tekniska eller vetenskapliga framsteg kan skapa en dramatisk förändring på en 

profession. Lindgren et al (2001) framställer ett exempel kring datoriseringen av 

tidningsbranschen som skedde på 1980-talet, då yrkeskategorin grafiker mer eller 

mindre försvann från branschen. 

Professionalisering leder ofta enligt Alvesson (2006) till att yrkesgrupper försöker 

stärka sig själva genom att kräva akademisk utbildning eller motsvarande. Ofta kan det 

då föreligga en motsättning mellan teori och praktik inom yrkesgrupperna. Vad som 

behövs kanske inte alltid är forskningsanknytning, utan det som värdesätts på fältet är 

renodlad praktisk kunskap. Arbetsuppgifterna är ju ändå i slutändan desamma. 
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4.7.4 Skapande av identiteter i ett socialt sammanhang 

 

Aurell (2001) gör i sin undersökning kring städerskor en analys kring reproduktionen 

och föränderligheten i identiteter på en arbetsplats. En anställd skapar sin identitet 

genom att arbeta och att befinna sig i ett socialt sammanhang. 

”Identitet är inte något som bara finns, eller bara växer fram ur ingenting, 

utan något som skapas av och i människors handlingar.”  

(Aurell 2001, s 197) 

Vidare pekar Aurell (2001) på två viktiga särdrag i skapandet av identiteter. Det handlar 

dels om att identiteter skapas i ett komplext samspel mellan en individ och dennes 

omgivning. Det andra är att identiteter inte enbart är en tankekonstruktion, de 

återspeglas även i praktiken, i det dagliga arbetet. Rent praktiskt avspeglas detta bland 

annat i arbetsmetoder och prioriteringar. 

En annan reflektion kring en yrkeskategori som Aurell (2001) exemplifierar är vilka 

olikheter som finns i sociala identiteters relevans, beroende på den övergripande sociala 

kontexten. De anställda i Aurells studie upplevde sin sociala yrkesidentitet mer relevant 

när de arbetade mot kund, än den sociala identitet de infattades i som anställda hos en 

specifik arbetsgivare. Identiteten gentemot företag var dock av betydelse vid direkt 

kontakt mot arbetsgivaren, exempelvis vid internutbildning. 
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5. Empiri 
 

 

Nedan presenteras den empiri som samlats in för att få kunskap om yrkesrollen 

ambulanssjukvårdare. Vi har intresserat oss av yrkesrollens kompetensförändring 

under de senaste decennierna, men även hur de har upplevt de upphandlingar som skett 

under åren. Vi har använt oss av litteratur inom ambulanssjukvård och även en 

lärobok. Vidare presenteras även de intervjuer som gjorts under 5.4 och 5.5. 

 

Ambulanssjukvård för tankarna till akut sjuka patienter i behov av hjälp, med tjutande 

sirener, blåljus och snabba medicinska insatser. Ambulanssjukvården har utvecklats 

kraftigt under de senaste 20 åren. Utvecklingen har främst gällt framsteg på teknik och 

medicinsidan. Istället för att vara sjukhusets förlängda arm och ”bara” transportera 

patienter till sjukhusen, är det idag ett mer kvalificerat och självständigt arbete som 

ingår i vårdkedjan. I en pågående strukturomvandling av den totala hälso- sjukvården 

kommer ambulanssjukvården att öka i betydelse, då patienterna ska kunna transporteras 

till rätt vårdinrättning direkt. Enligt Socialstyrelsen kommer det att leda till längre 

ambulanstransporter och större krav på ambulanspersonalen att göra rätt bedömning på 

hämtplatsen. Ansvaret för vårdandet av patienterna har sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare enligt Lag (1998:513) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område. (Wireklint Sundström 2005) 

 

5.1 Att arbeta inom ambulanssjukvården 
 

Det ställs stora krav på personalen inom ambulanssjukvården. Ett felaktigt beslut eller 

en felaktig bedömning kan bli avgörande för patienten som sökt hjälp. Det är viktigt att 

de anställda inom ambulanssjukvården har sådan kunskap och kompetens att ingen 

situation blir främmande. De bör veta vad som ska göras, men också vad som inte bör 

göras. Det finns två fasta punkter under ett arbetspass, nämligen stationen och 

ambulansen. Under dagen kommer de anställda i kontakt med larmoperatörer på SOS 

Alarm och personal på akutmottagningar. Vid varje nytt uppdrag hamnar sjukvårdarna i 
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en ny situation och miljö. Det krävs sunt förnuft, gott omdöme, stor flexibilitet och 

mycket annat. (Isaksson och Ljungquist 1997) 

”Som ambulanssjukvårdare blir man gäst i patientens hem och hänsyn till 

patientens integritet är viktig.” 

 (Isaksson och Ljungquist 1997, s 2) 

Arbetsmiljön skiftar mellan de olika uppdragen. Det kan vara en ”man på gatan” eller 

”sjuk person i hemmet”. Det kan vara ett varmt hemtrevligt hem, eller en kall, mörk 

regnig olycksplats. Vissa uppdrag kan vara till miljöer med ren misär, där det kan 

kännas påfrestande att gå in. (Isaksson och Ljungquist 1997) 

Personal inom ambulanssjukvård har en skiftande arbetsmiljö. Det är svårt att i förväg 

veta vad som kommer att hända under ett arbetspass. Olika svåra situationer som de 

anställda kan råka ut för i sitt arbete är hot och våld, risk för smittspridning och utsläpp 

av kemiska ämnen. De flesta hot eller trakasserier kommer från patienter som blir 

våldsamma, anhöriga, eller från andra som uppehåller sig på utryckningsplatsen. Hot 

från kollegor och chefer inte är vanligt förekommande. Risk för smittspridning kan vara 

HIV och olika hepatitsjukdomar. (Arbetsskyddsstyrelsen 1998) 

 

5.1.1 Stress inom yrket 

 

Enligt svensk forskning sammankopplas utövandet av ambulanssjukvård med en 

stressad arbetsmiljö. En studie som gjordes 2003 visar att cirka två tredjedelar av de 

anställda har varit inblandade i en traumatisk företeelse. Av dessa påvisar mer än 15 

procent tecken på posttraumatisk stress. De faktorer som kan upplevas som mest 

stressande för yrket är att vårdarna identifierar sig med patienterna och att det är svårt 

att vara väl förberedd på det oförberedda. Barn är oftast de patienter som de anställda 

upplever har störst påverkan på hur de känner och upplever stress. (Wireklint 

Sundström 2005) 

För att minimera stressen för de anställda behövs det bra rutiner för att öka tryggheten i 

arbetet. Att vara väl förberedd mentalt kan enligt Isaksson och Ljungquist (1997) också 

minska stressen.  



55 

 

Trots det är det svårt att se in i framtiden och förutse vad som kommer hända under ett 

arbetspass. Hur skadeplatsen kommer se ut? Kommer jag att räcka till? Ofta är det 

vetskapen om obehagliga synintryck som stressar upp de anställda. Det kan vara något 

som är svårt att vänja sig vid.  

 

5.2 Kompetens 
 

Kompetens är en av hörnstenarna i svensk ambulanssjukvårds utveckling enligt 

Socialstyrelsen. I Sverige finns det två kompetensområden utöver ambulansöverläkaren. 

1. Legitimerade sjuksköterskor 

2. Ambulanssjukvårdare 

Inom respektive grupp skiljer sig utbildningen åt. Inom sjuksköterskegruppen finns det 

grundutbildade sjuksköterskor som inte gått en specialanpassad utbildning för 

ambulanssjukvård. Inom yrkesgruppen sjuksköterskor finns också vidareutbildade 

sjuksköterskor. De som är ambulanssjukvårdare har en undersköterskekompetens i 

botten. Därefter har de flesta gått en påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård. 

(Wireklint Sundström 2005) 

Inom ambulanssjukvård krävs det sjuksköterskekompetens för medicinskt kvalificerade 

uppgifter, som att få ge läkemedel till patienten. Det räcker enligt SOSFS 1995:8 med 

undersköterskekompetens med påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård för 

allmän omvårdnad. (Isaksson och Ljungquist 1997) Under det senaste decenniet har det 

skett en markant förändring inom ambulanssjukvården. Flera ambulanssjukvårdare 

utbildar sig till sjuksköterskor, och sjuksköterskor vidareutbildar sig till 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård. Detta leder till att inom 

ambulanssjukvården har yrkesgrupperna en skiftande karaktär av kunskap och 

kompetens. (Wireklint Sundström 2005) 
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5.2.1 Beskrivning av yrkesrollen ambulanssjukvårdare 

 

Enligt läroboken Ambulanssjukvård skriven av Isaksson och Ljungquist (1997) är det 

stora skillnader på arbetet som undersköterska på ett sjukhus, och att arbeta som 

ambulanssjukvårdare. Enligt läroboken innebär arbetet som ambulanssjukvårdare ett 

större ansvar, och är mer krävande än att arbeta som undersköterska inom hälso- och 

sjukvården. Nedan följer en beskrivning vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket: 

- I rollen som ambulanssjukvårdare har den anställde tillsammans med sin 

medarbetare ansvar för ”hela” patienten oberoende av hur skadad patienten är. 

Det kräver ett bra bemötande, att kunna iaktta, samt att kunna ge den vård som 

krävs.  

- Vid ett skade- eller katastrofområde är ambulanssjukvårdens första uppgift att 

upprätta en ledning i form av sjukvårdsledare på plats, och medicinskt ansvariga 

att bedöma tillståndet för de skadade. Den första ambulansen som anländer till 

skadeplatsen upprättar dessa funktioner och blir en ledningsambulans. 

- Ansvaret gäller också säkerheten och transporten till sjukhuset. 

Ambulanssjukvårdaren ansvarar för att bilfärden sker försiktigt och 

omsorgsfullt. Vanliga trafikregler ska efterföljas, men under utryckning gäller 

särskilda regler.  

- Ambulanssjukvårdaren har även ansvar över fordonet och att det är 

utryckningsklart i alla lägen. Ambulansen bör vara fulltankad och all utrustning 

måste fyllas på varefter det används. En genomgång av all medicinteknisk 

utrustning för att se att allt fungerar sker vid varje skiftbyte.  

- Ytterligare en sak som skiljer undersköterskans arbete på ett sjukhus från 

ambulanssjukvårdarens är att det i ambulanssjukvårdarens fall krävs större 

tekniskt kunnande. Både medicintekniskt kunnande att använda all utrustning 

och behärska all kommunikationsutrustning. Men även vara insatt i 

fordonsteknik och veta vad som kan vara fel på bilen.  

- Som ambulanssjukvårdare krävs god lokalkännedom. Ett ambulansdistrikt kan 

inkludera flera kvadratmil, med både stadsdelar och landsbygd. Idag finns det 
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hjälpmedel i form av GPS, men även larmoperatörerna på SOS Alarm hjälper 

till. 

- Det krävs bra kommunikation och samarbete med SOS Alarm, men även med 

polis, räddningstjänst, vårdcentraler och sjukhus. Bemötandet mot de anhöriga 

är ytterligare en sak som kräver stort omdöme och medkänsla för deras situation. 

- Arbetet som ambulanssjukvårdare kräver också tunga lyft med båren i ofta svåra 

lägen. Det kan vara trånga trappor som är svåra att bära patienten i. De 

lyfthjälpmedel som finns på sjukhus finns inte i ambulanssjukvården. För detta 

krävs både bra kondition, smidighet och styrka. 

 

5.3 Yrkesrollens kompetensförändring 
 

Ursprungligen fanns det inom verksamheten bara ambulanssjukvårdare, och många av 

dem hade inte sin bakgrund i sjukvården. På 1960-talet kom den första 

sjukvårdsutbildningen, den såkallade treveckorsutbildningen inom ambulanssjukvården, 

men det var inte förrän på 1970-talet som det lagstadgades om den. Då utvecklades den 

till en obligatorisk utbildning som varade i sju veckor. 1979 räckte det med denna 

grundutbildning på sju veckor för att få arbete inom ambulanssjukvården. De anställda 

var för det mesta växeltjänstgörande brandmän som fick påbyggnadsutbildningar. 

Under 1980-talet fortsatte utvecklingen och de flesta inom yrket fick gå en tjugoveckors 

ambulanskurs, eller var utbildade till undersköterska. Expansionen var stark under en 

relativ kort tid. Det gällde det mesta inom yrket, så som mål för verksamheten, 

utrustningen, befogenheter och kompetensen hos de anställda. (Johansson et al 1999) 

 

5.3.1 Förändring 1980-talet 

 

I mitten av 1980-talet gjordes en utredning av Landstinget i Östergötland (1985) för att 

slå fast hur den framtida ambulanssjukvården i Östergötland skulle se ut. När 

utredningen gjordes ställdes som enda krav för tjänstgöring inom ambulanssjukvården 

att individen genomgått och fullgjort sjuveckorsutbildningen plus inneha körkort. 

