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“Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. 

That's how the light gets in” (Reynolds, 2012, kap. 10, s 271). 

  



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Begreppet sårbarhet har haft en mångfacetterad betydelse inom sjuksköterskans 

profession. Det har definierats som en risk och ett existentiellt grundvillkor. I tidigare studier 

inom ambulanssjuksköterskans profession har sårbarhetsbegreppet endast beskrivits utifrån 

patientens perspektiv. 

 

Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av sårbarhet i relation till patienten. 

 

Metod: Studien är en empirisk studie med kvalitativ design och fenomenologisk ansats. 

Ambulanssjuksköterskor från tre ambulansstationer deltog (n=8). Urvalet gjordes genom 

informationsträffar. Intervjuerna var halvstrukturerade. Data analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat: Studiens resultat visar att ambulanssjuksköterskornas sårbarhet handlar om att vara 

personlig och emotionell i relation till patienten. Om ambulanssjuksköterskan var sårbar 

kunde en äkta relation etableras, det fanns en professionell gränsdragning för hur sårbar 

ambulanssjuksköterskans borde vara i sin profession. Sårbarhet påverkar 

ambulanssjuksköterskorna både på och utanför arbetet och beskrivs som en emotionell börda.    

 

Slutsats: Studien visar att sårbarhet var är komplext fenomen som berör en existentiell 

dimension. Sårbarhet är ett emotionellt mänskligt tillstånd som uppstod ofrivilligt hos 

ambulanssjuksköterskorna i relation till specifika patienter. Ambulanssjuksköterskan känner 

en moralisk ambivalens mellan att ha ett personligt och professionell förhållningssätt. 

Sårbarhet betraktades inte som ett ömsesidigt existentiellt grundvillkor av 

ambulanssjuksköterskorna.  

 

Nyckelord: ambulans, omvårdnad, pre-hospital vård, sjuksköterska, sårbarhet. 

 
 



ABSTRACT 

 

Background: The concept of vulnerability has had a multifaceted role within the nursing 

profession. It has been defined as a risk and an existential human condition. In previous 

studies in the field of ambulance nurses profession the concept of vulnerability has only been 

described from the perspective of the patient.  

 

Aim: To describe the ambulance nurse experience of vulnerability in relation to the patient. 

 

Method: The study is an empirical study with qualitative design and phenomenological 

approach. Ambulance nurses from three ambulance stations participated (n = 8). The selection 

was made through information meetings. The interviews were semi-structured. Data were 

analyzed by qualitative content analysis. 

 

Results: The results show that ambulance nurses' experience of vulnerability were to be 

personal and emotional in the relationship with the patient. If the ambulance nurse was 

vulnerable could a genuine relationship established to the patient, there was a professional 

frontier of how vulnerable the ambulance nurse should be in their profession. Vulnerability 

affected the ambulance nurses both during and after working hours and was described as an 

emotional burden. 

 

Conclusion: The study shows that vulnerability was a complex phenomenon. Vulnerability 

was an emotional state that arose involuntarily of ambulance nurses in relation to specific 

patients. Ambulance nurses felt a moral ambivalence between being personal and 

professional. The study shows that the ambulance nurses did not consider vulnerability as a 

mutual existential condition in the encounter with the patient. 

 

Keywords: Ambulance, pre-hospital, nurse, nursing, vulnerability.
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1. INLEDNING 

 
En specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård ansvarar för avancerad 

omvårdnad i prehospital miljö (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Värdegrunden för omvårdnad genomsyras av ett humanistiskt 

och existentiellt synsätt där förståelse för människan ligger till grund för 

ambulanssjuksköterskans värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt 

ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning ska ett etiskt förhållningssätt anammas där 

patienten betraktas som en unik individ med individuella behov (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Ambulanssjuksköterskan 

möter dagligen sårbara patienter (Rantala, Ekwall & Forsberg, 2015; Ahl, Nyström & 

Jansson, 2006; Melby & Ryan, 2005) och ställs inför för etiska dilemman (Bremer, 2012; 

Aasa & Wiitavaara, 2009; Sandman & Nordmark, 2006).  

