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SAMMANFATTNING 

De olika landstingen i Sverige bedriver den prehospitala vården utifrån olika 

styrning, verksamheten har en avsaknad av en gemensam styrning, samordning 

och nationella riktlinjer. Flera landsting i Sverige har svårigheter att bibehålla 

arbetskraft inom verksamheten, med detta menas att i vissa fall tenderar 

verksamheten till att inte kunna hantera att bemanna ambulanserna. 

Studien uppmärksammar en rad samhälleliga förändringar som skett under 

nittiotalet och som har inneburit en rad förändringar avseende ökade krav på 

bland annat rörlighet och flexibilitet för både organisationen och individen. 

Dessa förändringar påverkar förutsättningarna för den prehospitala vården och 

de individer som är yrkesverksamma i den. Studien undersöker arbetskraftens 

upplevelser utifrån deras yrkesroll, belöningssystem och lönesystem, 

arbetskraftens tillfredsställelse i arbetet och även förutsättningarna för att kunna 

vara hantverksskicklig. Arbetsklimatet inom prehospital vård har förändrats och 

verksamheten har fått en tydligt ökad omsättning av arbetskraft. Arbetskraften 

tenderar till att saluföra sin arbetskraft utifrån olika belöningssystem till 

arbetsgivare som är villiga att betala, flera arbetsgivare flyger in arbetskraft till 

sin verksamhet. 

 

Nyckelord: Prehospital vård, yrkesroll, förändrad arbetsmarknad, förändrade 

anställningsformer, frilansa. 

 

 

  



 

 

FÖRORD 

Tanken med uppsatsen har varit att fokusera på prehospital vård och individerna, 

hur individerna upplever ambulansverksamheten och förändringar inom 

arbetsmarknaden. Vi ville undersöka om prehospital vård har blivit en rörligare 

arbetsmarknad och vad individerna anser om detta. 

Vi vill tacka alla de som har ställt upp på intervjuer inom prehospital vård. Vi 

vill tacka er för att ni har delat med er av era erfarenheter och tankar kring er 

yrkesroll och utifrån den verksamhet ni verkar i. Utan dessa hade det inte blivit 

någon uppsats. TACK! 

Vi vill även tacka våra kurskamrater och handledare som har varit oss 

behjälpliga med ovärderlig kritik under arbetets gång, detta har resulterat till vår 

uppsats. Det har inte alltid varit lätt men det har varit en intressant och lärorik 

resa. TACK! 

Vår handledare Christer Johansson har utfört ett fantastiskt konsultativt och 

coachande arbete under den här uppsatsen. Med synpunkter och lyhördhet har 

Christer väglett oss under arbetets gång. Ett stort TACK till dig! 

Vi vill med alla våra tack visa att forskning är ett kollektivt arbete och vi vill 

därmed tacka alla som har varit oss behjälpliga i vårt arbete. Vi har själva 

arbetat med vår uppsats och resultatet av den är det bara vi själva som ansvarar 

för. 

 

Camilla Bergman och Susanne Nordman, Juni 2015 
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1. INLEDNING 
I denna sociologiska studie studeras arbetslivet och hur detta arbetsliv har 

utformats. Berglund och Schedin (2009) menar att arbetslivet uppvisar en 

mångfald av intressanta och viktiga fenomen och vårt samhälle är i ständig 

förändring. Arbetets betydelse skiftar för enskilda individer. Utifrån en mer 

rörlig arbetsmarknad har en öppenhet skapats för arbetskraften. Studien har till 

avsikt att studera den prehospitala vården utifrån sin arbetsmarknad. En ny trend 

inom arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitikens framsteg, men även hur en 

arbetsplats kan förändras snabbt. Vi som forskare har tagit del av svenska 

rapporters forskningsöversikter. 

 

Åkerlund (2007) menar att tidigare var synen på arbetets värde och värdet av 

vad i dag kallas arbetskraftens rörlighet. Denna rörlighet har växlat kraftigt 

under historiens lopp och genom arbetskraftens rörlighet förknippas olika typer 

av obalanser i ekonomi, regioner och branscher som ska utjämnas. Åkerlund 

(2007) menar att 1900-talets syn på rörlig arbetskraft kunde variera utifrån de 

ekonomiska konjunkturerna. Förändringar sker under 1990-talet och genomgår 

kraftiga rationaliseringar med slimmade organisationer till en mininivå av 

bemanning, framväxt av bemanningsföretag och tillfällig arbetskraft (url:17). 

 

På 2000-talet ökar dock tillfällig arbetskraft och tidsbegränsade anställningar 

inom den offentliga sektorn, det får även en kraftig ökning mot den privata 

sektorn (Åkerlund, 2007) Bolman och Deal (2009) menar att när individen 

finner mening och tillfredställning i sitt arbete så gynnas organisationen men om 

detta inte är fallet och organisationen möter individen med motstånd, finns det 

en risk att den anställde drar sig tillbaka. Med detta menas att risken finns att 

organisationen förlorar den anställde utifrån sin yrkesroll (Bolman och Deal, 

2009). 

 

Enligt Sennett (2007) krävs en rörlig förmåga att lösa situationer som uppstår i 

en organisation i vilken arbetsuppgifterna hela tiden förändras. Angelöw och 

Jonsson (2000) menar att socialisationsprocessen återspeglar kontinuitet samt 

förändringar som äger rum i vårt samhälle. Detta innebär att olika individer 

förändrar sina normer och värderingar utifrån sin yrkesroll (Angelöw och 

Jonsson, 2000). Olika individer reagerar enligt Axelsson och Thylefors (2009) 

på olika sätt utifrån en situation som kan anses given. Den individ som ser 

möjligheter menar Sennett (2007) verkar vara bäst i samklang med den 

instabilitet som styr den globala marknaden. Individens största svårighet att 

övervinna när arbetslaget upplöses och individen ska ingå i ett nytt arbetslag, är 

att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet tillsammans med de nya 

lagkamraterna. Sennett (2007) menar att den sociala kompetens som den flexibla 

organisationen kräver av individen, är förmågan att kunna arbeta bra ihop med 
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andra i kortlivade arbetslag. Den sociala formeln för potentiell förmåga är att 

individen ska kunna arbeta med vem som helst, och i snabbföränderliga företag 

får detta inte spela någon roll då samarbetet ändå ska kunna fungera. Individens 

skicklighet ligger i att samarbeta oavsett hur omständigheterna ser ut menar 

Sennett (2007). 

1.1. Bakgrund 

De senaste 20-30 åren har synen på arbete och att följa de regler som ställts upp 

för arbetet och den organisationsformen varit föremål för omprövning som 

styrinstrument för arbetet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, och 

Lundberg, 2006). Anledningen till detta menar Allvin et.al. (2006) är att 

företagen ställs inför förändrade villkor som kräver att de kan agera snabbare 

och mer flexibelt och för detta utvecklas istället nya regler och styrinstrument. 

De nya reglerna som utvecklas skiljer sig inte från de tidigare då de i allt 

väsentligt fortfarande reglerar tiden, rummet, arbetsuppgiften och de sociala 

interaktionerna. Det nya är att reglerna snarare har ändrat karaktär och är lösare 

och mer uppgiftsorienterade, de är inte heller på förhand definierade och givna 

utifrån enligt Allvin et.al. (2006). Individen får ett ökat ansvar att själv reglera 

arbetet genom att individen själv i varierande grad definierar, planerar och 

strukturerar upp arbetet (Allvin et.al., 2006). 

 

Det sker enligt Allvin et.al. (2006) även parallellt en utveckling där de 

traditionella reglerna för arbetet stramas upp och sprider sig till yrken som varit 

reglerade genom andra professionella regelverk, till exempel service- och 

sjukvårdsyrken där denna åtstramning av regelverken oftast även är förbunden 

till uppluckrad anställningsform. Arbetet blir mer fyrkantigt samtidigt som 

arbetstagaren får en lösare koppling till det, och båda dessa utvecklingstendenser 

motiveras med att företagen hela tiden behöver anpassa sig till marknadens 

villkor (Allvin et.al., 2006). 

 

Målet för de styrande i samhället idag har precis som för de radikala för femtio 

år sedan varit att undanröja stelbent byråkrati (Sennett, 2007). Till det förflutna 

hör den socialistiska styrelseformen med femårsplaner och centraliserad 

ekonomisk kontroll, även det kapitalistiska företaget som gav anställda arbete 

för hela livet och som levererade samma produkter och tjänster år efter år hör till 

det förflutna (Sennett, 2007). Välfärdsinstitutioner som hälsovård och utbildning 

har på samma sätt fått en mindre bestämd form och blivit mer småskaliga enligt 

Sennett (2007). När de stora institutionerna monterades ned så trodde 

revoltörerna att detta skulle leda till att det skapades nya gemenskaper där 

personliga relationer byggdes på tillit och solidaritet, där människor var lyhörda 

för varandras behov (Sennett, 2007). Enligt Sennett (2007) utvecklades det inte 

på det sättet utan när de stora institutionerna har fragmenterats har även 
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människors liv fragmenterats då deras arbetsplatser snarare liknar tågstationer än 

byar, samtidigt som familjelivet påverkas av arbetets krav. 

Den globala förändringens påverkan i samhället 

Den globala tidsålderns kännetecken är migration, det är snarare att flytta vidare 

som gäller än att slå sig ner och enligt Sennett (2007) har inte nedmonteringen 

av institutioner skapat mer gemenskap. Ett gemensamhetssamhälle är inte det 

enda sättet att skapa en kultur, problemet med att skapa en kultur som ger stöd är 

inte enbart en fråga om storlek (Sennett, 2007). Bara en viss sorts individer kan 

enligt Sennett (2007) utvecklas i instabila och fragmentariska sociala 

förhållanden. Det finns tre utmaningar för dessa människor och den första 

utmaningen är hur individen klarar av att ta hand om korta relationer och sig 

själv medan individen flyttar från uppgift till uppgift, mellan olika arbeten och 

arbetsplatser. Individen kan själv bli tvungen att improvisera sin livsberättelse 

eller klara sig utan någon varaktig jag-känsla om inte institutionerna längre 

erbjuder en långsiktig struktur (Sennett, 2007). Den andra utmaningen för 

individen har att göra med hur talang kan tas tillvara för att kunna utveckla nya 

färdigheter när verklighetens krav förändras. Den framväxande sociala 

ordningen strider enligt Sennett (2007) mot hantverksidealet där strävan är att 

individen ska lära sig att göra en sak riktigt bra. 

 

Den moderna kulturen för fram en föreställning om meritokrati som prisar 

potentiell förmåga snarare än tidigare prestationer som förut var 

hantverksskicklighet (Sennett, 2007). Den tredje utmaningen för individen är en 

följd av detta och handlar om att släppa taget om det förflutna. Sennett (2007) 

beskriver att på ett dynamiskt företag framkom det att ingen äger sin plats i 

organisationen och att ingen anställd garanteras en plats. Enligt Sennett (2007) 

bör individen för att klara av ett sådant besked vara utrustad med ett märkligt 

personlighetsdrag, någonting som får individen att bortse från tidigare 

erfarenheter, att individen istället är lysten efter nytt och förkastar det gamla 

men fullt funktionsdugliga istället för att bevaka det individen redan har. En 

individ som är inställd på kortsiktighet, inriktad på potentiell förmåga, beredd att 

ge upp tidigare erfarenheter är inte så vanligt enligt Sennett (2007). 

 

De flesta individer enligt Sennett (2007) behöver en pågående livsberättelse, de 

är stolta över att vara bra på någonting speciellt och de värdesätter de 

erfarenheter de har varit med om, därför skadar det kulturella ideal man vill ha i 

de nya institutionerna många av dem som finns i dem. Enligt Allvin et.al. (2006) 

har den förändrade situationen för företagen även gjort dem mer 

konkurrensmedvetna och organisationen har som en följd av detta förändrats och 

anpassats genom att skära ned på personal för att bli mer kostnadseffektiva och 

lejt bort olönsamma verksamheter. De olika krav som ställts i organisationen har 

även krävt att arbetets organisering anpassats (Allvin et.al., 2006). 
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Prehospital vård i Sverige 

Den offentliga verksamheten har ett politiskt styre oavsett om sjukvård bedrivs 

via landstinget eller inom privata organ (url:4). Utifrån ett nationellt perspektiv 

och utifrån politiskt perspektiv skiljer den prehospitala vården i Sverige mellan 

olika landsting om hur det ska bedrivas verksamhet (url:4). Det finns även 

skillnader mellan hur mål, tillgänglighet och befogenheter ser ut inom 

verksamheten och hur detta ska bedrivas (url:4). I vissa delar av Sverige är den 

prehospitala vården konkurrensutsatt och går under upphandling med kontrakt 

på fem år och med en förlängning på ytterligare två år, detta innebär att samma 

entreprenör kan få ett kontrakt på upp till sju år (url:3). Vid en upphandling av 

den prehospitala vården finns det ett förfarande som ska genomgås utifrån 

ramavtal och lagar (url:3). Med detta menas att ett offentligt 

upphandlingsförfarande grundar sig i ett anbud från en aktör som vill bedriva 

verksamhet inom den prehospitala vården (url:3). 

 

Utifrån den leverantör som erbjuder den bästa varan och tjänst för det bästa 

priset, vinner upphandlingen (Rapport 2014:1). Begreppet leverantör består av 

en aktör som utför en prestation och innebär att de utför en tjänst eller en vara 

(Berglund och Schedin, 2009). Med detta menas att motprestationen styrs av en 

överenskommelse om ett pris som är satt utifrån den tjänst som skall utföras 

(Berglund och Schedin, 2009). I samband med offentlig upphandling har 

konkurrensverket som uppgift att samverka och samordna med andra 

myndigheter (Rapport 2014:1). Konkurrensverket har till uppgift att se till att 

aktörer inte missbrukar sin ställning på marknaden, en leverantör får inte 

dominera marknaden (Konkurrenslagen, 2008:579, Rapport 2014:1). Ett 

upphandlingsförfarande styrs av vissa lagar som till exempel lagen om 

valfrihetssystem (LOV) den reglerar innehållet i upphandlingsförfarande 

(url:10). Utifrån en gemensam Lag finns det ett internationellt perspektiv 

(2008:962) som styrker den gemensamma termen om offentlig upphandling
1
 

Lag (2008:962) i Kap 1, 1§ handlar om, hur upphandlande myndighet, beslutar 

och tillämpar om valfrihetssystem gällande tjänster inom hälsovård och 

socialtjänst, så kallad offentlig upphandling. 

 

I landstinget finns beställarenheten och beställaren har möjligheter till att göra 

stickprover i leverantörens företag och har lagstöd för att utföra det. Enligt lag 

(2008:962) kan beställaren begära insyn i företaget och beställaren kan när som 

helst begära information från leverantören (url:18). När tillsynsmyndigheten 

inhämtar upplysningar sker det genom skriftlig rapportering eller genom muntlig 

information. 

 

                                           
1
 i Kap 1, 1§ ”Enligt Europaparlamentets och rådets förordning EEG nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om 

en gemensam terminologi vid offentlig upphandling”. 

file:///C:/Users/Tobbe/Downloads/3
file:///C:/Users/Tobbe/Downloads/10
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Socialstyrelsen är tillsynsorgan inom sjukvården och beställaren kan när som 

helst göra stickprov inom sjukvården. Informationen inhämtas oftast enbart 

genom en skriftlig rapport eller muntlig rapport (url:2). Utifrån beställaren som 

har upphandlat om en vara och tjänst, finns det brister inom återkoppling om hur 

tjänst och varan utförs, självklart bör rapportering ske kontinuerligt (url:2). 

Tillsynsorganen bör göra oanmälda besök inom verksamheten för att se om 

verksamheten uppfyller lagkraven (url:2). Har företag en stor 

personalomsättning bör beställaren göra en riskanalys och inte bara nöja sig med 

vad företagets administration redovisar utifrån muntlig eller skriftlig redovisning 

(url:2). ”Socialstyrelsen har till uppgift att fatta beslut om hur resurser ska 

fördelas inom sjukvården, samt bevaka och bidra till att individen får en god 

vård utifrån nationella riktlinjer (url:2). 

Det nya arbetslivet 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg har i ett flerårigt 

forskningsprogram i samarbete mellan arbetslivsinstitutet Stockholm och 

psykologiska institutionen i Stockholm forskat utifrån de förändringar som i 

olika sammanhang och på olika sätt präglar dagens arbetsliv (Allvin et.al., 

2006). Under programmet har en rad av fallstudier av företag, myndigheter och 

verksamheter genomförts mellan åren 1998-2005, fallstudierna har utforskat 

konsultnätverk, distansarbete, frilanstillvaron, bemanningsföretag m.m. Allvin 

et. al. (2006) menar att det nya arbetslivet med de nya avregleringarna medför 

att arbetets gränser blir mer porösa. Individen behöver själv hitta nya 

referenspunkter att orientera sig efter (Allvin et.al., 2006). Enligt Allvin et.al. 

(2006) är arbetsvillkoren de viktigaste skillnaderna mellan arbetslivet under 

1900-talet och det nya arbetslivet som nu växer fram. Arbetsvillkoren är i 

betydligt större utsträckning än tidigare kopplade till den individuella 

prestationen och det egna ansvarstagandet. Allvin et.al. (2006) menar att det inte 

går att göra en självklar skillnad mellan ett gammalt och ett nytt arbetsliv utan 

det är snarare så att det skapas flera arbetsliv ju fler regler som utvecklas kring 

arbetet. 

Enligt Allvin et.al. (2006) består dagens arbetsliv av en mångfald samtidiga 

arbetsliv och är inte någonting enhetligt. En ökad differentiering kännetecknar 

dagens arbetsliv samtidigt som en ökad polarisering kan urskiljas i och med den 

nya ojämlikheten. Företagen strävar samtidigt efter en ökad flexibilitet och att 

arbetskraften ska kunna vara utbytbar och denna flexibilitet följer av att 

företaget gör sig oberoende av individen. Med detta menas att det är 

arbetskraften och inte arbetena som ska vara flexibla och på detta sätt luckras 

anställningsvillkoren upp (Allvin et. al., 2006). Standardiseras arbetsuppgifterna 

medför detta att arbetskraften lättare kan bytas ut och blir även billigare och 

arbetskraften reduceras till en vara som kan utsättas för prispress och villkoren 

för arbetskraften blir mer marknadslika. Det kan på detta sätt löna sig att 

företaget har tillfälliga anställningar för att kontinuerligt kunna pressa priserna. 
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Är det däremot brist på arbetskraft ökar priset och det lönar sig då istället med 

fasta anställningar då detta motverkar konkurrens om arbetskraften (Allvin et.al., 

2006). 

Enligt Allvin et.al. (2006) är tanken att företaget ska bli mer flexibelt och hela 

tiden kunna anpassa verksamheten till omvärldens krav genom avregleringarna 

och individen ska ha en förmåga att anpassa sig till detta. Allvin et.al. (2006) 

menar att förväntningarna på individen blir att individen ska vara obunden och 

rörlig i förhållande till arbetet, då arbetet till exempel med kort varsel kan 

försvinna. Detta medför att arbetet likt en centralstation blir en tillfällig 

mötesplats där människor möts och interagerar på sin väg mot olika 

destinationer. Detta påverkar den enskilde individen då det tenderar att breda ut 

sig över vardagslivet och den egna personen genom att individen tar med sig 

arbetet hem. Här sker en individualisering genom att individen själv nu ska 

definiera, planera och genomföra sitt arbete, och det är individen själv som ska 

kunna åstadkomma denna ständiga anpassning för att kunna möta samhällets 

och verksamhetens krav på ökad flexibilitet. Det är i det nya arbetslivet viktigare 

att individen hela tiden lär sig nytt och anpassar sig än att individen är skicklig 

på en teknik. Detta innebär att det kan bli skillnader mellan de individer som är 

geografiskt rörliga och de som inte är det, de individer som kan vara rörliga men 

vill stanna på samma arbetsplats och de individer som både orkar och vill men 

inte får, detta kan resultera i frustration, sjukdom och skam hos individen 

(Allvin, et.al., 2006). 

Allvin et.al. (2006) menar att även de sociala relationerna i arbetet kan 

standardiseras och göras individoberoende. Detta gäller i relation med kunder, 

klienter, patienter och dels i relation med kollegor och medarbetare. 

Marknadsmässiga relationer skapas mellan medarbetare och kollegor i takt med 

att fler företag skapar interna marknader, hyr in företag och personal (Allvin 

et.al., 2006). Detta medför att kollegor på olika avdelningar blir kunder till 

varandra och medarbetare på samma avdelning kan vara anställda på helt olika 

villkor eller till och med komma från helt olika företag (Allvin et.al., 2006). De 

sociala relationerna i arbetet blir mer formella och detta är någonting som visar 

sig i uniformer, företagslogotyper och namnskyltar. 

I studien av sjuksköterskor i bemanningsbranschen som Allvin et. al. (2006) 

genomförde visade det sig att en och samma avdelning kunde bestå av personal 

med olika funktioner, olika typer av anställning och från olika arbetsgivare. 

Detta kunde bara uppmärksammas på personalens olika namnskyltar samt på 

den formella stämning som rådde mellan personalkategorierna. Flera av dessa 

bemanningssköterskor beskrev i intervjuer den distans och de speciella 

förväntningar som namnskylten med dess företagslogotyp signalerade. 

Namnskylten innebar även ett skydd som medförde en möjlighet att begränsa 

det sociala umgänget och engagemanget till att enbart innefatta det som 
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arbetsuppgifterna krävde (Allvin et.al., 2006). Funktionerna ersätter alltmer 

personerna i dessa relationer som en konsekvens av standardiseringen av sociala 

relationer i arbetet men enligt Allvin et.al. (2006) är detta samtidigt en 

målmedveten utveckling i det vi kallar ”social management”. 

De förändrade kraven i arbetslivet ger upphov för olika påfrestningar för 

individen som kvantitativt och kvalitativt är den ökade arbetsbördan, detta 

medför att individer arbetar mer än de annars skulle göra (Allvin, et.al., 2006). 

De återkommande förändringarna som de otydliga gränserna i arbetet innebär 

medför menar Allvin et.al. (2006) en osäkerhet för individen om vad som krävs 

av individen, och om individen upplever att det finns en möjlighet att motsvara 

förväntningarna som ställs på individen. De uppluckrade gränserna innebär även 

att de sociala relationerna i och utanför arbetet blir otydliga och individerna 

behöver i större utsträckning kunna relatera till varandra som personer och inte 

bara genom sina funktioner (Allvin et.al., 2006). 

Enligt Allvin, et.al. (2006) kan de obestämda gränserna för arbetet och det ökade 

individuella ansvarstagandet resultera i en osäkerhet och otrygghet i arbetet för 

individen. Enligt Berglund och Schedin (2009) möter de som hyr arbetskraft och 

de som hyr ut sin arbetskraft på arbetsmarknaden i ett komplicerat samspel där 

deras interaktion skiftar utefter olika förutsättningar. Vanligtvis betecknas de 

som hyr arbetskraften som arbetsgivare och det kan vara aktörer av olika 

dignitet som stora eller små företag eller offentliga myndigheter (Berglund och 

Schedin, 2009). Finns det en konkurrens mellan de individer som bjuder ut sin 

arbetskraft på marknaden, så gynnar detta arbetsgivarna då det vid rekryteringen 

finns flera individer att välja mellan (Berglund och Schedin, 2009). Information 

om examen eller en legitimation som exempelvis sjuksköterska kan underlätta 

för arbetsgivarna menar Berglund och Schedin (2009). 

Det är alltid i sista instansen enskilda individer som hyr ut arbetskraften, 

individer kan ställa sin arbetskraft till förfogande till uthyrningsföretag och 

dessa hyr i sin tur ut arbetskraften till andra företag eller organisationer 

(Berglund och Schedin, 2009). Ambitionen för att uppnå en professionell status 

av en yrkesutövning bygger på kunskap med en teoretiskt och vetenskapligt 

grundad kärna, detta kan bara förvärvas genom en långvarig utbildning som till 

exempel utbildning till sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare (Berglund och 

Schedin, 2009). Enligt Angelöw och Jonsson (2000) införlivar individen 

formella och öppna kunskaper i sin yrkessocialisation genom att tillägna sig 

både informella och latenta kunskaper som innefattar värderingar, lojaliteter och 

identifikationer. Vi som forskare finner ett intresse att undersöka hur 

socialisationen påverkar individen inom den prehospitala vården. 
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1.2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Vi som forskare har valt att avgränsa oss till den prehospitala arbetsmarknaden. 

Syftet med studien är att undersöka hur samhälleliga förändringar inverkar på 

sektorn och den yrkesverksamma arbetskraften inom den prehospitala vården. 

Vi vill i studien jämföra fast och rörlig arbetskraft inom prehospital vård för att 

undersöka hur dessa förändringar drabbar eller möjliggör för arbetskraften. 

Utifrån studiens syfte framgår tre frågeställningar; 

 Hur upplevs arbetsmarknaden utifrån individens yrkesroll? 

 

 Hur förhåller sig individen och individens upplevelse till sin 

arbetsrelaterade yrkesroll? 

 

 Vilka upplevelser utifrån perspektivet rörlig arbetsmarknad har 

individerna utav sina respektive arbeten? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt redogör forskarna i studien för de teoretiska utgångspunkterna och 

begrepp som ger en ökad förståelse för vårt problemområde och vårt syfte. 

Forskarna redogör även för begrepp och teorier utifrån tidigare forskning. I 

avsnittet kommer läsaren att få en inblick i studiens fokus utifrån ett sociologiskt 

perspektiv samt begrepp inom problemområdet utifrån prehospital vård. Med 

detta menas att försöka beskriva, förstå och förklara den samhälleliga 

omvälvningen som sker inom verksamheten och hur denna utveckling inom 

samhället påverkar verksamheten inom prehospital vård. Begreppen och 

teorierna lyfter fram en komplexitet inom verksamheten och belyser samhället 

utifrån en konkurrenssituation av samhällsförändringar samt en ny arbetslinje i 

Sverige. Berglund och Schedin (2009) menar att på detta sätt vill arbetslinjen 

öka arbetskraftens motivation att arbeta och bidra till högre sysselsättning på 

den öppna arbetsmarknaden. Med detta menas att grundtanken är att individen i 

större utsträckning får ett eget ansvar för sin egen situation inom arbetslivet 

(Berglund och Schedin, 2009). 

2.1. Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning användes databaserna UniSearch och 

Sociological Abstracts, Scopus. Sökningen utfördes 2015-04-05. 

Den tidigare forskningen i denna studie bygger på sökningar gjorda i 

databaserna Unisearch, Sociological Abstracts och Scopus. De sökord som har 

använts har varit meningsbärande ord. Sökorden har varit; rörlig arbetsmarknad 

inom prehospital vård, rörlighet, rörlig arbetsmarknad och arbetsmarknad. De 

första sökningarna utfördes utifrån begreppet; rörlig arbetsmarknad inom 

prehospital vård och där fick vi inga träffar. Vi sökte sedan vidare på ordet 

rörlighet som gav flera träffar men sökordet var för diffust, så det blev strax över 

1000 träffar på artiklar som inte var relevanta för studien då de inte hade 

koppling till den prehospitala vårdens arbetskraft. Det gav ändå träff på en 

artikel om rörlighet i arbetslivet, men den undersökningen handlade om 

individer som byter yrke. 

Det fanns även flera studier utförda kring ohälsa i arbetet och det var inte det vi 

ville undersöka i denna studie. Sökningen utfördes på sökorden rörlig 

arbetsmarknad där vi fick fyra träffar men ingen som var relevant för studien, 

och arbetsmarknad. Detta för att fokusera sökningen inom ett avgränsat område. 

De krav som ställdes på artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt granskade 

och skrivna på svenska eller engelska. Sökningarna resulterade i en träff 

gällande akutmedicinska läkare i USA. Denna forskning riktade in sig på 

akutmedicinska läkare i USA och i denna forskning har det forskats på 

sambandet mellan värderingar i organisationen, servicekvalitét och omsättning. 
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Studien menar att organisationer inte längre kan förlita sig på traditionella 

konkurrensfördelar på den globala marknaden. 