Utredningen rekommenderade att anställningskraven skulle höjas från och med hösten 
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1986. De anställningskrav på nyanställda som då skulle gälla i länet var något av 

nedanstående: 

- Sjuksköterskeutbildning 

- Undersköterskeutbildning 

- Mentalskötarutbildning 

- Gymnasieskolans vårdlinje 

- Minst två års tjänstgöring av ovanstående, helst inom akutsjukvård 

Kompetenskraven höjdes också från Socialstyrelsen. I slutet av 1980-talet krävdes 

därifrån gymnasieskolans vårdlinje med inriktning hälso- och sjukvård, och därefter en 

påbyggnadsutbildning med inriktning ambulanssjukvård. För ambulanssjukvårdare som 

redan var yrkesverksam inom yrket vid den här tiden räckte det med att ha reell 

kompetens, grundutbildningen på sju veckor och en specialkurs med inriktning 

ambulanssjukvård i tjugo veckor. (Socialstyrelsen 1990) Personal som redan var 

anställd när kraven på kompetenshöjningen gick igenom, och som inte hade de 

utbildningar som nämns ovan, skulle erbjudas gå den 20-veckorsutbildning som fanns. 

(Landstinget i Östergötland 1985) Det ansågs att detta räckte för att vara likvärdig i 

kompetensen med de som var utbildade undersköterskor. (Socialstyrelsen 1990)  

När den nyanställde började skulle de anställas som renodlade ambulanssjukvårdare, det 

vill säga inte som växeltjänstgörande brandmän. Utöver kravet på rätt utbildning hade 

de flesta landsting vid den här tiden infört vissa fysiska krav, som till exempel lyft- och 

bärprov och simkunnighet. Körkort sedan minst tre år var ett annat krav. (Landstinget i 

Östergötland 1985) 

 

5.3.2 Förändring 1990-talet 

 

Under 1990-talet tog Socialstyrelsen fram en delegationslista med läkemedel som 

ambulanssjukvårdaren fick ge till patienten. Med delegering menas när en 

ambulansöverläkare som har ledningsansvar, och formell kompetens, delegerar, skriver 

över arbetsuppgifter på en undersköterska eller ambulanssjukvårdare som saknar 

formell kompetens inom området. En delegering måste följa föreskrifterna i SOSFS 
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1995:8 för att gälla. Tanken bakom detta var att ambulanssjukvårdarna skulle få utföra 

vissa arbetsuppgifter, som att ge bestämda läkemedel ute hos patienten direkt på plats. 

En delegering kan ses som att vården bättre tar tillvara de resurser, kunskaper och 

färdigheter som finns hos landets ambulanssjukvårdare. (Isaksson och Ljungquist 1997) 

Den interna utbildningen varierade stort mellan landstingen i landet, men även de 

delegeringskurser ambulanssjukvårdarna gick var väldigt olika. Det medförde att 

ambulanssjukvårdarna har svårigheter att bevisa sin reella kompetens. Den interna 

utbildningen var en av orsakerna till detta. (Johansson et al 1999)  

För delegering måste den enskilde först gå en kurs, avlägga prov och få godkänt. 

Därefter fick ambulansöverläkaren skriva en personlig delegation på de läkemedel som 

individen uppfyller kraven på. Delegeringen var tidsbegränsad, och individen måste 

fortlöpande genomgå nya tester för att behålla delegeringarna. Alla läkemedel måste 

testas vart och ett i taget. I och med detta var ambulanssjukvårdarna en yrkesgrupp som 

fortlöpande testades för sina kunskaper och yrkesskicklighet. (Johansson et al 1999) 

Det var få som inte klarade testerna och inte fick ge läkemedel. Merparten av all 

ambulanspersonal fick ge läkemedel och det innebär att delegeringen var omfattande. 

Ambulanssjukvårdarna fick även ge läkemedel intravenöst, det vill säga att läkemedel 

sprutas in i blodet direkt via en blodåder. Enligt Arbetsskyddsstyrelsen (1998) var 

ambulanssjukvårdarna i slutet av 1990-talet den i särklass största yrkesgruppen inom 

ambulanssjukvården. I en undersökning gjord av Arbetsskyddsstyrelsen representerade 

ambulanssjukvårdarna 82 procent, och de flesta av dem anställdes på 1980-talet. Andra 

yrkesgrupper 1998 inom ambulanssjukvården, var sjuksköterskor och brandmän med 

växelvis ambulanstjänst. 

 

5.3.3 Reaktioner från de anställda 

 

Under 1998 gjorde Arbetsskyddsstyrelsen en undersökning om ambulanspersonalens 

arbetsmiljö. Ambulanssjukvårdarna som svarade på undersökningen ansåg att den 

psykiska arbetsmiljön var dålig. 75 procent ansåg att det berodde på osäkerheten om 

framtiden med kraven om högre medicinsk kompetens. Andra faktorer som påverkade 

den psykiska arbetsmiljön var för lite stöd och uppmuntran av chefer, inflytande, 
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arbetstiderna och att det erbjöds för lite utbildning. Den fysiska arbetsmiljön ansåg cirka 

30 procent var dålig. Exempel på det var ventilation i lokaler, personliga 

skyddsutrustningen, förarmiljön och bårutrustningen.  

- Av sjuksköterskorna ansåg 90 procent att det behövdes fler sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården. 70 procent av dem tyckte inte det kändes hotfullt med 

kravet på högre medicinsk kompetens. De trodde också att det skulle gynna alla 

som arbetar inom yrket om kompetensen höjdes.  

- Ambulanssjukvårdarna åsikter var nästan rakt motsatta i undersökningen. Cirka 

30 procent ansåg det behövdes fler sjuksköterskor inom ambulanssjukvården, 

och 50 procent menade att det kändes hotfullt med kravet på högre medicinsk 

kompetens. 70 procent upplevde att de inte hade något att säga till om i frågan 

om kraven på kompetenshöjning. Bara 30 procent av ambulanssjukvårdarna 

trodde att en kompetenshöjning skulle gynna alla som arbetar inom 

ambulanssjukvården. 

Personal med längre anställningstid, anställda före 1986, uppgav i undersökningen att 

de i högre grad hade en dålig psykisk arbetsmiljö när en jämförelse gjordes med dem 

som anställdes efter 1986. En orsak till detta enligt Arbetsskyddsstyrelsen (1998) kan 

vara att de ser en mer osäker framtid inom yrket, då den gruppen oftast har ett större 

avstånd till den kompetensprofil som håller på att skapas inom ambulansyrket. En del 

av dessa arbetstagare anställdes inom Räddningstjänsten och kunde köra både ambulans 

och vara brandman. De har sällan någon grundutbildning som till exempel 

undersköterska i botten.  

När kompetenskravet skulle höjas trodde Arbetsskyddsstyrelsen (1998) att ytterligare en 

omständighet kunde påverka den osäkerhet om framtiden som ambulanspersonalen 

kände. Det att ambulanssjukvården skulle knytas starkare till sjukvårdens hierarkiska 

organisation. Det skulle innebära att ambulanspersonalens stora frihet under ansvar 

begränsas. 
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5.3.4 Förändring 2000-talet 

 

Under år 1999 tog Socialstyrelsen ett beslut om att förändra läkemedelshanteringen 

inom ambulanssjukvården. Beslutet innebar att det enligt SOSFS 1999:17 (M) inte får 

delegeras läkemedel från ambulansöverläkaren till ambulanssjukvårdarna längre. 

Läkemedel skulle efter den 1 oktober 2005 bara få ges av legitimerad personal, det vill 

säga sjuksköterskor. Konsekvensen blev att det från och med samma datum måste 

finnas en sjuksköterska i varje ambulans, som har det medicinska ansvaret och som får 

ge patienten läkemedel. (Upphandling inom ambulanssjukvård 2000) 

Landstinget i Östergötland tog vid denna tidpunkt ett beslut att starta upp en 

uppdragsutbildning för befintlig personal inom ambulanssjukvården. Risken fanns att 

det inte skulle finnas tillräckligt med sjuksköterskor inom ambulanssjukvården vid det 

aktuella datumet. Det fanns också en risk med att rekrytera sjuksköterskor från hälso- 

och sjukvården, vilket kunde medföra att kompetensen utarmades på sjukhusen. 

Landstinget upphandlade totalt 24 utbildningsplatser på Hälsouniversitetet i Linköping 

med start under två terminer. Kraven för att kunna bli antagen var att den anställde 

ambulanssjukvårdaren hade rätt grundläggande behörighet att söka till högskolestudier. 

Studierna till sjuksköterskeexamen var sex terminer, det vill säga i tre år. Den som går 

en uppdragsutbildning får inte något studiemedel från CSN. Landstinget erbjöd istället 

en utbildningspremie till de som studerade enligt Upphandling inom ambulanssjukvård. 

(2000) 

- 8 000 kronor brutto/månad i nio månader/ år, under studietiden på tre år. 

- Ett engångsbelopp på 40 000 kronor när legitimationen erhölls och därefter 

tjänstgöring inom ambulanssjukvården i Östergötland i sex månader.  

Utföraren ska verka för att den studerande ska kunna planera in arbete för att utöka sin 

månadslön utöver studiebidraget.  

I och med detta tog Socialstyrelsen och Landstinget fram nya krav för 

ambulanspersonalen. De skulle vara ambulanssjukvårdare eller legitimerade 

sjuksköterskor. Vid nyanställning av personal som aldrig arbetat inom 

ambulanssjukvården, skall ha lägst sjuksköterskeexamen och körkort i minst tre år. 

(Upphandling inom ambulanssjukvård 2000) 
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5.3.5 Kompetensförändring i den senaste upphandlingen 

 

I den senaste upphandlingen av ambulanssjukvård (UC-2008-452) som började gälla 1 

februari 2009, har Landstinget satt upp nya kompetenskrav. De skall krav som finns 

måste en utförare kunna uppfylla: 

 Personalen skall ha goda kunskaper både i svenska språket och om 

Östergötlands geografi. 

 Aktuella yrkesgrupper inom ambulanssjukvården skall vara 

ambulanssjukvårdare och legitimerad sjuksköterska. Minst en i varje ambulans 

skall vara sjuksköterska.  

 Specifik omvårdnad och behandling av patienten skall enligt Socialstyrelsens 

krav (SOSFS 1993:17) utföras av en sjuksköterska.  

 Vid nyanställning skall sjuksköterskorna vara vidareutbildad med en 

specialistutbildning. Inriktningen på utbildningen kan vara akut-, intensiv- eller 

anestesisjukvård.  

 Grundkraven för ambulanssjukvårdare vid nyanställning är 

undersköterskekompetens med en påbyggnadsutbildning inom 

ambulanssjukvård.  

Landstinget har som mål att hälften av sjuksköterskorna inom ambulanssjukvård ska 

vara specialistutbildade vid avtalsperiodens slut, det vill säga år 2014. 

 

5.3.6 Sammanfattning av yrkesrollens kompetensförändring 

 

En sammanfattning av ambulanssjukvårdarnas kompetensförändring visar att det på 

1980-talet infördes kravet undersköterska och vissa fysiska krav vid nyanställning. De 

som redan var anställda inom ambulanssjukvården erbjöds gå en utbildning i tjugo 

veckor. Under 1990-talet fick de anställda utökade befogenheter i form av personliga 

delegeringar. För att få ge läkemedel fick de anställda avlägga prov varje år. 

Socialstyrelsen tog dock ett beslut att förändra läkemedelshanteringen. De ville ha 

samma regler inom hela hälso- och sjukvården. Från 1 oktober 2005 får läkemedel bara 
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ges av legitimerad personal. Det innebär att det måste finnas en sjuksköterska i varje 

ambulans. I den senaste upphandlingen satte Landstinget upp nya krav. Vid 

nyanställning skall sjuksköterskorna vara vidareutbildade. Landstinget har som mål att 

vid avtalet slut 2014 ska hälften av sjuksköterskorna vara vidareutbildade.  

 

5.4 Upphandlingar 
 

Under 5.4 och 5.5 redovisar vi den empiri vi samlat in genom intervjuer med 

representanter från Kommunal och Landstinget.  

 

Vi har gjort två intervjuer med Kommunal. De får i den här studien representera de 

anställda och ambulanssjukvårdarnas synvinkel. Den tjänsteman vi intervjuade för 

Landstinget representerar beställaren av tjänsten ambulanssjukvård. Nedan beskriver vi 

när intervjuerna genomfördes och med vem: 

- Kommunal (090330) arbetar som ombudsman inom fackförbundet Kommunal i 

Östergötlands län. Hon arbetar med all den verksamhet som Landstinget handlar 

upp och är avtalsansvarig i länet. Hon arbetar inte direkt mot medlemmarna, 

utan har ansvar för övergripande frågor. 

- Landstinget (090417) är tjänsteman inom Landstinget sedan slutet på 1980 – 

talet. Hon satt med i ambulanssjukvårdens ledningsorganisation och hade ansvar 

för fortbildningen av de anställda inom ambulanssjukvården. Sedan 2002 arbetar 

hon i Landstingets ledningsstab inom Hälso- och sjukvårdgruppen som 

landstingsstrateg.  

- Kommunal (090424) arbetar som Kommunals ordförare för den sektionen som 

ambulanssjukvårdarna tillhör. Hon är även avdelningens ordförare i länet. Hon 

har mer direktkontakt med medlemmarna och har en övergripande helhetssyn. 

Vid upphandlingar styrs kraven utifrån hälso- och sjukvårdslagen, annan lagstiftning 

samt Socialstyrelsens föreskrifter. Sedan utgås även från hur Landstinget vill att 

verksamheten ska fungera, och hur verksamheten kan styras i den riktningen. 