 

Inom sjuksköterskeprofessionen är det etiska värden som ger omvårdnaden dess mening och 

omvårdnadens etiska betydelse förankras i sårbarhet och omsorg (Sarvimäki & Stenbock-

Hult, 2008). Sårbarhetsbegreppet har haft olika betydelser inom omvårdnaden (Spiers, 2000; 

Sellman, 2005; Scanlon & Lee, 2007), där användningsområdet omfattat både individ- och 

samhällsnivå (Rogers, 1996). Inom den existentialistiska filosofin betraktas sårbarhet som ett 

grundvillkor för att vara människa. Beroendet till andra människor grundas i människans 

oförmåga att klara sig själv och omsorg är omgivningens svar på individens sårbarhet. I den 

professionella omsorgen aktualiseras ambulanssjuksköterskans egen sårbarhet i mötet med 

den sårbara och lidande patienten (Henriksen & Vetlesen, 2013; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2008; Travelbee, 1964).  

 

Utifrån författarnas egna erfarenheter av prehospitala patientmöten som berört och upplevts 

som etiskt komplicerade har studiens forskningsområde vuxit fram med inspiration av 

Henriksen och Vetlesens (2013) existentialistiska beskrivning av sårbarhet. Med denna studie 

avser författarna att utforska sårbarhet som ett fenomen utifrån ett existentialistiskt perspektiv 

i en prehospital kontext.  
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2. BAKGRUND 
 

2.1 Ambulanssjukvård och ambulanssjuksköterskan  

Historiskt sätt har ambulanssjukvården betraktats som en organisation som transporterar sjuka 

och skadade människor till sjukhuset. Genom den moderna medicinska och tekniska 

utvecklingen kan ambulanssjukvården utföra allt mer avancerad akutsjukvård och har blivit en 

viktig del i vårdkedjan (Lindström, Bohm & Kurland, 2015; Suserud, 2005). Traditionellt sätt 

har ambulanssjukvård betraktats som ett manligt yrke (Wood & Davies, 1994). 

Ambulansverksamheten omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) där god 

kontakt till patienten skall främjas. Respekt för människans värdighet och lika värde skall 

anammas av ambulanspersonal (SFS, 1982:763). Socialstyrelsens definition av 

ambulanssjukvård är hälso- och sjukvård som bedrivs i eller utanför ambulansen av 

sjukvårdspersonal. En legitimerad sjuksköterska bemannar varje ambulans (SOSFS, 2009:10). 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS, 2000:1) grundlade detta sjuksköterskekrav i ambulansverksamheten 

(Nyström & Herlitz, 2009). Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård upprättades för att öka sjuksköterskans kompetens inom ambulanssjukvård 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Ambulanssjuksköterskan bedömer självständigt och åtgärdar patientens somatiska och 

psykiska status (SFS 2006:1053). Vid specialistutbildningen mot ambulanssjukvård läggs det 

i huvudsak fokus på medicinska kunskaper och lite kursinnehåll riktas mot 

omvårdnadskunskap (Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted & Kurland, 2015).  

 

Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan vårdar i akuta och icke akuta situationer 

(Rantala et al., 2015; Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh, 2008; Hjälte, Suserud, Herlitz & 

Karlberg, 2007). En svensk studie visade att ambulanssjuksköterskorna bedömer ca 85 % av 

larmen som icke livshotande tillstånd (Ek, Edström, Toutin, & Svedlunds, 2013). 

Omvårdnaden organiseras efter patientens erfarenheter och ska vara stödjande och 

reflekterande för att främja hälsa och lindra lidande (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012). Ambulanssjuksköterskan 

har beskrivit sig som personlig i den professionella rollen, vilket innebär ett personligt och 

emotionellt engagemang och kan använda sin personlighet för att förstå och ge stöd åt 
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patienten (Holmberg, Wahlberg, Fagerberg och Forslunds, 2015). I sitt arbete utsätts 

ambulanssjuksköterskan för etiska konflikter i relation till patienten, beslut om patientens 

vidare vård tas i begränsning av tid och utrymme för reflektion (Bremer, 2012; Sandman & 

Nordmark, 2006). Fokus på patientens medicinska tillstånd, kliniska riktlinjer och information 

i utlarmningen kan hindra ambulanspersonalens förståelse för patientens individuella 

upplevelse av sjukdom (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2011; 2012).  