Vikten av att organisationen har en förmåga att hantera människor så det skapar 

ett engagemang ses som viktiga konkurrensfördelar i organisationen. Studien 

visade på att det fanns missnöje med servicen där de ansåg att det fanns brister i 

kvalitén, men studien påvisar inte att det är servicekvalitén eller kulturen i 

organisationen, aktörer som bidrar till arbetskraft (url:1). 

Därefter byttes sökorden rörlig arbetsmarknad inom prehospital vård, rörlighet, 

rörlig arbetsmarknad och arbetsmarknad ut mot bemanningsföretag, och vi 

finner 11 stycken forskningsrapporter. Artiklar exkluderades även vid 

granskning av artiklarna då innehållet i artiklarna inte svarade mot syftet i denna 

studie. Vi som forskare valde sedan ut, Work Organizational Outcomes of the 

Use of Temporary Agency Workers av Håkansson och Isidorsson. Forskarna 

lyfter fram nyanserad analys hur organisationer påverkas av bemanningsföretag. 

Håkansson och Isidorsson menar i sin forskning att organisationer anpassar sin 

verksamhet av tillfällig arbetskraft, detta kan ha en påverkan för fast anställda 

samt leder till deskillning och en försämrad organisation för den anställde 

(url:11). Vi som forskare sökte vidare med orden yrkesgrupp och yrkesroll; I 

Patrik Källgrens studie ”Ta på dig kläderna, ta på dig ett leende” undersöks vad 

som händer med rollskapandet om individen ska bära arbetskläder i sin 

yrkesroll. Vilka förväntningar har omgivningen på individen utifrån 

framställningen av yrkesrollen och hur skapas konstruerade yrkesroller (url:12). 

2.2. Samhällsförändring och arbetsmarknaden 

I detta kapitel kommer forskarna gå igenom hur samhället har förändrats och 

vilka begrepp som är fruktbara för denna studie utifrån individens möjligheter. 

(Karl Marx) hävdade i den historiska utvecklingen att den yttersta drivkraften 

för individen fann han i de materiella omständigheterna, det viktiga var kampen 

för individens försörjning (Liedman, 1998). Enligt Marx (1974) finns det två 

medel för att öka mervärdet, det absoluta och det relativa mervärdet. 

Kapitalisten kan genom att förlänga arbetsdagen utan att i motsvarande grad öka 

lönen skaffa absolut mervärde och på detta sätt blir det mer för pengarna då 

kapitalisten köper arbetskraft. För att utvinna relativt mervärde behöver det ske 

en reduktion av arbetskraftens värde. Marx (1974) menar att skillnaden mellan 

det värde arbetet skapar och det värde arbetskraften har ger mervärdet. Absolut 

mervärde kan därför bara ökas genom att öka det värde som arbetet skapar eller 

genom att reducera arbetskraftens värde som ger relativt mervärde. 

Marx (1992) ansåg inte att samhället skulle kunna hållas samman eller fungera 

genom en statlig överhöghet, han menar att alla har sitt ursprung och sitt 

styrande i olika roller i den materiella produktionen. Enligt (Marx) förändras 

människor, han menar att det finns gränser vad en människa kan vara och 
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uthärda, men menar att människan förändras med utvecklingen och att 

människans natur bestäms först av deras plats i produktionsprocessen (Liedman, 

1998). De behov som en människa har på en bestämd historisk nivå möjliggör 

en mer eller mindre avancerad form av samhällsliv för individen, detta hävdar 

(Marx) sker därför att människor lever i samhällen för att de måste det för sin 

materiella utkomsts skull (Liedman, 1998). (Marx) menade att den modernare 

industrin skulle medföra att vetenskapsmän och tekniker skulle få mer speciella 

uppgifter för att föra produktionsutvecklingen framåt, men arbetarklassen skulle 

utvecklas mer likriktade för att visa inbördes solidaritet och kämpa mot 

gemensamma mål (Liedman, 1998). 

(Marx) hävdar att denna form av ekonomisk organisation ger upphov till eller 

direkt påverkar de sociala relationerna, politiska och juridiska system, moral och 

ideologi (Liedman, 1998). (Marx) tar sin utgångspunkt i de nödvändiga 

ekonomiska aktiviteter som krävs för att tillgodose de materiella behoven hos 

det mänskliga samhället och detta bygger på en materialistisk förståelse av 

samhällsutvecklingen (Liedman, 1998). Enligt Marx är ofriheten och att 

individen förlorar sig själv den egentliga faran för individen (Marx, 1974). 

Enligt Marx och Engel (1992) förändras individers föreställningar, åskådningar 

och begrepp när deras levnadsvillkor och deras samhälleliga relationer, med 

deras samhälleliga tillvaro förändras även deras medvetande. Marx och Engel 

(1992) menar att det bildats byggstenar inom det gamla samhället för att bygga 

upp ett nytt samhälle och att upplösningen av de gamla idealen håller jämna steg 

med upplösningen av de gamla levnadsförhållandena. 

Zygmunt Bauman är sociolog och har skrivit och forskat om postmodernitet på 

80 - 90-talet. Vilket är en senare variant efter det moderna och menade att 

modernitet alltid hade präglats av en ambivalent ”dual” natur, medan många 

andra teoretiker hävdade att det innebar en radikal brytning med det moderna 

samhället (Bauman, 2000). Enligt Bauman är postmoderniteten ett resultat av 

modernitetens underlåtenhet att rationalisera världen och en förstärkning av sin 

kapacitet för ständig förändring. Under senare år ansåg Bauman att termen 

”postmodern” var problematisk och började använda termen flytande modernitet 

för att bättre kunna beskriva tillståndet i ständig rörelse och förändra det han såg 

i relationer, identiteter och den globala ekonomin i samhället. Istället för att 

hänvisa modernitet och postmoderniteten så beskriver Bauman en övergång från 

en fast modernitet till en mer flytande form av ett socialt liv. 

Samhällsförändring utifrån individens identitet  

Enligt Bauman (2000) sker förändringen i samhället snabbare i den ”moderna” 

världen, former av det moderna livet kan i flera avseenden skilja sig åt men det 

som förenar dem alla är deras bräcklighet, det tillfälliga, sårbarhet och en lust till 

ständig förändring. Bauman (2000) menar att ”vara modern” betyder att 

modernisera, inte så mycket ”vara” än mindre för att behålla sin identitet intakt, 
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att undvika färdigställande. Bauman (2000) menar att varje ny struktur ersätter 

den föregående så snart den är betecknad som gammeldags och att allt eftersom 

tiden flyter på ändrar ”moderniteten” sin form och får en betydelse av en 

oändlighet av förbättring utan sluttillstånd i sikte. Det finns strukturer i det 

”moderna” samhället men att de kvarstår bara under en viss tidsperiod genom att 

strukturer förändras och även kan upphöra (Bauman, 2000). 

Enligt Bauman kan övergången till en flytande modernitet lättast ses i samtida 

metoder för individens självidentitet. I flytande modernitet är det omöjligt att 

bygga en varaktig identitet som hålls samman över tid och rum och Bauman 

(2000) menar att vi har gått från en period där vi var i jakt på en djupare mening 

med livet, till en där vi agerar som ”turister” på jakt efter flera men flyktiga 

sociala upplevelser. Enligt Bauman (2000) har övergången från ”solid” till den 

”flytande” moderniteten skapat en ny och unik miljö för individuella 

livssysselsättningar. Detta medför en rad nya utmaningar som individerna aldrig 

tidigare har stött på. Bauman (2000) menar att detta är det nuvarande tillståndet i 

världen och en kontrast till den ”fasta” moderniteten som föregick den. Enlig 

Bauman (2000) kan i ljus modernitet arbetskraften gå vidare, den fasta 

modernitet var en tid av ömsesidigt ingrepp, flytande moderniteten är en epok av 

tillbakadragandet, ogripbarhet, enkel flykt och hopplös jakt. Flytande modernitet 

är det mest svårfångade, arbetskraften kan röra sig fritt utan någon förvarning 

som styr. Tidigare var det fasta anställningar för arbetskraften. Anställning av 

arbetskraft har blivit mer kortsiktigare och otrygga där det nu inte finns 

garanterade framtidsutsikter (Bauman, 2000). 

Enligt Bauman (2000) har sociala former och institutioner inte längre tillräckligt 

med tid för att hinna stelna och kan inte längre tjäna som referensramar för 

mänskliga handlingar och långsiktiga livsplaner, detta medför att individer 

behöver hitta andra sätt att organisera sina liv. Visionen av den nuvarande 

världen som Bauman (2000) har är där individer behöver lägga ihop en oändlig 

serie av kortsiktiga projekt och episoder, där begrepp som karriär och framsteg 

kan tillämpas som meningsfullt. Det krävs att individerna är flexibla och 

anpassningsbara, ständigt vara redo och villiga att ändra taktik med kort varsel, 

överge åtaganden och lojaliteter utan ånger och hela tiden söka möjligheter 

beroende på individernas nuvarande tillgänglighet (Bauman, 2000). 

I den flytande modernitet menar Bauman (2000) att individen behöver agera, 

planera åtgärder och beräkna de troliga vinster och förluster av att agera eller att 

inte agera under förhållanden med osäkerhet som definierar flytande tider i 

samhället. Bauman (2000) menar att individer bör finna en balansgång mellan 

en önskan och att uppnå det individen vill uppnå. Balansen kan uppnås på två 

olika sätt, antingen genom att individen ökar sin kapacitet att agera eller genom 

att begränsa sina önskningar. De olika strategierna för individens frigörelse 

möjliggör distinktionen mellan subjektiv och objektiv frihet, den subjektiva 
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utgår från hur individen uppfattar gränser för sin frihet och den objektiva utgår 

från en förmåga att faktiskt agera (Bauman, 2000). 

Enligt Bauman (2000) är en del rutin nödvändigt då individer behöver en form 

av visshet, en känsla utav normer och nu i det postmoderna samhället är sådana 

rutiner och normer mycket mindre stabila än de en gång var. Bauman (2000) 

menar att universella principer som kan vägleda individers liv är svåra att hitta, i 

dagens samhälle har individen redan beviljats alla de friheter som den enskilde 

individen kunnat drömma om. Individens behov i samhället är att uppleva en 

frihet men en total frihet i samhället menar Bauman (2000) kan skapa en 

obeslutsamhet och osäkerhet hos individer, medan normer och rutiner ger 

individer vägmarkeringar och informerar om hur individen ska agera och detta 

kan ge individen en känsla av inre säkerhet. Arbetet i dagens samhälle erbjuder 

inte individer en säker väg in i framtiden utan för de flesta individer bedöms 

arbetet utifrån hur tillfredsställande arbetet upplevs vara för individen (Bauman, 

2000). 

Samhällets syn på den nya arbetslinjen och arbetsmarknaden 

Den nya arbetslinjen tog fart under valrörelsen år 2006 och detta gavs en ny 

innebörd inom arbetsmarknaden och fick en nyckelroll i de borgliga 

oppositionspartiernas nya allians (Berglund och Schedin, 2009). Enligt Berglund 

och Schedin (2009) var huvudargumentets innebörd att det skulle bli mer 

lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att leva via socialförsäkringssystemet. 

Med detta menas att den nya förändringen inom samhällsstrukturens har som 

syfte att öka tillgång och efterfrågan på arbetskraft (Berglund och Schedin, 

(2009). Wetterberg (2004) menar att den viktigaste förutsättningen för 

arbetslinjen är att arbetsmarknaden själv fungerar så smidigt som möjligt och 

menar även att det kan finnas en del hinder som är svåra att göra något åt, 

åtminstone för aktörerna själva och på kortsikt (Wetterberg, 2004). Wetterberg 

(2004) menar att utmaningen finns hos individen genom att sökandet efter 

arbetet och att ta reda på var arbetstillfällen finns. I vissa fall kan det finnas 

hinder utifrån de geografiska avstånden som kan ha stor vikt utifrån hur 

individen själv fattar sina beslut om hur individen vill arbeta (Wetterberg, 2004). 

Elisabeth Svantesson betonar att det finns tendenser till att enkla arbeten 

försvinner från arbetsmarknaden och efterfrågan av arbetskraft strävar efter 

högutbildade turister samt en bredare erfarenhet (url:6). Det innebär att 

vagabonder har svårigheter till att finna arbeten. 

Åkerlund (2007) menar i sin artikel att Rörligheten på den svenska 

arbetsmarknaden är alltför låg, vilket leder till inlåsning och ohälsa samt 

försämrad kompetensförsörjning. Enligt Åkerlund (2007) verkar 

konsekvenserna av inlåsning dock vara svagare bland tidsbegränsat anställda 

vilket antas kunna höra samman med att många i denna grupp är i en 

sökprocess. Åkerlund (2007) menar att de tidsbegränsat anställda upplever 



 

14 

 

framtiden som mer öppen och med fler möjligheter. Inlåsning är mer förknippat 

med färre upplevda möjligheter till att ha en möjlighet att lära nytt och utvecklas 

(url:17). 

Andersson och Tegsjö (2003) lyfter i sin rapport fram att under åren 1988-1990 

bytte ca 16 % individer arbete under ett år. Under 1990 – talet minskade 

omsättningen kraftigt och drygt 8 % bytte arbete på ett år (Andersson och 

Tegsjö, 2003). Efter finanskrisen på 1990 – talet försvann, återtogs rörlighet på 

arbetsmarknaden och i början av 2003 ökade efterfrågan om arbetskraft upp till 

ca 30 % (Andersson och Tegsjö, 2003). Det sker även en annan utveckling, en 

omstrukturering inom industrin med minskad arbetskraft och istället växer den 

privata sektorn fram kraftigt (Andersson och Tegsjö, 2003). 

En rapport från konkurrensverket, Swedish Competition Authority lyfter fram 

om en rörlig arbetsmarknad och menar att anställningsförhållanden och 

egenföretagande, så kallad ”Self employed” är på frammarsch inom 

arbetsmarknaden (url:10). Det är ett nytänkande och individen ser situationen 

utifrån ett företagsperspektiv (url:10). Något som även är på frammarsch är 

geografisk rörlighet och individer ökar sitt pendlande för att träda in på 

arbetsmarknaden så kallad vagabond och turist (url:10). ”Den geografiska 

rörligheten av arbetsmarknadsskäl är omfattande och kan betraktas som en del 

av matchningsprocesserna på arbetsmarknaden”(url:10, sid.32). 

Organisationens mänskliga resurser och flexibiliteten av arbetskraften 

Enligt Beck (1998) kommer det att experimenteras med organisationsformer 

som är lika betydelsefullt som kravet att prova nya sätt att leva på som 

privatperson. Primär rationalisering som utmärks av förändringar i kategorier så 

som arbete, kvalifikationer och tekniskt system ersätts enligt Beck (1998) av 

andra gradens reflexiva rationaliseringar som riktas mot konstanterna och 

premisserna i förändringen som hittills har skett. Beck (1998) menar att det är en 

omfördelning av arbetet från producenterna till konsumenterna och från 

specialisterna till allmänheten där att få delta har ökat. 

Kvalitéten på en organisations mänskliga resurser, vilket här menas med 

medarbetarnas egna relevanta färdigheter och erfarenheter är viktiga, men 

resultatet beror även på medarbetarnas motivation och kvalitéten på deras 

sociala relationer och nätverk (Yukl, 2012). När arbetet är komplext är personal 

och relationer viktigare men kan vara svårt att lära sig, nya medarbetare behöver 

omfattande utbildning och framgångsrika prestationer kräver en hög nivå av 

kunskap och motivation som medför att det är svårt att rekrytera och utbilda 

kompetenta ersättare som slutar inom exempelvis sjukvård och konsultföretag 

(Yukl, 2012). Finns det en konkurrensstrategi som förlitar sig på tjänster som 

levereras av unika experter, kan medarbetarna om de blir missnöjda hitta nya 

arbeten hos konkurrerande företag men de kan även starta ett eget 
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konkurrerande företag, detta ökar betydelsen av personal och resurser för 

företaget (Yukl, 2012). 

Det är mer sannolikt att ett företag lyckas anpassa sig till sin omgivning om en 

organisation har en relevant konkurrensstrategi som anger de typer av produkter 

eller tjänster som ska erbjudas och olika sätt att påverka potentiella kunder eller 

klienter (Yukl, 2012). Större förändringar av organisationens produkter och 

tjänster eller av metoderna för att marknadsföra eller tillhandahålla dem behöver 

genomföras för att uppnå en framgångsrik anpassning enligt Yukl, (2012). För 

en organisation med en strategi som betonar unika, avancerade produkter eller 

tjänster som är utformade för att tillfredsställa kundernas och klienternas 

föränderliga behov, så är det särskilt viktigt att snabbt kunna ställa om och 

förändra i organisationen då det även finns andra konkurrenter som vidtar 

nödvändiga anpassningsåtgärder (Yukl, 2012). Förstår inte företaget hur viktigt 

det är att hantera kundrelationerna väl så kan verksamheten bli lidande, 

medarbetarna behöver motsvara de krav som konkurrensen kräver av dem 

(Grönroos, 2002) En ojämn service till kunden kan bli att kunden upplever att 

totalkvalitéten som kunden får från företaget är dålig, framstår serviceprocessen 

i olika delar inkonsekvent får det en oerhörd negativ effekt på kundrelationen 

(Grönroos, 2002). För att service management ska vara framgångsrik krävs det 

en förståelse för kundperspektivet i hela företaget och att varje del i 

kundhanteringen analyseras för att kunna förbättras (Grönroos, 2002). 

Behöver det ske en anpassning i organisationen så behöver detta förstärkas av en 

korrekt tolkning av information i form av omvärldsbevakning, vad händer i 

omvärlden som påverkar företaget (Yukl, 2012). Det är även viktigt med 

medarbetarnas förståelse för processer och viktiga relationer, effektiv 

kunskapshantering och att ha en flexibilitet i arbetsprocesserna där det finns en 

förmåga att förändra dem så snabbt som möjligt (Yukl, 2012). Det är viktigt 

menar Yukl (2012) att det finns innovationer inom produkter, tjänster eller 

processer. Företaget bör ha tillgång till egna resurser för att stödja nya initiativ i 

organisationen (Yukl, 2012). 

Individens sociala struktur av samhällsordningen  

Elias och Scotson (2010) beskriver att ”Social struktur” identifieras med en typ 

av samhällsordning som beskrivs som ”god ordning” där det sociala och det 

sociala beteendet är väl reglerat. Identifiera social struktur med en ”god social 

ordning” leder till antagandet att sociologiska regelbundenheter i det sociala 

beteendet minskar när den ”sociala strukturen” i betydelsen ”god” och 

”välreglerad” ordning får vika för anomins ”dåliga ordning” (Elias och Scotson, 

2010). Begreppet ”social struktur” kan användas i en betydelse om både fastare 

och lösligare integrerade grupper (Elias och Scotson, 2010). 
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Enligt Elias och Scotson (2010) är en av de starkaste drivkrafterna för personer 

som insisterar på att i sina teoretiska samhällsreflektioner utgå från ”individer i 

sig” eller” individuella handlingar” verkar vara en önskan att slå fast att 

individen i grunden är fri. Föreställningen att samhällen eller figurationer som 

individer bildar tillsammans och utövar makt över de individer som bildar dem 

och begränsar deras frihet verkar väcka en viss avsky (Elias och Scotson, 2010). 

En av de viktigaste faktorerna enligt Elias och Scotson (2010) som hindrar 

människor från att minska denna tvångsmakt, är det faktum att figurationer av 

individer kan ha en tvingande makt över de individer som bildar dem med en 

rädsla att beröva människor friheten genom att begränsa utrymmet för den 

enskildes beslut och på många sätt utövar ett tvång som uppstår genom 

individernas inbördes beroende. Enligt Berglund och Schedin (2009) är 

arbetslivet komplext och grundar sig i en syn att arbetet är medvetet och 

ändamålsstyrt. 

Konsumtionssamhället berör alla individer vare sig de vill eller inte och alla 

kommer inte i närheten av de resurser som krävs enligt Bauman (1998). De 

individer som har resurser kan röra sig friare i världen och på detta sätt kan de 

även bli mer framgångsrika. Turisten ser världen som en attraktiv plats att leva 

på och har många valmöjligheter då turisten är välkommen överallt. (Bauman, 

1998). Vagabonden är som turisten i ständig rörelse, inte för att individen vill 

utan av tvång (Bauman, 1998). Vagabonden har inte förutsättningarna till att 

kunna resa utan befinner sig i det lokala samhället, med detta menas att 

situationen har blivit outhärdlig och vagabonden har inga valmöjligheter eller är 

inte välkommen någonstans (Bauman, 1998). Däremot har turisterna större 

möjligheter till att kunna få intressanta arbeten och är i ständig i rörelse då de är 

välutbildade och flexibla individer samt kan välja på en global arbetsmarknad 

(Bauman, 1998). När en turist vill byta arbete är det bara att söka nytt arbete. En 

vagabond som är fattig har inte samma förutsättningar som en turist (Bauman, 

1998). Oftast genererar det i sämre villkor för sin överlevnad, det menas med att 

de får ta det arbete som finns och är oftast lågavlönade, arbetet är slitsamt och de 

är outbildade och detta medför sämre villkor (Bauman, 1998). Det kan vara den 

enda chansen för en vagabond att skapa sig ett drägligt liv (Bauman, 1998). 

Turister och vagabonder som saluför sin arbetskraft, kan oftast inte göra så 

mycket åt betalningen som utgår från kollektiva avtal eller vissa länders 

lagstiftning (Berglund och Schedin, 2009). Aktörerna på arbetsmarknaden 

strävar efter att påverka sina marknadschanser på olika sett (Berglund och 

Schedin, 2009). Detta innebär att arbetsgivare bjuder över konkurrenterna i 

frågan om lön och förmåner (Berglund och Schedin, 2009). Däremot kan 

aktörerna påverka sin situation genom till exempel att försöka bli 

kompetensmässigt mer attraktiva gentemot sina konkurrenter (Bauman, 1998). 
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Tillfällig arbetskraft på arbetsmarknaden  

Tidsbegränsade anställningsformer har allt mer blivit vanligare, tidigare var det 

mer bland ungdomar men med åren har även samtliga tidsbegränsade 

anställningsformer ökat oavsett ålder (Sandberg, 2013). Sedan år 1993 har 

bemanningsföretag etablerats på den svenska arbetsmarknaden, när 

bemanningsföretagen fick sitt fotfäste på arbetsmarknaden framtogs användning 

av ”tillfällig arbetskraft” (Berglund och Schedin, 2009). Tidsbegränsade 

anställningsformer förekommer i alla EU – länder, i vilken utsträckning och 

vilken typ av sysselsättning styrs av de nationella arbetsmarknadslagarna och 

förhandlingssystemet (Berglund och Schedin, 2009). Utifrån en ökad rörlighet 

inom arbetsmarknad finns det även ekonomiska underströmmar genom 

efterfrågan och tillgång av arbetande individer (Wetterberg, 2004). Berglund 

och Schedin (2009) menar att användningen av tidsbegränsade anställningar och 

inhyrd personal tolkas oftast i den allmänna debatten som ett tecken på 

aktörernas ökade behov av flexibilitet. Berglund och Schedin (2009) lyfter även 

fram att periodvis när aktörer har en hög efterfrågan av arbetskraft anställs 

individer mer utifrån tidsbegränsade anställningar, inhyrd arbetskraft genom 

bemanningsföretag. Det innebär att när efterfrågan på arbetskraft är låg, är det 

lättare för aktörer att inte förnya deras kontrakt (Berglund och Schedin, 2009). 

Begreppet flexibel menar Berglund och Schedin (2009) kan för en part innebära 

instabilitet, och för en annan part kan det istället innebära reflektioner kring om 

denna variation egentligen är önskvärd eller inte önskvärd. 

Bauman (2000) lyfter fram sin teori om förändringstakten inom samhället. 

Samhället är i ständig rörelse och utvecklingen har skapat en mer flexibel och 

anpassningsbarhet inom arbetsmarknaden. Bauman(2000) betonar vikten om 

kvalitén och att den inte får kompromissas. Det är inte en självklarhet om hur en 

anställd ser på hur arbetskraften ska förvärvas samt förståelsen över hur 

verksamheten är i sin helhet. Bauman (2000) lyfter fram att det inte är en 

självklarhet att individer har en livslång anställning. 

Elias och Scotson (2010) lyfter fram sin teori utifrån modellen etablerade – 

outsiders om att det finns olika teman av social konstruktion som påverkar 

individens förutsättningar i samhället. Med detta menas att en outsiders 

förutsättningar i samhället skiftar utifrån olika levnadsnivåer, nationer, 

socialgrupper, olika moraliska värden och olika maktförhållanden. Elias och 

Scotsons (2010) teori går parallellt med teorin av Bauman (1998) om vagabond 

och turist som innebär att varje individ har sin sociala struktur och förmåga att ta 

kontroll över sin situation. Elias och Scotson (2010) och Bauman (1998) menar i 

sina teorier att utifrån olika moraliska värden, finner individen sitt sätt att finna 

arbete utifrån sina förutsättningar om hur individen kan saluföra sin produkt. 
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2.3. Organisation i förändring 

I detta avsnitt redogörs lean utifrån organisation samt komplexiteten som kan 

uppstå i en organisation utifrån lean production samt hur detta kan påverka den 

prehospitala vården. 

Organisationens långsiktiga framgång och överlevnad är beroende av 

organisationens effektivitet och processtillförlitlighet, personal och resurser samt 

anpassning till omgivningen (Yukl, 2012). Betydelsen av dessa 

resultatdeterminanter skiljer sig åt mellan olika organisationer och även över tid 

för en och samma organisation, med detta menas att det är olika aspekter av 

situationen som avgör den relativa betydelsen av resultatdeterminanterna (Yukl, 

2012). 

Dessa resultatdeterminanter inkluderar organisation, typen av produkter eller 

tjänster som organisationen erbjuder och graden av instabilitet och konkurrens i 

den yttre omgivningen, till exempel ekonomiska och politiska förhållanden, 

graden av konkurrens från andra organisationer och förändringar i kundernas 

önskemål (Yukl, 2012). Med effektivitet menar (Yukl, 2012) att personal och 

resurser används på ett sätt som minimerar kostnaderna och undviker att insatser 

och resurser förspills, detta är särskilt viktigt när en organisation har konkurrens 

från andra organisationer eller behöver effektivisera på grund av att en 

ekonomisk kris uppstår och det saknas medel för att stödja den grundläggande 

verksamheten (Yukl, 2012). 

När organisationer expanderar ställs högre krav på att arbetsuppgifterna ska 

utföras med mer fokus på ekonomi, säkerhet, förutsägbarhet och kvalitét 

(Alvesson och Sveningsson, 2012). I större organisationer kan inte alla förväntas 

hålla på med flera olika arbetsuppgifter utan det blir en specialisering av 

arbetsuppgifterna (Alvesson och Sveningsson, 2012). 

Lean production i organisation 

Enligt Eriksen, Fischer och Monsted (2010) kan införandet av lean i en 

organisation beskrivas med att bygga ett hus. Grunden för att införa lean 

behöver först läggas med de grundläggande beståndsdelarna till en 

förståelsemodell. För en stabil organisation är en gedigen grund en förutsättning 

och grunden skapas genom att organisera arbetsuppgifterna, styra, mäta 

synliggöra, standardisera och klarlägga ansvarsområden i organisationen 

(Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). Arbetet i organisationen kan inte utföras 

effektivt menar Eriksen, Fischer och Monsted (2010) om det inte finns en 

förståelse för vad organisationen har till uppgift att uträtta, och det går inte heller 

att planera och säkerställa resursutnyttjandet om det inte i organisationen finns 

ett engagemang i styrning och kapacitetsplanering. 
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För att kunna vända utvecklingen när det behövs behöver alla i organisationen 

kunna urskilja processerna och se om det går bra eller dåligt, om 

ansvarsområdena är oklara kan inte förväntningar på chefer och medarbetare 

vara högre än att de koncentrerar sig på att lösa de mest närliggande uppgifterna 

(Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). Enligt Eriksen, Fischer och Monsted 

(2010) är användandet av lean production i en organisation en metod att 

fortlöpande undanröja allt slöseri i organisationen. Lean production är en 

arbetskultur där slöseriet i processerna minimeras och som hela tiden maximerar 

kundnyttan, där processen ska synliggöras för alla och de viktigaste 

parametrarna ska mätas löpande så att status och utveckling kan kommuniceras 

(Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). 