Landstinget hämtar även in synpunkter från enheter som hjärtcentrum, beredskap och 
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katastrofmedicin. Ambulanssjukvården är en del av den prehospitala vården, den första 

länken i vårdkedjan. De delar av hälso- och sjukvård som bedrivs på entreprenad ska 

passa ihop med den övriga organisationen inom sjukvården. Inom Landstinget är det 

viktigt att ha sammanhållna vårdprocesser, och ambulanssjukvården måste passa ihop 

med nästa steg i vårdkedjan, det vill säga akutmottagningar och vårdcentraler.  

Inom länet finns ett flertal olika ambulansstationer som två olika entreprenörer driver. 

Landstingets mål är dock att ambulansverksamheten i Östergötland ska uppfattas som 

en enda enhetlig organisation. Det ska inte vara någon skillnad mellan 

ambulanssjukvård driven i egen regi, eller om den är utlagd på entreprenad, kraven är 

desamma. Likvärdig vård är ett nyckelbegrepp för Landstinget, och ytterst ett ansvar för 

ambulansöverläkaren, som finns på entreprenörsidan. (Landstinget 090417) 

Kommunal företräder länets samtliga ambulanssjukvårdare. De är idag, totalt i länet 

cirka 70 stycken, vilket är ungefär hälften sedan kompetenshöjningen infördes år 2005. 

Enligt Kommunal var läget innan ambulanssjukvården lades ut på entreprenad inte 

idealiskt. Personalen upplevde situationen inte helt tillfredställande, och var öppna för 

en förändring. Idag är Kommunals uppfattning att en stor del av medlemmarna skulle 

tycka att det var en fördel om Landstinget tog tillbaka ambulanssjukvården i egen regi. 

Kommunal är inte helt säkra på att det gamla systemet med Räddningstjänsten som 

utförare är bättre, även om vinstintresse skulle försvinna som finns hos en privat aktör. 

Kommunal anser dock att alla dessa upphandlingar koster oerhört mycket pengar. 

(Kommunal 090330) 

 

5.4.1 Kontraktstider vid upphandling 

 

Företrädaren för Landstinget anser att kontraktsperioderna inte ska vara för korta. Hon 

menar att det bör finnas en arbetsro och en möjlighet att utveckla verksamheten för 

entreprenörerna. 

”Det vore omöjligt att driva en väl fungerande verksamhet om perioderna 

var korta.”  

(Landstinget 090417) 



65 

 

Vilka kontraktstider som läggs in i upphandlingsunderlaget är i grunden ett politiskt 

beslut, och fastställs i slutändan av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Landstinget berättar 

att även de privata utförarna är av den ståndpunkten att kontraktstiderna inte bör vara 

för korta.  

Från Kommunals sida ses också främst fördelar med längre kontraktstider. I dagsläget 

är det vanligt med fem till sju år med ett antal optionsår. Förr upphandlades det oftare 

på mer kort sikt. För utförarna är det en stor fördel med långa kontraktstider menar 

Kommunal, då vågar de satsa på att anställa personal och göra större investeringar på 

lång sikt. Det skapar också en trygghet för de anställda när utföraren finnas på 

marknaden under ett flertal år framöver. 

”De anställda känner naturligtvis en ökad trygghet när de befinner sig i ett 

företag som känns tryggt och stabilt, och när arbetsgivaren vågar investera 

och satsa på framtiden.”  

(Kommunal 090330) 

 

5.4.2 Anställningsskydd vid upphandling 

 

Ambulanssjukvårdarnas anställningsvillkor regleras i centrala avtal. Sedan början av 

2000-talet går alla privatanställda ambulanssjukvårdare i Sverige på ett och samma 

avtal. Kommunal tycker det är bra då utförarna, både svenska och utländska, inte kan 

konkurrera med lönen i upphandlingsprocessen. 

Vid en upphandling finns paragraf 6b i Lag (1994:1685) om anställningsskydd, med. 

Där utgås från EG-direktivet 2001/23/EG, som handlar om övertagande av personal. 

Om övertagandedirektivet gäller, eller om det lyfts in i upphandlingsavtalet, måste den 

nye utföraren överta personalen utifrån direktivet. Det innebär att anställningsvillkoren 

för personalen inte kan förändras på ett år. Paragrafen är tänkt att skydda personalen vid 

en upphandling, men det är inte alltid den kan göras gällande. Det avser framförallt då 

det är fråga om uppköp från en utförare till en annan. Vid en upphandling brukar 

övertagandet gälla första gången. De åtgärder som gjorts från Kommunals sida i 

Östergötland, är att de alltid kräver att en verksamhetsövergång enligt LAS 6b ska 
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finnas med i upphandlingsunderlaget. Hitintills har Kommunal lyckats få igenom detta 

krav gentemot politiker och tjänstemän, men det kan komma att ändras framöver.  

Utan övertagandereglerna blir personalen varslad om uppsägning 12 månader innan den 

nya entreprenören ska tillträda, eller kortare, beroende på uppsägningstid. Personalen 

får sedan återsöka sina jobb, varefter det blir upp till entreprenören att bestämma 

huruvida de ska anställa någon eller inte. Situationen är mer problematisk om arbetet 

anses som okvalificerat, ett arbete som vem som helst kan göra.  

”Inom ambulans är det dock per automatik svårare att välja att anställa 

annan personal, för det finns inte så många utbildade ambulanssjukvårdare, 

speciellt inte om hänsyn tas till erfarenhet och lokalkännedom.” 

(Kommunal 090330) 

Alternativet till övertagandedirektivet är att göra en så kallad inrangering före 

övertagandet. Då inrangeras den personal som ska över till det nya företaget. Kommunal 

menar att avsikten är att personalen ska få med sig de avtal som finns med den gamla 

utföraren in i det nya företaget. Det kan gälla exempelvis lön och andra förmåner. 

Om det istället rör sig om ett rent uppköp, som i det här fallet i den västra delen av 

Östergötland, finns det ingenting i lagen som understödjer anställningsskyddet. Falck 

har genom uppköpet av Ulfab, fått de avtal som Ulfab tecknat i sin ägo. Det ger Falck 

rätten att säga upp det med tre månaders uppsägningstid.  

”Avtalet sades upp i princip direkt när de tillträdde. Förvärvet gick i hamn 

1 oktober 2008, och redan 1 november sa de upp avtalet. Det innebär att det 

inte finns något anställningsskydd för personalen på den västra sidan.”  

(Kommunal 090330) 

Undantaget är de anställda som arbetar på stationen i Åtvidaberg som tillhörde 

Valdemarsviks Ambulans, men som nu tillhör Falck. De har ett anställningsskydd på 

grund av att de är övertagna på det sättet att de skulle bli nya i Ulfab, och det innebär att 

de räknas som nyanställda i Falck. Övertagandedirektivet gäller i det här fallet i ett år 

för de anställda i Åtvidaberg. 

 



67 

 

5.4.3 Stress och oro vid upphandlingar 

 

Från Kommunal bekräftas tankarna om oron kring att vara utsatta för 

upphandlingsprocesser och nya entreprenörer.  

”Varje upphandlingstillfälle medför oro och de anställda känner att de mår 

dåligt eftersom de inte riktigt vet vad framtiden har att ge.” 

 (Kommunal 090330) 

Intervjupersonen menar att det helt enkelt är ett brett spektra av känslor som upplevs. 

Inom ambulansverksamheten i västra Östergötland var det inte speciellt oroligt enligt 

Kommunal under den senaste upphandlingsprocessen. Ulfab har haft ett gott anseende 

både hos de anställda, Kommunal och inom Landstinget. De flesta anställda verkar har 

varit relativt säkra på att de skulle få behålla Ulfab som arbetsgivare.  

Ulfab blev strax efter att de fått förnyat förtroende av Landstinget, uppköpta av Falck. 

Kommunal menar att uppköpet var betydligt mer bekymmersamt för de anställda än vad 

själva upphandlingen var, eftersom Falck på ett tidigt stadium sade upp mycket av det 

som de anställda tidigare hade haft i sina anställningsvillkor. 

Något som dock har blivit bättre, är att det i ganska lång tid i förväg presenteras vem 

som får kontraktet. Nu brukar det vara ungefär ett halvår i förväg. Förr kunde 

upphandlingsprocessen bli klar bara någon dag innan det nya avtalet skulle gälla. Då, 

menar Kommunal, levde samtliga aktörer, både utförare och anställda, i ovisshet in i det 

sista. Framförhållningen har således blivit bättre. 

”Just vid övergången när saker och ting sätts i rörelse, då finns det dock 

alltid en oro, kring hur det kommer att se ut, med lönesättning, förmåner 

och dylikt som varit kopplade till den tidigare arbetsgivaren.”  

(Kommunal 090330) 

Inom Landstinget finns en förståelse för oron som uppstår vid ett byte av utförare. De 

anställda vet inte hur saker och ting ska bli i framtiden. Intervjupersonen har en känsla 

av att oron successivt minskat därför att personalen har sett att det inte var så negativt 

farligt.  
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”De har varit med om det förut, och det vittnar också våra nya 

entreprenörer om att det har varit väldigt lugnt i personalorganisationen 

och i huvudsak positiva tongångar. Däremot har det ju varit turbulens om 

andra saker, som Socialstyrelsens krav på sjuksköterskekompetens inom 

ambulanssjukvården.” 

 (Landstinget 090417) 

Landstinget menar att ambulanssjukvården är en stor offentlig upphandling, och det 

leder ofta till byte av utförare. Vidare menar intervjupersonen att det är självklart att det 

blir chockartat för personalen de första gångerna det sker. Men hon upplever att 

personalen uppenbarligen trivs väldigt bra med sitt arbete, för personalomsättningen är 

relativt låg. 

”Personalen upplever väl att det är ett bra arbete, med bra arbetstider och 

ledigheter, och vill vara kvar i organisationen.”  

(Landstinget 090417) 

Kommunal tror att produktiviteten sjunker när yttre faktorer påverkar verksamheten på 

ett negativt sätt. Upphandlingar är för de flesta anställda en negativ faktor. Det framkom 

under intervjun att det blir mycket osäkerhet när ingen vet hur arbetsvillkoren kommer 

att förändras. För att minska osäkerheten rekommenderar Kommunal därför att den nya 

utföraren visar ett intresse för de anställda och lyssnar på dem. Det ger en positiv signal 

utåt. 

Hur en privat utförare organiserar sig har med vinstsyftet att göra. Finns det ett syfte att 

tjäna pengar måste utföraren se över organisationen. Vinstsyftet medför också ganska 

tydliga regler för vad som förväntas av de anställda. Det behöver inte bara vara en 

nackdel menar Kommunal. Har utföraren en tydlig organisation och ett tydligt ledarskap 

kan det vara bättre för personalen. 

Intervjupersonen från Kommunal påpekar att när det gäller just ambulanssjukvård, är 

personalen inte speciellt oroliga över att inte erbjudas anställning hos den nya utföraren. 

Det finns inget direkt överskott på arbetskraft med rätt kompetens. Kommunal anser 

emellertid att utvecklingen inom de sociala trygghetssystemen håller på att förändras, 

vilket innebär att det blir svårare att få a-kassa och sjukpenning. Det kan leda till att 

individen blir mer osäker och rädd om sin anställning.  
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Det kan även uppstå svårigheter då individen är rotad, och har familj, barn, släkt och 

vänner i nära anslutning till sin arbetsplats. 

”När tryggheten faller, oavsett om det handlar om ekonomi eller om det 

handlar om att det inte finns jobb på orten, hamnar individen i en otrygghet 

och mår psykiskt dåligt på ett eller annat sätt.”  

(Kommunal 090330) 

 

5.4.4 Konkreta förändringar vid upphandlingen 

 

Den upphandlingsperiod som trädde i kraft den 1 februari 2009 förde med sig 

framförallt två stora skillnader vad gäller anställningsvillkoren. 

- Det ena var uppgången i arbetstid, där personalen nu arbetar 45 timmar, mot 

tidigare 42 timmar per vecka. Det centrala avtalet ligger på 38.25 timmar per 

vecka, med möjlighet att med hjälp av jourtid gå upp till 45 timmar. 

- Den andra delen berör övertidsersättningen, där den tidigare utföraren använde 

ett system med fast tillägg för obekväm arbetstid. Detta var något som hade 

avtalats mellan Ulfab och Landstinget, där de anställda fick 84 procent i fast 

grundlön och 16 procent utgjorde obekväm arbetstid och jour. I och med Falcks 

förvärv av Ulfab, kunde de säga upp detta avtal, vilket de också gjorde. 

Tanken bakom detta menar Kommunal var att Falck ville tillämpa samma system för all 

sin personal i Sverige. Det medförde att Falck gick tillbaka till ett system med rörlig del 

för obekväm arbetstid. Enligt intervjupersonen från Kommunal är dessa förändringar 

inget som Landstinget fäster någon vikt vid, då de inte regleras i upphandlingen, utan 

det är avtal som regleras vid sidan om. Kommunal bearbetar nu Falck för att upphöra 

med rörliga ersättningar för obekväm arbetstid. De föredrar det lönesystem som Ulfab 

använde sig av. 

”Fast lön ger för de allra flesta en ökad trygghet.”  

(Kommunal 090330) 
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En annan sak som gjordes annorlunda var att tidigare hade Landstinget reglerat exakt 

hur många ambulansfordon som skulle finnas på varje ambulansstation. 

Intervjupersonen från Landstinget berättar och de i denna upphandling utgick från 

statistik som delgavs anbudsgivarna. Utförarna fick ta del av bland annat antal uppdrag 

av olika kategori fördelat över dygnet, hur organisationen såg ut i dagsläget och hur 

många ambulanser som var utstationerade. Utifrån detta fick anbudsgivarna föreslå en 

dimensionering.  

”Det stod fritt att flytta timmar mellan stationerna, däremot så fanns det en 

reservation i underlaget att det inte fick tas bort någon ambulansstation helt 

och hållet.”  

(Landstinget 090417) 

 

Resultatet blev att åtta ambulanstimmar flyttades från Mjölby till Motala. Det medförde 

skriverier i de lokala tidningarna. Landstinget bekräftar att det är väldigt känsliga frågor, 

och att det skapar en oro hos allmänheten. Ambulanssjukvården representerar en 

trygghet för befolkningen. Det är lätt att skapa oro när en ändring sker. Under intervjun 

framkom att det inom regionen inte varit några större förändringar fram till åren 2003 

och 2004. Förflyttningen av ambulanstimmar förde med sig att två anställda från 

Mjölby förflyttades till ambulansstationen i Motala. Det skapades en tryckt stämning 

bland personalen när dessa förändringar lanserades. (Landstinget 090417) 

De flyttade ambulanstimmarna är någonting som endast Landstinget styr över menar 

intervjupersonen från Kommunal. Hon berättar att den personal som måste omplaceras 

ofta tänker utifrån ett perspektiv att anställningen är på en specifik station, istället för att 

tjänstgöringen är i hela företaget. 

”Placeringen är på en station, men den kan ju alltid komma att ändras.” 

(Kommunal 090330) 

En annan förändring när det gäller den här upphandlingen är den del som rör 

kompetensen hos sjuksköterskorna. I underlaget för upphandlingen har Landstinget 

skrivit in att utföraren ska efterfråga specialistkompetens vid nyanställning. Nuvarande 

förändring vågade Landstinget inte göra förra upphandlingstillfället, eftersom de hade få 

sjuksköterskor i organisationen. 
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”Det fanns en oro för att utförarna inte skulle kunna nyrekrytera, eller 

utbilda ambulanssjukvårdare till sjuksköterskor i tid till det magiska 

datumet 1 oktober 2005.”  

(Landstinget 090417) 

I senaste upphandling finns det höjda kompetenskravet för sjuksköterskor med. Vid 

nyanställning ska sjuksköterskorna vara vidareutbildade, och vid år 2014 har 

Landstinget som mål att hälften av alla sjuksköterskor ska vara vidareutbildade, som vi 

nämnt ovan. 

 

5.5 Yrkesrollen ambulanssjukvårdare 
 

5.5.1 Reaktioner på yrkesrollens förändring 

 

Kommunal har upplevt en stor påverkan på ambulanssjukvårdarnas yrkesroll, till följd 

av kravet från Socialstyrelsen. Utförarna och Landstinget har tolkat det som att 

ambulanssjukvårdare inte får vara medicinskt ansvariga, oavsett tidigare utbildning och 

erfarenhet. Kommunal menar att det på 1990-talet fanns ett flertal ambulanssjukvårdare, 

som i praktiken har en högre utbildning än vad sjuksköterskorna har. De hade 

delegering från ambulansöverläkaren att ge vissa läkemedel. Delegeringen togs ifrån 

ambulanssjukvårdarna när kraven från Socialstyrelsen verkställdes, och det blev ett krav 

från Landstinget i upphandlingsprocessen. Det ledde till att 50 procent av de som hade 

befattningen ambulanssjukvårdare fick lämna ambulanssjukvården och ge plats åt 

sjuksköterskor. Kommunal berättar att på vissa ställen runt om i landet var den siffran 

ännu högre, då en del landsting i Sverige bara vill ha sjuksköterskor. 

”Det gör man inte här, det finns ingen sådan vilja uttalad, varken från 

arbetsgivarna eller från huvudmannen som köper verksamheten, än så 

länge, men det vet man aldrig när det kommer.” 

 (Kommunal 090330) 
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De intervjuade personerna från Kommunal rapporterar att många av de anställda 

ambulanssjukvårdarna upplever att de har fråntagits en del av sin yrkesstolthet. De har 

under många år utfört arbetsuppgifter som de tidigare har bedömts kunnat klara av 

utifrån den utbildning de har. Kommunal anser att Landstinget istället väljer att gå den 

enkla vägen och flytta arbetsuppgifter genom att byta arbetsgrupp. Arbetsuppgifter 

försvinner från ambulanssjukvårdarna, vilket av många upplevs som en ren degradering.  

”Ambulanssjukvårdarna som yrkesgrupp känner sig oerhört kränkta av 

detta.” 

 (Kommunal 090424) 

Från Kommunal finns en stor respekt för detta, och de har varit upprörda över 

situationen. De menar att rent kompetensmässigt har de rutinerade 

ambulanssjukvårdarna större erfarenhet och kunskapsnivå i jämförelse med nyutbildade 

sjuksköterskor. Kommunal uttrycker en liten förståelse för att Landstinget bara går på 

vad Socialstyrelsen har beslutat. 

”De begriper inte ett dugg vad det är för beslut de har fattat.”  

(Kommunal 090330) 

Kommunal menar att problemet som uppstår är att ambulanssjukvårdarna har 

internutbildning, men den bedöms inte tillräcklig för Socialstyrelsen. 

Ambulanssjukvårdarna är rent kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt bättre rustade 

än sjuksköterskorna, men de har inte legitimationen.  

”De har inte gått sjuksköterskeutbildningen, men de innehar en högre 

kunskap och erfarenhet än vad de som kommer ut från skolan gör.” 

(Kommunal 090330) 

Vid intervjun med Landstinget bekräftas att ambulanssjukvårdarna blev både besvikna 

och arga.  

”Det var nog många av de anställda som inte trodde att Socialstyrelsens 

krav skulle gå igenom, och att det tidigare systemet med delegering på vissa 

läkemedel skulle vara tillräckligt.”  

(Landstinget 090417) 
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Invändningarna hjälpte inte, utan Socialstyrelsens föreskrifter började gälla under 

hösten 2005. Grundorsaken enligt Landstinget var att ambulanssjukvården är en del av 

sjukvården. Det ska inte gälla särskilda regler för ambulanssjukvården i jämförelse med 

den övriga hälso- sjukvården. Landstinget menar att ambulanssjukvården är en speciellt 

utsatt verksamhet. Personen som sitter bak hos patienten arbetar ensam och har inte den 

hjälp som finns på ett sjukhus. Det finns ingen omedelbar kontakt med en läkare, därför 

sågs förändringen som en positiv utveckling.  

”En del ambulanssjukvårdare kände själva av det här, och hade redan 

påbörjat sjuksköterskeutbildning. Andra hade inte gjort det och de blev 

självklart otroligt besvikna för att de inte fick fortsätta att göra det de hade 

gjort innan.”  

(Landstinget 090417) 

Innan förändringen vårdade personalen och framförde bilen vid varannan transport. De 

kallade sig förare och vårdare. Landstinget förordar att det är patientens behov som 

avgör vem som vårdar patienten. Har patienten ett vårdbehov bör sjuksköterskan 

ansvara för patienten. n Landstinget anser dock att det är ett teamarbete. Patienten möter 

två ur personalen och bör uppfatta dem som ett team. Båda två behöver ha kunskap om 

hur vilken behandling som ska påbörjas av olika kategorier av patienter. 

”Det är inte meningen att den ena ska stå och dirigera och den andra ska 

göra jobbet utan man måste ju vara ett samtrimmat team, som jobbar ihop 

och det kräver ju då att ambulanssjukvårdaren också har mycket kunskap. I 

praktiken får de samma fortbildning inom sin organisation som 

sjuksköterskorna.” 

 (Landstinget 090417) 

Vid intervjun med Landstinget kom det fram att Östergötlands län var långsamma med 

att driva igenom förändringen med kompetenshöjning inom ambulanssjukvården. Andra 

landsting hade påbörjat detta i ett tidigare skede, och där blev inte förändringen så 

dramatisk. I Östergötland uppstod ett stort rekryteringsbehov, eftersom det skulle vara 

en sjuksköterska i varje ambulans.  
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”Samtidigt hade ju den ursprungliga personalen, ambulanssjukvårdarna, en 

mycket stor erfarenhet av verksamheten och sitt arbete i stort, som man inte 

vill negligera.”  

(Landstinget 090417) 

Landstinget såg gärna att ambulanssjukvårdarna vidareutbildade sig till sjuksköterskor 

för att täcka rekryteringsbehovet. Problem uppstod då alla inte kunde konkurrera om 

utbildningsplatserna i det reguljära systemet. Många kom inte in på grund av sina betyg, 

en del hade bara tvåårigt gymnasium. Landstinget gjorde en överenskommelse med 

Hälsouniversitetet i Linköping om ett antal uppdragsutbildningsplatser för 

ambulanssjukvårdare. Det innebar att det var samma formella krav för att vara behörig 

att söka till utbildningen, men den sökande behövde inte konkurrera med några 

betygspoäng. Själva platserna låg utöver kvoten i den reguljära utbildningen. För att det 

skulle vara möjligt att höja kompetensen bland ambulanssjukvårdarna erbjöd 

Landstinget under en period ett studiebidrag som vi nämnde ovan. 

”En hel del ambulanssjukvårdare genomgick den här vidareutbildningen, 

trots att förslaget blev ganska utskällt när det presenterades. Många tyckte 

att det var ett skambud. I efterhand har det dock varit många som uttryckt 

glädje över att man tog chansen.”  

(Landstinget 090417) 

Från Kommunal berättas om att yrkesgrupperna inte alltid har klara roller i vissa 

arbetsuppgifter. Det här leder lätt till konflikter. Kommunal har fått signaler från 

ambulanssjukvårdarna att det ibland brister i kompetensen hos sjuksköterskorna, och att 

de inte alltid sköter sitt uppdrag. Idag får inte ambulanssjukvårdarna sitta bak med 

patienten under prio1 och prio2, men vid flertal tillfällen lämnar sjuksköterskan över 

dessa uppdrag till ambulanssjukvårdaren.  

”Ambulanssjukvårdarna upplever att en del sjuksköterskor tycker det är 

roligare att köra bilen under utryckning, än att förbereda sig inför 

omhändertagandet av patienten.”  

(Kommunal 090424) 
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Kommunal bekräftar att det ibland uppstår frågor inom yrkesgrupperna kring vem som 

ska sitta bak vid vissa patienter. Ett klassiskt fall är vid förlossning, där flera 

sjuksköterskor inte velat sitta bak. Området ligger inte i deras utbildning. 

Ambulanssjukvårdarna har gått en internutbildning i förlossning. Ska den med mest 

erfarenhet eller den som har legitimationen ansvara för patienten? Det här menar 

Kommunal skapar förvirring och osäkerhet. Kommunals uppfattning är att 

ambulanssjukvårdarna alltid tänker på patienten bästa. De täcker upp för de uppdrag de 

upplever att det brister i erfarenhet och kompetens hos sjuksköterskan. 

”På så sätt döljs den osäkerhet som finns inom en yrkesgrupp så att det inte 

kommer till någons kännedom. Sjuksköterskan kan ju ändå skriva och 

signera journalen, så att allt ser ut att ha gått rätt till. 

Ambulanssjukvårdarna skyddar därmed en yrkesgrupp som har fått de 

arbetsuppgifter de själva haft under en lång period.”  

(Kommunal 090424) 

 

5.5.2 Kan yrkesrollen stärkas? 

 

Kommunal menar att de måste arbeta för att kvalitetssäkra yrkesrollen i framtiden. En 

kompetensbeskrivning för ambulanssjukvårdarna kan stärka deras yrkesidentitet. 

Kommunal vill skapa ett annat ansvarsområde nu när ambulanssjukvårdarna inte får ge 

läkemedel genom delegeringar och vara medicinskt ansvariga. För ett antal år sedan 

försvann de rena befattningsbeskrivningarna som fanns för varje tjänst. Nu har frågorna 

åter aktualiserats. Kommunal kämpar för att ambulanssjukvårdarna ska få en annan 

slags yrkesidentitet. 

”Kommunal anser att finns det en som är medicinsk ansvarig i ambulansen, 

kan det också finnas en som är tekniskt ansvarig. Det är här 

ambulanssjukvårdarna kommer in. Då får de ha ansvar och styra över vem 

som ska köra bilen, hur den ska hanteras och så vidare.”  

(Kommunal 090330) 
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Det krävs en ny yrkesbeskrivning för ambulanssjukvårdarna. Det bör skrivas ner en 

tydlig arbets- och kompetensbeskrivning om vilket ansvar de har och vad som ska ligga 

i deras kompetensområde. Kommunal kallar det för tekniska rader. I den nya 

kompetensbeskrivningen kan de vara ansvariga för ambulansen, all utrustning, 

bilkörning och till exempel för handräckning av läkemedel. Kommunal tror att 

konflikterna minskar om arbetsfördelningen blir tydlig mellan de olika arbetsgrupperna. 