Organisationen ska alltid låta produktionen ske utifrån den interna eller externa 

kundens behov av vad som ska produceras och när, utifrån detta synsätt har 

organisationen ett behov av att mobilisera hela organisationen och skapa 

kompetens för att genomföra ständiga förbättringar med utgångspunkt från att 

skapa ett värde, värdeflöde, minimera resursslöseri och möta kundernas behov 

och önskemål (Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). 

Det är av vikt att ständigt i organisationen tänka på ständiga förbättringar som 

kan leda mot perfektion, eftersom allt enligt leans produktionsfilosofi alltid kan 

göras lite bättre (Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). Det är här viktigt att 

involvera närmast berörda medarbetare för att de ska kunna utföra förbättringar i 

sina arbetsuppgifter som ska medföra effektiviseringar i värdekedjorna. Utifrån 

detta är det viktigt att alla medarbetare förstår de viktiga begreppen värde, 

slöseri, flöde och vikten att producera utifrån kundens behov, detta för att kunna 

engagera medarbetarna (Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). Får kunderna fel 

på produkterna leder detta till missnöjda kunder och dålig effektivitet, därför 

behöver man gå till botten med alla fel och för att säkerställa att inte felet 

upprepas behöver ett enhetligt arbetssätt komma till stånd som är grundat på 

standardisering (Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). Det är samtidigt 

nödvändigt att medarbetarna får inflytande, resurser och möjligheter till att 

realisera de förbättringar som de själva ser. För att löpande förbättringar ska bli 

meningsfulla behöver det finnas ett ramverk där förbättringar kan växa fram 

(Eriksen, Fischer och Monsted, 2010). 

Enligt Liker (2010) behöver ledningen i företaget förstå och engagera sig i The 

Toyota Way för att företaget ska kunna bli en ”Lean - lärande organisation”. 

Med en sådan förståelse och ett sådant engagemang leder det till att ett Lean -

system kan byggas upp. Hindren i att införa Lean kan vara motsträviga 

toppchefer som inte förstår, chefer som är beredda att prova på Lean men som 

inte vill satsa fullt ut men det kan även vara en vikande marknad (Liker, 2010). 

Jönsson och Klasson skriver i ”effektiva metoder och resurshantering i 

offentliga förvaltningar” (2013) i deras slutsats att genom införandet av effektiva 
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metoder så har omfördelningar skett i offentlig organisation genom besparingar 

av personal och omfördelning av arbetsuppgifter. Intervjuobjekten upplever att 

deras arbetssituation är mer stressig idag än innan effektiva metoder så som 

Lean infördes i organisationen, då de får fler arbetsuppgifter och alltid behöver 

finnas tillhands. Personalen behöver även vara datorkunniga och har större krav 

på att vara utbildade och ha spetskompetens, då personalen istället är färre 

(url:7). 

Konkurrens om arbetskraften 

Utifrån ett politiskt perspektiv växer mål, strukturer och policy fram genom 

ständiga förhandlingar och köpslående mellan olika intressegrupper (Bolman 

och Deal, 2009). Jönsson och Klasson kommer även i deras slutsats fram till att 

förvaltningarna gör ekonomiska besparingar genom de effektiva metoderna som 

införs i organisationen (url:7). Konkurrensstrategi har en påverkan på en 

organisations resultat. Vilka typer av produkter eller tjänster som organisationen 

ska erbjuda är viktiga beslut i konkurrensstrategin, det är grunden för att tilltala 

potentiella kunder i form av pris, kvalitét, kundservice, unika produkter och 

vilka metoder i form av exempelvis reklam och kampanjer som används för att 

påverka potentiella kunder eller klienter (Yukl, 2012). 

Strategin kan även omfatta beslut om olika sätt att inhämta nödvändiga resurser 

för att på så sätt få organisationen att växa och expandera på nya marknader 

(Yukl, 2012). Anpassning är strategins primära fokus men för att kunna förbättra 

anpassningen i organisationen är detta beroende av att förändringar genomförs 

vad gäller effektivitet och personal (Yukl, 2012). Om organisationen tar ett 

beslut att erbjuda mer unika produkter eller att förbättra kundservicen kan detta 

medföra att det blir nödvändigt att på nytt utbilda de nuvarande medarbetarna 

eller att rekrytera medarbetare med högre kompetens (Yukl, 2012). 

En teori om rättvisa är rättviseteorin där ett intresse är att det ska vara en rättvis 

fördelning av arbetsutbytet som lön, semester, arbetstider och extra förmåner 

(Kaufmann och Kaufmann, 2005). Enligt Rawls (1999) ska positioner med makt 

och ansvar vara tillgängliga för alla. Rawls teori beskriver att människor inte har 

samma uppfattning om vad som är rättvisa då människor färgas av sitt eget 

perspektiv då alla har en subjektiv bil av vad rättvisa är för just dem. Kaufmann 

och Kaufmann (2005) menar att rättvisa står för likavärde som en princip med 

förutsägbara och delvis starkt motiverande och motivationshämmande effekter 

på människors prestationsvilja och allmänna motivation i arbetslivet. 

Ledning och arbetsorganisation 

Ledning och arbetsorganisation håller på att omvandlas och ersätter 

pyramidformade företag med Tayloristisk arbetsfördelning och detaljerade 

kontrollsystem med platta och flexibla organisationer, decentralisering och 

rikare arbetsinnehåll i bolag som förvaltas med hjälp av företagskulturen och 
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uppsatta mål (Sandberg, 2013). Standardiserad massproduktion för 

massmarknaderna menar Sandberg (2013) hör nu till historien. Bakgrunden till 

denna utveckling är en konkurrensutsatt, global produktmarknad som kräver 

anpassning till de olika krav som kunderna ställer, och en arbetsmarknad med 

anställda som ställer krav på kvalitéten på arbetet (Sandberg, 2013). Enligt 

Sandberg (2013) har arbetslivet utvecklats till ett mer flexibelt system och även 

antalet flexibla arbetsplatser har ökat. 

Genom dessa transformationer, kan de anställdas mål ge bra arbete och detta kan 

uppnås tillsammans med målen för management, detta resulterar till en bra 

verksamhet för företaget (Sandberg, 2013). Denna uppenbara harmoni mellan 

mål och intressen ger underlag för bra samarbetsrelationerna på 

arbetsmarknaden, eftersom vi befinner oss i en vinna – vinna - situation menar 

Sandberg (2013). Organisationer kämpar för att lära sig hantera de villkor som 

en global ekonomi och krympande värld ställer, världens organisationer står 

inför stora utmaningar och det ställer nya krav på ledare och chefer (Bolman och 

Deal, 2009). Ledare och chefer behöver ha en förmåga att genom ett komplicerat 

prisma se sina organisationer, kunna vara förhandlare som har förmågan att 

utforma flexibla strategier som formar händelseutvecklingen men även anpassar 

sig till förändrade omständigheter, dessa chefer och ledare leder med själen 

enligt Bolman och Deal (2009). 

Av särskilt intresse är betydelsen av en vinna – vinna - situation med nya 

arbetsformer och om organisationen samtidigt uppfyller målen för arbetsgivare 

och arbetstagare (Sandberg, 2013). Detta innebär att ha ett bra arbete, det vill 

säga ett arbete som kräver goda meriter, en hög grad av kontroll och ett socialt 

stöd och vi vill testa detta förhållande empiriskt snarare än att ta det för givet 

som ett stycke retorik om en ny era i arbete och innovation (Sandberg, 2013). En 

grupp eller ett samarbete i grupp kan vara ett bra arbete förutsatt att de anställda 

kan ha en hög grad av kontroll över tempo och arbetsuppgifter, det kan annars 

resultera i ett negativt grupptryck, stress och hälsoproblem (Sandberg, 2013). 

Förändringar i anställning – att bli sin egen leverantör 

Organisationer har på senare år i omfattande utsträckning använt sig av olika 

strategier för att skära ned personalstyrkan för att på detta sätt minska på 

kostnaderna och öka flexibiliteten (Bolman och Deal, 2009). Anställda har sagts 

upp och antalet visstids - och deltidsanställda har ökat under de senare åren 

(Bolman och Deal, 2009). Organisationen blir förvisso mer flexibel, men kan 

också bli mer medelmåttig i andra avseenden när organisationen skär ned sin 

personalstyrka och riskerar samtidigt att förlora kunskap, kompetens och de 

anställdas lojalitet (Bolman och Deal, 2009). En viktig aspekt att ta hänsyn till är 

att inte alla personalnedskärningar leder till ökad effektivitet, företag kan fatta 

förhastade och ogenomtänkta beslut som kan leda till försämrade relationer till 
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kunderna, leverantörerna, allmänheten och de anställda (Bolman och Deal, 

2009). 

Dagens arbetsliv är mer konkurrenskraftigt, med mer osäkra arbetsförhållanden 

och snabbt föränderligt än vad som var fallet för 10 år sedan, något som 

oreflekterat påstås bero på IT, globalisering och individualisering (Sandberg, 

2013). Vad dagens och morgondagens arbetsliv kan och bör vara har en 

inverkan på vad som är nödvändigt för att acceptera hur saker och ting är i 

verkligheten (Sandberg, 2013). 

Enligt Yukl (2012) kan ledare förbättra resultatet genom en kombination av 

metoder, inklusive ledarskapsbeteende, förändringar i program, system och 

struktur samt konkurrensstrategi. De olika typerna av ledarskapspåverkan har ett 

nära samband, i en snabbt föränderlig omgivning är de mest 

förändringsinriktade beteendena mer relevanta än i en relativt stabil omgivning 

och de används mer av chefer på högre nivåer än av chefer på lägre nivåer 

(Yukl, 2012). Om högsta ledningen förklarar för medarbetarna varför en 

förändring behöver göras och hur den kommer att gynna organisationen så är det 

mer sannolikt att den accepteras och Yukl (2012) menar även att införa ett nytt 

system för kunskapshantering blir mer framgångsrikt när cheferna uppmuntrar 

medarbetarna att bidra med relevant information och använda systemet på 

lämpligt sätt. I samband med att efterfrågan om arbetskraft ökar, ökar även 

lönesättningen (url:14). Sedan åren 2003-2013 har lönesättningen varierat 

mellan 1,9 % - 2,4 % per år (url:14). 

I vissa fall kan det vara så att det primära syftet för den anställde är 

lönesättningen och i vissa fall kan det vara den styrande faktorn (Wetterberg, 

2004). Genom detta ökar lönesättningen vid varje ny anställning för individen 

och det är här individen hittar ett system att tjäna mera pengar (Andersson och 

Tegsjö, 2003). 

I dagsläget är det inte en självklarhet i att en anställd är en god 

”företagsmedborgare” som är lojal mot företaget, deras värderingar och mål 

(Wetterberg, 2004). Belöningssystemet på arbetsmarknaden bidrar till detta då 

det står för god ersättning (Sandberg, 2013). Om ett företag inte får sina 

anställda att stanna och ett återkommande beteende som förekommer på ett 

negativt sätt inom företaget, kan det skapas en komplexitet. För vissa individer 

är det inte alltid viktigt att befinna sig på samma arbetsplats, utan individen kan 

se det som en utmaning i att saluföra sin arbetskraft utifrån att frilansa inom 

sjukvården. Inom arbetslivet präglas det av rörlighet och med höga krav på 

flexibilitet, detta kan för en arbetsplats innebära påtagliga konsekvenser utifrån 

grupp och kompetens (url:15). 

Den här formen av arbetsmarknad kommer att tendera till en ökning och få en 

ökad acceptans inom arbetslivet (url:3). I samband med en ökad flexibilitet på 
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arbetsmarknaden på gott och ont, kan kvalitéten i längden svikta (url:4). 

Sjukvården är känslig och sårbar när individernas rörlighet ökar och visar sig 

”tydligt” i brist på kvalitét, lokala rutiner, kompetensutveckling och 

ansvarsfrågan (url:4). 

2.4. Yrke i förändring 

Yrkesroll 

Individen kan få egna tankar om vilka krav och förväntningar omgivningen 

ställer på individen i sin yrkesroll (Angelöw och Jonsson, 2000). Begreppet yrke 

är centralt då detta är kopplat till specifik kompetens och yrkesutbildning och en 

viss yrkesposition (Berglund och Schedin, 2009). Med yrke menas att vara i 

arbete, försörjning, arbetsuppgifter, kvalifikation, position eller det individen 

utför, vilken yrkesroll individen har och vilka specifika arbetsuppgifter 

individen utför (Berglund och Schedin, 2009). Yrkesmässigheten ökar i de så 

kallade professionella yrkena (Berglund och Schedin, 2009), Utifrån 

förbindelsen mellan individens biografiska och sociala bakgrund inklusive 

individens förmåga och utbildning frambringas en yrkesroll, men även 

samhällets sätt att organisera och fördela arbetet och position i 

arbetsorganisationen kan påverka en yrkesroll enligt Berglund och Schedin 

(2009). En individ med sina särskilda dispositioner tar eller bemannar en viss 

position och detta bildar den individuella yrkesrollen (Berglund och Schedin, 

2009). 

De allmänna uppfattningarna eller sociala konstruktioner om ett yrke som bildas 

med tiden utgör då den kollektiva yrkesrollen utifrån de individer som vanligen 

utbildar sig till och intar motsvarande positioner respektive dessa positioners 

reglering och resursallokering (Berglund och Schedin, 2009). Thunborg (1999) 

beskriver att ordet yrkesidentitet innebär att det försöker förena individers 

identitet med deras yrke eller position på arbetsmarknaden. Yrkesidentiteter kan 

sägas vara identiteter som är sociala. Dessa identiteter är i ständig förändring då 

människor möts, samspelar med varandra och jämförs enligt (Ellström och 

Hultman, 2009). 

Utifrån ett socialt perspektiv kan en utbildning till ett yrke ses som en 

socialisation som kan ha betydande konsekvenser för individers kunskaper, 

attityder och värderingar och som även kan innebära en djupgående 

personlighetsförändring (Berglund och Schedin, 2009). Här talas det om en slags 

föregripande socialisation där den enskilda individen redan under 

utbildningstiden försöker tillägna sig de värderingar och den livsstil som anses 

utmärkande för det yrke individen utbildar sig till (Berglund och Schedin, 2009). 

Wenger (1998) beskriver yrkesidentitet som något som varken är rent 

individuellt eller socialt. Detta innebär att en yrkesidentitet är något kulturellt 
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som speglas i varje arbetares respektive föreställningar, erfarenheter eller 

handlingar. Enligt Alvesson och Svenningsson (2012) drivs individer av 

professionella och organisatoriska normer där nybörjare ofta följer efter de 

erfarna individerna ifråga om hur mycket de ska arbeta i en viss profession eller 

på vissa arbetsplatser och identiteten är här även centralt viktig. Thunborg 

(1999) beskriver yrkesidentiteter och hur de samspelar med varandra genom tre 

olika nivåer, dessa är en yrkesrelaterad, en verksamhetsrelaterad och en 

individrelaterad nivå. 

På den yrkesrelaterade nivån finns mönster som är gemensamma för en viss 

yrkesgrupp, både hur yrkesgruppen själv respektive andra beskriver dem 

(Ellström och Hultman, 2009). På den verksamhetsrelaterade nivån finns 

mönster som är specifika för en viss verksamhet och till sist på den 

individrelaterade nivån beskrivs sådant som exempelvis. föreställningar och 

andra mönster som interaktion och handlingar, som är relaterade till enskilda 

erfarenheter, karriärvägar och strategier för att lära (Ellström och Hultman, 

2009). 

Utmaningen finns dock i företagskulturen, verksamhetsmål, lönesystem och 

inom belöningssystem (Berglund och Schedin, 2009). Utmaningen kan även 

grunda sig i hur företagsledningen bedriver sjukvården, utifrån Lean ”rörelsen” 

(Bolman och Deal, 2009). Trots allt har företaget vunnit 

upphandlingsförfarandet för att bedriva sjukvård. Utifrån små marginaler 

bedrivs verksamhet och företaget vill ha ut maximal arbetskraft av sina 

anställda. För att klara av verksamheten anlitas vagabonder och turister utifrån 

inhyrd personal, som en tillfällig arbetskraft (Berglund och Schedin, 2009). 

Svenskt arbetsliv har genomgått en mycket kraftig rationalisering där många 

arbetsplatser har slimmat sin organisation ”just in time” till ”miniminivå” av 

bemanning (Berglund och Schedin, 2009). När organisationer är slimmade, finns 

det inga marginaler för oplanerad frånvaro (Berglund och Schedin, 2009). 

Efter ett visst antal år inom samma arbetsplats, finns risken för att individen 

tappar motivationen och prestationen börjar minska (Åkerlund, 2007). Kanske 

har arbetet förändrats och utvecklats i snabb takt som medför att individen inte 

har getts de förutsättningar som krävs för att kunna hantera arbetet (Åkerlund, 

2007). Yukl (2010) menar att för en enskild anställds prestation spelar 

arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper en viktig roll, och när det gäller 

uppdrag som kräver omfattande samordning och snabba reaktioner kan 

grupprestationen förbättras genom lämpliga former av övning samt 

eventualitetsplanering. Enligt Yukl (2010) har de anställdas skicklighet en 

särskilt stor betydelse när arbetsuppgifterna är komplexa och kräver unika och 

svårutvecklade färdigheter. Yukl (2010) menar att om anställda får svåra 

uppdrag eller uppgifter så kan detta medföra att de anställda utvecklar 

färdigheter som på sikt kan bli mycket värdefulla för organisationen. 
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Yrkesstatus och yrkesidentitet 

Traditionell forskning om yrkesstatus menar Ulfdotter och Flisbäck (2011) har i 

huvudsak varit inriktad på att undersöka yrkens anseende i samhället. Att finna 

status i sitt yrke kan utgå från olika synsätt, men har sin grund utifrån 

möjligheten till att ta makt över situationen och skapa inflytande, påverka 

lönesättningen utifrån sin yrkesroll och yrkesstatus. Tolkningar av status menar 

Ulfdotter och Flisbäck (2011) kan i vissa fall vara tabubelagt i samhället, men 

menar även att det omfattar och speglar ett allmänt intresse för olika 

rangordningar och i vissa fall kan det vara besvärande, provocerande och 

känsligt. Yrkesstatus är detsamma som anseende för individen och handlar 

framförallt om andra individers uppfattningar om eller attityder till vissa yrkens 

status (url:15). Uppfattningar består dels av vad individerna vet eller inte vet om 

en sak eller företeelse och dels även av hur detta värderas (url:15). Att ange 

anseende är att värdera och ligger till grund för att rättfärdiga eller legitimera det 

som värderas och i detta fall vissa yrkens status (url:15). 

Yrkesstatus är en stark värderande uppfattning om yrkets sociala ställning och 

hur individen själv förhåller sig till den egna yrkesrollen inom den prehospitala 

vården (Ulfdotter och Flisbäck, 2011). Yrkesstatusen har såväl en social och 

finansiell inramning, möjliggör och kan även begränsa en individs väg i livet 

och i vilka sammanhang individen befinner sig i utifrån det privata livet och i 

arbetslivet (Ulfdotter och Flisbäck, 2011). 

Lön ger upphov till komplexa förhållningssätt där en individ kan vara både nöjd 

och missnöjd samtidigt. Ulfdotter och Flisbäck (2011) menar att det kan finnas 

ett skäl om att ”alla vill ha högre lön”. Individen anser att kan lönen bli högre så 

vill man ha det, eller om individen anser att löneorättvisan är för stor som 

medför att individen känner sig kränkt eller skapar en inlåsning. Detta kan 

medföra att individen lämnar sin arbetsplats. Ett uttryck om individens sociala 

identitet är en fråga om självreflektion men även ”vem är jag”. Självuppfattning 

om tillhörighet utifrån en viss social grupp, sitt värde eller den känslomässiga 

betydelsen i den sociala gruppen (Ulfdotter och Flisbäck, 2011). 

Inlåsning 

Inlåsning kan skapa frustration och vanmakt och kan ha negativa effekter på 

individers hälsotillstånd, detta kan även medföra att individer inte har den kraft 

som behövs för att söka annat arbete utan blir inlåsta då de inte orkar ta tag i sin 

situation (url:16). Begreppet inlåsning definierar förhållanden som hindrar 

individer från att ta sig ur en arbetssituation, och detta begrepp är ett sätt att även 

mäta arbetstillfredsställelse eller närmare bestämt en låg grad av 

arbetstillfredsställelse (url:16). Inlåsning behöver definieras i termer av 

kringskurna möjligheter till förändring då det ofta kännetecknar ett 

missnöjesbegrepp (url:16). Individens möjlighet till förändring är det primära 

och om dessa chanser är ringa eller inte existerar överhuvudtaget finns en känsla 
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av inlåsning oavsett hur stark eller svag önskan hos individen om en förändring 

än är (url:16). Det är viktigt att beakta individers önskemål om förändring och 

de individer som vill byta arbete men har små eller obefintliga möjligheter till 

detta saknar en handlingsfrihet (url:16). Detta kan spela mindre roll för en 

individ som vill stanna kvar i sitt arbete och inte vill byta, men detta kan snabbt 

förändras för individen om exempelvis arbetet skulle försvinna eller om det 

skulle uppstå misshälligheter på arbetsplatsen (url:16). 

Inlåsning är ett tillstånd med obestämd varaktighet då möjligheterna och viljan 

att byta till någonting annat kan förändras från en dag till en annan, låsta 

tillstånd kan vara relativt permanenta och kan vara till och med för hela 

individens yrkesverksamma liv (url:16). Inlåsning kan även handla om 

inskränkta möjligheter med avseende på att individen får en annan befattning på 

samma arbetsplats, får andra arbetsuppgifter på samma arbetsplats eller skaffar 

sig ett annat yrke (url:16). Begreppet inlåsningsmekanismer är faktorer som 

medför att vägarna till en förändring av arbetssituationen är stängda eller 

svårframkomliga (url:16). Betydelsen av såväl arbetsgivares som anställdas 

attityder och agerande inklusive de förutsättningar som ligger bakom 

förklaringar till inlåsning bör uppmärksammas (url:16). En central faktor är 

efterfrågan på arbetskraft och detta är även beroende av konjunkturutveckling, 

det finns färre möjligheter för anställda att gå från arbetsgivare till arbetsgivare 

ju färre arbeten som finns att söka (url:16). 

Den svenska arbetsmarknaden har genomgått omfattande förändringar, 

omstruktureringsprogram som skapar en komplexitet (Kärreman och Rehn, 

2007). Den prehospitala vården har genomgått stora förändringar till att bli en 

mer konkurrenskraftig verksamhet, utifrån unik produkt, kvalitét, kundservice 

samt eftersträvan efter en mer rättvisa av högre kompetens. Kaufmann och 

Kaufmann (2005) betonar i sin teori angående rättvisa och menar att vikten av 

lönesättning, arbetstider, semester och extraförmåner har stor betydelse och även 

vikten av lika värden för individerna. 

Lean rörelsen har sitt fotfäste inom industrin Toyota men även utifrån 

organisationsstruktur. Det menas med att organisationen vill undanröja, 

minimera slöseriet i olika processer och få ut maximal effekt av sin arbetskraft. 

Utifrån standardiserade arbetsprocesser och snabbare flödesscheman. Eriksen, 

Fischer och Monsted (2010) betonar i sin teori att det är viktigt att synligöra de 

viktigaste parametrar som ska mätas löpande och att statusen kommuniceras. 

Liker (2010) lyfter fram i sin teori att Lean kan vara motsträvigt och toppchefer 

som inte förstår, här kan det skapas en stor komplexitet. Liker (2010) menar att 

det är viktigt att förbättra kvalitén och ge arbetskraften möjlighet till ansvar, 

delaktighet i processen inom arbetsprocesser och flödesscheman. 
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2.5. Sammanfattning 

I studien har forskarna redogjort för olika teorier och begrepp som vi använt för 

studien. Utifrån samhällsförändringar, vagabonder och turister, lean production i 

organisation och organisation i förändring. Studien har till avsikt att kartlägga 

arbetskraften, vad som medför att vissa individer väljer att arbeta kvar på sin 

arbetsplats medan andra individer är mer rörliga och väljer att byta arbetsplats. 

Samhället är i ständig rörelse och förutsättningar för arbetskraften skiftar utifrån 

individens förutsättning att finna arbete och det är inte självklart att en 

anställning är livslång. Med detta menas att konkurrensen om arbetskraft är stor. 

Organisationer slimmar sin verksamhet och har svårigheter till oplanerad 

frånvaro, det är här som organisationer nyttjar tillfällig arbetskraft och inhyrd 

arbetskraft. 

Flexibilitet och målstyrning i organisationer gör att många får större möjlighet 

att själva utforma sitt arbete och styra förläggningen av sin arbetstid och hur 

arbetet utförs. Flera arbeten kräver och ges möjlighet att utveckla en bredare 

kompetens som ger möjligheten till egen kontroll i sitt eget arbete. Med detta 

menas att sådana anställningar är utmanande, spännande och då individen själv 

har kontroll minskar stress, ohälsa och känslan av inlåsning på sin arbetsplats. 

Utifrån individnivå finns en strävan av personliga mål, bra lön och engagemang 

inom sin yrkesstatus. Känslan av att finna samhörighet men även finna mening i 

sin yrkesidentitet och yrkesstolthet. Individen söker efter sin självständighet men 

även makten över sin arbetssituation. Samhället strävar efter ett mer flöde på 

arbetskraft men tenderar till ett skapande av en konkurrenssituation, här tenderar 

arbetskraften att födas in i en kompetensbrist på grund av att det finns en 

begränsad mängd av arbetskraft inom verksamheten. Här finns det utrymme till 

att individen finner sina möjligheter till att saluföra sin arbetskraft och skapar 

även ett stort inflytande hos aktörer som i sin tur delvis kan hamna i en 

beroendeställning utifrån kompetensbrist. 
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3. METOD 
I metodkapitlet redogörs för vilka metoder och metodologiska inriktning som vi 

forskare använt oss av i studien. Kapitlet redogör även för urvalet av 

respondenter samt hur studien genomförts och hur de forskningsetiska 

principerna upprätthålls och hur tillförlitligheten tillgodoses i studien. Studiens 

ansats har sin utgångspunkt utifrån den kvalitativa forskningen och 

semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa ansatsen i studien strävar efter en 

ytterligare kunskap, förståelse av ett djupare sammanhang. Den insamlade 

empirin har en deduktiv ansats med inslag av induktionens ansats. Validiteten i 

studien ger möjligheterna till koppling mellan den sociala miljön och situation. 

Reliabiliteten styrker frågor som rörs av måttens och mätningens pålitlighet, 

följdriktigheten. 

3.1. Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 

Vi som forskare har valt att utföra en kvalitativ studie då undersökningen bygger 

på kvalitéter, processer och betydelser för arbetskraften som inte kan undersökas 

experimentellt och inte heller kan mätas i förhållande till kvantitet, mängd, 

intensitet eller frekvens, eller som Justeson och Mik-Meyer (2011) menar i den 

mån det alls kan mätas. Enligt Holme och Solvang (1997) har kvalitativa data 

och metoder sin styrka i att de visar på totalsituationen och en sådan helhetsbild 

möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Enligt 

Starrin och Svensson (1994) handlar resultatet i kvalitativa studier ofta om att 

gestalta någonting på ett sätt så att nya innebörder uppstår. Uppmärksamheten 

behöver därför särskilt fästas på hur innebörder gestaltas och 

innebördsrikedomen är då en avgörande kvalitét (Starrin och Svensson, 1994). 