”Det blir svårare att glida mellan vad yrkesgrupperna får göra och rollerna 

blir klarare. Blir rollen tydlig är det en kvalitetssäkring i sig.”  

(Kommunal 090424) 

En kompetensbeskrivning klargör på ett tydligare sätt vad som ligger i 

ambulanssjukvårdarna yrkesroll. Kommunal anser att det är viktigt att sträva däråt, 

annars finns risken att det i framtiden inte finns några ambulanssjukvårdare kvar. Falck 

har också visat ett intresse i den här frågan. 

”Utföraren känner givetvis en oro för att Landstinget i kommande 

upphandlingar kommer att ställa kravet på att det ska vara endast 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i bilarna.”  

(Kommunal 090330) 

De intervjuade personerna från Kommunal rapporterar om en viss oro på grund av de 

ändrade kompetenskraven för ambulanssjukvårdarna. Den ilska som framfördes då 

besluten först presenterades har senare ersatts av en viss resignation. För att möta 

förändringen förordar Kommunal ett aktivt arbete för att stärka yrkesidentiteten.  

”Det skulle nog behövas i många yrken, att man gör en identifikation på 

vad man har för jobb och det ska inte vara något som kan utföras utav alla. 

I många upphandlingar inom kommuner och landsting, och även i samhället 

i stort, så nedvärderar man vissa jobb.” 

 (Kommunal 090330) 

Landstinget har den uppfattningen att ansvaret att se till att ambulanssjukvårdarna har 

en kompetensutveckling ligger hos entreprenörerna. Landstinget tycker att det är viktigt 

att poängtera att båda yrkesrollerna behövs. Ambulanssjukvården bör ses som ett 

teamarbete. Hur entreprenören väljer att organisera sig och hantera arbetsfördelningen 
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är deras ensak. Bara de följer de avtalet, och de krav som lagar och förordningar ställer, 

är Landstinget nöjda. 

”Naturligtvis har entreprenörerna ett stort ansvar för att det ska ske en 

positiv utveckling på den här fronten. På så sätt kan den här yrkesrollen 

stärkas, och ambulanssjukvårdarna känner att de är en viktigt bit, viktiga 

medarbetare, med speciell kompetens.” 

 (Landstinget 090417) 

 

5.5.3 Yrkesrollen i framtiden 

 

Landstinget har som mål att hälften av alla sjuksköterskor ska vara vidareutbildade vid 

nästa upphandling. I intervjun framkom det från Landstinget som ett rimligt krav. 

Sjuksköterskor finns redan i organisationen, och en del är redan vidareutbildade. 

Landstinget tror inte att ambulanssjukvårdarna behöver vara oroliga inför framtiden. I 

dagsläget finns det inget som tyder på att det ska vara två sjuksköterskor i varje bil, och 

att yrkesrollen ambulanssjukvårdare skulle försvinna. Enligt Landstinget finns inga 

tecken på att kategorin inte skulle finnas kvar. 

”Kanske blir det så att ambulanssjukvårdarna får ta ansvar för liggande 

sjuktransporterna när den införlivas i verksamheten nu senare under 

sommaren, det är i dagsläget svårt att säga.” 

 (Landstinget 090417) 

1 juli 2009 ska ambulanssjukvården i Östergötland ta över liggande sjuktransporter i 

länet. Det har tidigare skötts av taxibolagen. Nu har Landstinget höjt kompetenskraven 

till ambulanssjukvårdare och undersköterska i upphandlingen. Intervjupersonen från 

Kommunal rapporterar att det finns ett hot att de liggande sjuktransporterna bemannas 

med ambulanssjukvårdare, vilket kan medföra att yrkesgruppen försvinner från 

ambulanserna. Personen berättar att det även finns en optimism att det leder till att 

yrkesrollen utökas och blir tydligare. Landstinget vill göra det till en rotationstjänst. 

Kommunal ser dock att det är svårt för en undersköterska som anställs för att köra 

liggande sjuktransporter, att tjänstgöra inom ambulanssjukvården. 
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”Oftast saknas ambulanssjukvårdarutbildningen, och då brister det i det.” 

(Kommunal 090424) 

Landstinget anser att det blir en kompetenshöjning på de liggande sjuktransporterna nu 

när de höjer kravet. De tror även att det kan vara en fördel då det möjliggör en 

effektivisering av verksamheten. Det kan vara en chans för entreprenörerna att utnyttja 

personalen effektivt. Anställda som haft en hård belastning under en period, kan rotera 

och ha en lättare tjänst.  

”Landstinget ser det som ett bättre utnyttjande av kompetenser tillsammans 

med en kvalitetshöjning.”  

(Landstinget 090417) 

Det största hotet för ambulanssjukvårdarna är att det i en framtida upphandling blir ett 

skall - krav att ambulanssjukvården ska bemannas med en grundutbildad sjuksköterska 

och en specialistutbildad. Kommunal tror idag inte att det blir verklighet. 

”Vi måste idag jobba framåt som om det inte skulle bli verklighet.” 

(Kommunal 090424) 

Det kostar extra att anställa högre kompetens. Kommunal menar att det inte behöver 

vara en sjuksköterska som framför bilen och är ansvarig för tekniska rader. Men allt 

beror på vad Landstinget i framtiden har för synsätt på kompetens inom 

ambulanssjukvård. Ledarskapet hos utförarna kommer också vara en viktig del för 

ambulanssjukvårdarnas framtid. De måste se individen och utveckla kompetensen för 

att yrkesgruppen ska finnas kvar. 

Det är lätt så att är man sjuksköterska själv, vill man bara ha sjuksköterskor 

i organisationen.”  

(Kommunal 090424) 

Intervjupersonen från Kommunal tror att det här skapar mer oro inom yrkesgruppen 

ambulanssjukvårdare än risk för byte av utförare.  

”Byte av utförare är en annan sorts oro. Det är mer hur allt löser sig 

praktiskt med arbetstider och så vidare.”  

(Kommunal 090424) 
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Det är svårt att få tag i semestervikarier till ambulanssjukvården. Att få tag i 

ambulanssjukvårdare är ännu besvärligare. Utförarna har praktiskt taget inte anställt 

några ambulanssjukvårdare under 2000-talet, vilket gör att föryngringen inom yrket är 

mycket låg. De som är anställda som ambulanssjukvårdare har uppemot tjugo 

anställningsår bakom sig. För att utbilda sig till ambulanssjukvårdare finns det idag bara 

en utbildning, och den ligger i Örebro. Kommunal anser att ett av de viktigaste besluten 

är att få till en utbildning i Östergötland. Risken finns annars menar de, att 

ambulanssjukvårdarna sakta men säkert slussas ut fån ambulanssjukvården, för att 

återväxten är för låg.  

Kommunal är också besvikna på utförarna på grund av att det blir färre 

ambulanssjukvårdare inom ambulanssjukvården. När en ambulanssjukvårdare slutar 

konverteras tjänsten och en sjuksköterska anställs. Det här har skett utan förhandling 

med de fackliga parterna. Kommunal anser att det är ett hot mot yrkesgruppen. För 

framtiden tror också Kommunal att ambulanssjukvårdarna måste få ett tydligt 

ansvarsområde och känna sig behövda.  

”Det kan inte fortsätta som det har varit det senaste decenniet att de blir 

ifrågasatta hela tiden.”  

(Kommunal 090424) 
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6. Analys 
 

 

I analysen återkopplas till de teorier vi valt, och sedan används dessa för att analysera 

det aktuella fallet. Analysen följer den uppställning som användes i teorikapitlet, för att 

läsaren lättare ska få en överblick över vår studie.  

 

6.1 Offentlig sektors förändring 

 

Ambulanssjukvården var tidigare helt offentligt organiserad. Landstinget blev 

huvudman under 1960-talet, och hade då ansvar för hela verksamheten. Många 

landsting lade dock ut verksamheten på entreprenad redan då, med Landstinget som 

beställare och Räddningstjänsten som utförare. Landstinget har således aldrig, med ett 

fåtal undantag som vi fått bekräftade från landstingsledningen, drivit verksamheten helt 

i egen regi. När ambulanssjukvården låg under Räddningstjänsten var dock 

produktionsutförandet offentligt, eftersom Räddningstjänsten var en del av den 

kommunala verksamheten. Tjänsten upphandlades och finansierades av Landstinget, 

men som vi har kunnat tolka det via våra intervjuer så sköttes det i stort sett på ett 

löpande kontrakt. 

Med tiden blev dock ambulanssjukvården en mer tekniskt avancerad verksamhet, med 

vårdinsatser på plats och på väg till sjukhusen. Landstinget började då efterstäva en 

högre utbildningsgrad inom ambulanspersonalen. Samtidigt började strukturen på den 

offentliga sektorn förändras i sin helhet, som Christensen et al (2005) beskriver det, där 

offentliga verksamheter började röra sig mer mot en struktur som liknade den privata 

sektorn genom New Public Management – NPM. Offentliga verksamheter började 

läggas ut på entreprenad till privata utförare, för att beställaren skulle få en effektivare 

verksamhet och bättre kostnadskontroll. Beräkningen för Östergötland var att kunna 

spara 12 procent av kostnaderna vid den första offentliga upphandlingen 1994. Nu 

uppstod alltså vad Christensen et al (2005) kallar en blandform i produktionsutförandet, 

med offentlig huvudman i Landstinget, offentlig finansiering genom skattemedel men 

en privat entreprenör som står för produktionsutförandet. Landstinget använder sig av 
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en beställar- och utförarmodell, denna kan kopplas till de byggstenar som Sundin och 

Rapp (2006) pekar på vid offentlig sektors förändring och privatisering. 

Sundin och Rapp (2006) menar att ägande, ledning, finansiering, och reglering är 

grundstenar som ska förändras när en verksamhet ska gå från offentlig till privat. Denna 

teori kan jämföras med Christensen et als (2005) teori kring offentliga verksamheter 

som blir till blandformer. I och med att Landstinget och Socialstyrelsen inte släpper 

taget kring ledning och reglering, samt att vi har en offentlig finansiering, kommer 

verksamheten alltid att befinna sig i en så kallad blandform. I beställar- och 

utförarmodellen är det också viktigt att slå fast vem som har ansvaret för utvecklingen 

av verksamheten. Vi har vid våra intervjuer fått bilden av att Landstinget på ett tydligt 

sätt lägger över detta ansvar på entreprenören, samt att de ger spelrum för att göra 

långsiktiga investeringar genom att ha längre kontraktstider. Detta anser vi vara ett 

riktigt beslut, och vi finner stöd hos Tillmar (2007), som pekar på vikten av längre 

kontraktstider för att stärka investeringsviljan och skapa en långsiktigt hållbar 

verksamhet. Från Kommunals sida håller de med om att det är bra med en långsiktighet, 

där företaget vågar satsa på verksamheten och sin personal. 

Att länet blev uppdelat i två verksamhetsdelar vid den senaste upphandlingen var ett 

planerat beslut från den politiska sidan. Tanken var att få en konkurrens mellan olika 

aktörer, och på det sättet motverka att en aktör fick monopol i länet. Dessa tankar 

bekräftas från såväl Landstinget som från Kommunal. Det rör sig dock fortfarande om 

två stora företag och vi har i våra intervjuer fått uppgifter om att beslutsvägarna 

gentemot entreprenörerna blivit längre. Det kan tyckas märkligt, då det enligt Ekstedt 

och Sundin (2006) tenderar att vara offentligt drivna verksamheter som får kritik för att 

vara allt för byråkratiska. 

 

6.2 Förändring och motivation 
 

Det har skett stora förändringar inom ambulansverksamheten över de senaste 

decennierna. Kopplat till den figur som Hatch (2002) ställer upp med förändringstakt 

och komplexitet, kan vi se att verksamheten rört sig mot en hög komplexitet, samt en 

högre förändringstakt. Personalens situation skulle således ha blivit mer osäker. Under 
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våra intervjuer har vi fått bilden av att osäkerheten definitivt blivit större, samt att 

personalen upplever oro vid upphandlingarna. De längre kontraktstiderna har dock 

kunnat bidra till en lägre förändringstakt. Entreprenören ges en möjlighet att arbeta mer 

på lång sikt, vilket vi anser dämpar osäkerheten. 

Lindmark och Önnevik (2006) talar om att individer upplever förändringar på olika sätt. 

Det som vissa upplever som spännande och inspirerande upplever andra som 

påfrestande. Det stämmer väl in på den information vi fått genom våra intervjuer. 

Osäkerheten finns där, helt klart, dock är den ytterst individuell. Vidare pekar Lindmark 

och Önnevik (2006) på god kommunikation kring en förändring. Förr var 

kommunikationen kring upphandlingarna sämre, besked om vem som vunnit lämnades 

sent och de anställda stod långt ifrån beslutsfattarna. Under våra intervjuer har vi fått 

bilden av att det här har blivit bättre, med bättre kommunikation utåt och besked om ny 

entreprenör i god tid. Dessutom har vi fått en bild av att de anställda, genom sina 

fackliga företrädare kan vara med att påverka vad som ska tas upp i 

upphandlingsförhandlingarna, men att denna möjlighet inte utnyttjas så mycket som den 

kunnat göra. 