Vi som forskare har under undersökningens planering försökt ha en öppenhet för 

ny kunskap och ny förståelse. Forskarna i denna studie har lång erfarenhet inom 

den offentliga sektorn. En av forskarna har ett inifrånperspektiv inom 

ambulansverksamheten och den andra forskaren har lång erfarenhet inom annan 

organisation av ledarskap i chefsposition. Enligt Holme och Solvang (1997) har 

individer en förförståelse om företeelser genom egna erfarenheter, utbildningar 

eller annat vetenskapligt arbete. Detta ses som en ”objektivt” given 

utgångspunkt när ett eget forskningsarbete påbörjas, även i de fenomen som ska 

studeras är fördomar socialt grundade subjektiva uppfattningar och viktiga 

ingredienser i forskarens sätt att nalkas en undersökning (Holme och Solvang, 

1997). Varje forskningssituation präglas av subjektiva referensramar menar 

Holme och Solvang (1997) och en förförståelse som grundar sig i forskarens 

utbildningsbakgrund kommer då i egentlig mening inte vara objektiv. 

Studiens avsikt är att förstå den verklighet som studeras med syfte att spegla den 

rörliga arbetsmarknaden så noggrant som möjligt (Angelöw och Jonsson, 2000). 
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Vi som forskare har inhämtat kunskap utifrån arbetskraftens egna perspektiv i 

socialt samspel med andra och dess innebörd kan hela tiden förändras. Enligt 

Bryman (2011) utgörs detta av en kontinuerlig process som skapas av 

arbetskraften själva. 

Ontologi 

Begreppet ontologi utgår från två ståndpunkter objektivism och konstruktionism, 

att använda objektivism som ontologisk ståndpunkt innebär att möta sociala 

företeelser i form av fakta som ligger utanför individens intellekt och som inte 

individen kan påverka (Bryman, 2011). Detta betyder att sociala företeelser och 

de kategorier individen använder i sin vardag har en existens som är oberoende 

av de sociala aktörerna (Bryman, 2011). Konstruktionism ifrågasätter åsikten att 

kategorier som organisation och kultur på förhand är givna enheter eller att de 

av de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre verklighet som de inte kan 

påverka eller styra enligt Bryman (2011). Social konstruktionism utgör en 

ontologisk ståndpunkt att sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via 

socialt samspel utan att de även befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering 

(Bryman, 2011). Forskaren behöver ta ställning till den ena eller den andra 

ontologiska ståndpunkten. Vi som forskare har i den här studien valt att utgå 

från konstruktionism, vilket innebär att det intressanta att studera är individens 

egen verklighet och att denna sociala verklighet kan se olika ut för olika 

individer. Utgångspunkten är att det inte finns någon bestämd social verklighet, 

vilket passar för den här studien då den avser att studera fast och rörlig 

arbetskraft och deras upplevelser inom prehospital vård. Vi har därmed inte som 

forskare utgått från objektivism där fenomenet istället betraktas som objektivt 

och skiljt från individernas egen verklighet (Bryman, 2011). 

Studiens ontologiska ansats styrker studien utifrån lärandet av läran om kunskap 

och uppfattningen om verkligheten och hur verkligheten kan se ut oberoende av 

vad som betraktar den eller inte (Bryman, 2011). Med studien ville vi som 

forskare fånga upp respondenternas upplevelse och Alvesson och Sköldberg 

(2011) beskriver att det på detta sätt finns en möjlighet att få en uppfattning om 

hur respondenternas verklighet kan se ut. 

Den ontologiska ståndpunken i studien har sin grund i lärandet av läran om 

kunskapen inom prehospital vård, med detta menas att studien har haft 

möjligheter till att kunna studera verksamheten på ett oberoende av vad som 

betraktas eller inte betraktas (Bryman, 2011). Denna ståndpunkt innebär att 

studien har haft möjligheter till att studera samspel, sociala processer samt 

förståelse genom balansen mellan arbetskraft och behov (Bryman, 2011). 

Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsen i studien ger en god möjlighet till både vidsynthet, 

djupsinthet och styrker studien genom att nå kunskap om andras dimensioner 
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och sammanhang hos den anställde (Starrin och Svensson, 1994). En kvalitativ 

ansats har sina grunder utifrån naturalism som strävar efter förståelse av den 

sociala verkligheten, med en beskrivning av människans samspel i naturliga 

situationer (Bryman, 2011). Enligt Starrin och Svensson (1994) kan ny kunskap 

sökas genom kvalitativa metoder på både utforskade och outforskade områden. 

Genom den kvalitativa ansatsen i studien gavs vi som forskare en möjlighet till 

att belysa kontextbundenheten, synliggöra världen. Utifrån en uppsättning av 

tolkningar, tolkande av den insamlade empirin (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Utifrån de empiriska fakta som framkom kan vi som forskare dra slutsatser av 

de generella slaget som är fruktbar för denna studie. 

En epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning i studien handlar om 

vad som är eller vad som betraktas som kunskap inom ett ämnesområde 

(Bryman, 2011). Med detta menas att det är en speciellt viktig fråga i detta 

sammanhang för frågan om huruvida den sociala verkligheten kan eller bör 

studeras utifrån samma principer, metoder och verklighetsbild som tillämpas 

inom naturvetenskapen (Bryman, 2011). Med denna ståndpunkt som säger att 

det är viktigt att imitera eller följa naturvetenskapens synsätt hör samman med 

den kunskapsteoretiska uppfattningen, kallas positivism (Bryman, 2011). 

Epistemologin handlar om våra möjligheter som forskare att nå kunskap om 

detta undersökningsfält, enligt Justeson och Mik-Meyer (2011) kommer vår 

egen subjektivitet som forskare i denna studie att inverka och kontexten på 

kunskapsprocessen. 

Forskaren behöver ta ställning till vilken kunskapsteori som är aktuell efter att 

forskaren valt hur kunskapen ska utvinnas. Positivism är enligt Bryman (2011) 

en förgrening som grundar sig i naturvetenskapliga metoder av den sociala 

verkligheten och positivismen strävar efter att skapa så säker kunskap som 

möjligt och vill uppnå absolut kunskap. Positivismen har två källor till kunskap 

som bygger på iakttagelse och logik, iakttagelse grundar sig i empiri som 

kommer från våra sinnen (Bryman, 2011). Mot detta står hermeneutiken som 

bygger på kunskapskälla med empiri och logik genom att inkännande försöka 

förstå individernas handlingar, men även se resultatet av deras handlingar 

(Thurén, 2007). Med detta menas att studien vill finna samband med och mellan 

tolkningen av individens handling, beteende inom prehospital vård (Bryman, 

2011). Starrin och Svensson (1994) menar att förståelse av mening sker i ett 

sammanhang eller en kontext. Begreppen samtal och text är centrala i den 

hermeneutiska tolkningen där tonvikten läggs på uttolkarens förkunskap om en 

texts innehåll (Kvale och Brinkmann, 2009). Interpretativismen finns mellan det 

positivistiska och hermeneutiska synsättet som grundar sig på uppfattningen att 

en strategi behövs som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och 

naturvetenskapens studieobjekt, och som kräver att samhällsforskaren ska lyckas 

fånga den subjektiva innebörden av social handling, detta är en syn som bygger 
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på förståelse och tolkning, som skiljer sig i flera avseenden från positivismen 

(Bryman, 2011). 

Studien har valt att använda interpretativismens tolkningssystem som handlar 

om att fånga den subjektiva innebörden av den sociala handlingen inom den 

rörliga arbetskraften och den fasta arbetskraftens upplevelser i den sociala miljö 

de befinner sig i (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) menar att den sociala verkligheten kräver en annan logik för 

forskningsprocessen, som jämför med naturens ordning som speglar det som är 

speciellt för individen, här ser vi som forskare en fruktbarhet för denna studie. 

Studien handlar om att vid undersökningstillfället försöka fånga om det är en 

omfattande omsättning av arbetskraft och hur det i så fall påverkar kvalitéten i 

arbetet. Utifrån ett sociologiskt perspektiv i studien, gavs möjligheter till att 

studera de sociala processer som sker, återspegla kontinuiteten som förändring 

inom vårt samhälle. I ett samhälle som Sverige med hög förändringstakt, skiftar 

värderingar och normer och synen på arbetskraft. Det vi som forskare har sett är 

en ny trend inom arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitikens framsteg, men 

även hur en arbetsplats kan förändras snabbt. Vi som forskare har tagit del av 

svenska rapporters forskningsöversikter. 

Naturalismens ansats i studien strävar efter att förstå den sociala verklighetens 

aspekt (Starrin och Svensson, 1994). Med detta menas att studien har haft en 

möjlighet att kunna finna samband mellan individens beteende utifrån deras 

samspel utifrån deras naturliga situation (Bryman, 2011). Studiens avsikt var att 

fånga insidan av upplevelser och erfarenheter som har inriktning på individens 

inre verklighet (Starrin och Svensson, 1994). 

Deduktion och induktion 

Deduktion - induktionen hjälper studien att finna sannolikhet genom att kunna 

dra allmänna, generella slutsatser utifrån de insamlade empiriska fakta (Ödman, 

2007). Induktionen är inte alltid hundraprocentig säkerhet, men en slutsats kan 

vara mer eller mindre sannolik, så kallad verifiering (Ödman, 2007). Det menas 

med att motsatsen till induktion är deduktion som baseras på logisk giltighet 

men med hjälp av en kombination av den induktiva metoden, och mått grundar 

sig i hur olika hypoteser som har sin grund i premisserna (Ödman, 2007). Enligt 

Bryman (2011) härleder eller deducerar forskaren i deduktivt teori en eller flera 

hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning utifrån det forskaren vet 

inom ett visst område, och de teoretiska överväganden som rör detta område. 

Bryman (2011) menar att i den deduktiva processen följer ett steg på ett annat i 

en tydlig och logisk ordningsföljd, men detta sker inte alltid då forskaren kan ha 

ändrat sin syn på teorier och litteratur som en följd av analysen av den insamlade 

informationen. Bryman (2011) menar att det finns två olika sätt att dra slutsatser 

genom deduktion och induktion. En slutsats menar Bryman (2011) bygger på 
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induktion och kan anses ha ett bestämt sanningsvärde men används även av en 

kombination med deduktion och menas med att studien kan dra logiska 

giltigheter. Detta möjliggör att vi som forskare i studien har kunnat dra slutsatser 

och finna samband mellan empirin, premisser och att slutsatsen stämmer 

överens med varandra (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) är det bättre att 

deduktiva och induktiva strategier uppfattas som tendenser och inte som uttryck 

för en entydig distinktion som alltid gäller. 

Vi som forskare påbörjade vår studie med att studera och reflektera över tidigare 

forskning. I början av studien förhöll vi oss deduktivt då vi först sökte fram den 

tidigare forskningen för att bidra med en bakgrund till det aktuella 

problemområdet. Vi antog sedan ett induktivt förhållningssätt då data samlades 

in då vi behövde samla in ytterligare teori. Efter att resultatet var sammanställt 

började vi söka efter lämpliga sociologiska teorier och begrepp. Genom att vi 

under arbetet med studien och resultatet av intervjuerna hela tiden sökte ny teori 

så bidrog detta till att öka vårt intresse och vi har genom att arbeta med studien 

på detta sätt varit semiinduktiva då vi varit både deduktiva och induktiva. 

Studien har genomförts genom en kvalitativ datainsamlingsmetod då vi som 

forskare söker en tolkning och förståelse av det insamlade datamaterialet. Den 

kvalitativa forskningen bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftast 

ligger på ord än kvantifiering av den insamlade empirin, samt tolkande utifrån 

intervjuer med avsikt att fånga individens inre liv (Bryman, 2011). Den 

kvantitativa forskningen är en metodisk inriktning av numerisk data och 

utgångspunkt från mätning, kausalitet, generalisering och replikation (Bryman, 

2011). Studien grundar sig utifrån semistrukturerade intervjuer inom ramen för 

en kvalitativ ansats (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) så har forskaren i en 

semistrukturerad intervju en intervjuguide som bygger på förhållandevis 

specifika teman som ska beröras, men där intervjupersonen har en stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt. I semistrukturerade intervjuer behöver inte 

frågorna ställas i samma ordning som intervjuguiden, intervjuaren kan även 

anknyta till någonting som intervjupersonen sagt och ställa följdfrågor som inte 

finns i intervjuguiden (Bryman, 2011). Frågorna kommer i stort sätt ställas 

utifrån den ursprungliga ordningen och med den ursprungliga ordalydelsen 

enligt Bryman (2011). 

Studien gör kopplingar mellan teorier och förknippad data utifrån ett kvalitativt 

synsätt (Bryman, 2011). Med detta menas att studien kan referera den mängd 

insamlade empirins fakta och referera till förståelse, data som bygger på 

undersökningssubjektens egna tolkningar (Bryman, 2011). Svensson och Starrin 

(1996) menar att intervjuaren i den kvalitativa intervjutraditionen uppfattas som 

medskapare till intervjuns resultat medan intervjuaren uppfattas som ett 

”medium” i den kvantitativa intervjutraditionen. Enligt Trost (2010) utgår den 

kvalitativa intervjun från att försöka förstå hur den intervjuade tänker och 
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känner, vilka erfarenheter individen har och hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut. Intervjuerna bygger alltid på konfidentialitet och har 

som syfte att forskningen förs framåt genom att lära mer om den sociala 

verkligen vi lever i (Trost, 2010). 

Studien handlar om att vid undersökningstillfället fånga hur arbetskraften inom 

prehospital vård upplever arbetskraftens upplevelser utifrån deras yrkesroll, 

belöningssystem och lönesystem, arbetskraftens tillfredsställelse i arbetet och 

även förutsättningarna för att kunna vara hantverksskicklig. Vi som forskare vill 

i och med studien undersöka hur arbetskraften upplever arbetsklimatet inom 

verksamheten då denna har förändrats och verksamheten har fått en tydligt ökad 

omsättning av arbetskraft. Vi som forskare har uppmärksammat en rad 

samhälleliga förändringar som skett under nittiotalet och som har inneburit en 

rad förändringar avseende ökade krav på bland annat rörlighet och flexibilitet 

för både organisationen och individen. Dessa förändringar påverkar 

förutsättningarna för den prehospitala vården och de individer som är 

yrkesverksamma i den. Resultatet kommer inte att leda till lagmässiga 

förklaringar och kan därmed inte komma att generaliseras och bli till 

”sanningar” i andra sammanhang. Resultatet kan användas till att utveckla 

framgångsrika strategier till att behålla kompetent arbetskraft. 

Den kvalitativa intervjun innebär en interaktion mellan minst två personer där 

både intervjuare och intervjuperson reagerar och påverkar varandra, medan 

intervjuaren i den kvantitativa intervjun uppfattas som medium och kan bytas ut 

(Svensson och Starrin, 1996). Trost (2010) menar att intervjuaren och den 

intervjuade interagerar med varandra och tillsammans kommunicerar de med 

varandra, ansvaret för att den kommunikationen är rimlig ligger helt hos 

intervjuaren. Enligt Justeson och Mik-Meyer (2011) förutsätter kvantitativa 

undersökningar att de fenomen som forskaren vill undersöka kan definieras och 

relativt entydigt avgränsas och därefter räknas och framställas i diverse diagram, 

tabeller och liknande. Detta betyder att många kvantitativa undersökningar ofta 

implicit eller explicit bygger på ett realistiskt perspektiv (Justeson och Mik-

Meyer, 2011). Undersökningar kvalitativt använder metoder som lämpar sig till 

att beskriva fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund kunna 

presentera en tolkning som ger ökad förståelse för fenomenet (Justeson och 

Mik-Meyer, 2011). 

3.2. Datainsamling och tillvägagångssätt 

Vi som forskare valde att göra denna studie inom den prehospitala vården då det 

under 1990-talet skett en rad samhälleliga förändringar som har inneburit en rad 

förändringar avseende ökade krav på bland annat rörlighet och flexibilitet för 

både organisationen och individen. Den forskaren som har ett inifrånperspektiv 

kontaktade individer som vi som forskare ansåg vara ett lämpligt urval och som 

arbetade inom prehospital vård, forskaren ställde frågan till individerna om de 
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ville delta i studien. Angelöw och Jonsson (2000) menar att forskare försöker 

förstå den verklighet forskaren studerar och med syfte att spegla den så noggrant 

som möjligt. Detta tillvägagångssätt brukar kallas för ett inifrån eller 

deltagandeperspektiv. Alvesson och Due Billing (2011) menar att det är viktigt 

att förhålla sig ifrågasättande till sina initiala idéer och att läsa annan forskning 

kritiskt. Enligt Alvesson och Due Billing (2011) ska en avvägning sökas mellan 

att hålla en linje genom att vara öppen och omprövande för att sedan tratta ned 

frågeställningarna gradvis för att precisera syftet. Vi som forskare skapade en 

intervjuguide med intervjufrågor, då vi valt ut de frågor vi kände var relevanta 

att använda så kontaktades respondenterna av forskaren som skulle intervjua. 

 

Enligt Alvesson och Due Billing (2011) är det styrande för en intervjuguide vad 

forskaren önskar att undersöka och en översikt över tidigare forskning ger en 

bild av vad som återstår att studera eller bör studeras på nytt då andra 

undersökningar kan vara gamla eller bristfälliga. Intervjuerna utfördes av 

forskaren med inifrånperspektivet då forskaren hade tillgång till de tilltänkta 

respondenterna i urvalet, då vi ville intervjua både de som valt att arbeta kvar i 

sin fasta anställning och de som valt att ha en rörlig anställning inom prehospital 

vård. Vi som forskare har samtidigt valt detta tillvägagångssätt utifrån ett 

målstyrt urval och enligt Bryman (2011) är denna typ av samplingsteknik i 

grund av strategiskt slag då vi som forskare försöker att skapa en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 

 

Studiens undersökningsfält är att fånga upp den omfattande synen på den rörliga 

arbetsmarknadens effekter och kvalitéten inom verksamheten. Starrin och 

Svensson (1994) menar att det är möjligt att uppleva utifrån en kvalitativ ansats 

men upplevelsen är inte kvantifierbar eller mätbar. I kunskapsteoretisk mening 

kan det kvalitativa vara objektivt men inte i ontologisk mening, det kan vara 

intersubjektivt kommunicerbart som upplevelseinnehåll men detta kan inte 

existera oberoende av det en individ upplever (Starrin och Svensson, 1994). 

Med detta menas att två eller flera individer kan uppleva eller uppfatta det 

kvalitativa på samma sätt och kan sedan på ett meningsfullt och begripligt sätt 

kommunicera det till varandra och menar att värdet i upplevda insikter inte kan 

nås via en rationell eller kvantitativ väg (Starrin och Svensson, 1994). Vi ville 

som forskare genom denna studie undersöka respondenternas egna upplevelser 

utifrån deras yrkesroll inom prehospital vård. 

 

Starrin och Svensson (1994) menar att förståelse av mening sker i ett 

sammanhang eller en kontext. Kunskap i det ämne eller tema som intervjun 

handlar om är nödvändig förutsättning för intervjuaren att inneha för att det ska 

bli ett meningsfullt samtal där de rätta frågorna ställs och adekvata repliker ges 

(Svensson och Starrin, 1996). För såväl en autentisk intervjudialog som för 

tolkning av intervjudata utgör denna kunskap en viktig del av den referensram 
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som behövs (Svensson och Starrin, 1996). Då vi som forskare har viss kunskap i 

ämnet vi ville studera så ansåg vi att vi kunde ställa rätt frågor till de som 

intervjuades och kunna få ett meningsfullt samtal. 

 

Enligt Svensson och Starrin (1996) är det viktigt att inför en kvalitativ intervju 

att forskaren tillskansar sig bakgrundskunskap om det som ska studeras men det 

är viktigt att de kunskaper forskaren skaffat sig inte motverkar ett öppet 

sinnelag. Svensson och Starrin (1996) menar att om intervjuaren kan 

upprätthålla sammanhanget i talet så det medför att den intervjuade blir 

medveten om relevansen hos yttrandet i den rådande situationen är det en god 

intervjuare. Intervjuprocessen i studien har sin utgångspunkt i hur 

respondenterna uppfattar och tolkar frågorna. Enligt Svensson och Starrin 

(1996) finns det en risk till misstolkning eller missuppfattning av frågor, med 

detta menas att respondenterna medvetet inte svarar ärligt på de ställda frågorna. 

Halvorsen (1992) håller inte med i detta utan menar att den personliga närvaron 

vid en intervju gör att intervjuaren kan underlätta förståelsen av vissa frågor och 

att missförstånd kan redas ut och svaren fördjupas. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ställer den personliga närheten i 

forskningssituationen ständiga och stränga krav på forskarens känslighet när det 

gäller hur långt forskaren ska gå i sina frågor. Vi som forskare valde i den här 

studien att den forskaren som har ett inifrånperspektiv i ambulansverksamheten 

intervjuade respondenterna, vi valde detta tillvägagångssätt då vi som forskare 

hade som utgångspunkt att respondenterna lättare skulle kunna öppna sig för 

forskaren som har en viss förförståelse och berätta om sitt arbete inom 

prehospital vård. Vår uppfattning av arbetskraften inom prehospital vård 

utvecklades under hela intervjudelen. Genom resultatet och analysen av 

intervjuerna fick vi som forskare nya insikter och en bredare uppfattning av hur 

den enskilde upplevde sin yrkesroll och arbetssituation. 

 

Studiens ansats är en kvalitativ forskning och bygger på en semistrukturerad 

intervjuform då specifika teman ska beröras (Starrin och Svensson.1994). Även 

Justeson och Mik-Meyer (2011) lyfter fram att intervjuaren arbetar utifrån en 

intervjuguide där teman och en rad huvudfrågor är definierade på förhand men 

att det även finns utrymme för avvikelser från guiden i intervjusituationen om 

intervjupersonen skulle ta upp oväntade intressanta ämnen. Vi som forskare 

valde att utföra semistrukturerade intervjuer då vi valde olika teman men även 

ville vara öppna för att kunna ställa viktiga följdfrågor till respondenten, detta 

för att den forskaren som intervjuade skulle kunna tolka respondenten rätt och 

minska att onödiga missförstånd mellan respondenten och forskaren skulle 

uppstå. Respondenten kunde i intervjun ta ställning till om forskarens tolkningar 

ger en bra bild av de åsikter och uppfattningar respondenten gett uttryck för, och 

Holme och Solvang (1997) menar att forskaren som intervjuar bör vara 
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uppmärksam på att respondenten ger den information som denne är villig att ge 

och att inte pressa respondenten för att få mer information. 

 

Enligt Starrin och Svensson (1996) förutsätter den kvalitativa intervjun att 

frågorna till en början är så öppna som möjligt för att erhålla spontan 

information om till exempel företeelser och attityder. Öppenheten i frågorna 

innebär inte att frågorna inte har någon riktning enligt Svensson och Starrin 

(1996). Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuguiden kan innehålla 

bara några av de ämnen och frågor som ska täckas men den kan även vara 

detaljerat utformad med omsorgsfullt formulerade frågor. För att framkalla 

spontana och beskrivande svar på frågorna behöver forskningsfrågorna 

omformuleras till lättsamt talspråklig form (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 

Vi som forskare ville med denna studie ge respondenterna en möjlighet till att 

kunna utforma sina svar med stor frihet. Starrin och Svensson (1996) menar att 

en av intervjuarens viktigaste uppgift under den kvalitativa intervjun är att 

hjälpa respondenten att bygga upp ett sammanhängande och begripligt 

resonemang. Det är viktigt att intervjuaren försöker skapa den goda intervjun 

(Starrin och Svensson.1996). Enligt Svensson och Starrin (1996) kan det ställas 

två krav på en god intervjuteknik, intervjutekniken ska inte störa den 

rapporterande processen och ska inte störa den intervjuades vilja och 

ansträngningar att berätta. Det andra är att intervjutekniken bör vara av en sådan 

karaktär att den befrämjar en god och effektiv interaktion som ska hjälpa den 

intervjuade att rapportera på ett ändamålsenligt sätt (Svensson och Starrin, 

1996). Vi som forskare ville att intervjupersonerna skulle reflektera över samma 

frågor, vilket innebar att vi försökte ställa tillräckligt många delfrågor i samband 

med huvudfrågorna då inte intervjupersonen gav tillräckliga svar. Justeson och 

Mik-Meyer (2011) menar att den semistrukturerade intervjun är en metod som 

passar att både arbeta explorativt för att få fram ny kunskap och då forskaren 

samtidigt vill att intervjupersonerna ska reflektera över ett antal på förhand 

utvalda teman. 

3.3. Urval och avgränsning 

Studiens urval utgick utifrån målinriktad eller målstyrt urval (Bryman, 2011). 

Det innebär att studien vänder sig till olika nyckelpersoner inom kunskapen om 

den rörliga arbetsmarknaden inom prehospital vård (eng.” purposive 

stampling”). Det innefattar att dessa urval utgick från att välja ut specifika 

”dokument, organisation, avdelning, individer som direkt hänvisar till de 

forskningsfrågor som kommer att formuleras” (Bryman, 2011, sid. 350). I denna 

studie har intervjuer utförts med respondenter som har varit verksamma inom 

prehospital vård sedan år 1985 och i nutid 2015. Respondenterna har varit 

verksamma inom prehospital vård från 6 år upp till 27 år. Åldersgruppen består 

av den yngsta respondenten som är 42 år och den äldsta respondenten är 58 år 
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gammal. Vi som forskare var intresserade av att intervjua personer som var 

relevanta för studien. Intervjuerna beräknades ta som längst 60 minuter men 

ingen lägre gräns sattes. Intervjuerna blev 15-40 minuter långa. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av röstinspelningsfunktionen på mobiltelefon. Spela in 

intervjuerna och sedan skriva ut dem är ett viktigt tillvägagångssätt för kvalitativ 

forskning, detta för att kunna fånga intervjupersonernas svar i deras egna 

ordalag (Bryman, 2011). Det är lätt att speciella fraser och uttryck förloras om 

intervjuaren bara antecknar under intervjun och intervjuaren behöver även ha en 

lyhördhet och följa upp intervjupersonens svar (Bryman, 2011). Intervjuerna 

utfördes av en av författarna då hon hade tillgång till de tilltänkta 

respondenterna i urvalet, då vi ville intervjua både de som valt att arbeta kvar i 

sin fasta anställning och de som valt att ha en rörlig anställning inom prehospital 

vård. 

 

Urvalet av deltagarna i studien består av tio respondenter som har olika 

bakgrund utifrån yrkesstatus, samtliga deltagande respondenter har lång 

erfarenhet inom prehospital vård. Studien har till syfte att beskriva 

arbetsmarknaden inom prehospital vård utifrån bredd och djup samt kartlägga 

hur detta ser ut. Men vi forskare ville även fånga insidan av hur individens 

inställning till arbete är genom deras livsberättelser. I studien har vi som 

forskare valt att inte intervjua högt uppsatta chefer eller annan personal inom 

organisation som har andra ansvarsområden. Avgränsningen utgår utifrån tio 

intervjuer inom ramen av den kvalitativa forskningen och respondenterna har 

olika bakgrunder utifrån olika yrkesstatus inom ambulansverksamheten, olika 

miljöer samt olika geografiska områden. 

3.4. Databearbetning och analysstrategi 

Intervjumaterialet transkriberades i sin helhet, tekniken som vi som forskare har 

använt oss av är bandinspelade intervjuer via inspelning med hjälp av 

röstinspelningsfunktionen på mobiltelefon (Angelöw och Jonsson, 2000). 

Sammanställningen av empirin bygger på etiketter som resulterat i ett resultat 

utifrån så kallad samtalsanalys (Bryman, 2011). Denna Studie strävar efter att 

dra logiska slutsatser och se ett logiskt sammanhang utifrån det respondenterna 

uttrycker i intervjuerna. Bryman (2011) menar att processen är en viktig process 

när texten ska bedömas, utifrån kodning. Sammanställningen av intervjuer söker 

efter mönster, kategorier, inslag, teman som försöker att bilda begrepp genom 

koncentrerade iakttagelser av materialet, empirin (Starrin och Svensson, 1994). 