 

6.3 Förändring i kompetens 

 

Inom ambulansyrket har det formella kompetenskravet höjts. ”Det har varit en lång resa 

för de här killarna och tjejerna” kan anses som ett speglande citat som framkom under 

våra intervjuer. Från att varit en del av Räddningstjänsten, där ambulanspersonalen 

växlade mellan brandkårtjänst och ambulanstjänst, med bara några veckors utbildning, 

till strikta krav på kompetens från Socialstyrelsen. Socialstyrelsens mål har varit att 

skapa likformiga regler för hela hälso- och sjukvården, oavsett om det rör 

ambulanssjukvården eller ett traditionellt sjukhus. Konsekvensen för länets 

ambulanssjukvårdare blev att de inte längre fick vara medicinskt ansvariga, samt att de 

delegeringar de tidigare haft togs tillbaka. Här kan vi alltså se ett tecken på att det 

Isaksson och Ljungqvist (1997) kallar formell kompetens är det som premieras.  

Den här förändringen innebar en stor besvikelse och en känsla av att bli degraderad 

bland ambulanssjukvårdarna. För att få tillbaka sina gamla arbetsuppgifter, ser vi en 
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möjlighet, där de kan söka en utbildningsplats på högskolan. Vi tror dock att det inte är 

helt enkelt, eftersom betygskrav och begränsat antal platser kan utgöra ett hinder. Det 

känns ju kanske inte heller så motiverande att gå igenom en treårig utbildning när 

individen redan besitter stor praktisk kunskap på området. Den praktiska kunskapen är 

del av en helhet (Keen 2002) och den är helt klart viktig, en ökad fokusering på endast 

formell kunskap kanske således inte är helt optimal.  

Tidigare har Landstinget bidragit med utbildningspremier och ordnat utbildningsplatser 

för att styra utvecklingen av kompetensen inom ambulanssjukvården. Någon liknande 

satsning verkar inte vara aktuell i dagsläget. Vem ska då ta ansvaret för 

kompetenshöjningen sjuksköterska till vidareutbildad sjuksköterska? Från Landstingets 

sida verkar det finnas en vilja att lägga detta ansvar på entreprenören, som då kan göra 

detta genom nyrekrytering. Vi tror dock att entreprenörerna kommer få svårt att 

konkurrera om de här personerna, eftersom vidareutbildade sjuksköterskor är en mycket 

eftertraktad yrkeskategori. 

Vidare kan det diskuteras kring motivationen att vidareutbilda sig om arbetstagaren i 

dagsläget är ambulanssjukvårdare. Beroende på ålder och familjesituation kan det vara 

svårt att ta steget. Ett flertal av dem har bara ett tvåårigt gymnasium, och måste således 

börja med att läsa in den grundläggande behörigheten till högskolan. Dessutom är 

lönemotivationen för att ta det här steget relativt litet om individen väger in att ta en 

studieskuld för att bekosta utbildningen. 

Inom liggande sjuktransporter ville Landstinget öka kompetensen hos personalen 

genom att införa ett kompetenskrav på undersköterska i senaste upphandlingen. Här 

skulle det således kunna finnas ett rekryteringsbehov av nyutbildade 

ambulanssjukvårdare. 

 

6.4 Stress och upphandlingar 

 

Något som en utomstående betraktare kanske inte tänker på är att ambulanssjukvården 

varit utlagt på entreprenad ända sedan 1960-talet. Det finns dock en betydande skillnad 

mellan nu och då. När Landstinget gav uppdraget till Räddningstjänsten var ju tjänsten 
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helt i offentlig regi, även om huvudman och utförare inte var samma aktör. När tjänsten 

sedan började läggas ut till privata aktörer kom en osäkerhetsfaktor in i bilden, med 

återkommande byte av arbetsgivare för de anställda. Genom intervjuerna med 

Kommunal fick vi en inblick i hur processen såg ut för de anställda under de första 

upphandlingarna. Där fick de veta vilken den nya arbetsgivaren var med väldigt kort 

varsel, samtidigt som verksamheten skulle rulla på dygnet runt. Vi kan alltså här se en 

klar brist på vad både Aronsson (2008) och Levi (2000) skulle kalla för kontroll. Dålig 

inblick och kontroll över sin arbetsmiljö skapar en obalans och blir då en källa till stress 

och oro enligt Aronsson (2008). 

Just den här osäkerheten kring vad framtiden har att utvisa och vem som blir den nya 

arbetsgivaren bekräftas både från Landstinget, och från de fackliga representanterna på 

Kommunal. Dock är uppfattningen att effekterna är högst individuella och dessutom 

verkar de ha haft en tendens att mattas av, allt eftersom arbetstagarna blivit mer van att 

arbeta under de här omständigheterna. Under våra intervjuer har vi fått uppfattningen av 

att det finns flera faktorer som bidrar till en hög trivsel och en låg personalomsättning 

bland de anställda. 

För att trygga villkoren för de anställda vid en övergång mellan entreprenörer har 

övertagandeperspektivet, Lag (1994:1685) om anställningsskydd, § 6b, funnits med i 

upphandlingsunderlaget. Det ser vi som en bidragande faktor till ökad kontroll för de 

anställda, eftersom de då enligt lag får ha kvar sina anställningar i minst ett år. Från 

Kommunals sida påpekas att de alltid går in och kräver paragraf 6b i underlaget, men att 

politikerna har börjat motarbeta dem mer på den punkten den senaste tiden. Hur det 

kommer se ut på den här punkten i fortsättningen är det ingen som vet i dagsläget. Vi 

ser dock ingen överhängande risk för att just ambulanspersonalen skulle lida av att 

kriteriet försvann. De besitter en kompetens, erfarenhet och lokalkännedom som är svår 

att ersätta på kort varsel. Här kommer vi alltså återigen in på parallellerna kring 

kvalificerat/okvalificerat yrke. Det här är också tankar som bekräftats från Kommunal, 

där yrkeskategorier som ses som okvalificerade med en svagare yrkesidentitet, ligger 

sämre till vid övertagande, då de ses som lättare att byta ut. 

Aurell (2001) pekar på ett ifrågasättande av kompetens, exempelvis inom 

städverksamhet, där det oftast föreligger en tendens till allmän uppfattning och tro att 

”alla kan städa”. Just det citatet framkom även under en intervju med en av de fackliga 
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representanterna, som förkastade det här påståendet samtidigt som de bekräftade att de 

stött på uppfattningen där ”de tror att alla kan städa”. Befinner sig individen i en 

yrkeskategori där yrkesidentiteten är svag, ökar beroendet av 6b i LAS, annars riskerar 

arbetstagaren att försvinna i en övertalighet. Boken som Sundin och Rapp (2006) skrev 

om städerskorna som försvann är ett bra exempel på det. Att ses som okvalificerade bör 

dock inte vara något större orosmoment för ambulanssjukvårdarna. De har som sagt har 

en hel del formell utbildning som de fått internt och även en hög grad av praktiskt 

kunnande.  

När stressen i yrket diskuteras anser vi att det är mest lämpligt att fokusera på stressen 

kring upphandlingar, och den brist på det som Aronsson (2008) och Levi (2000) 

benämner kontroll. Stressmoment, eller stressorer som Aronsson (2008) benämner dem, 

rörande arbetets beskaffenhet för en ambulanssjukvårdare är ingen faktor vi tänkte 

beröra här. Klarar arbetstagaren inte av att arbeta under stark press och se skadade 

människor tror vi att han eller hon är inom fel yrkeskategori. 

Den negativa effekt som vi kan se på yrkesidentitet utifrån upphandlingar är främst 

kopplat till osäkerheten i anställningsavtal och dylikt. En faktor som har eliminerats är 

lönenivåerna, där samtliga ambulanssjukvårdare ligger på samma avtal i hela landet. Att 

konkurrera med lön torde således inte vara aktuellt. Det finns dock utrymme att ändra i 

framtida upphandlingar, då specifikt förändringar i jourtid och obekväm arbetstid. 

Därför tror vi att det finns en möjlighet att villkoren försämras i framtiden. Detta är 

dock något som ligger långt fram i tiden då nuvarande upphandlingsperiod är på fem år, 

plus två optionsår. 

 

6.5 Identitet och skapande av professioner 

 

6.5.1 Identitet 

 

Inom ambulansverksamheten har den tekniska och den medicinska utvecklingen gått 

starkt framåt under de två senaste decennierna. Kraven på formell utbildning har ökat, 

genom kravet på en legitimerad sjuksköterska per ambulans. Det har medfört att 

yrkesidentiteten för ambulanssjukvårdare har försvagats jämfört med kollegor med 
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sjuksköterskekompetens. Den systematiska teoribiten finns där, med en 

undersköterskeexamen samt specifika fortbildningar som getts av arbetsgivaren. Den 

stora bristen ligger istället i auktoriteten. Ambulanssjukvårdarna har ingen formell 

legitimation på samma sätt som sjuksköterskorna, och det finns inga andra fastställda 

ramar eller befattningsbeskrivningar. En nyckel till att stärka yrkesidentiteten anser vi 

skulle kunna vara en återgång till befattningsbeskrivningar. Från Kommunals håll 

påpekas att det här tidigare var något som entreprenörerna gick bort ifrån, men nu 

verkar det vara på väg tillbaka i verksamheterna igen. 

I intervjuerna med både Kommunal och Landstinget talas det om att entreprenörerna i 

Östergötland har börjat arbeta med framtagandet av arbetsbeskrivningar för 

ambulanssjukvårdare. Från Kommunals håll ses denna utveckling som mycket positiv. 

Landstinget å sin sida ser inget negativt i det hela, men anser att det har fungerat bra 

utan denna typ av formella beskrivningar. Vi tror dock att en tydligare rollfördelning, 

med en uttalad befattningsbeskrivning torde kunna stärka ambulanssjukvårdarnas 

yrkesidentitet, och därigenom gå mot skapandet av en profession. Skulle de få en tydlig 

befattningsbeskrivning skulle detta ge en tydligare gränsdragning mot sjuksköterskorna. 

Den tanken har vi också fått bekräftad från Kommunal. De menar att medlemmarna 

behöver en tydligare bild av vad som ligger i deras yrke, och vad som ligger inom deras 

kompetensområde. Allt för att motverka att identiteten försvagas och yrket ses som 

något som kan utföras av alla. Här kan vi dra paralleller mot städyrket, och Aurells 

(2001) teorier kring städerskor och så kallade kvalificerade och okvalificerade yrken. 

En stor skillnad i det senaste upphandlingsunderlaget är att ansvaret för de liggande 

sjuktransporterna läggs över på samma entreprenörer som sköter 

ambulansverksamheten. Ett införlivande av de liggande sjuktransporterna inom 

ambulansverksamheten skulle ur vår synvinkel kunna tolkas som både positivt och 

negativt för de anställda. Vad gäller anställningstryggheten torde det vara positivt. 

Entreprenadföretagen kommer få en utökad verksamhet och ett större personalbehov. 

Ställs kravet ambulanssjukvårdare kommer det framöver att finnas ett rekryteringsbehov 

och de ambulanssjukvårdare som redan finns inom företaget bör få behålla sina 

anställningar. Här ser vi stora möjligheter till en tydligare roll och stärkt yrkesidentitet 

för ambulanssjukvårdarna. De skulle få ett utökat ansvarsområde, samtidigt som det 

finns ett formellt kompetenskrav, därigenom stärks individernas yrkesidentitet.  
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Det som dock kan tänkas ske är en ökad klyfta mellan de två yrkesgrupperna. Liggande 

sjuktransport uppfattas vara ett mer okvalificerat yrke än att arbeta inom 

ambulanssjukvården. Börjar det dessutom komma in fler vidareutbildade sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvården kommer det bli ett större glapp i den formella 

kunskapsnivån. 

Ett mål som vi har sett från Landstingets sida är att de vill möjliggöra en rotationstjänst 

mellan ambulanssjukvården och liggande sjuktransport. Här ser vi ett potentiellt 

problem. En ambulanssjukvårdare skulle med enkelhet kunna köra liggande 

sjuktransport, men en nyanställd undersköterska som rekryteras till sjuktransporterna 

tror vi har svårare att ta steget i andra riktningen. Annars tror vi att det är det en bra idé 

att rekrytera nya ambulanssjukvårdare, om Landstingets nu vill se yrkesgrupperna 

interagera som team med en ambulanssjukvårdare och en sjuksköterska som arbetar 

tillsammans på en ambulans. Teamarbetet menar vi bör rimligtvis motverka klyftor 

mellan yrkesgrupperna. 

Hur ska entreprenörerna i framtiden lösa rekryteringsfrågan? Behövs det nya typer av 

utbildningsprogram? Vid intervjuerna med Kommunal framkom det att det har varit 

svårt att rekrytera ambulanssjukvårdare. En orsak har varit att det bara finns en 

utbildning i hela landet, lokaliserad i Örebro. En annan anledning anser vi är att 

landstingen efterfrågar mest sjuksköterskor och konverterar ambulanssjukvårdarnas 

tjänster, vilket kan ha stor inverkan. Individer som i framtiden vill arbeta inom 

ambulanssjukvården tror vi kan känna sig osäkra på om yrkesrollen kommer att finnas 

kvar. Att gå en utbildning till ambulanssjukvårdare i två år kan kännas osäkert. Vi 

tycker att ambulanssjukvårdarutbildningen bör ha en tydligare profilering mot 

universitet. Idag är Örebro ett universitet, men det bör startas upp fler utbildningar inom 

landet som bör knytas till andra universitet för att klara framtidens rekryteringsbehov. 