Vid intervjutillfället ställde forskaren frågor utifrån hur respondentens yrkesroll 

och arbetssituation ser ut idag, hur arbetssituationen varit innan och hur de 

intervjuade ser på framtiden och samhället. Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att ur den intervjuades eget perspektiv förstå ämnen från 

den levda vardagsvärlden (Kvale och Brinkmann, 2014). 
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Studien belyser olika delar i studien där citat hämtas utifrån intervjumaterialet 

och sedan har infogats i resultatet. Vi som forskare har valt att belysa olika delar 

utifrån citat för att mer tydliggöra för läsaren. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) ger intervjucitaten läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och även den 

personliga interaktionen i intervjusamtalet och ger läsaren exempel på det 

material som forskaren använt för sin analys. Studien har från starten byggt på 

att systematisera och skapa en ordning bland inkommen data. Därefter har denna 

analys utgått från teoretiska begrepp och teorier i studien. Grunden med 

bearbetningen av studien har varit att finna det unika men även den generella 

informationen om upplevelserna hos arbetskraften inom prehospital vård. 

Respondenternas beskrivningar har varit i fokus under hela analysprocessen. 

Utvärdering är ett perspektiv som läggs på en samhällelig aktivitet i syfte att 

utforska dess värde och betydelse och med en avsikt att ge underlag för beslut 

eller bidra till dess utveckling (Sandberg och Faugert, 2012). Utvärdering är ett 

växande forsknings- och praktikfält som inkluderar många samhällsområden där 

olika vetenskapliga metoder tillämpas (Sandberg och Faugert, 2012). I den 

sociala verkligheten är fenomen ofta producerade av mekanismer på flera nivåer 

av verkligheten som exempelvis, biologiska, psykologiska och sociala och 

vilken typ av mekanismer som är avgörande för ett specifikt fenomen besvaras i 

forskningen eller vid utvärdering då det sällan på förhand kan fastställas utan 

ofta är det en lång rad olika mekanismer på olika nivåer som samspelar (Blom, 

Morén och Nygren, 2013). Enligt Sandberg och Faugert, (2012) bygger en 

undersöknings legitimitet och trovärdighet på att genomförandet är genomlyst 

och trovärdigt och att utvärderaren medvetandegör och problematiserar det 

sammanhang en åtgärd genomförs i och att den utvärderingsprocess som 

utvärderaren är en del av. 

3.5. Studiens trovärdighet och kvalitét 

Studiens trovärdighet grundar sig i fyra delkriterier som består av; trovärdighet, 

tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet, styrka och konfirmerbarhet. 

 

Studiens Validitet ger sig till uttryck utifrån noggrannheten i studien genom 

mätning, bedömning och slutsatser utifrån den insamlade empirin (Alvesson, 

och Sköldberg, 2008). Detta resulterar i undersökningens äkthet, begreppet 

validitet eller teoretiskt validitet strävar efter att få fram de mått och begrepp 

utifrån samhällsvetenskapliga grunder och förhållningsätt som är intressant för 

denna studie som kommer att generera i ett resultat (Bryman, 2011). Detta 

menar även Kvale och Brinkmann (2009) som beskriver validitet till riktigheten, 

sanningen och styrkan i ett yttrande och i ett bredare perspektiv hänför sig 

validiteten till den utsträckning i vilken en metod undersöker det den är avsedd 

att undersöka utifrån de fenomen eller variabler som intresserar oss i denna 
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studie. Kvalitativ forskning kan i denna vidare föreställning om validitet i 

princip leda till valid vetenskaplig kunskap (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 

Tillförlitlighetskriteriet som rör trovärdighet utgår från den beskrivning av en 

social verklighet som forskaren kommer fram till som avgör hur acceptabel den 

är i andra individers ögon (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) skapar 

resultaten i studien en trovärdighet om forskaren har säkerställt att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns, och att resultaten rapporteras till de 

individer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att bekräfta 

att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten i studien bedömer kausalsamband mellan variabler och hur de 

slutsatser som framkommit är trovärdiga eller inte och är situationsbunden 

(Sandberg och Faugert, 2012). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är validiteten 

beroende av den hantverksskicklighet som forskaren visar och som yttrar sig i 

att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Utifrån 

studiens trovärdighet och överförbarhet är syftet att kunna fånga upp 

samhällsförändringar, arbetskraftens vardag och deras naturliga sociala miljöer 

(Bryman, 2011). Det är en empirisk fråga om överförbarheten av resultaten kan 

överföras i någon annan kontext eller situation eller i samma kontext vid en 

senare tidpunkt (Bryman, 2011). Vi som forskare i studien utgått från att 

beskriva arbetskraftens egna upplevelser utifrån sin yrkesroll inom prehospital 

vård för att studien ska vara trovärdig. Vi som forskare ser att resultatet kan vara 

överförbart och kan användas i olika verksamheter inom prehospital vård. 

 

Reliabilitetens betydelse för studien är pålitlighet, tillförlitlighet och 

följdriktighet (Bryman, 2011). Men det ges också möjligheten till att kunna 

studera den sociala miljön inom rörlig arbetsmarknad och den sociala arenan 

(Alvesson, och Sköldberg, 2008). Halvorsen (1992) menar att en hög reliabilitet 

garanterar att våra data är pålitliga att de kan belysa problemställningen. För att 

få hög validitet krävs att både reliabiliteten och den definitionsmässiga 

validiteten är hög (Halvorsen, 1992). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

behandlas pålitligheten ofta i relation till frågan om resultatet kan reproduceras 

vid andra tidpunkter och av andra forskare, och detta handlar om 

intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och om de 

skulle ge olika svar till olika intervjuare. En för stark tonvikt på reliabiliteten 

kan dock motverka kreativitet och variationsrikedom även om det är önskvärt att 

öka intervjuresultatens reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2009). Vi som 

forskare har i denna studie försökt säkerställa studiens reliabilitet genom att 

redogöra för alla delar i vår forskningsprocess genom vår problemformulering, 

valet av intervjupersoner, redovisning och analys av data. Då det inte är möjligt 

att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning försöker vi som 

forskare i denna studie säkerställa att vi agerat utifrån god tro. Enligt Bryman 

(2011) innebär det att forskaren ska kunna styrka och konfirmera att forskaren 
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inte medvetet låtit utförandet av och slutsatserna från en undersökning påverkas 

av personliga värderingar eller teoretisk inriktning. 

3.6. Etiska överväganden 

Vi som forskare behöver ha i åtanke de etiska överväganden som finns och ta 

hänsyn till detta. En grundläggande avvägning som forskaren behöver göra är 

det Vetenskapsrådet (2011) benämner som en vägning mellan 

individskyddskravet och forskningskravet. Med detta menas att individen inte 

får komma till allvarlig skada i forskningen, samtidigt som det är betydande att 

det leder till framsteg i forskningen (url:8). 

 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra grundläggande 

etiska övervägande och forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att 

uppgifter kan omfattas av sekretess endast om de faller under en paragraf i 

offentlighets- och sekretesslagen. Respondenterna har informerats om 

forskningens etik utifrån; informationskrav, Samtyckeskravet, nyttjandekrav och 

konfidentialitetskravet. Vi som forskare i denna studie följer vetenskapsrådets 

etiska överväganden och dess kriterier. 

 

Utifrån informationskravet i denna studie informerade forskaren om att 

deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas när respondenten ville 

(Bryman, 2011). Enligt Kvale och Brinkmann (2012) innebär informerat 

samtycke att undersökningspersonerna har informerats om det allmänna syftet 

med undersökningen och hur den är upplagd i stort sett och vilka risker och 

fördelar som kan vara förenade med att delta i forskningen. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren själv kan bestämma över sitt deltagande (Bryman, 2011). 

Och forskaren kan inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarnas 

samtycke (Bryman, 2011). Utifrån den insamlade materialet om deltagarna 

kommer att användas i forskningssyfte som grundar sig i nyttjandekrav 

(Bryman, 2011). 

 

Deltagarna i studien medverkar utifrån konfidentialitetskravet som innebär att 

personuppgifter och insamlad data förvaras på ett sätt så obehöriga inte kan ta 

del av materialet (Bryman, 2011). Enligt Vetenskapsrådet (2011) har inte 

enskilda forskare rätt att slutligt avgöra vem som är obehörig, vanligen är det 

andra forskare som är intresserade av uppgifterna för sin forskning. Detta kan 

leda till att de forskare som vill ta del av materialet kan få sin forskning 

etikprövad och att olika förbehåll kan bli aktuella, till exempel att inte de 

undersökta personerna får kontaktas (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Vetenskapsrådet (2011) menar att forskarna via kodnycklar kan hänföra 

uppgifter till enskilda prover, någonting som vanligen är nödvändigt vid studier 

eller för att kontrollera forskningen. Enligt Vetenskapsrådet (2011) förutsätter 

anonymisering eller avidentifiering att kopplingen mellan svar och en bestämd 

individ har eliminerats så att varken obehöriga eller forskarna kan återupprätta 

den. Ingen kan kombinera en viss uppgift med en bestämd individs identitet. 

Konfidentialitetskravet kan uppnås genom att utföra insamlingen av material 

utan att en bestämd individs identitet antecknas (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Vi har som forskare fått en förståelse för att det inte går att få en fullständig 

objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning då denna som Bryman (2011) 

beskriver påverkas av många olika faktorer. Enligt Bryman (2011) borde en 

samhällsforskare förväntas vara värderingsfri och objektiv i sin forskning, men 

det finns en medvetenhet om att det är omöjligt för en forskare att ha full 

kontroll över sina värderingar. Vi har som forskare blivit mer medvetna om 

svårigheten att vara värderingsfri och objektiv i forskning. För att minska 

eventuella negativa konsekvenser inom prehospital vård så kommer studien inte 

att publiceras på ett sätt som kan härledas till vilket landsting, region eller 

liknande där intervjuerna genomförts. 

3.7. Metoddiskussion 

Vi som forskare anser att vald metod har fungerat bra. Intervjuerna blev allt från 

15-40 minuter långa och detta kan medföra att de respondenter där intervjuerna 

varit längst kanske får större utrymme i en studie, detta har vi dock haft i åtanke 

vid kodning av materialet. Under några av intervjuerna nåddes en punkt där det 

inte gick att utvinna mer information, det uppnåddes en data mättnad. Vissa av 

intervjuerna som var kortare blev rikare än de som var närmare en timme långa. 

Hänsyn tofs till att alla individer är olika och vissa individer säger mycket med 

färre ord. Det blev även fortsatt diskussion med flera efter att intervjun var klar, 

detta är troligtvis en följd av att utföra kvalitativa intervjuer. I studien har 

intervjuerna transkriberats och vi har sökt efter likheter och olikheter i den 

insamlade empirin och har använt oss av etiketter och sammanställt tema för 

tema. I databearbetningen och analysen har syftet varit att finna svar på 

frågeställningarna i studien. Materialet har brutits ned i delar och sedan har 

delarna analyserats för att få en förståelse och deltolkningar har genomförts för 

att vi som forskare ska kunna närma oss helheten. Respondenterna som deltog i 

studien har stor yrkesverksam erfarenhet inom prehospital vård. Då 

respondenterna har olika bakgrunder utifrån olika yrkesstatus inom 

ambulansverksamheten är reliabiliteten inte särskilt hög, då det kunde varit 

lättare att göra en annan liknande studie om respondenterna haft samma 

yrkesstatus. 
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I denna studie har vi försökt vara induktiva i största möjliga mån men i början 

av studien förhöll vi oss deduktivt. Det första som togs fram var den tidigare 

forskningen för att bidra med en bakgrund till det aktuella problemområdet. Vi 

antog sedan ett induktivt förhållningssätt då data samlades in. Efter att resultatet 

var sammanställt började vi söka efter lämpliga sociologiska teorier och 

begrepp. Genom att vi under arbetet med studien och resultatet av intervjuerna 

sökte ny teori så bidrog detta till att öka vårt intresse och vi har genom att arbeta 

på detta sätt varit både deduktiva och induktiva. 

Studien grundar sig utifrån semistrukturerade intervjuer inom ramen av en 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Vi som forskare ansåg att utförandet på 

detta sätt skulle öka våra chanser till att få en hög svarsfrekvens och att genom 

att utföra intervjuer få en mer personlig kontakt med respondenterna som var 

utvalda till studien, detta ansågs vara en fördel för denna studie. Vi valde som 

forskare att använda öppna frågor utifrån en intervjuguide (bilaga.2). 

Intervjuguiden består av olika teman, yrkes och yrkesroll, rörligheten inom 

verksamheten och framtid. Intervjuguiden bestod av 16 frågor. Intervjuerna 

utfördes av forskaren med inifrånperspektivet då denna forskare hade tillgång 

till de tilltänkta respondenterna i urvalet, då vi ville intervjua både de som valt 

att arbeta kvar i sin fasta anställning och de som valt att ha en rörlig anställning 

inom prehospital vård. Vi som forskare har samtidigt valt detta tillvägagångssätt 

utifrån ett målstyrt urval då detta innebär att urvalet riktas till en relevant 

målgrupp enligt Bryman (2011). Det var ett självklart val att använda kvalitativ 

metod och genomföra intervjuer då individens beskrivning av den upplevda 

tillvaron är av intresse. 

Nackdelen med denna metod kan vara att svarsfrekvensen kan vara låg menar 

Kvale och Brinkmann (2009). Studiens frågor är ställda på ett sådant sätt som 

gör att respondenterna har frihet till att svara på frågorna men även kunna känna 

trygghet i denna situation (Bryman, 2011). Genom att bygga upp frågor på detta 

sätt ges respondenterna möjlighet till att kunna svara på frågor med en öppenhet 

(Ödman, 2007). På detta sätt blir det en möjlighet till en ökad och bättre grund 

som resulterar till ett resultat (Kavle och Brinkmann, 2014). Validitetsproblem 

kan uppstå när vi formulerar våra frågeställningar eller när vi sedan tolkar 

resultatet. Det finns risker att respondenterna kan missuppfatta frågorna eller 

medvetet inte svarat ärligt på frågorna (Halvorsen, 1992). 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver validitet av en studie utifrån vilken 

hantverksskicklighet forskaren visar upp och som yttrar sig i att forskaren 

ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat. Vi har som 

forskare i denna studie haft ambitionen att återge materialet genom att försöka 

beskriva verkligheten och redogöra för arbetet genom alla faser i 

forskningsprocessen. Vi som forskare har försökt penetrera materialet och har 

vridit och vänt på det och försökt se så många nyanser som möjligt och vi 
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upplever att vi uppnått detta i studien. Att vi som forskare har arbetat med ett 

fåtal kvalitativa intervjuer menar Starrin och Svensson (1994) inte med 

självklarhet innebär att det handlar om ett empatiskt och solidariskt 

kunskapssökande som tar sin utgångspunkt i respondenternas erfarenheter och 

upplevelser istället för att vi utförde en stort upplagd surveyundersökning, att 

individen respekteras som subjekt, ser till helheten och förstår individen i sitt 

sociala sammanhang då ingen metod kan tillskrivas de goda värden som 

kvalitativa metoder brukar tillskrivas. 

I redovisningen av resultatet har många citat använts. Det kan vara 

problematiskt att frekvent använda citat då det är viktigt att inte lämna ut någon 

avslöjande information. Individerna ska inte kunna identifieras, därför benämner 

vi dem som en, någon eller flera respondenter i resultatet. Resultatet kan inte 

leda till lagmässiga förklaringar och kan därmed inte komma att generaliseras 

och bli ”sanningar” i andra sammanhang. Resultatet är inte heller användbart 

över tid då både individer och organisation förändras men kan vara användbart 

för att utveckla strategier för att ha en hanterbar omsättning av arbetskraften 

med kvalitét. 
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4. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas svaren utifrån intervjuer som har genomförts i denna 

studie. Redovisningen av resultatet består av underrubriker som är kopplade till 

syfte och frågeställning. Resultatet och analysen sker i löpande text, under hela 

resultatredovisningen. Utifrån intervjuer presenteras i studien olika citat och 

definiering av yrkestitlar kommer inte att ske då vi som forskare valt att förhålla 

oss till en grundläggande vägning mellan individskyddskravet och 

forskningskravet, detta för att respondenterna inte får komma till allvarlig skada 

i forskningen och kan identifieras, samtidigt som det är betydande att studien 

leder till framsteg i forskningen. Citat kommer att benämnas utifrån rörlig 

arbetskraft och fast arbetskraft. Resultatet bygger på 10 intervjuer var av fem 

stycken individer som vi som forskare i resultatet benämner som fast arbetskraft 

och fem stycken individer som vi som forskare i resultatet benämner rörlig 

arbetskraft inom prehospital vård. Varför respondenterna benämns som fast 

arbetskraft och rörlig arbetskraft är för att det inte ska kunna härledas till vem 

som har deltagit i studien utifrån ett etiskt övervägande. 

4.1. Individens upplevelse av arbetsmarknaden utifrån individens 

yrkesroll 

I detta kapitel är resultatet som framkommit utifrån intervjuerna. Resultatet 

bygger på respondenter som har varit verksamma inom prehospital vård sedan år 

1985 och i nutid 2015. Respondenterna har varit verksamma inom prehospital 

vård från 6 år upp till 27 år. Resultatet kan dela in arbetskraften utifrån 

verksamhetsår i två grupper 6-14 år sex stycken respondenter och 15-27 år är 

fyra stycken respondenter. Åldersgruppen består av att den yngsta respondenten 

som är 42 år och den äldsta är 58 år gammal. Respondenterna kan delas in i två 

åldersgrupper; 42 -50 år fem stycken och 51-58 år fem stycken. Resultatet 

redovisas och analyseras utifrån tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkter som tidigare har presenterats. 

 

Analysen är baserad utifrån de teman som framkom i intervjuerna kopplat till de 

frågeställningar som studiens syfte har haft för avsikt att besvara. Vi som 

forskare har valt att sammanfatta och analysera under varje tema för att det ska 

vara en tydlig röd tråd till respondenternas svar. Utifrån etiska hänsynstaganden 

till respondenterna har vi som forskare för avsikt att i resultatet och analysen 

redovisa resultatet så att respondenterna inte ska kunna identifieras utifrån sina 

svar. I studien benämns respondenterna som en, flera, en annan och samtliga för 

att avidentifiera respondenterna så mycket som möjligt. 
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4.1.1. Motivation att stanna inom verksamheten 

Fördelen enligt flera av respondenterna är att de tycker att arbetet är 

omväxlande, arbetet är självständigt men de arbetar alltid tillsammans med 

någon annan kollega. Respondenterna beskriver att det är ett varierande arbete 

inom ambulansverksamheten. En av respondenterna uttrycker att det känns bra 

att kunna lösa det akuta och medicinska i kombination med att utföra ett bra 

omhändertagande utifrån en helhet. En annan av respondenterna beskriver att 

det är viktigt som team och som kollegor att se helheten inom sjukvården och 

tillsammans som besättning. Respondenten menar att ribban kan sättas ganska 

högt och uttrycker att om vi gör det tillsammans så fungerar det. Arbetsdagarna 

är olika och varierande och det beskriver respondenten är en otrolig fördel med 

arbetet. 

En av respondenterna beskriver att det finns en rutin i vissa saker i arbetet. 

Respondenten uttrycker att respondenten trivs med att innehållet under 

arbetsdagarna är varierande. Detta beskriver en av respondenterna som bra 

genom att det är flexibelt, med en frihet under ansvar. Respondenten uttrycker: 

Jag har varit fastanställd tidigare men jag trivs bäst med att 

”frilansa” det passar mig bättre och jag har varit fastanställd så 

många år (rörlig arbetskraft). 

En annan av respondenterna som är fast arbetskraft uttrycker: 

Jag tycker att det är ett bra jobb! och är ändå jätte roligt! Och tycker 

att det är roligt när de är sjuka och få göra en insats, men inte lika 

roligt som exempelvis; om någon har haft yrsel sedan några veckor 

tillbaka. Jag vill känna att man gör ett bra jobb, en insats (fast 

arbetskraft). 

När man kommer hem och känner att man har räddat liv, det kanske 

man gör en gång per år, och man märker att man gör skillnad (fast 

arbetskraft). 

En av respondenterna som nu är timanställd arbetar 40-60 timmar i månaden, 

respondenten väljer själv hur mycket respondenten vill arbeta. En annan av 

respondenterna beskriver fördelarna i sin anställning där respondenten 

uppskattar flexibiliteten, och beskriver även att respondenten själv kan välja när 

respondenten kan och vill arbeta. Respondenten uttrycker en tillfredställelse i att 

själv kunna bestämma sina arbetstider utifrån sina egna behov och 

förutsättningar i livet och utifrån respondentens privatliv. Respondenten 

uttrycker att som timanställd kan respondenten säga nej till nattjänst som 

respondenten anser sig inte vill hålla på med. Nackdelen kan vara att inte känna 

tillhörighet till stationer och även en nackdel gällande att få till sig information 

om nya rön eller ändrade rutiner. 
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En annan av respondenterna beskriver att respondenten trivs bra att ha hela 

Sverige som arbetsplats och ser detta som ett lyft. Respondenten uttrycker att 

respondenten har träffat fantastiska människor, alla är alltid trevliga oavsett om 

respondenten är i Skåne, Blekinge, Stockholm eller i Kiruna. Respondenten 

beskriver att i hela Sverige berör samtalen det samma kring patientklientelet och 

bilarna, här ser respondenten ingen skillnad inom verksamhet oavsett var de 

befinner sig. Respondenten uttrycker sig inte ha ångrat en minut att 

respondenten valt att börja ”frilansa”. Respondenten uttrycker: 

Jag känner mig trygg i min yrkesroll och i mig som person för mig är 

det inget hinder (rörlig arbetskraft). 

En annan respondent beskriver hur respondentens yrkesroll som rörlig 

arbetskraft fungerar: 

 
Jag var mer låst, svårt att få ledigt och utveckla mig i min yrkesroll, 

när jag frilansar kan jag själv utveckla mig själv och gå det 

utbildningar som jag behöver jag har verkligen lyft mig att arbetat på 

olika ställen (rörlig arbetskraft) 

 

En respondent uttrycker att det som motiverar är att ha en bra arbetsgivare och 

intressanta arbetsuppgifter: 

Åå, det som motiverar mig är att jag trivs bra med den arbetsgivaren 

som jag har att göra med och det är bra arbetskamrater och 

intressanta arbetsuppgifter (rörlig arbetskraft) 

 

En annan av respondenterna beskriver att det som motiverar är att vända 

negativt till positivt: 

 
Det är också en utmaning att vända någonting negativ till något bra. 

Så jag tycker att det är så fantastiskt roligt (rörlig arbetskraft). 

 

Friheten och att få vara mobilt rörlig och den ena dagen är inte den 

andra lik, du vet aldrig vad som ska hända när du kommer till jobbet 

varje morgon, det är ett spännande jobb (Rörlig arbetskraft). 

 

En av de respondenter som är fast arbetskraft menar att yrket är roligt och detta 

motiverar att respondenten vill arbeta kvar. Respondenten uttrycker: 

Ja vad ska jag säga det finns inte så många alternativ, men den stora 

saken är att jag tycker det här är roligt, varför ska man byta arbete 

som man tycker är roligt? (Fast arbetskraft). 
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En annan respondent har nu gått vidare till ett annat yrke på grund av att inte fått 

tillräcklig stimulans i arbetet, respondenten uttrycker: 

Jag trodde att jag hade hittat mitt drömyrke och tänkte stanna så 

länge kroppen är frisk från skador, det var min grundtanke. Sen har 

jag inte fått tillräcklig stimulans inom yrket och det är därför jag har 

sökt mig till annat yrke (Rörlig arbetskraft). 

En respondent uttrycker att det är viktigt för respondenten att ha en fast 

anställning: 
Det är väl tryggheten!(fast arbetskraft). 

 

Respondenten menar att respondenten känner trygghet i sin anställning och ser 

fördelarna med att veta hur tjänstgöringen ser ut, och genom detta kan 

respondenten planera sitt privatliv. Respondenten uttrycker: 

 
Man kan planera livet mycket bättre när jag har ett schema. Som jag 

vet att jag kan titta redan nu vad jag gör. På julen till exempelvis (fast 

arbetskraft). 

4.1.2. Organisation och struktur 

En respondent beskriver att ambulanssjukvården kan tyckas i viss mån vara 

luddig då det finns många aktörer och många stora sjukhus som har egna rutiner. 

Respondenten beskriver att som timanställd är det mycket att hålla reda på och 

respondenten uttrycker att det upplevs att arbetet utförs på ett sätt på ena 

arbetsstationen medan på en annan arbetsstation utförs arbetet på ett annat sätt. 

Respondenten uttrycker att ambitionen är nog att det ska vara övergripande lika 

på alla sjukhus men respondenten beskriver att det finns alltid olika 

speciallösningar på olika sjukhus som de som arbetar behöver tänka på. 

Respondenten beskriver att det ibland kan det bli lite tokigt när det är olika 

förhållningssätt på olika sjukhus. Respondenterna beskriver att det i stort sett är 

många körningar och mycket som är diffust och oklart och mycket prio 1 

utlarmningar (blåljus och siren, livshotande ärende). 

Respondenten beskriver att det från utlarmningen från SOS-alarms sida finns en 

osäkert, och vad detta egentligen står för är svårt att veta. Respondenten 

uttrycker att det är mycket som är annorlunda i Stockholm än vad det är på 

landsbygden. En annan av respondenterna uttrycker att arbetskraften är väldigt 

rörlig. Respondenten beskriver att arbetskraft lokalt hoppar mellan olika 

aktörerna och att det finns en stor omsättning på arbetskraft. Respondenten 

upplever att det är mycket ny personal som är på inskolning och många nya 

ansikten. 
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En av respondenterna uttrycker: 

Ja! att det blir lite instabilt på något sätt det är alltid bra om det finns 

en grund att jobba utifrån, blir det för många nya så blir det ibland 

lite osäkert. Unga nya friska kommer in med nya ögon och ser saker 

och ifrågasätter på ett annat sätt som en gammal och in van personal 

(Rörlig arbetskraft). 

 

Men jag har inte upplevt att det är ett problem, visst kan det vara så 

här att man hamnar med en ny personal som då blir stressad och har 

inte varit med om så mycket (Rörlig arbetskraft). 

 

En respondent beskriver att nackdelen med att arbeta inom ambulanssjukvården 

är att det är ett slitage som drar ur energin. Respondenten beskriver svårigheten 

med att inte kunna äta på bestämda tider, ha ett oregelbundet schema som 

medför en ständig trötthet och svårigheter att hinna återhämta sig. Den andra 

nackdelen beskriver respondenten är mer organisatoriskt där möjligheten till att 

utföra ett riktigt bra arbete utifrån kvalitét, och respondenten uttrycker att det 

beror på hur verksamheten utvecklats då den har gått mer åt att uppfylla statistik 

och staplar och blivit mer kvantitet än kvalitét. Respondenten uttrycker att en 

förändring har skett under åren, det har förut funnits utrymmen till att kunna 

påverka inom verksamheten, men de sista åren har den möjligheten minskat och 

verksamhet går mot att föra statistik på ett papper än då verksamheten förut 

verkade för en riktig kvalitét. 

4.1.3. Rörlighet inom verksamheten 

En av respondenterna beskriver att det kan bli lite instabilt inom verksamheten 

och att det alltid är bra att det finns en grund att arbeta utifrån, kommer det in för 

mycket ny arbetskraft så kan det ibland bli lite osäkert och instabilt. En 

respondent uttrycker att det är positivt att den nya unga arbetskraften kommer in 

med nya ögon och ser saker och ifrågasätter på ett annat sätt än erfaren och van 

arbetskraft. En respondent uttrycker: 

Det man kan se att sköterskor har en benägenhet till att röra på sig 

mer än vad en ambulanssjukvårdare gör. Vi ska vara tacksamma att 

ambulanssjukvårdare inte rör på sig lika mycket för det är de som är 

stommen, så vi ska nog vara väldigt glada över att vi har haft den här 

stommen i yrket (Rörlig arbetskraft). 

En av respondenterna uttrycker att det inte är bra med för mycket rörlighet av 

personal, men samtidigt säger respondenten att rörlighet av arbetskraften är bra 

men att det inte får bli för mycket. 

Det är inte bra med för mycket rörlighet på personal. Men det är 

samtidigt bra med att det är rörlighet av personal, kanske att det inte 

får bli för mycket (Rörlig arbetskraft). 
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En av respondenterna uttrycker att inom prehospital vård saknas det arbetskraft 

överallt från Skåne till Norrbotten i Norrland, och det finns ett ökat behov av 

arbetskraft inom verksamheten. Respondenten beskriver att det ser likadant ut i 

hela landet, men det är ett större behov i Stockholm där det även finns flera 

aktörer och ett stort antal ambulanser. Flera av respondenterna uttrycker: 

Det har skett en enorm förändring inom ambulansverksamheten under 

de senaste åren, jag fick inget fast jobb när jag började och det 

behövdes inte personal, och nu på min station så har det varit 

katastrof över hur många som har slutat och nästan hela kåren har 

bytts ut. Det beror nog på en ökad belastning och sen beror det på och 

en del arbetsgivare lockar med mera pengar (högre lön) och sedan 

har de rekryterat personal från ett annat län (Fast arbetskraft). 

En av respondenterna berättar att det blir många resdagar på ett år som är långa 

och tar tid då respondenten arbetar över hela landet. Resorna till respondentens 

olika arbetsstationer i landet utförs med flyg, kollektivtrafik eller bil beroende 

var respondenten arbetar för tillfället. En annan av respondenterna uttrycker: 

Oftast flyger jag men ibland åker jag bil, det är lite olika, det är 

arbetsgivaren som betalat om jag arbetar ett visst antal timmar 

(Rörlig arbetskraft). 

4.1.4. Analys 

Resultatet visar att flera av respondenterna beskriver fördelen med arbetet inom 

prehospital vård är att det är omväxlande och att arbetet är självständigt men att 

de alltid arbetar tillsammans med en kollega. Vikten av att kunna lösa det akuta 

och medicinska i kombination med att utföra ett bra omhändertagande i sin 

helhet, och detta lyfter respondenter fram att det finns möjlighet till att kunna 

göra inom ambulansverksamheten och sjukvården tillsammans som besättning 

och team. 

I resultatet beskriver respondenterna att arbetsvillkoren har förändrats och enligt 

Bauman (2000) har situationen i arbetslivet förändrats och det avgörande av den 

flersidiga förändringen är den nya kortsiktiga mentalitet hos arbetskraft som 

kommit att ersätta den långsiktiga anställningen i ett och samma företag. 

Arbetskraften förväntas inte längre att stanna länge i ett och samma företag 

enligt Bauman (2000). Enligt en undersökning förväntas en ung person med en 

måttlig utbildningsnivå att byta arbete minst elva gånger under sitt arbetsliv, och 

takten och frekvensen av förändring kommer nästan säkert att fortsätta att växa 

innan arbetslivet för en person är över (Bauman, 2000). Företagen kräver också 

mer flexibilitet av arbetskraften i dagens samhälle för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden (Beck, 1998). 

Enligt Allvin et.al. (2006) bör verksamheten vara flexibel och både 

verksamheten och individen ska ha en förmåga att kunna anpassa sig till 
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omvärldens krav. Allvin et.al. (2006) menar att förväntningarna på individen blir 

att individen ska vara obunden och rörlig i förhållande till arbetet. 

Yukl (2010) menar att om arbetsprocesserna utformas på ett nytt sätt kan 

effektiviteten ökas, om ny teknik används, och enhetsaktiviteter samordnas för 

att undvika onödiga aktiviteter och förspillda resurser. Processtillförlitligheten 

kan förbättras genom att organisationen använder extra resurser för att 

säkerställa att kvalitéten och säkerhetsstandarderna upprätthålls, att produkter 

och tjänster levereras i tid (Yukl, 2012). Blir inte besparingarna från den 

förbättrade processtillförlitligheten större än kostnaderna för de extra resurserna 

kommer inte effektiviteten att förbättras menar Yukl (2012). Utifrån individnivå 

berörs den prehospitala vårdens personal av samhällets förändringar och 

upplever att det är stora skiftningar på arbetsplatsen (Ulfdotter och Flisbäck, 

2011). Genom att det är en ökad omsättning på personal, i vissa fall är det en 

katastrof utifrån bristen på arbetskraft. Med detta menas att arbetsgrupperna kan 

ha en avsaknad av personal upp till nära hälften av arbetsgruppen (Ulfdotter och 

Flisbäck, 2011). 

De som arbetar kvar på en arbetsplats som ofta har personalbrist har ett 

engagemang och tar ett större ansvar i hur det ska fungera som besättning. Detta 

kan innebära att den fasta arbetskraften får ta ett större ansvar utifrån 

lokalkännedom inom distriktet och de lokala rutinerna samt vilka guide – liners 

som gäller inom de företag personalen befinner sig i. Kraven på den fasta 

arbetskraften ökar samt den fasta arbetskraftens symptom på stress och kan 

resultera i ohälsa, detta kan även skapa en känsla hos arbetskraften av 

arbetsinlåsning. Enligt Sandberg (2013) har de anställda behov av en hög grad 

av kontroll över tempo och arbetsuppgifter, detta kan annars resultera i stress 

och hälsoproblem. 

Resultatet visar på att organisatoriskt har verksamheten utvecklats från att 

respondenterna upplevde att de hade en möjlighet att utföra ett riktigt bra arbete 

utifrån kvalitét till att gå mer mot att uppfylla statistik och staplar och flera av 

respondenternas upplevelse är att det blivit mer kvantitet än kvalitét. Vi som 

forskare kan i resultatet utläsa att en förändring har skett genom åren där det 

förut har funnits utrymmen till att kunna påverka, men de sista åren har den 

möjligheten minskat och verksamheten går mot att föra statistik på ett papper än 

mot förut då verksamheten verkade för en riktig kvalitét. Enligt Eriksen, Fischer 

och Monsted (2010) bör krav i organisationen ställas på att det i organisationen 

finns individer som har en helhetssyn över de olika delarna i företaget och har 

kompetens och produktansvar för att säkerställa en god överblick i 

organisationen för att det hela tiden ska utföras förbättringar i hela värdekedjan 

från produktidé till produktleverans och inte bara i enskilda delar. 

Enligt Liker (2010) är kvalitéten viktig då detta bidrar med värde åt kunden och 

får inte kompromissas med, då det är det som håller igång företagets verksamhet 
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och ger möjlighet att få in pengar så att alla inom företaget kan vara kvar. Det 

viktiga när kvalitéten ska förbättras när det görs enligt Lean production är att ge 

processen och människorna möjligheter, att utgå från principen att kvalitét är var 

och ens ansvar, alla medarbetare behöver ta ansvar och få en möjlighet att vara 

delaktiga (Liker, 2010). 

Vi som forskare kan utifrån respondenternas svar i resultatet se en ökad rörlighet 

inom prehospital vård och enligt Bauman (2000) har anställningarna av 

arbetskraft blivit mer kortsiktiga och otrygga för personalen där det inte talas om 

garanterade framtidsutsikter. Där i stort sett alla regler och uppsägningar har 

skrotats eller tenderar att ändras, är det en mycket liten chans för att en 

ömsesidig lojalitet och engagemang ska kunna byggas upp så att personalen kan 

slå sig till ro i ett företag (Bauman, 2000). Detta är en skillnad från i tider av 

anställningar utifrån ett långsiktigt ömsesidigt beroende (Bauman, 2000). Då 

inte individen kan räkna med en livstidsanställning så innebär detta också att på 

lång sikt ser individen inte arbetet som en del av sitt livsmål (Bauman, 2000). 

Dagens arbetsliv är föränderligt och arbetsinsatsen som utförs kanske inte har 

samma värde imorgon, detta medför även menar Bauman (2000) att då viss del 

av arbetskraften är rörlig skapar individerna inga personliga relationer då 

arbetskraften hela tiden lämnar för nya uppdrag. De individer som har 

kompetens, utbildning och kontakter har ökade möjligheter till att vara rörliga då 

de har tillgång till fler försörjningsmöjligheter (Bauman, 2000). 

Vi som forskare kan i analysen se att de som är rörlig arbetskraft som tidigare 

varit fast arbetskraft upplevde i sin tidigare anställning sig mer låsta och hade 

svårigheter till att få ta ut ledighet. Flera respondenter uttrycker att det verkligen 

har lyft dem i deras arbete att ha förmånen att arbeta på olika platser genom att 

bli rörlig arbetskraft och frilansa. De får vara och kan vara mobilt rörliga och 

kan utveckla sig själva och gå de utbildningar som de behöver i sin yrkesroll och 

de framhåller trivseln med att den ena dagen inte är den andra lik. Bauman 

(2000) menar att när personer gör vad de vill göra, kan andra ogilla det och är av 

den anledningen förbittrade och de kan omgående straffas och bringas i linje, 

medan vagabonder och andra inkräktare som inte hör dit antingen avvisas eller 

få gå vidare till annan verksamhet. 

Resultatet påvisar att samtliga respondenter både rörlig och fast arbetskraft 

uttrycker att de trivs i sitt yrke. Sennett (2007) menar att individer känner 

meningsfullhet när de får bidra med någonting som betyder något för andra 

människor, och dessa värden för meningsfullhet kan vi även finna bland betalda 

offentliganställda samhällsarbetare (Sennett, 2007). När institutioner ger 

individer en legitimitet och status så medför det att individen känner att arbetet 

är meningsfullt (Sennett, 2007). 

Respondenterna uttrycker att sjuksköterskorna har en ökad benägenhet till 

rörlighet än vad en ambulanssjukvårdare har och de lyfter fram vikten av att inte 
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ambulanssjukvårdaren är lika rörlig då det är de som är stommen inom 

verksamheten. Enligt Sennett (2007) så får syftet med en institution som den 

prehospitala vården arbetet att bli betydelsefullt för allmänheten och på detta sätt 

så blir det även meningsfullt för de anställda. 

En respondent uttrycker: 

Man byter tröja mellan aktörerna, fast lokalt är man inte utanför sin 

region om man har en anställning på söderort så spelar det ingen roll 

vilken tröja jag har på mig och man åker inte över till norrort, det är 

som att det är en gräns, man byter helst tröja på sin sida av staden. 

Lite spännande, jättekonstigt. Det är inte så många som är så flyktiga 

som jag, folk är i sin egen svärm på sin lokala del av staden (Rörlig 

arbetskraft). 

 

Lokala vagabonder, byter arbetsgivare lokalt utifrån ett geografiskt område. 

Med detta menas att de inte vill flytta på sig, utan är nöjda med att stanna kvar 

inom ett visst område oavsett vilken arbetsgivare som de arbetar för (Bauman, 

1996). Exempelvis kan arbetskraften ha flera anställningar inom ett specifikt 

geografiskt område. Här väljer arbetskraften själv vart den vill befinna sig och 

det kan innebära att en dag är arbetskraften hos en arbetsgivare och sedan en 

annan dag hos en annan arbetsgivare, det som är viktigt är att få arbeta inom ett 

visst geografiskt område. 

Arbetskraften belyser en avsaknad av förförståelsen om hur deras arbetsmiljö är 

och hur detta påvisar en tydligt ökad belastning. Prehospital vårdpersonal 

upplever delvis en ständig trötthet och en frustration över att någon behöver 

sätta ner foten inom verksamheten. Styrning, samordning och uppföljning av 

den prehospitala vården har ett behov av att stärkas för att på detta sätt kunna 

skapa tillräckliga förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande och en jämlik 

och patientsäker vård (url:3). Ett återkommande tema som arbetskrafterna lyfter 

fram är trubbiga arbetsverktyg inom den prehospitala vården som inte kan 

appliceras inom verksamheten, men de arbetsverktygen ska ändå vara den 

styrande faktorn. Den triagering (bedömning av vilken vårdnivå patienten har 

behov av) som utförs i ambulansen kommer att få en ökad betydelse, att rätt 

patient med en åkomma hamnar på rätt plats blir än mer viktigt (url:3). 

4.2. Individens upplevelse i förhållande till sin arbetsrelaterade 

yrkesroll 

I detta kapitel belyser respondenterna utifrån deras förhållanden och sin 

yrkesroll. Respondenterna lyfter fram olika förändringar inom prehospital vård 

och resultatet kommer att redovisas utifrån rörlig arbetskraft och fast arbetskraft, 

och utifrån olika citat. 
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4.2.1. Arbetssituationen 

Respondenter beskriver att arbetssituationen är väldigt pressad var man än 

befinner sig och respondenter har märkt en enorm förändring på den här korta 

tiden. Arbetsbelastningen har ökat oerhört mycket under de senaste 5-6 åren. 

Några av respondenterna uttrycker: 

Arbetssituationen är tuff, det är en hög belastning (Rörlig arbetskraft) 

Arbetsbelastningen är jätte tuff! Värre blir det ju eftersom ingen sätter 

ner foten och säger att det här är, det finns inga riktlinjer, vad ska 

ambulanssjukvården pyssla med! (Rörlig arbetskraft). 

En av respondenterna beskriver vikten av att det är viktigt att bli snabbt färdig 

för att vara klar och färdig för nytt uppdrag, arbetskraftens tid för eftertanke och 

rekreation finns inte längre kvar oavsett yrkeskategori. Flera respondenter 

beskriver arbetssituationen som mycket tuff med en hög belastning men även 

fantastiskt stimulerande att komma hem till folk och få vara gäst och på deras 

villkor. En av respondenterna beskriver en avsaknad av riktlinjer om vad 

ambulanssjukvården ska syssla med och har en upplevelse av att ingen sätter ner 

foten. Respondenten beskriver att de får ett uppdrag men att det inte är definierat 

och saknar gemensamma nationella riktlinjer, respondenten uttrycker att det är 

en styrningsfråga så länge det inte finns klara och tydliga direktiv. 

Respondenten uttrycker att det i Stockholm inte finns några tydliga direktiv utan 

upplevelsen är att det är som ett gungfly, det finns lite att arbeta med här i 

Stockholm. I Skåne beskriver respondenten att det är en tydlig organisation. De 

respondenter som arbetar i hela Sverige uttrycker att de får olika perspektiv hur 

man gör eller inte gör, och hur situationer ska lösas och att det är spännande att 

få inblick i olika verksamheter inom prehospital vård. 

Två av respondenterna uttrycker att det finns en avsaknad av nationella riktlinjer 

inom prehospital vård: 

Vi är ett så litet land och man kan ha samma riktlinjer i samhället 

(Rörlig arbetskraft). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen ger landstingen och kommunerna stor frihet när det 

gäller hur sjukvården ska organiseras (url:4). Utifrån olika landsting styrs den 

prehospitala vården i olika styren, med detta menas att det skiljer sig mellan 

olika landsting. I en granskning inom prehospital vård har det visat sig finnas en 

avsaknad av en central samordning utifrån nationella riktlinjer (url:3). 

Granskningen visar även att det finns ”oklarheter kring HSN:s uppdrag som 

vårdens huvudman i relation till vårdgivare i den prehospitala vården” (url:3, sid 

4). 
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4.2.2. Förändringar genom entreprenörsbyten 

Respondenterna beskriver en tuff arbetssituation med en verksamhet som hela 

tiden genomgår upphandling och entreprenörsbyten. Respondenterna säger att 

detta medför en osäkerhet i anställningsförhållandet för arbetskraften när 

arbetskraften kommit upp till åren. En respondent uttrycker att det medför en 

oro att vid ett upphandlingstillfälle vara sjukskriven eller att ha andra kroppsliga 

problem, detta för att få fortsatt anställning hos den arbetsgivare som vinner 

upphandlingen. En av respondenterna uttrycker: 

Ja, den här upphandlingen, det är inte så himla roligt att man byter 

arbetsgivare speciellt när man kommer upp i vår ålder. Jag känner så 

här om det skulle hända någonting nu, exempelvis om man får ont i 

ryggen eller i knäna. Så kommer det en ny upphandling, vem skulle 

anställa någon med ryggproblem, knäproblem eller du kanske är 

sjukskriven precis under upphandlingen och under entreprenörsbytet, 

vad händer då? du har ingen trygghet. Vissa entreprenörer kör med 

provanställning, det är inte roligt när man är 51 år och har arbetat 

över 25 år, då borde man väl ha bevisat att man har gjort något under 

sina 25 år, att man är duglig” (Fast arbetskraft). 

 

Respondenterna beskriver att verksamheten har förändrats och att det verkar 

som att arbetsgivaren bara vill fylla schemarader med arbetskraft och 

upplevelsen hos flera av respondenterna är att inte erfarenhet värdesätts på 

samma sätt som förut. En av respondenterna uttrycker: 

 
”Stor skillnad och det är mycket yngre personal som kommer in i 

verksamheten och som bara fyller en schemarad så spelar det ingen 

roll för arbetsgivaren. Det här yrket kräver en erfarenhet och det 

kanske inte värdesätts på samma sätt, tycker jag! Är man 25 år så 

jämför man med en som är 50 år och har mer erfarenhet” (Rörlig 

arbetskraft). 

4.2.3. Omsättningen på arbetskraften inom ambulansverksamheten 

Respondenten beskriver att de olika generationerna har olika krav på 

ambulanstillgänglighet, 80–90-talisterna har ett helt annat behov av 

tillfredställelse och 70–60-talister kräver mer att få en behovstillfredsställelse, 

respondenten upplevelse att alla inte kan vänta på att vårdcentralerna öppnar och 

detta belastar den prehospitala vården. Vissa gånger skulle transporter till 

sjukhus ha kunnat undvikas och respondenten som har hela Sverige som sin 

arbetsplats säger att det ser olika ut i landet hur ambulans nyttjas. Ute i landet 

har ambulanspersonalen större befogenheter till att lämna patienter hemma och 

får information om att patienten inte har ett ambulansbehov gentemot Stockholm 

där respondenten upplever att vill patienten åka ambulans så ska patienten få åka 

ambulans, detta medför att belastningen ökar i Stockholm. 
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Respondenten uttrycker att kompetensen och instrumenten som RETTS 

(Triagerings verktyg) som finns inom prehospital vård i Stockholm inte alltid 

används på ett så bra sätt som möjligt. Hade RETTS använts på rätt sätt så hade 

arbetskraften i organisationen i Stockholm mer vågat använt instrumenten på rätt 

sätt genom att patienten på egen hand kan ta sig till vårdcentralen. 

En respondent uttrycker: 

I Stockholm är man rädd att sätta ner foten, det känns som att gemene 

man behöver en uppsträckning om hur ambulansen ska nyttjas och 

hur det ska skötas. Och tydliga styrinstrument om de patienter som 

inte har med den prehospitala organisationen att göra (Rörlig 

arbetskraft). 

Respondenter beskriver att det har skett stora förändringar och arbetssättet har 

förändrat sig mycket, de riktlinjer som finns styr i mångt och mycket vilket gör 

att det inte finns möjlighet att arbetskraften kan använda sig av sin erfarenhet 

samt använda den kliniska erfarenheten till att kunna bedöma patienten, en av 

respondenterna säger att allt är så slaviskt och det inte är ett optimalt 

omhändertagande av en patient. Respondenten beskriver RETTS (Triagerings 

verktyg) som ett väldigt trubbigt instrument, som tar bort arbetskraftens egen 

förmåga att bedöma om patienterna utifrån klinisk erfarenhet. Respondenten 

beskriver att genom att titta på en patient med den kliniska blicken om patienten 

är i behov av arbetskraftens hjälp eller om att patienten uppfyller kraven på 

RETTS, men respondenten säger att det här trubbiga instrumentet inte fångar de 

här patienterna, personalen vet att om ca 4-5 timmar kommer patienten att bli 

riktigt dålig. 

Flera av respondenterna uttrycker att om en organisation inom sjukvården har en 

hög arbetsbelastning inne på akutsjukhusen så vet den prehospitala 

vårdpersonalen att de här patienterna kommer att missas. Utan att bli tittade på 

av vårdpersonalen med den kliniska blicken och erfarenheten. När ett felvärde 

visas utifrån triagerings verktyget (RETTS) och det ska följas slaviskt, kan en 

utlarmning av prio 1 larm (blåljus och siren, livshotande ärende) av en patient ta 

stora resurser av ett akutsjukhus och det menar respondenterna inte är 

kostnadseffektivt. Respondenterna menar att i vissa fall kan de larma in en 

patient för att de vet att om de inte gör det så kan akutsjukhusen missa dessa 

patienter som kommer att bli kritiska om några timmar, men vid ankomsten till 

sjukhuset är patienten inte i det läget i ett kritiskt tillstånd. 

Antalet utlarmningar av ambulanser samt andelen prio 1 larm (blåljus och siren, 

livshotande ärende) har under de senaste åren ökat i högre grad än vad som 

motsvaras av en befolkningsökning eller en ökad sjuklighet (url:3). En av 

respondenterna uttrycker att även om patienten inte är sjuk ska de enligt 

triagerings verktyget (RETTS) köra prio 1 larm med blå ljus och siren in till 

akutsjukhuset och det är inte alltid bra med tanken på trafiken. Med detta menas 
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även att när den prehospitala vårdpersonalen påkallar fri väg, utsätter de sig 

själva för fara med tanken på hur trafiken är och hur medtrafikanter kan uppföra 

sig i trafiken. Respondenten uttrycker sig uppleva att SOS-alarm larmar ut 

ambulanser mer på prio 1 larm som livshotande ärenden nu än tidigare. 

Respondenten uttrycker att det ibland inte verkar som att SOS-alarm har 

kännedom om vad de utsätter vårdpersonalen för genom att köra prio 1 larm på 

allting bara för att säkerställa, detta medför enligt respondenten en ökad risk. 

Respondenten tror inte att SOS-alarm är medvetna om detta och detta 

tillvägagångssätt har förändrats efter ”Emilfallet” (url.4). 

 

Två av respondenterna uttrycker: 

”Ja mer eller mindre. Här i Stockholm är det inga tydliga direktiv det 

är som ett gungfly! jämför man med Skåne så är de väldigt tydliga 

utifrån en stor organisation, tydligt. Det finns lite att jobba med här i 

Stockholm, man får olika perspektiv i Sverige, hur man gör eller inte 

gör! Och hur man ska lösa situationen, det är spännande att få inblick 

i det!” (Rörlig arbetskraft). 

Med tanke på oavsett var man befinner sig och utvecklingen om vad 

man ska göra med patienterna, och att resorna har ökat och blivit 

mycket mer! På de senaste 10 åren och man märker om man tittar på 

statistiken och den är ju förfärlig. Befolkningen har inte blivit 40 % 

äldre samtidigt som inom ambulansorganisationen har det inte riktigt 

hunnit med i den utvecklingen utan istället två steg tillbaka, man 

hinner inte med i utvecklingen” (Rörlig arbetskraft). 

Respondenterna uttrycker sin oro över förändringarna inom prehospital vård, 

samt även den ökade belastningens utveckling som tenderar till en kraftig 

frammarsch. 

4.2.4. Analys 

Resultatet utifrån respondenternas svar visar att det ställs krav på en ökad 

flexibilitet i arbetet men att det även nu ställs andra krav på arbetskraften vid 

upphandlingar som även skapar en osäker anställning för arbetskraften. Bauman 

(2000) menar att flexibilitet är en del i arbetet men att det nu även i arbetslivet 

har tillkommit olika kontrakt så som korttidskontrakt, rullande kontrakt eller 

inga kontrakt alls för personalen, en arbetsposition utan inbyggd säkerhet men 

med tillsvidareklausulen, men där även varsel för arbetskraften har tillkommit. 

Arbetslivet är mättat med en ökad osäkerhet i anställningsförhållanden för 

arbetskraften (Bauman, 2000). 

Bauman (2000) beskriver tillhandahållandet av ställen där människor kan mötas 

som offentliga personer - utan att knuffas, pressas eller övertalas att ta av sig 

sina masker och där personerna även kan låta sig gå, uttrycka sig, bekänna sina 
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inre känslor och påvisa sina intima tankar, drömmar och bekymmer. Bauman 

(2000) beskriver även ett arbetsliv som inte kan reduceras till summan av 

enskilda syften och som har en gemensam uppgift som inte kan anses vara 

uppfyllt genom bara individuella sysselsättningar. Enligt Bauman (2000) kan 

detta beskrivas som ett samhälle som har en form av liv med ett ordförråd och 

logik där alla personer har sitt eget liv och sin egen agenda som personen är 

bunden att hålla längre och rikare än den fulla listan över enskilda problem och 

regler. Att bära en offentlig mask är en akt av engagemang och delaktighet. och 

återkallelse av det sanna jaget, där personer väljer en ömsesidig inblandning, 

manifesterar en önskan om att inte tala och gå den ensam (Bauman, 2000). 

4.3. Individernas upplevelser utav sina respektive arbeten utifrån 

perspektivet rörlig arbetsmarknad 

I detta kapitel kommer den rörliga arbetskraftens arbetsmarknad belysas och 

bygger på respondenternas uppfattningar om hur de upplever förändringarna. 

4.3.1. Förändrad arbetsmarknad 

En respondent beskriver att när respondenten började inom ambulanssjukvården 

så var det i princip ingen omsättning av arbetskraft, de senaste åren så har folk 

börjat röra på sig på ett helt annat sätt än tidigare, individen byter arbetsgivare 

eller station. Respondenten uttrycker att arbetskraftens omsättning är lägre på 

landsbygden och i storstäderna är det en enorm omsättning på arbetskraft. 

Respondenten beskriver att på 1990-talet arbetade individer länge inom 

prehospital vård men nu stannar arbetskraften ca 2-3 år och sedan slutar de. 

Detta märks tydligast på den yngre arbetskraften som kommer som färska från 

skolan, respondenten uttrycker att de som är yngre och nya blir alldeles 

förstörda då verksamheten ramlar över dem och det blir tufft då de inte klarar av 

detta då de inte är beredda på arbetssituationen. 

En av respondenterna uttrycker att ny personal inte är stresståliga: 

Ett Mc Donalds biträde är ju mer stresståligt än vad de nyanställda är 

i dag. Ja men det är ju så idag (Fast arbetskraft). 

 

En av respondenterna uttrycker och beskriver att det syns vilka som kommer att 

stanna kvar inom verksamheten och menar att det finns två läger. Det finns en 

del av arbetskraften som stannar kvar, men respondenten upplever att det är stor 

omsättning av arbetskraften inom verksamheten. Den fasta arbetskraften 

uttrycker: 

Jag tror! Att de tror att det ska vara mera flashigt (Fast 

arbetskraft). 
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Respondenten uttrycker även att den nyanställda arbetskraften i vissa fall kan 

komma in i verksamheten med falska förhoppningar om hur verksamheten är 

och hur den fungerar. Respondenten uttrycker: 

De tror att det är väldigt mycket trauman, svårt sjuka patienter, att de 

ska få göra så mycket, varje dag (Fast arbetskraft). 

I själva verket innebär arbetet att hjälpa sjuka människor till sjukhus, med enkla 

medel utifrån omvårdnadsåtgärder. 

4.3.2. Förändrade anställningsformer 

Respondenter beskriver en förändring i form av anställningsformer då det har 

blivit andra anställningsformer än för 20 år sedan, till exempel har 

bemanningsbranschen tillkommit och det säger respondenter inte fanns när de 

började inom sjukvården. Förr fanns inte Externa bemanningsorganisationer 

men däremot fanns en bemanningsfunktion som kallades ”pool”. 

Det man kan se även i andra verksamheter är att man inte är lika 

benägen att stanna i ett yrke. Den generation som kommer nu, de ser 

inte att det är deras framtidsyrke tills man går i pension och det är 

sådana strömningar också (Rörlig arbetskraft). 

En annan respondent i den rörliga arbetskraften beskriver förändringen inom 

verksamheten: 

Sedan så tycker jag att det är en ganska stor skillnad (Rörlig 

arbetskraft). 

En av respondenterna beskriver att alla kliniker och avdelningar på sjukhusen 

mår bra av att ha en grund att stå på, men har emellanåt behov av att fylla på 

med personal. Respondenten säger även att det emellanåt är för mycket rörlighet 

på arbetskraft och att detta kan bero på att arbetet ibland blir tungarbetat. En 

annan respondent uttrycker att det även kan vara en trend i samhället: 

Jag tror att det är en liten trend i samhället, så som förr stannade man 

hos samma arbetsgivare under sitt yrkesliv så är det inte nu (fast 

arbetskraft). 