Vi tror även att någon form av kvalificerad yrkesutbildning, KY, som är kopplad till 

liggande sjuktransport skulle vara bra för yrkesrollen. 
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6.5.2 Professioner 

 

Lindgren et al (2001) pekar på att starka yrkesidentiteter kan leda till skapandet av 

professioner. Professionerna styrs av den vetenskapliga utvecklingen, formella 

utbildningskrav och generell samhällsutveckling. Dessa tre faktorer bidrar över tiden till 

en process av ökad och minskad professionalisering. Det finns fyra punkter som 

kännetecknar en stark profession: Systematisk teori, auktoritet, yrkesmässig autonomi 

och etik. Även Alvesson (2006) pekar på dessa kriterier som tecken på en profession. 

Det bildas på något sätt ett egenintresse inom yrkesgruppen för att förhindra andra 

tillträde till ett yrke och vissa arbetsuppgifter.  

Inom ambulanssjukvården finns tre olika yrkeskategorier. Dessa fastslog vi i 

inledningskapitlet som ambulanssjukvårdare, sjuksköterska och vidareutbildad 

sjuksköterska. Ingen av dessa yrkeskategorier kan fullt ut klassas som en profession 

enligt Lindgren et als (2001) definition. Inte heller Alvesson (2006) ser dem som rena 

professioner, utan menar att endast läkare och tandläkare inom vården når upp till detta. 

Sjuksköterskorna har dock kommit långt i sitt arbete, och strävan efter att stärka sin 

identitet och gå mot en renodlad profession. De slår både uppåt mot läkarna och nedåt 

mot undersköterskorna, och har länge haft en välorganiserad facklig verksamhet inom 

Vårdförbundet. Ambulanssjukvårdarna ingår i Kommunal, och samsas där med ett 

flertal andra yrkesgrupper, vilket inte ger samma slagkraft.  

Hotet för ambulanssjukvårdarna förefaller således vara sjuksköterskorna. 

Upphandlingsprocessen och nya utförare är sekundära, det är kompetenskravet som är 

nyckeln. Sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården har kunnat stärka sin identitet 

avsevärt på bekostnad av ambulanssjukvårdarna. Dessutom är de nära att klassas som en 

ren profession, med strikta kompetenskrav för legitimering. Lindgren et al (2001) pekar 

på att läkare ofta är den yrkesgrupp som ofta får utgöra exempel för en profession. I 

litteraturen har vi funnit att detta är en utbredd exemplifiering. Sjuksköterskornas 

målmedvetna arbete har dock tagit dem närmare kriterierna för en ren profession. 

Ambulanssjukvårdarna strävar efter att stärka sin position, de fackliga representanterna 

på Kommunal arbetar för att på något sätt ta igen den mark som förlorats. Det är tydligt 

att Socialstyrelsen och Landstinget strävar efter högre formell kompetens bland de 

anställda. Kommunal vill istället undvika en negligering av de praktiska kunskaperna 
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som finns hos ambulanssjukvårdarna. Alvesson (2006) pekar också att det ofta råder ett 

glapp mellan akademisk utbildning och praktiska kunskaper i yrkeskategorier som 

sjuksköterskor och poliser. Den degradering som skett av ambulanssjukvårdarna ses 

därför som lite ogenomtänkt. Den praktiska kunskapen bör inte kastas bort. 

Vad leder då den ökade professionalismen till i verksamheten? Yrkeskategorier som 

anses som svagare vill stärka och höja sin status. En sådan höjning sker dock enligt 

Alvesson (2006) alltid på bekostnad av någon annans villkor och position. Detta blir 

uppenbart i ambulanssjukvården. Sjuksköterskornas stärkta identitet och plats i 

organisationen, där ökade akademiska kunskaper värdesätts högst, har gått ut över 

ambulanssjukvårdarna som fått ta sig an mindre kvalificerade arbetsuppgifter. I fallet 

med de liggande sjuktransporterna är det taxiförarna som får kliva åt sidan när kravet på 

ökad kompetens lades in i upphandlingen. 
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7. Studiens resultat 
 

 

I detta kapitel redogörs för de resultat och slutsatser vi kommit fram till genom vår 

analys. Analysen kopplas till studiens syfte och frågeställning som besvaras. 

 

7.1 Besvarande av frågeställning 
 

Under 2008 pågick en ny upphandling av ambulanssjukvården i Östergötland. Den 

nya upphandlingen trädde i kraft 1 februari 2009. 

o Vilka konkreta förändringar innebar det för personalen? 

De konkreta förändringarna som genomfördes var en ökning av arbetstiden till 45 

timmar i veckan, och en övergång från fast till rörlig lön för obekväm arbetstid. Det 

skedde också en omflyttning av ambulanstimmar från Mjölby till Motala.  

Dessutom kom förändrade kompetenskrav från Landstinget, som innebär att de har en 

målsättning att 50 procent av sjuksköterskorna ska vara vidareutbildade vid 

upphandlingsperiodens slut, det vill säga 2014. Även vid nyrekrytering av 

sjuksköterskor ställs kravet att de ska vara vidareutbildade.  

o Är upphandlingar en orsak till stress och oro hos personalen? 

Upphandlingar är definitivt ett stressmoment för de anställda. En brist på kontroll över 

situationen är helt klart ogynnsam för arbetsklimatet. Genom våra intervjuer har vi dock 

fått bilden av att stressen och oron är högst individuell, samt att den gradvis har minskat 

över tiden. Det här problemet bör dock inte negligeras, men det är inte stressen från 

upphandlingar som är ambulanssjukvårdarnas största problem. 

 

Hur har de återkommande upphandlingarna påverkat ambulanssjukvårdarnas 

yrkesidentitet i organisationen? 

Det som genom upphandlingarna gett en påverkan på yrkesidentiteten, härrör då 

framförallt till att Landstinget, genom upphandlingsunderlagen, drivit fram förändringar 
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i samband med nya upphandlingsperioder. De förändringar som genomförts berör då 

framförallt kompetenskraven vilket leder oss in på vår nästa fråga. Dessa krav har ju 

bidragit till att sjuksköterskornas identitet har stärkts i förhållande till 

ambulanssjukvårdarna, eftersom akademisk kunskap premierats. 

 

Hur har de förändrade kompetenskraven påverkat ambulanssjukvårdarnas 

yrkesidentitet och hur kommer framtida krav påverka deras roll i organisationen? 

Kompetenskravet har gjort att sjuksköterskorna tagit över delar av 

ambulanssjukvårdarnas arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna är idag de medicinskt 

ansvariga. Det här har varit den största faktorn i identitetsförändringen för 

ambulanssjukvårdarna. Sjuksköterskorna har stärkt sin identitet i organisationen och 

gått mot en tydligare typ av profession, medan ambulanssjukvårdarnas yrkesroll har 

försvagats. Från Kommunal vill de se ett återinförande av renodlade 

befattningsbeskrivningar. En av beskrivning av vad som ligger i deras yrkesroll skulle 

definitivt kunna stärka yrkesgruppen. Det bidrar samtidigt till en undanträngning av en 

annan yrkesgrupp. Detta aktualiseras när verksamheten utökas med de liggande 

sjuktransporterna, och ett ökat kompetenskrav ställs på den verksamheten. Då skapas en 

undanträngning av de som tidigare skött de arbetsuppgifterna, det vill säga taxibolag 

och taxiförare.  

Framtida krav med ännu högre akademiska krav lär på samma sätt ännu tydligare 

försvaga ambulanssjukvårdarnas ställning i jämförelse mot sjuksköterskorna. När fler 

sjuksköterskor tar plats i organisationen är chansen stor att ambulanssjukvårdarna får ta 

sig an enklare arbetsuppgifter. Det kan vara exempelvis liggande sjuktransport som 

huvudsakligt syssloområde. 

Det som kan konstateras är således att när de olika yrkesgrupperna söker efter sätt att 

stärka sin identitet, eller att yrkesrollerna förändras på grund av förändrade 

kompetenskrav för en befattning, bidrar detta till en undanträngning av en annan 

yrkesgrupp. Dessutom ökar bilden av att det bara är akademisk utbildning som 

efterfrågas, långvarig praktisk erfarenhet blir sekundärt. 
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8. Författarnas diskussion 
 

 

I det här kapitlet förs en allmän diskussion kring ämnet och frågeställningen. Det 

baseras på de empiriska fakta som samlats in, men ändå utanför de teoretiskt 

säkerställda ramarna. Vi vill dela med oss lite av våra tankar och framföra idéförslag 

till vidare forskning inom området. 

 

8.1 Diskussion 
 

Resultatet och slutsatsen vi kom fram till i studien fann vi väldigt intresseväckande. Det 

fenomen vi upptäckte, var att det största hotet mot en yrkesgrupp inte behöver vara yttre 

faktorer som upphandlingar. Hotet kan istället komma från en annan yrkesgrupp som 

försöker stärka sin position i strävan efter att bli en profession. Slutsatsen blir att när en 

yrkesgrupp stärker sin identitet, får en annan yrkesgrupp kliva undan. Det är viktigt att 

resultatet kan generaliseras, inte bara på den yrkesgrupp vi använde oss av i studien, 

utan på andra yrkesgrupper generellt.  

Vi tycker att andra yrkesgrupper som kan relatera till vår studie. Det resultat vi kom 

fram till inträffar inte bara inom hälso- och sjukvård och vård- och omsorg, utan kan 

generaliseras till andra branscher. I fallet med liggande sjuktransporter som ska 

införlivas i ambulanssjukvården, drabbas en helt annan yrkesgrupp, nämligen 

taxiförarna. Inom barn- och skolomsorgen har det också skett förändringar. 

Förskollärarna har stärkt sin identitet mot barnskötarna, och i skolan får bara behöriga 

lärare fast anställning. Andra branscher som det här ofta uppkommer är när 

verksamheter läggs ut på entreprenad. Vid en upphandling är det lättare att ställa en 

kravspecifikation och förändra till exempel kompetenskrav. Om utförarna vill vara med 

och konkurrera vid upphandlingen måste de således uppfylla kraven för att ha en chans 

att få kontraktet. Det här tror vi kan påverka att flera yrkesgrupper fråntas 

arbetsuppgifter, vilket oftast drabbar yrkesgrupper med svagare identitet. Det blir också 

lättare att inte överta personal med till exempel arbetsskador, vilket leder till att de 

försvinner ur verksamheten.  
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Under studien har vi märkt att ambulanssjukvården är en viktig fråga i samhället. Hälso- 

och sjukvård skapar en trygghet för medborgarna. De återkommande 

upphandlingsprocesserna har rört upp känslor hos de anställda inom 

ambulanssjukvården, men även bland de boende i Östergötland. Det har märkts genom 

tidningsartiklar om flytten av ambulanstimmar mellan stationerna i länet. 

Nerdragningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har också skapat debatt bland 

allmänheten. I dessa lägen när det kan drabba den enskilde medborgaren får oftast den 

berörda yrkesgruppen sympati från allmänheten. Att det drabbar taxibolag och 

taxiförare verkar det inte vara någon som höjer på ögonbrynen åt. Det har även 

debatterats i de lokala tidningarna om den nya utföraren inom ambulanssjukvård i den 

västra delen av länet. Vissa av entreprenörerna har bättre rykte än andra hos de 

anställda, samtidigt som Landstinget helst vill ge ett samlat helhetsintryck av 

verksamheten. 

Ett samlat helhetsintryck och ett samlat regelverk för hälso- och sjukvården i stort har 

också drivit på Socialstyrelsens krav på likformighet och kompetenskrav. Utan att ta 

speciellt stor hänsyn till den praktiska kompetens som redan fanns ute i verksamheterna, 

fastslogs ett kompetenskrav som innebar att bara sjuksköterskor får vara medicinskt 

ansvariga, och att alla delegeringar skulle dras tillbaka. Vi kan förstå att en tanke legat 

som grund för beslutet, att skapa gemensamma reglerna för hela sjukvården, såväl på 

sjukhus som i ambulanssjukvården. Ambulanssjukvårdarna har internutbildning och stor 

praktisk erfarenhet, vilket vi anser leder till en stor kompetensförlust. 

Problemet som uppstår för ambulanssjukvårdarna är att de hamnar i konkurrens med en 

annan yrkesgrupp, sjuksköterskor. De har en starkare yrkesidentitet med en högre grad 

av formell utbildning. De har en starkare organisering genom Vårdförbundet, som bara 

representerar sjuksköterskor. Det är en stor skillnad mot Kommunal, som representerar 

ett flertal yrkesgrupper inom kommuner och landsting. Sjuksköterskorna har på ett 

tydligt sett arbetat för att stärka sin yrkesidentitet och rört sig mot att bli en profession. 

En mycket stor del, nästintill alla sjuksköterskor är med i Vårdförbundet, och de har en 

mycket stark facklig verksamhet. Detta är självklart pådrivande i strävandet mot att bli 

en profession. 