Respondenten uttrycker att arbetet behöver struktureras upp bättre för att 

underlätta inom ambulanssjukvården. Respondenten uttrycker att bärbara datorer 

att skriva journalerna under transport till sjukhus skulle kunna underlätta men 

hur mycket skulle de hinna skriva när de sitter i ambulansen under dessa korta 

tider utifrån de korta körsträckorna, respondenten beskriver att det är bättre att 

vara ”närvarande” som personal och att etablera någon form av kontakt med 

patienten och sedan skriva journal efteråt. I storstäder är transporterna korta och 

körsträckan till sjukhus kan innebära en sträcka på 1-5 mil, men ute på 

landsbygden kan en transport ha en körsträcka på exempelvis 10 mil eller mer. 
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Enligt en av respondenterna används mobiltelefonen oftare vid osäkerhet till att 

”googla” fram sjukdomar inför patienten. Detta verkar vara ett generationsskifte 

enligt respondenten med tanke på de som växer upp nu och uttrycker att när den 

här generationen ska bli yrkesverksamma är det mobiltelefonen som är ett mer 

självklart sökmedel. 

Respondenterna beskriver arbetsmarknaden inom prehospital vård som väldigt 

rörlig. Det finns många olika företag (aktörer) som minskar sina anställda och 

det blir en väldigt stor rörlighet inom alla sektorer i verksamheten. Det kanske är 

arbetsgivarna som vill ha rörlighet, det finns mycket olika projekt och som har 

ett tillfälligt behov av arbetskraft och när inte behovet av arbetskraft finns längre 

så går arbetskraften vidare. En av respondenterna uttrycker: 

Jag tror att när en organisation växer för snabbt så tappar de 

kontakten med sin personal och jag tror att det kommer att bli värre, 

det är bara början (Rörlig arbetskraft). 

Respondenter beskriver att arbetskraften flyttar på sig geografiskt sett, men det 

finns även ett behov av att adaptera sig för att samhället säger att det ska fungera 

på ett visst sätt. En respondent uttrycker: 

Arbetsmarknaden är väldigt rörlig, många olika företag minskar sina 

anställda och det blir en väldigt stor rörlighet inom alla sektorer. Det 

kanske är arbetsgivarna som vill ha rörlighet, det finns jätte mycket 

olika projekt och har ett behov, ja kom hit och jobba och sedan när vi 

inte har ett behov så får man gå vidare. Utvecklingen kommer att öka 

kanske lite mer? Än vad som är nu. Arbetskraften flyttar på sig 

geografiskt sätt och men adaptera sig för att samhället säger att det är 

så här det ska fungera (Rörlig arbetskraft). 

En av respondenterna beskriver att det nu generellt är mer rörligt för att man har 

större möjligheter till att arbeta utomlands, många i dag är uppväxta och vana 

med att flytta runt och de tycker att det är helt naturligt att arbeta 1 år i till 

exempel USA eller 1 år i Indien. Respondenten uttrycker att folk är mer rörliga 

inom arbete, var de vill studera och var de kan tänka sig att bo. Respondenten 

beskriver att det har ändrat sig från förr då folk tog arbete på en fabrik och sedan 

gick i pension i yrket. Dagens samhälle är rörligare, allt går snabbare och det går 

att flyga vart man vill och det är lätt. En respondent uttrycker: 

Så som jag tror så går vi mot en ökad rörlighet generellt och jag tror 

att folk kommer att flytta på sig, att jobba kortare tider och inte 

livslångt inom ett ställe och så i viss mån finns det något positivt med 

det och det blir en större mångfald inom yrkesrollen men det finns en 

gräns när det tappar sin status istället för att ingen stannar (fast 

arbetskraft). 
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4.3.3. Analys 

Resultatet visar att arbetsmarknaden är rörlig. Det finns många olika 

arbetsgivare som minskar sina anställda och det blir en väldigt stor rörlighet 

inom alla sektorer. HSN (Hälso- och sjukvårdsnämnden) behöver ta fram mål 

och tydliggöra de olika aktörernas uppdrag inom prehospital vård och även 

samordna befintliga styrmedel såväl inom den prehospitala vården som i relation 

till angränsande vårdgivare, detta i syfte att få till ett bättre samlat 

resursutnyttjande (url:3). Respondenterna upplever att det kanske är 

arbetsgivarna som vill ha rörligheten och att det finns mycket olika projekt inom 

verksamheten som har ett tillfälligt behov av arbetskraft. När inte behovet av 

arbetskraften finns längre så går arbetskraften vidare till andra aktörer. Bauman 

(2000) menar att naturligtvis finns det ingenting särskilt nytt om denna situation; 

arbetslivet har varit fullt av osäkerhet sedan urminnes tider.  

Bauman (2000) menar att arbetskraften i vårt flytande moderna samhälle 

behöver knyta de band arbetskraften kan för att samarbeta med andra, med hjälp 

av skicklighet och engagemang. Men inget av dessa band är garanterade att pågå 

för evigt. Enligt Bauman (2000) behöver arbetskraften knyta relationerna löst så 

att arbetskraften kan gå vidare till nya anställningar så snabbt och smidigt som 

möjligt när omständigheterna förändras. Arbetskraften upplever en känsla av 

osäkerhet och det finns även en motstridig önskan att ha tryggheten i den fasta 

anställningen men ändå kunna vara rörlig och kunna påverka sin arbetssituation 

(Bauman, 2000). Enligt Bauman (2000) kan arbetskraften mot sin vilja tvingas 

bort från sin arbetsplats och sin fasta anställning utefter rådande omständigheter. 

Dagens osäkerhet är dock av ett påfallande nytt slag som kan medföra förödelse 

med individers försörjning och individens framtidsutsikter är inte av det slag 

som kan stöttas eller minst bekämpas och mildras genom gemensamma krafter 

och att stå enade (Bauman, 2000). 

Dagens arbetsliv är en kraftfull individualiserande kraft och den delar istället för 

enar, idén om gemensamma intressen blir allt mer oklar och förlorar allt 

pragmatiskt värde (Bauman, 2000). Enligt Allvin et.al. (2006) är det viktigare i 

det nya arbetslivet att individen hela tiden lär sig nytt och anpassar sig än att 

individen är skicklig på en teknik. Detta innebär att det kan bli skillnader mellan 

de individer som är geografiskt rörliga och de som inte är det, de individer som 

kan vara rörliga men vill arbeta kvar på samma arbetsplats och de individer som 

både orkar och vill men inte får (Allvin et.al., 2006). Flera respondenter för fram 

en oro angående ena sidan genom att yrket kan förlora status om rörligheten blir 

för stor för att arbetskraften bara stannar under kortare tider och inte livet ut i 

samma anställning, men att detta även kan medföra förbättringar genom en ökad 

mångfald i yrkesrollen detta menar även Berglund och Schedin (2009) att en 

ökad mångfald i yrkesrollen kan medföra förbättringar för den prehospitala 

vården. 
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Resultatet påvisar att några av arbetskraften väljer att arbeta som rörlig 

arbetskraft medan andra väljer att arbeta som fast arbetskraft. Elias och Scotson 

(2010) menar att båda grupperna behövs, då de kan lära av varandra. Bauman 

(2000) lyfter även fram den vandrande individen som finner sin livsstil och 

benämns som en vagabond. Bauman (2000) menar att en vagabond har 

förutsättningar inom verksamheten till att fylla sin tillfredställning genom sin 

förflyttning till olika arbetsplatser inom verksamheten. De behöver inte alltid 

stanna kvar i ett lokalt geografiskt område utan kan även arbeta utifrån större 

geografiska områden (Bauman, 2000). Inom prehospital vård finns vagabonder 

och turister, de finner ett sätt att kunna frilansa utifrån sin produkt. Den sociala 

processen ser olika ut beroende på hur individen vill eller kan arbeta på olika 

platser i Sverige (Bauman, 2000). Arbetskraften finner utifrån sin sociala 

process men även utifrån sin konkurrenskraft, att kunna frilansa och finna sin 

drivkraft till en mer rättvis lönesättning och stimulans (Rawls, 1999). 

I samhällets förändring finns olika underströmmar till att arbetskraften är mer 

rörlig än tidigare (Sandberg, 2013). Vår samhällsstruktur har förändrats till en 

mer flexibel arbetsmarknad (Berglund och Schedin, 2009). Sandberg (2013) 

menar att verksamheter försöker att förhålla sig mer flexibla till sin egen 

organisation genom att ersätta fast arbetskraft till mer rörlig arbetskraft. Genom 

att knyta tillfälliga kompetenser vid behov till organisationerna, nya trender till 

flexibilitet genom utnyttjande av ett ökat antal oberoende arbetskraft med högst 

pålitliga kommersiella inslag i relationerna, med detta menas tillfälliga relationer 

och möten med den rörliga arbetskraften (Sandberg, 2013). 

4.4. Sammanfattning 

Resultatet påvisar att samtliga respondenter trivs med sitt yrkesval, men 

respondenterna uttrycker en viss oro över förändringarna som sker inom 

verksamheten. Ökad belastning är ett återkommande tema och arbetskraften 

finner en avsaknad av tydlig guide – liners och en central samordning utifrån ett 

nationellt perspektiv. Resultatet påvisar att den rörliga arbetskraften tidigare har 

tillhört den fasta arbetskraften, men upplever en inlåsning, en arbetsinlåsning 

som medför att de inte vill stanna kvar på den tidigare arbetsplatsen. Utifrån de 

respondenter som frilansar, saluför sina tjänster i hela Sverige finner vi även att 

den ökade belastningen sker generellt i hela samhället. Respondenterna uttrycker 

att det behövs att ”någon sätter ner foten” angående hur den prehospitala vården 

ska bedrivas. Vissa delar av Sverige har en mer tydlig struktur medan 

Stockholm har en tydlig avsaknad av struktur och verksamheten i Stockholm 

upplevs av respondenterna som ett gungfly. 

Skillnaden mellan fast och rörlig arbetskraft påvisar utifrån resultatet att vissa av 

respondenterna som är fast arbetskraft anser att det är viktigt att känna 

tillhörighet utifrån arbetskollegor, hur de arbetar utifrån fastlagt arbetsschema 

och att de kan planera sina ledigheter utifrån sina egna privatliv. Motsatsen till 
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detta är de respondenter som vi benämner som rörlig arbetskraft, de uttrycker 

istället att det inte är viktigt att ha fasta kollegor och fastlagda scheman, då de 

själva väljer att arbeta ett visst antal timmar. Den rörliga arbetskraften strävar 

efter konkurrensen av en mer rättvis lön och i vissa fall kan även den rörliga 

arbetskraften få samma villkor utifrån övertidsersättning som den fasta 

arbetskraften. 

Resultatet påvisar att respondenterna upplever att det finns trubbiga verktyg som 

sätter hinder för att utföra sin yrkesroll. Med detta menas att respondenterna 

känner en tydlig inlåsning i sin yrkesroll och detta hämmar möjligheten till 

utveckling och lärande. Utifrån olika tolkningar av ramavtal, riktlinjer och 

styrdokument finns även ett starkt samband mellan yrkesutövning och 

arbetsplatsinlåsning och ett svagt stöd från ledningen och organisationen som 

skapar svårigheter i arbetet. Ändrade kontroll - och ledningsmetoder avlöser 

varandra i syfte att förbättra verksamheten och nå bättre resultat men enligt 

Alvesson och Svenningsson (2012) lyckas detta sällan då förbättringsförsöken 

kan vara feltänkta från början. 

De officiella målen för organisationen kan vara för vaga och svåra att realisera, 

måluppfyllelse kan då tappa terräng och andra funktioner som styr och 

motiverar individerna blir viktigare (Alvesson och Svenningsson, 2012). 

Offentliga organisationer inom servicesektorn sysselsätter folk och till de inre 

drivkrafterna hör att maximera så mycket resurser och så tilltalande arbetsvillkor 

som möjligt för den egna enheten och kunna bevara ro och harmoni. Att införa 

nya idéer, modeller och arbetssätt för organisationen som kan vara bättre 

(Alvesson och Svenningsson, 2012). De nya idéer och modeller behöver inte stå 

i motsatsställning till de officiella målen och det nya kan ibland bättre uppnås än 

de gamla uppsatta målen (Alvesson och Svenningsson, 2012). 

Arbetskraften befinner sig i en komplex verksamhet och de vet att de inte kan 

påverka sin arbetssituation utifrån de olika ramavtalen. Arbetskraften vet att de 

inte har någon möjlighet till att kunna påverka eller kunna skapa ett inflytande i 

organisationen och i de politiska besluten. Arbetskraften är medveten om att de 

inte kan stanna kvar på sin arbetsplats om de exempelvis skadar sig då 

organisationerna inte har möjligheter till exempelvis omplaceringar eftersom 

organisationerna är så slimmade. Med detta menas att aktörerna inte kan skapa 

nya tjänster som inte finns i organisationen och om individen inte är arbetsför 

finns det en risk att det kravet finns att individen behöver sluta i verksamheten. 

På detta sätt visar verksamheten tydligt att arbetskraften är en förbrukningsvara. 

Eftersom samtlig arbetskraft har varit fast arbetskraft, har en del av arbetskraften 

varit tvungna att lämna sin tidigare arbetsplast utifrån känslan av inlåsning, 

dåliga löner, hämmad personalsituation och organisatoriska förändringar inom 

prehospital vård. Den rörliga arbetskraften har på något sätt känt sig tvingade till 

att byta arbetsgivare utifrån organisationernas förändringar. En del av 
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arbetskraften vill kunna påverka sin frihet och själva välja var de vill vara samt 

hur de vill arbeta (Bauman, 2000). Bauman (2000) menar att den främsta 

anledningen till att en vagabond eller turist förflyttar sig är utifrån tvång, det vill 

säga att individen ofrivilligt behöver ge sig av eller blir bortvisade från 

verksamheten. Individer lämnar då de finner det outhärdlig och ogästvänligt 

inom verksamheten och i samband med detta föds ett nytt sätt att finna arbete 

genom hur individen själv upplever sin situation (Bauman, 2000). En turist lever 

i tiden, medan en vagabond lever i rummet (Bauman, 2000). Båda rör sig fritt 

mellan platser och är inte beroende av ett geografiskt område (Bauman, 2000). 
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5. DISKUSSION 
Orsaken till att arbetskraften inom prehospital vård är mer rörlig än tidigare kan 

bero på att arbetsmarknaden har öppnat upp till en ökning av företag som 

bedriver sjukvård. Detta gynnar den anställde utifrån lönesättning, 

belöningssystem och geografisk rörelsefrihet. En turist och vagabond har i dag 

en större valfrihet mellan olika aktörer. En turist och vagabond som är missnöjd, 

går vidare till en annan aktör där den kan få ett bättre erbjudande. Med detta 

menas att individens värderingar om hur ett missnöje kan se ut är olika beroende 

på hur uppfattningen är hos turisten eller vagabonden (Bauman, 1998). Enligt 

Sennett (2007) har engagemang blivit en allt sällsyntare företeelse i den nya 

kapitalismen och menar att engagemang är problematiskt, hur ska individer 

kunna engagera sig i en verksamhet som inte engagerar sig i hur individerna har 

det? En enorm press på enskilda individer för att de inte ska gå miste om 

någonting utövas i den framväxande kulturen och förordar att individen ska kapa 

de band som växt sig starka med tiden för att bli fri (Sennett, 2007). Då 

individer eftersträvar en stabilitet i livet genom att försöka göra något bra för 

individens egen skull förefaller detta osäkert då detta medför en ytligare kultur 

och kan påverka individens yrkesroll (Sennett, 2007). 

Gudrun Antemar och Anna von Bothmer menar att det finns 17 olika landsting i 

Sverige, och Hälso- och sjukvårdslagen ger landstingen och kommunerna stor 

frihet när det gäller hur sjukvården ska organiseras (url:4). Utifrån olika 

landsting styrs den prehospitala vården i olika styren, med detta menas att det 

skiljer sig mellan olika landsting (url:4). Utifrån olika styren ska den anställde 

finna sin möjlighet till arbete utifrån sina förutsättningar, här finner vi som 

forskare en stor komplexitet (url:4). 

Det som är viktigt för en aktör är att inte ha alltför stor omsättning av arbetskraft 

detta för att inte förlora kompetensförsörjningen och hur arbetet ska bedrivas. 

Vid en stor omsättning av arbetskraft kan det skapas stora brister inom lokala 

rutiner. För vissa individer är det inte alltid viktigt att befinna sig på samma 

arbetsplats, arbetskraften kan se det som en utmaning i att saluföra sin 

arbetskraft utifrån att frilansa inom sjukvården. Inom arbetslivet präglas det av 

rörlighet och med höga krav på flexibilitet, detta kan för en arbetsplats innebära 

påtagliga konsekvenser utifrån grupp och kompetens (url:15). När arbetskraften 

tenderar till att skifta mellan olika aktörer kan kompetensen försämras och 

kvalitéten inom prehospital vård svikta. Här får arbetskraften utifrån turist och 

vagabond inte samma förutsättningar till att följa de lokala rutinerna och detta 

kan skapa en komplexitet genom att turisten eller vagabonden löser situationen 

utifrån sina egna förmågor eller egna lösningar (Bauman, 2000). 
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5.1. Individens yrkesroll utifrån arbetsmarknaden 

Arbetet inom prehospital vård beskrivs som ett erfarenhetsyrke med stor 

variation. Prehospital vårds arbetsuppgift är att hjälpa individer som är i nöd, 

uppfattningen om hur en individ är i nöd skiljer sig utifrån olika individer. 

I detta kapitel kommer studien att koppla frågeställningen till analysen, syftet i 

studien var att synliggöra prehospital vårds arbetsmarknad utifrån deras 

yrkesroller, arbetsrelaterade yrkesroller, förändringar och den ökade rörliga 

arbetsmarknad. Studien har tre frågeställningar som kommer att redovisas i 

analysen. Analysen kommer inte att redovisa vilken form av yrkestitel 

respondenten har eller ur ett genus perspektiv. 

Yrke och yrkesroll 

Den fasta arbetskraften kan delas in utifrån 6-27 yrkesverksamma år och 

åldersgruppen 46-58 år. Den rörliga arbetskraften kan delas in i 9-17 

yrkesverksamma år och åldersgruppen 42-58 år. 

De flesta av den fasta arbetskraften är bosatta inom ett rimligt geografiskt 

område från sina arbetsplatser, medan en respondent har längre distans utifrån 

det arbetande området. Respondenterna påvisar en tydlighet att de finner stor 

tillfredställning i sitt yrke att få hjälpa sjuka människor och trivs med 

variationen i arbetet. Även den rörliga arbetskraften styrker att det är ett 

tillfredställande yrke. 

Den rörliga arbetskraften har olika geografiska områden inom prehospital vård, 

här skiljer det stort mellan dessa grupper. Flera aktörer flyger in sin arbetskraft, 

betalar boenden under vistelse utifrån att arbetskraften arbetar ett antal timmar 

enligt aktörens önskemål. Det finns även arbetskraft som stannar lokalt och 

vandrar mellan olika aktörer på den lokala arbetsmarknaden. Flera av 

respondenterna uttrycker att det inte är viktigt att ha samma samhörighet som 

den fasta arbetskraften har genom att ha en fast punkt och att arbeta tillsammans 

med samma kollegor. Här finner flera respondenter att de känner sig trygga i sin 

yrkesroll och anser att det inte är så viktigt. Här finns det ett individualistiskt 

tänkande i den rörliga arbetskraften utifrån lönesättning, tillfällig 

övertidsersättning och bonusar vid exempelvis storhelger och semestrar som den 

fasta arbetskraften inte får ta del av. 

En av respondenterna i den fasta arbetskraften anser att upphandlingen av den 

prehospitala vården har sina nackdelar, genom att arbetskraften får söka om sina 

tjänster vid varje förfarande. Medan en annan respondent motsäger detta och 

anser att det är bra med en konkurrerande verksamhet utifrån privat regi. 

Utifrån olika aktörer menar den rörliga arbetskraften att den gynnas av den 

privata arbetsmarknadens erbjudanden. Här finner de möjligheter till att kunna 

frilansa nationellt men även lokalt utifrån sina intressen. Med detta menas att 
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den rörliga arbetskraften arbetar färre antal timmar inom verksamheten och 

gynnas av skillnaderna i lönesättningssystem. 

Samtliga respondenter av den fasta arbetskraften anser att de har svårigheter till 

att kunna avsluta sitt arbete i utsatt tid, de menar att de aldrig vet när de får gå 

hem efter ett arbetspass och uttrycker en oro över den ständiga övertiden. 

Den rörliga arbetskraften ser inte svårigheter till att avsluta sin arbetsdag enligt 

utsatt tid, och menar att det ingår i yrket att ibland blir arbetsdagen längre så de 

får sluta sitt arbetspass lite senare än utsatt arbetstid. 

Det har blivit ett hårdare klimat utifrån aktörer genom arbetskraftens möjligheter 

till ledigheter och chansen till återhämtning för arbetskraften. Arbetskraften vet 

att det delvis inte är någon idé att ansöka om ledighet då det är svårt att lösa 

frånvaron. Arbetskraften söker istället stöd hos varandra genom egna 

arbetspassbyten. 

Flera av den rörliga arbetskraften har tidigare tillhört fast arbetskraft, en 

respondent ansåg sig inlåst på sin arbetsplats och upplever nu som rörlig 

arbetskraft förmånen att själv få bestämma hur och när respondenten vill arbeta. 

Självklart så lockar aktörerna med hög lön och andra ersättningar. Samtliga 

anser att det är en stor förmån att få bestämma själva när de vill arbeta och inte 

när en arbetsgivare ska bestämma arbetstiden. 

5.1.2. Rörligheten inom verksamheten 

Den fasta arbetskraften uttrycker en stor oro över den ökade belastningen och att 

prio 1 larm (blåljus och siren, livshotande tillstånd) har ökat kraftigt inom 

verksamheten. Med detta menas att ambulans tillkallas till plats allt för ofta, och 

detta oavsett om det finns ett vårdbehov eller inte. Sekundär effekt av 

belastningen skapar en ökad övertid för arbetskraften. För några år sedan fanns 

inte den här lättheten till att få övertid hos sin aktör, men nu när omsättningen av 

arbetskraft är så stor finns det en möjlighet att arbeta hur mycket som helst, det 

finns inget stopp. 

Den rörliga arbetskraften finner här en generell ökning av belastningen utifrån 

ett nationellt perspektiv. Den rörliga arbetskraften styrker den fasta 

arbetskraftens syn att det är för lätt att en ambulans kan tillkallas till en plats, i 

vissa fall tolkas inte Retts verktygen på samma sätt i Sverige. I vissa delar av 

Sverige finns det ett mer tydligt förhållningssätt medan i Stockholm är det ett 

trubbigt verktyg. Ute på landsbygden har den prehospitala vården större 

befogenheter till att hänvisa individer till vårdcentraler, och anser att 

verksamheten ska ha en högre beredskap och med detta menas att det inte bara 

är att ” lasta och åka till sjukhus”. Den närmaste ambulansen kan finnas ca 10 

mil bort. 



 

67 

 

Utifrån en hög belastning finner även landstingsrevisionen (url:3) att utbytet 

mellan olika vårdgivare kan förbättras, ”vad som är gällande av deras 

förväntningar på vad prehospital vård ska utföra men även underlätta 

prehospitala vården till nästa vårdsteg”, exempelvis patientstyrning (url:3, sid 

18). Med detta menas att ” ökade krav från allmänheten och vårdsökanden som 

ibland ser det som en rättighet att kunna åka ambulans, oavsett om det finns 

medicinskt påkallat eller inte och detta skapar konkurrens om de givna 

resurserna” (url:3, sid 20). Problematiken lyfts fram genom att det finns olika 

styren i Sverige inom prehospital vård och om hur mål, mått ska följas upp 

(url:4). Det lyfts fram att det finns en avsaknad av samordning och en 

samverkan utifrån nationella riktlinjer (url:4). 

Landstingsrevisionens granskning påvisar även att det finns en risk för en 

framtida kompetensbrist utifrån vissa yrkesgrupper och att risken finns för en 

ökad konkurrenssituation (url:3). 

5.2. Individens upplevelse i förhållande till sin arbetsrelaterade 

yrkesroll 

5.2.1. Yrkesroll 

En avsaknad av tydliga rutiner som framkommer är när en individ ringer 112, 

detta blir märkbart då operatören som tar emot samtalen har en tidspress som 

genererar i att det inte ställs tillräckliga sonderingsfrågor utifrån vårdbehov, 

detta underlag ska vara en grund för att tillkalla en ambulans till platsen. Ett 

hårdare klimat som har tenderat är att respondenterna upplever att patienterna 

har blivit experter på sina sjukdomar och använder internet till att söka på olika 

symptom. Vid ett sjukdomsmöte möts ambulanspersonalen med att bli ifrågasatt 

om sjukdomar som de inte känner igen. Förväntan från allmänheten är stor, för 

ca 25 år sedan möttes arbetskraften inom ambulansverksamheten med respekt 

och allmänheten kunde komma fram och fråga om ambulanspersonalen behövde 

hjälp. Arbetskraften upplever nu istället att de blir kraftigt ifrågasatta och att det 

förekommer fotografering och filmning av hur de utför sitt arbete med 

patienterna. 

Den rörliga arbetskraften styrker att det har blivit ett hårdare klimat inom 

verksamheten och anser att patienterna använder internet för att få fram 

sjukdomsbilden om vilken sjukdom patienten kan ha, respondenterna i den 

rörliga arbetskraften uttrycker att tekniken inte får ta över situationen. 

Respondenterna upplever att det är ett generationsskifte i samhället, tekniken är 

bra till viss del men den får absolut inte dominera. 

Någonting som även har ökat är belastningen generellt. Frekvensen av 

mångåkarna har även ökat, detta är de så kallade frekvensåkarna. Med detta 

menas att i vissa fall kan en ambulans tillkallas till samma plats flera gånger per 
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dygn. Stockholm är ett av de landstingen som anser sig vara en 

transportverksamhet (url:4). Utifrån 17 olika landsting är det fyra landsting som 

bedriver transportverksamhet, resterande landsting bedriver beredskap av 

ambulans (url:4). Utifrån guida – liners menar den rörliga arbetskraften att det är 

viktigt att snabbt bli klar för nya uppdrag och respondenterna upplever en 

avsaknad över ”tiden för eftertanke” av reaktion, återhämtning och reflektering 

från uppdraget (url:4). 

5.2.2. Samhällsförändring 

Utifrån en förändrad samhällsstruktur finner en av respondenterna ingen oro 

över sin arbetssituation och uttrycker att det alltid kommer att finnas arbete inom 

sjukvården. Medan en annan respondent upplever det stora flödet på 

arbetskraften som om det skulle finnas ett missnöje utifrån lönesättning, 

respondenten upplever att ny arbetskraft tror att yrkesrollen är annorlunda mot 

vad deras förhoppningar var. 

Ett återkommande tema är instabiliteten inom verksamheten utifrån 

arbetskraften, en respondent i den fasta arbetskraften upplever att ett visst flöde 

på arbetskraft är bra för en organisation, men det är inte bra att flödet blir för 

stort. Respondenten uttrycker att det tar lång tid för den nya arbetskraften att 

finna trygghet i sin yrkesroll då detta är ett erfarenhetsyrke. När arbetskraften 

börjar röra på sig menar en respondent i den rörliga arbetskraften att det är lätt 

att det smittar av sig, på detta sätt kan det ske en kedjeeffekt inom 

verksamheten. 

Flera av den fasta arbetskraften upplever en oro över samhällets förändringar 

och anser att det är en nackdel att samhället har lagt ner tillverkningen inom 

industrin och att verksamheten har flyttats utomlands. Respondenterna menar att 

det är en nackdel att vårt samhälle har sålts ut till stora bolag som tjänar pengar 

på tillverkning utomlands, respondenterna drar paralleller utifrån den offentliga 

sektorns verksamhet och menar att i framtiden kan det bli så att arbetskraften 

kan behöva röra på sig för att finna arbetstillfällen. 

Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv (2007) menar att utifrån arbetslinjen finns 

det en svaghet hos vissa arbetsgivare utifrån en beroendeställning av samordning 

av arbetskraft. I vissa fall kan detta hämma utvecklingen och drivkraften hos 

arbetskraften. Med detta menas att även om verksamheten har en god 

samordning kan det bli en för stor konkurrenssituation inom arbetskraften. Marx 

menar att människor förändras med utvecklingen och menar att det finns en 

gräns, men att det ligger i individens natur. I dagens samhälle, förändras takten 

snabbt och olika förutsättningar ges till olika individer. 
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5.3. Individernas upplevelser utav sina respektive arbeten utifrån 

perspektivet rörlig arbetsmarknad 

Den rörliga arbetskraften anser att verksamheten är väldigt pressad oavsett var 

man befinner sig. Och menar att det är en markant skillnad och en enorm 

förändring som har skett de senaste 5-6 åren oavsett utifrån vilken yrkeskategori 

de tillhör. Resultatet påvisar att utifrån samhällsstrukturen upplever 

respondenterna att samhället går mot en ökad rörlighet generellt och att 

arbetskraften kommer att röra på sig mer än tidigare. Respondenterna uttrycker 

att det inte är givet att ha en livslång anställning utan att respondenterna 

uttrycker att korttidsanställningarna kommer att öka. Med detta menas att i viss 

mån finns det något positivt med det som skapar en större mångfald inom 

yrkesrollen, men respondenterna uttrycker att det finns en gräns när yrket tappar 

sin status och ingen stannar kvar inom yrket. Respondenterna uttrycker att risken 

blir att den prehospitala vården skapar arbetstillfällen utifrån ett så kallat 

genomgångsyrke. 

5.4. Avslutande diskussion, slutsatser och fortsatt forskning 

Studien uppmärksammar en rad samhälleliga förändringar som skett under 

1900-talet och som har inneburit en rad förändringar avseende ökade krav på 

bland annat rörlighet och flexibilitet för både organisationen och individen. 

Dessa förändringar påverkar förutsättningarna för den prehospitala vården och 

arbetskraften som är yrkesverksamma i den. Studien undersöker arbetskraftens 

upplevelser utifrån deras yrkesroll, belöningssystem och lönesystem, 

arbetskraftens tillfredsställelse i arbetet och även förutsättningarna för att kunna 

vara hantverksskicklig. Vi som forskare ville även i studien jämföra varför vissa 

av arbetskraften ville stanna kvar på sin arbetsplats och varför vissa av 

arbetskraften vill frilansa inom verksamheten. Genom studien ville vi som 

forskare även kartlägga respondenternas upplevelser och se om det fanns 

skillnader och likheter mellan fast och rörlig arbetskraft. Studien fann att 

tidigare har samtliga respondenter tillhört den fasta arbetskraften, men några tog 

steget till att frilansa inom verksamheten, utifrån ett specifikt lokalt geografiskt 

område, men även utifrån ett nationellt perspektiv inom verksamheten. Det 

fanns en likhet mellan dessa grupper utifrån lokala delar av verksamheten som 

gjorde att en del lämnade verksamhetens fasta tjänster, de ansåg det inte vara 

lika viktigt att finna samhörighet med en arbetsplats. Respondenterna beskrev att 

belöningssystemet på arbetsmarknaden var lockande och vissa andra delar som 

respondenterna inte ville delge varför de egentligen lämnade sin fasta punkt. 

Enligt Sennett (2007) har den centraliserade makten omstrukturerats och makten 

har skilts från auktoritet, detta medför att verksamheten endast väcker svaga 

lojalitetskänslor hos arbetskraften. Deltagande och orderförmedlingen ger 

upphov till låga nivåer av informell tillit och medför en ökad oro hos individen 

för att inte duga eller att vara till nytta (Sennett, 2007). De minskade tidsramarna 



 

70 

 

har medfört att den enskilde individen blivit vilsen i sina försök att planera sitt 

liv strategiskt och har försvagat den gamla arbetsetikens disciplinära makt 

baserad på fördröjd belöning (Sennett, 2007). Detta är de negativa 

konsekvenserna men de positiva följderna enligt Sennett (2007) är att individen 

kan få en möjlighet att blomstra där individen kan avsäga sig beroende och 

kunna utveckla sin egen potentiella förmåga. 

Motivation kan inte bara reduceras till psykologiska behov eller social respons 

utan individer tolkar sin situation utifrån moral och andra värderingar och de 

drivkrafter som är kopplade ur företagskultur och identitet (Alvesson och 

Svenningsson, 2012). Utifrån detta har organisationer ofta en möjlighet att 

erbjuda individer olika incitament i syfte att attrahera, utveckla och motivera 

sina medarbetare (Alvesson och Svenningsson, 2012). Enligt Alvesson och 

Svenningsson (2012) kan organisationen utifrån en resursbaserad strategi och 

kärnkompetens utveckla en unik kombination av olika incitament som skulle 

kunna utgöra en konkurrensfördel. 

Den fasta arbetskraften lyfter fram nackdelar inom verksamheten genom 

svårigheter till ledigheter, nattjänstgöring, dåliga löner och en ständig trötthet. 

Den rörliga arbetskraften svarade att de kunde arbeta när de ville och behöver 

inte ansöka om några ledigheter eftersom de själva bestämmer hur de vill arbeta. 

5.4.1. Avslutande diskussion och slutsatser 

Studien inom arbetsmarknad, arbetslinje har inte studerats tidigare inom 

prehospital vård. Här finner vi som forskare i denna studie det intressant och 

viktigt att få kartlägga respondenternas upplevelser inom verksamheten. Nedan 

relateras slutsatserna till individ, grupp, samhällsnivå och avslutas gentemot 

sociologi. 

Individen 

Studien har kartlagt utifrån resultatet om hur yrkesroll och lönesystem intar en 

central roll i vårt samhälle. Arbetskraften säljer sin arbetskraft utifrån olika 

belöningssystem till arbetsgivare som är villiga att betala. Med detta menas att 

arbetslivet är en viktig del av individers tillvaro, främsta anledningen är att finna 

arbete och ha möjligheter till att kunna försörja sig. Genom individens aktivitet 

inom arbetslivet blir individen delaktig i samhället och vinner gemenskap, egen 

och andras respekt. Arbetskraften har ökat sitt självförtroende, stärkt 

självkänslan om sitt värde utifrån sin yrkesroll. Resultatet påvisar att viss 

arbetskraft söker större gemenskap, medan andra inte känner samma behov. 

Resultatet påvisar att det är viktigt för vissa individer att få arbeta självständigt 

och förverkliga sina idéer utifrån sin produkt och tjänst som behövs på 

arbetsmarknaden. Men även krav på sin egen självständighet, tjäna pengar, 

tillfredställande och lönsamt att kunna tjäna pengar utifrån individens livsstil. 

Individens egen förståelse av situationen individen står inför kommer att bygga 
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på tidigare erfarenheter, referensramar, värdepremisser och intressen, resultatet 

och sättet individen reagerar på kommer vara ett resultat av ett samspel mellan 

individen själv och det sociala system som individen är en del av (Holme och 

Solvang, 1997). Individer kan uppleva stress och otrivsel, om det på 

arbetsplatsen finns få möjligheter att de kan påverka sin arbetssituation. I det 

moderna samhället är flexibilitet en viktig faktor och att detta sker utifrån en 

vinna - vinna situation för både arbetsgivaren och individen, detta för att 

individen ska kunna ha en möjlighet att styra sin arbetstid. De nya 

arbetsförhållandena i samhället har blivit mer individualiserat, flexibelt och 

fragmenterat och detta påverkar arbetet för individen (Bauman, 2000). Den 

enskilde individen behöver arbeta mer med sig själv och sin identitet och kunna 

omdefiniera sig själv för att finna trygghet i det moderna samhället. Individer 

byter arbete oftare då samhället befinner sig i en ständig rörelse. De individer 

som kan vara flexibla och arbeta med sin självidentitet har ökade möjligheter att 

få arbeten som är utvecklande och med goda inkomster. De individer som inte 

har förmågan att leva upp till samhällets nya krav får det svårare och detta kan 

leda till klasskillnader i samhället. 

Gruppen 

Studien påvisar utifrån grupp att det finns flera skäl av en ökad betydelse inom 

arbetslivet, arbetet står inte och faller på en enskild individ. Resultatet påvisar att 

inom arbetsgruppens situation fungerar inte alltid samarbetet friktionsfritt. Det 

finns många svårhanterliga störningar på arbetsplatser som kan beskrivas ha en 

nära koppling till det tillfälliga samspelet mellan arbetskraften i en arbetsgrupp. 

Studien påvisar att emellanåt tar gruppen ett steg tillbaka, till tidigare faser i 

samband med större förändringar. Detta sker när nya krav framkommer eller 

omsättning på arbetskraft ökar inom gruppen. Varje fas kan innebära en 

ytterligare komplexitet utifrån olika situationer och utifrån olika krafter inom 

gruppen, så kallade slitningar och tvetydigheter. Resultatet påvisade att yrket 

framhävdes som ett erfarenhetsyrke. 

Samhället 

Utifrån samhällsfunktion påvisar resultatet i studien att trots allt har 

organisationer skapats och byggts upp utifrån arbetskraften och organisationer 

kan framställas som abstrakta och opersonliga, men det är arbetskraften och 

deras handlingar i organisationen som avgör hur organisationen kommer att 

fungera. När en verksamhet med en hög bemanning ersätts av en mer slimmad 

organisation som även resulterar i ökade koncentrationer på kärnverksamhet, 

förekommer en ökning av tidsbegränsade anställningar i verksamheten. 

Samhället hänvisar arbetskraften till att bidra eller delta i den fria 

arbetsmarknaden som genererar i efterfrågan och tillgången av arbetskraft. 

Organisationsförändringar betraktas oftast som ett resultat av makroekonomiska 

förändringar, utifrån en ökad ekonomisk globalisering och ökad konkurrens. 
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Med detta menas att aktörernas behov får anpassa sig till de föränderliga 

marknadskraven. Arbetskraftens möjligheter att vara mer rörliga ökar inom den 

prehospitala vården. Studien påvisar och menar att det skapar svårigheter för 

aktörer att kunna behålla arbetskraften. Utifrån den hårda belastningen, slits 

arbetskraften ut och i vissa fall har individen ingen annan möjlighet till att 

stanna kvar inom verksamheten. Med detta menas att en individ som vill stanna 

kvar som fast arbetskraft kan tvingas att lämna verksamheten på grund av 

förslitningsskador på kroppen, ohälsa eller stress. Arbetskraften känner stark 

trivsel inom verksamheten men kan tvingas till att övergå från fast arbetskraft 

till att bli rörlig arbetskraft, fastän de egentligen inte vill. 

Sociologi 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv har resultatet i studien gjort kopplingar 

mellan den sociala miljön, den sociala arenan inom prehospital vård. Studien 

strävar efter ett starkare socialt stöd från ledning och chefer i praktiken. Studien 

påvisar ett behov från arbetskraften att det i organisationen finns en eftertanke, 

reflektioner och att arbetskraften erhåller ett empatiskt stöd från organisationen. 

Arbetskraften eftersträvar stöd utifrån den ökade belastningen i arbetslivet, med 

detta menas att ett stödjande klimat i arbetsgrupper är bra, men det är inte helt 

säkert att detta dämpar effekterna av den hårda belastningen för de höga kraven 

som arbetskraften befinner sig i. 

Något som delvis glöms bort är att organisationer består av individer och deras 

förmåga eller oförmåga att uppfatta och agera på vad de uppfattar som skiftande 

förutsättningar i sin omgivning, vilket avgör hur verksamheter organiserar sig. 

Utifrån individnivå uppfattar och handlar de olika utifrån givna ramar, vilket 

leder till olika organisatoriska variationer. Den prehospitala vården är politiskt 

styrd och styrs av en stor administration som styr hur verksamheten ska fungera. 

Då det är administrationen som styr blir verksamheten allt mer ensidig och 

rationell. Med detta menas att när beslut fattas försöker aktörerna anpassa 

organisationen utifrån förändringarna. Risken finns att förändringar kan skapa 

oförutsedda händelser, oväntade konsekvenser och överraskningar. Detta 

påverkar verksamheten och i sin tur skapar detta en komplexitet som medför att 

hinder som kan påverka hur individen ska utföra sin yrkesroll. Det innebär att 

yrkesstatusen, yrkesrollen och yrkesidentitet sätts ur spel. 

5.4.2. Förslag till vidare forskning 

Vi har i studien fokuserat på individer som vi som forskare har valt att kalla fast 

och rörlig arbetskraft inom den prehospitala vården. Deras upplevelser av sin 

yrkesroll och undersökt vad som gör att vissa respondenter stannar kvar i sin 

fasta anställning och varför en del väljer att lämna sin fasta anställning och bli 

en rörlig arbetskraft. I studien har vi som forskare berört vad som motiverar 

individerna och vilka upplevelser de har av de förändringar som har skett inom 
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den prehospitala vården. Vi som forskare har fått förmånen att få ta del av 

synpunkter och beskrivningar från både den fasta och rörliga arbetskraften. 

Ur ett forskningsperspektiv har denna studie gjort oss som forskare mer nyfikna 

och intresserad av hur organisationen i sig påverkar individerna inom den 

prehospitala vården och om det är den som kan vara det grundläggande 

problemet till att vissa har lämnat sina fasta arbetsförhållanden och valt att bli 

rörlig arbetskraft. Eller är det tvärtom så att organisationen gynnar arbetskraften 

att finna drivkraft till att finna nya vägar i anställningsförhållanden som i 

framtiden bättre gynnar arbetskraften och organisationen. 

Vi som forskare ser att det ur forskningssynpunkt skulle vara sociologiskt 

intressant att utföra en bredare undersökning för att se om det finns likheter eller 

skillnader utifrån om åldern skulle vara mer spridd. Det skulle vidare kunna 

utföras en kvantitativ undersökning utifrån ålder eller kön eller båda delar, där 

skillnader eller likheter mellan fast och rörlig arbetskraft undersöks. Detta 

utifrån att det brukar sägas att unga oftare byter arbetsplats och vi i vår 

undersökning bara har intervjuat personer i övre medelåldern inom prehospital 

vård. Detta kan möjligtvis ses som en nackdel i vår studie då vi inte kan 

generalisera vårt resultat på en större målgrupp. Då vi bara har intervjuat 

personer i övre medelåldern inom prehospital vård. Vi som forskare finner det 

intressant att forska vidare i hur den prehospitala vården utvecklas och om det är 

arbetsgivare eller individerna själva som vill ha en ökad rörlighet i 

verksamheten och hur samhället och alla individer i samhället påverkas av detta. 

Forskning inom prehospital vård har tidigare utförts utifrån medicinska frågor, 

det finns ingen forskning om hur ramavtal, politiska beslut, organisatoriska 

effekter påverkar verksamheten. Det finns en stor avsaknad av samverkan, 

samspel och ett samband mellan olika aktörer om hur den prehospitala vården 

ska fungera. Här finns det ett stort forskningsområde utifrån samhällsperspektiv, 

allmännyttan, arbetslinje, konkurrensutsatt verksamhet och verksamhetens 

tydlighet och en avsaknad av tydlig struktur och en helhetsbild utifrån ett 

helikopterperspektiv. 



 

74 

 

 6. REFERENSER 
 

Litteratur: 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. (2008). Andra upplagan. Tolkning och 

reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Alvesson, Mats & Due Billing, Yvonne. (2011). Kön och organisation. Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan. (Red.) (2012). Organisationer. Ledning 

och processer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gunn & 

Lundberg, Ulf. (2006). Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på 

det nya arbetslivet. Stockholm: Liber. 

 

Angelöw, Bosse & Jonsson, Thom. (2000). Introduktion till socialpsykologi. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Axelsson Lennéer, Barbro & Thylefors, Ingela. (2005). Arbetsgruppens 

psykologi. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Axelsson Lennéer, Barbro & Thylefors, Ingela. (2009). Arbetsgruppens 

psykologi. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bauman, Zygmunt. (1998). Globalization. Polity Press Ltd. Cambridge. UK. 

 

Bauman, Zygmunt. (2000). Liquid Modernity. USA: Polity press. 

 

Beck, Ulrich. (1998). Risksamhället. Udevalla: Mediaprint Uddevalla. 

Berglund, Tomas & Schedin, Stefan. (red.) (2009). Arbetslivet. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Blom, Björn, Morén, Stefan & Nygren, Lennart. (2013). Utvärdering i socialt 

arbete - utgångspunkter, modeller och användning. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 



 

75 

 

Bolman, G Lee & Deal, E Terrence. (2009). Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Ellström, Per-Erik & Hultman, Glenn. (red. 2009). Lärande och förändring i 

organisationer .- Om pedagogik i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Elias, Norbert, & Scotson, John. (2010). Etablerade och outsiders. Lund: Arkiv 

förlag. 

 

Eriksen, Mikkel, Fischer, Thomas & Monsted, Lasse. (2010). Andra upplagan. 

Att leda med lean. Sverige: Kommunlitteratur. 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 

november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling 

(CPV) (Text av betydelse för EES). 

 

Fokus på näringslivet och arbetsmarknad. Jan Andersson, Björn Tegsjö. En 

rörlig arbetsmarknad – dynamiken bland jobb, individ och företag. 

Statistiska centralbyrån (2014). 

 

Grönroos, Christian. (2002). Service management och marknadsföring en CRM 

ansats. Kristianstad: Liber. 

 

Halvorsen, Knut. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holme Magne, Idar & Solvang Krohn, Bernt. (1997). Forskningsmetodik, om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur. 

 

Justeson, Lise & Mik-Meyer, Nanna. (2011). Kvalitativa metoder, från 

vetenskapsteori till praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kaufmann, Geir & Kaufmann, Astrid. (2005). Psykologi i organisation och 

ledning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, Steiner & Brinkmann, Svend. (2009). (andra upplagan). Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2014). (tredje upplagan). Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 



 

76 

 

Kärreman, Dan & Rehn, Alf. (RED.) (2007). Organisation – teorier om ordning 

och oordning. Malmö: Liber. 

 

Liedman, Sven-Eric. (1998). Mellan det triviala och det outsägliga. Göteborg: 

Daidalos. 

 

Liker, K Jeffrey. (2010). The Toyota Way- Lean för världsklass. Malmö: Liber. 

 

Marx, Karl. (1974). Marx i ett band. Vänersborg. Vänersborgs boktryckeri. 

 

Marx, Karl & Engels, Friedrich. (1992). Kommunistiska manifestet. Värnamo: 

Bokförlaget Arena. 

 

Rawls, John. (1999). En teori om rättvisa. Uddevalla: Mediaprint i Uddevalla. 

 

Sandberg, Bo & Faugert, Sven. (2012). Perspektiv på utvärdering. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sandberg, Åke. (2013). Nordic lights- work management and welfare in 

Scandinavia. Falun: SNS Förlag. 

 

Sandberg, Åke. (red.), fjärde upplagan (2013). Ledning för alla? 

Perspektivbrytningar i arbetslivet och företagsledning. Stockholm. 

 

Sennett, Richard. (2007). Den nya kapitalismens kultur. Stockholm: Atlas. 

 

Statistiska centralbyrån. Fokus på näringsliv och arbetsmarknad. En rörlig 

arbetsmarknad – dynamiken bland jobb, individer och företag. Jan 

Andersson, Björn Tegsjö (2003). 

 

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar. (red.) (1994). Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

 

Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori 

och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thurén, Torsten. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber. 

 

Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ulfsdotter Eriksson, Ylva och Flisbäck, Marita. (2011). Yrkesstatus. Erfarenhet, 

identitet och erkännande. Upplaga 1:1. Egypten. 2011. 

 



 

77 

 

Wenger, Etienne (1998). Communities of practice. Learning, Meaning and 

Identity. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Wetterberg, Gunnar. (2004). Arbetet – välfärdens grundval. Kristianstad: SNS 

Förlag. 

 

Yukl, Gary. (2010). Leadership in organizations. New Jersey: Pearson. 

 

Yukl, Gary. (2012) bearbetad av Docent Matti Kaulio. Ledarskap i 

organisationer. England: Pearson Education Limited. 

 

Ödman, Per-Johan. (2007). Andra upplagan. Tolkning, förståelse, vetande. 

Hermeneutiken i teori och praktik. Finland: Nordstedts akademiska förlag. 

 

Internetsidor 

 

url:1: The relation of individual-organizational perceived value congruence and 

service quality in predicting turnover intentions among hospital workers. 

http://search.proquest.com.e.bibl.liu.se/docview/1567044335?accountid=12

109. Hämtad 27/12-2014. 

 

url:2: Socialstyrelsen. Hämtad 14/5-2015. 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/omnationellariktlinjer 

 

url:3: PROJEKTRAPPORT NR 08/2013, Prehospital vård – vårdkedjans första 

insats, Landstingsrevisorerna Stockholms Läns Landsting. Hämtad 3/3-

2015. www.sll.se/rev 

 

url:4: RIKSREVITIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN, Statens 

insatser inom ambulansverksamheten, RIP 2012:20. Hämtad 5/4-2015. 

www.riksrevisionen.se 

 

url:5: Debattartikel Dagens Samhälle 8 september 2014, Stefan Attefall, Civil – 

och bostadsminister, Anne Lööf, Näringsminister. Nu skapar vi en 

upphandling i världsklass. Hämtad 5/4-2015. 

http://www.regeringen.se/sb/d/18076/a/246242 

 

url:6: Debattartikel Dagens Nyheter 30 juni 2014, Elisabeth Svantesson, 

arbetsmarknadsminister. Matchningsanställningar. 

http://www.regeringen.se/sb/b/18076/a/246242. Hämtad 15/5-2015. 

 

url:7: Johanna Jönsson och Sofi Klasson. Hämtad 16/10-2014. 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/13693/1/HT2013KF12.pdf 

http://search.proquest.com.e.bibl.liu.se/docview/1567044335?accountid=12109
http://search.proquest.com.e.bibl.liu.se/docview/1567044335?accountid=12109
file:///C:/Users/Tobbe/Downloads/2
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/omnationellariktlinjer
http://www.sll.se/rev
http://www.riksrevisionen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/18076/a/246242
http://www.regeringen.se/sb/b/18076/a/246242
7
http://bada.hb.se/bitstream/2320/13693/1/HT2013KF12.pdf


 

78 

 

url:8: Vetenskapsrådet rapportserie 1:2011. Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 14/3-2015. 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

url:9: Rapport.2009. Svensk arbetslivsforskning – en resurs för välfärd, hälsa 

och tillväxt. Att säkra forskning av hög relevans och kvalitet. 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 

http://www.forte.se/pagefiles/2740/A-livrapp.pdf. Hämtad 14/5-2015. 

 

url:10: Rapport 2014:1. Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om 

upphandlingar som genomfördes under 2013. Konkurrensverket. Swedish 

Competition Authority. .Hämtad 14/5-2015. 

http://www.kkv.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2014-1.pdf 

 

url:11: Work Organizational Outcomes of the Use of Temporary Agency 

Workers av Håkansson, K och Isidorsson. Volume 33, Issue 4, April 2012, 

Pages 487-505. Hämtad 16/3-2015. 

http://oss.sagepub.com.e.bibl.liu.se/content/33/4/487 

 

url:12: ”Ta på dig kläderna, ta på dig ett leende”- En kvalitativ studie om 

arbetskläder och konstruerandet av yrkesroller. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31865/1/gupea_2077_31865_1.pdf. 

Hämtad den 21/3-2015. 

 

url:13: Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf. Hämtad 3/2-2015. 

 

url:14: Statistiska centralbyrån. Sveriges Officiella Statistik Statistiska 

meddelanden, AM 38 SM 1308, Konjekturstatistik, löner för privat sektor 

under juni 2013. 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0101/2013M06/AM0101_2013M06_SM_A

M38SM1308.pdf. Hämtad 14/5-2015. 

 

url:15: Ulfsdotter Eriksson, Ylva & Svensson G, Lennart (2009). Yrkesstatus. 

En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och värderas. Hämtad 3/5-

2015. http://hdl.handle.net/2077/19737 

 

url:16: Furåker, Bengt. Inlåsning på den svenska arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 16, nr 4, 55-70Artikel i 

tidskrift (Refereegranskat) Published. Hämtad 3/5-2015. 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:435928/FULLTEXT01.pdf 

 

file:///C:/Users/Tobbe/Downloads/8
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://www.forte.se/pagefiles/2740/A-livrapp.pdf
http://www.kkv.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2014-1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/31865/1/gupea_2077_31865_1.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
file:///C:/Users/Tobbe/Downloads/14
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0101/2013M06/AM0101_2013M06_SM_AM38SM1308.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0101/2013M06/AM0101_2013M06_SM_AM38SM1308.pdf
http://hdl.handle.net/2077/19737
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:435928/FULLTEXT01.pdf


 

79 

 

url:17: Åkerlund, Kjell (2007). Rörlighet för ett dynamiskt arbetsliv: lärdomar 

från Dynamoprogrammet. Hämtad 10/5-2015. 

www.academia.edu/2327426/Rörlighet_för_ett_dynamiskt_arbetsliv 

 

url:18: Lagen 2008-962. Hämtad 14/5-2015. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2008962-om-valfrihetssy_sfs-

2008-962/ 

url:19: Thunborg, Camilla (1999). Lärande av yrkesidentiteter: en studie av 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Hämtad 30/5-2015. 

www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:776355 

urn:nbn:se:su:diva-111727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/2327426/Rörlighet_för_ett_dynamiskt_arbetsliv
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2008962-om-valfrihetssy_sfs-2008-962/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2008962-om-valfrihetssy_sfs-2008-962/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2008962-om-valfrihetssy_sfs-2008-962/
19
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:776355


 

80 

 

6.1. BILAGA 1. Missivbrev 

 

Vi tackar för din medverkan i vårt examensarbete i Ledning och strategiskt 

personalarbete 4. Detta är en kvalitativ undersökning där vi vill att du svarar så 

utförligt du kan på frågorna. Vi ber dig även att svara så utförligt du kan på de 

avslutande frågorna. Vårt mål med denna undersökning är att undersöka hur du 

uppfattar om det är rörlighet inom den prehospitala vården. Vi ser att det är 

viktigt att göra denna undersökning och ber dig att ta dig tid att svara så utförligt 

du kan på alla frågor för att vi ska kunna analysera resultatet. 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vår undersökning som 

delas in i fyra huvudkrav: informationskravet som uppfylls både muntligt och i 

denna skrift. Samtyckeskravet genom att respondenterna själva samtycker om ni 

vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att vi kommer att 

hantera materialet varsamt och så snart materialet sammanställts kommer det att 

förstöras. Nyttjandekravet uppfylls då vi enbart kommer att använda de 

insamlade uppgifterna i vår uppsats. 

 

Sanne Nordman och Camilla Bergman 
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6.2. BILAGA 2. Intervjuguiden 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Hur länge har du arbetat inom ambulansverksamheten? 

2. Hur gammal är du? 

 

Tema 1: Yrke och yrkesroll 

3. Beskriv din anställning inom ambulansverksamheten?  

4. Vad anser du vara de största fördelarna i din anställning? 

5. Vad anser du vara de största nackdelarna i din anställning? 

6. Hur ser din resväg ut till arbetet? 

 

Tema 2: Rörligheten inom verksamheten  

7. Hur upplever du ambulansverksamheten utifrån din yrkesroll? 

8. Hur vill du beskriva din arbetssituation? 

9. Hur upplever du att din arbetssituation såg ut tidigare? 

10. Vad anser du om förändringarna inom ambulansverksamheten? 

11. Hur upplever du omsättningen på arbetskraften inom 

ambulansverksamheten? 

12. Hur upplever du den, förändrade rörligheten inom arbetsmarknaden utifrån 

verksamheten? 

 

Tema 3: Framtid  

13. Hur ser framtiden ut för dig i din yrkesroll inom ambulansverksamheten? 

14. Vad motiverar dig att arbeta kvar inom ambulansverksamheten? 

15. Hur ser du den övriga arbetsmarknaden i Sverige? 

16. Har du något att tillägga? 