Upphandlingar är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten. Inom upphandlingarna 

som gjorts genom Landstinget i Östergötland har Kommunal kunnat gå in och påverka. 
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De har strävat efter att få med en klausul från LAS (LAS § 6b) för att trygga 

anställningarna för de anställda. Något som kom till vår kännedom under en intervju, 

var att landstingspolitikerna i länet nu gått ifrån denna klausul för första gången. Det 

inträffade vid upphandlingen av Landstingets depå. Är det här en trend som kommer att 

hålla i sig? Kommer anställningsskyddet vid övertaganden att minska eller försvinna? 

För yrkesgrupper med en lägre grad av formell utbildning blir detta problematiskt. Det 

är lite av det som Aurell (2001) benämner som okvalificerade arbeten, inte minst genom 

citatet ”alla kan väl städa”, som även framkommit under våra intervjuer med 

Kommunal. Inom ett yrke, där arbetsuppgifterna klassas som okvalificerade blir det 

svårt att hävda sin plats i organisationen vid ett byte av utförare. Finns inte LAS § 6b 

med i upphandlingen, måste den nya entreprenören inte överta personalen. Är en individ 

anställd inom ett yrke där yrkesidentiteten inte är stark, riskerar denne helt enkelt att 

trängas undan. Chansen minskar avsevärt för att få en anställning hos den nya 

entreprenören vid ett utförarbyte. 

Vid upphandlingen av sophämtning i Stockholms län tidigare i år blev det stor 

uppmärksamhet i media. De anställda hos den nuvarande entreprenören gick ut i strejk. 

Problemet var att det företag som lagt det lägsta anbudet hade räknat på ett annat 

lönesättningssystem jämfört med tidigare, vilket skulle leda till en lägre ersättning för 

samma arbetstid. (www.svd.se) Vid upphandlingen av ambulanssjukvården i 

Östergötland kan vi se en liknande trend. Ersättningen för obekväm arbetstid ändrades 

och personalen fick gå upp i arbetstid. Företagen är tjänsteproducerande, och personalen 

utgör en stor del av kostnaderna i verksamheten. Förändring av lönesättning med 

ändrade typer av ersättningar, och indelning i fast och rörlig lön för obekväm arbetstid, 

gör att företagen kan spara pengar och lägga bättre anbud. 

Under studiens gång har vi kommit i kontakt med ett fenomen som blivit allt vanligare. 

Det har blivit mer vanligt med nischade högskoleutbildningar och högre krav på 

akademisk kompetens. Det som kanske istället behövs är mer praktiska yrkesprogram 

och lärlingsplatser. Inom vissa yrkesgrupper tycks det råda ett glapp mellan akademisk 

kunskap och praktisk kompetens. Det kan märkas när nyutbildade kommer in i 

organisationen. Istället för att stärka identitet och status i ett yrke kanske det skulle 

fokuseras mer på det praktiska utförandet och erfarenhetsbaserade kunskaper. 

http://www.svd.se/
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8.2 Förslag på vidare forskning 

 

Avslutningsvis vill vi lämna ett antal förslag på vidare forskning som skulle kunna vara 

av intresse. Under studiens gång har vi stött på flera frågeställningar som legat utanför 

vårt syfte.  

Det skulle vara intressant att studera hur sjuksköterskorna har upplevt förändringen 

inom ambulanssjukvården. Hur ställer de sig till de nya kompetenskraven att 

sjuksköterskorna ska vara vidareutbildade? Det skulle också vara intressant att ta reda 

på hur de gått tillväga för att stärka sin identitet på arbetsmarknaden.  

Vi känner också att det skulle vara intressant att göra en undersökning där författaren 

gör intervjuer eller en kvantitativ enkät med de anställda inom ambulanssjukvården. Vi 

valde att avstå från detta eftersom stämningen förefaller en aning spänd ute i 

verksamheten, till följd av att de nyligen gått in i en ny upphandlingsperiod med ny 

arbetsgivare. Om något år då övergångsfasen är över skulle det kunna vara lämpligt att 

intervjua personalen. Det skulle vara intressant att följa upp hur de konkreta 

förändringarna har påverkat de anställda. Hur blev det med förslagen från Kommunal 

att försöka stärka deras identitet genom tydliga befattningsbeskrivningar?  

En annan sak som intresserade oss var bytet av utförare i den östra delen av länet. På 

grund av att det var ett övertagande får det den nya utföraren inte ändra något på ett år. 

En studie i vad den nya utföraren har för planer om ett år skulle vi finna vara av 

intresse. Jämförelser mellan ambulansverksamheten i öst och väst skulle också kunna 

ligga till grund för fortsatta studier. 

Ett annat tänkbart ämne för fortsatt forskning skulle kunna vara en undersökning kring 

de liggande sjuktransporterna som vid halvårsskiftet 2009 införlivas i 

ambulansverksamheten. Hur kommer övergången att märkas? Dessutom är det ju i detta 

läge intressant att veta vad som händer hos de tidigare entreprenörerna, ett antal 

taxibolag, som nu förlorat kontraktet. Kommer det innebära uppsägningar hos dem? 
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor till Kommunal (090330) 

 

Fråga:  

1. Vad heter du och vad arbetar du med, hur länge? 

2. Vilka representerar du? 

3. Inom vilket upptagningsområde? 

4. Hur upplever du som ombudsman upphandlingarna inom ambulanssjukvård? 

5. Hur upplever dina medlemmar upphandlingarna inom ambulanssjukvård? 

6. Är det skillnad vid olika stationer? 

7. I så fall varför? 

8. Är det någon skillnad på offentligt/ privat driven ambulanssjukvård? Ex 

personaltrivsel, patientnöjdhet och produktivitet 

9. Påverkar ”vinstsyftet” hur en privat utförare organiserar sig? 

10. Påverkar ”vinstsyftet” hur en privat utförare ser på de anställda? 

11. Vad är fördelar/nackdelar med att ha det som idag med upphandlingar? 

12. Hur upplever de anställda - generellt ett byte av utförare? 

13. Hur upplever de anställda - att behöva byta organisation mellan ett parsår 

mellanrum? 

14. Kan de anställda påverka något vid upphandlingsprocessen? 

15. Hur påverkar korta vs långa kontraktstider de anställda? 

16. Hur sker bytet av utförare? 

17. När kommer ni in i bilden? 

18. Vilka konkreta förändringar förde det nya avtalet från 1 feb 2009 med sig? 

19. Blev det någon förändring i och med att det till slut blev ett uppköp efter 

upphandlingens slut? 

20. Hur upplever de anställda de konkreta förändringarna? Hur har de reagerat på 

dem? 

21. Hur upplever du att förhandlingarna med den nya utföraren har gått? 

22. Kan de anställda vara med och påverka besluten? 



103 

 

23. Eftersom de inte får strejka och bytet sker från en dag till en annan – 24 tim 

produktion 365 dagar/per år – hur funkar det? 

24. Finns det några garantier – lagar som skyddar de anställda vid en upphandling/ 

uppköp? 

25. Ger de ett tillräckligt skydd? 

26. Är det något (lagar- garantier) som de anställda saknar som skulle kunna 

förbättras? 

27. Upplever de anställda någon osäkerhet/ oro/ stress vid upphandlingsprocessen? 

28. Om de anställda känner som ovan – vad beror det mest på? 

29. Hur tror du deras motivation påverkas av byte av utförare? 

30. Ambulanssjukvårdarens roll inom ambulansen har ju förändrats de senaste åren - 

hur har Socialstyrelsens krav på en sjuksköterska i varje bil påverkat rollen? 

31. Hur upplever de anställda ambulanssjukvårdarna att inte få ge läkemedel längre? 

32. Känner ambulanssjukvårdarna en oro inför Socialstyrelsens krav på att hälften 

av alla sjuksköterskor ska vara vidareutbildade? 

33. Känner ambulanssjukvårdarna osäkerhet/ stress inför en oviss framtid – som 

t.ex. nästa upphandling 2014? 

34. Hur kan ambulanssjukvårdarnas roll stärkas/utvecklas i framtiden? 

35. Nu är vi snart färdiga – är det något mer att tillägga? 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor till Landstinget (090417) 

 

Frågor om upphandlingen 

1. Vad heter du och vad arbetar du med, hur länge? 

2. Vilken roll har du i upphandlingen? 

3. Vilka är med och ställer krav i upphandlingen? 

4. Hur upplever du upphandlingarna inom ambulanssjukvård? 

5. Är det någon skillnad på offentligt/ privat driven ambulanssjukvård?  

6. Vad är fördelar/nackdelar med att ha det som idag med upphandlingar? 

7. Hur mycket sparar landstinget på att lägga ut verksamheten på 

totalentreprenad?  

8. Hur upplever de anställda - generellt ett byte av utförare? 

9. Hur upplever de anställda - att behöva byta organisation mellan ett par års 

mellanrum? 

10. Kan de anställda påverka något vid upphandlingsprocessen? 

11. Hur påverkar korta vs långa kontraktstider de anställda? 

12. Vilka konkreta förändringar förde det nya avtalet från 1 feb 2009 med sig? 

13. Blev det någon förändring i och med att det till slut blev ett uppköp efter 

upphandlingens slut? 

14. Finns det några garantier – lagar som skyddar de anställda vid en 

upphandling?  

15. Är det något (lagar- garantier) som de anställda saknar som skulle kunna 

förbättras? 

16. Tror du de anställda upplever någon osäkerhet/ oro/ stress vid 

upphandlingsprocessen? 

17. Hur tror du deras motivation påverkas av byte av utförare? 
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Frågor om de förändrade kompetenskraven 

18. I slutet på 1980-talet krävdes undersköterska som kompetenskrav till 

ambulansyrket, hur har det förändrats sen dess? 

19. I slutet av 1990-talet erbjöds ambulanssjukvårdarna en peng om de läste till 

sjuksköterska? Hur var den utformad? 

20.  Kommer Landstinget bidra med pengar till ny kompetenshöjning? Iså fall 

till vilken yrkesgrupp? 

21. Vem ser till att kompetenshöjningen sker? 

22. Ambulanssjukvårdarens roll inom ambulansen har ju förändrats de senaste 

åren - hur har Socialstyrelsens krav på en sjuksköterska i varje bil påverkat 

rollen? 

23. Hur tar man tillvara på yrkesrollen och dess kompetens idag? 

24. Varför får ambulanssjukvårdarna inte ge läkemedel efter 2005? Vem drev 

den frågan? 

25. I upphandlingen finns ett krav på att hälften av alla sjuksköterskor ska vara 

vidareutbildade vid nästa upphandling? Behöver ambulanssjukvårdarna vara 

oroliga inför framtiden – som t.ex. nästa upphandling 2014? 

26. Finns det inte en risk att man utarmar sjukhuset på kompetens? Hur kan 

ambulanssjukvårdarnas roll stärkas/utvecklas i framtiden? 

27. Finns det något kompetensområde som ambulanssjukvårdarna bör vara 

ansvariga för? 

28. Hur ser Landstinget på rollen i framtiden? Kommer den finnas kvar? 

29. Nu är vi snart färdiga – är det något mer att tillägga? 
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Bilaga 3 

 

 

Intervjufrågor till Kommunal (090427) 

 

Frågor om upphandlingen 

1. Vad heter du och vad arbetar du med, hur länge? 

2. Vilken roll har du i upphandlingen? 

3. Kan du vara med och ställa krav i upphandlingsunderlaget? 

4. Hur ser du på skillnaderna mellan offentligt/ privat driven ambulanssjukvård?  

5. Hur upplever de anställda ett byte av utförare - att behöva byta organisation 

mellan ett par års mellanrum? 

6. Vilka konkreta förändringar förde det nya avtalet från 1 feb 2009 med sig? 

7. Vad är din uppfattning av de skydd som finns i lagen för anställningsskydd vid 

upphandlingar (LAS 6B). Är det något som saknas, något som skulle kunna 

förbättras? 

8. Tror du de anställda upplever någon osäkerhet/ oro/ stress vid 

upphandlingsprocessen? 

 

Frågor om de förändrade kompetenskraven 

9. Hur tror du Socialstyrelsens kompetenskrav har påverkat 

ambulanssjukvårdarna? 

10. Hur kan man stärka ambulanssjukvårdarnas yrkesroll?  

11. Hur ska man ta tillvara på yrkesrollen och dess kompetens i framtiden? 

12. Vem ansvarar för kompetenshöjningen? 

13. I upphandlingen finns ett krav på att hälften av alla sjuksköterskor ska vara 

vidareutbildade vid nästa upphandling? Behöver ambulanssjukvårdarna vara 

oroliga inför framtiden – som t.ex. nästa upphandling 2014? 

14. Finns det en risk att ambulanssjukvårdarna kommer att köra bårbil i framtiden? 

15. Hur ser facket på rollen ambulanssjukvårdare i framtiden? Ska den finnas kvar? 

16. Nu är vi snart färdiga – är det något mer att tillägga? 
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Bilaga 4 
 

 

Lag (1994:1685) om anställningsskydd, § 6b – LAS 6b 

6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en 

arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de 

anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för 

övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig 

gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före 

övergången. Detta stycke gäller även arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående 

fartyg.  

Första stycket gäller inte vid övergång i samband med konkurs. Första stycket gäller 

inte heller ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner. Trots bestämmelserna i 

första stycket skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergå till en ny 

arbetsgivare, om arbetstagaren motsätter sig detta. Lag (1994:1685). 

 