 

2.2 Patienten inom ambulanssjukvård 

Patienter kan uppleva sin situation som outhärdlig innan de tillkallar ambulans (Forslund, 

Khilgren, Östman & Sørlie, 2005; Ahl et al., 2006). På grund av akut sjukdom eller skada, 

känsla av osäkerhet eller ensamhet beskrivs patienter inom ambulanssjukvård som sårbara 

(Holmberg, 2015; Rantala et al., 2015; Melby & Ryan, 2005). Det initiala mötet mellan 

patienten och ambulanssjuksköterskan är avgörande för hur patienten kommer att uppleva 

ambulanssjukvården. Att uteslutas i beslutsprocessen eller att inte bli bekräftad av 

ambulanspersonal kan leda till känslor om att vara exkluderad och maktlös hos patienten 

(Rantala et al., 2015). Patienten kan känna sig trygg när ambulanspersonalen är närvarande, 

tar ansvar och använder sin kompetens och kunskap, patienterna upplever att de involveras i 

vården genom att bli lyssnade på och få information. Således skapas trygghet och hopp 

samtidigt som mötet upplevs som kort och tillfälligt. Patientens relation till 

ambulanspersonalen bygger på tillit (Holmberg, 2015). Patienter som varit involverade i 

traumasituationer beskriver vårdpersonalens förmåga till närvaro och existentiell bekräftelse 

som mer betydelsefull initialt än den medicinska kunskapen (Elmqvist et al., 2008). Att 

patienten blir bemött som en individ är väsentligt för att skapa förtroende och trygghet 

(Wireklint-Sundström & Dahlberg, 2010; Forslund et al., 2005). 

 

I framtiden kommer medellivslängden fortsätta att öka för både män och kvinnor i Sverige 

vilket kommer resultera i en allt äldre befolkning, en större population med personer över 65 

år kommer finnas i framtiden (Statistiska centralbyrån, 2015). De demografiska 

förändringarna kommer ställa nya krav på hälso- och sjukvården (Samaras, Chevalley, 

Samaras & Gold, 2010). Åldrandet kan karaktäriseras som fysisk, mental och social sårbarhet 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2004). Sådana förändringar i samhället kommer även ställa nya 

krav på ambulanssjukvården. Utmaningarna kommer innefatta etiska principer och adekvata 
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prioriteringar av högkvalificerad ambulanssjukvård gentemot en äldre befolkning (Nyström & 

Herlitz, 2009). 

 

2.3 Begreppet sårbarhet  

Sårbarhet är ett nyckelbegrepp inom sjuksköterskans profession som relateras till hälsa (De 

Chesnay, 2005; Rogers, 1996). Inom omvårdnadslitteraturen har olika betydelser av begreppet 

förekommit (Scanlon & Lee, 2007; Sellman, 2005; Spiers, 2000). Sårbarhet översätts med det 

engelska substantivet vulnerability som kommer från adjektivet vulnerable. Ordet vulnerable 

utspringer från det latinska vulnare som betyder ”att såra” och vulnus som betyder ”sår”. 

Således skildrar vulnerability benägenheten för att bli sårad medan adjektivet vulnerable 

beskriver att vara sårbar (Soanes & Stevenson, 2005). Enligt Spiers (2000) är denna språkliga 

skillnad betydande för begreppets användningsområde. Där substantivet (vulnerable) att vara 

sårbar syftar på ett tillstånd och upplevelse av skada, medan adjektivet (vulnerability) 

sårbarhet beskriver en risk eller mottaglighet för skada (Spiers, 2000). Inom 

omvårdnadsvetenskapen har begreppet sällan definierats (Rogers, 1996). Vanligt 

förekommande är att begreppet sårbarhet relateras till hälsoproblem och skador (Rogers, 

1996; Phillips, 1992). Utifrån ett samhällsperspektiv har sårbarhet betraktas som ett 

riskbegrepp inom hälso- och sjukvård, där sociala faktorer i samhället inverkar på 

individen/gruppen och lett till utsatthet i form av utanförskap. Denna sårbarhet orsakar 

psykologisk och fysiologisk ohälsa hos individen (Rogers, 1997). Enligt Sellman (2005) kan 

individer som är i behov av sjuksköterskor betraktas som särskilt sårbara. Att vara sårbar 

innebär att vara sårbar inför någonting. Detta betyder att sårbarhetsbegreppet relateras dels till 

individens exponering för risker att skadas men även kapacitet till självskydd menar Sellman 

(2005). Spiers (2000) beskriver att omvårdnadsvetenskapen har sett skilda tolkningar av 

begreppet vuxit fram som lett i huvudsak till två användningsområden: ett mer förekommande 

epidemiologiskt riskbegrepp för att beskriva specifika populationer samt ett mindre 

förekommande personbaserat upplevelsebegrepp relaterat till integritet och ömsesidighet 

mellan sjuksköterskan och patienten. 
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2.3.1 Sårbarhet och ambulanssjukvård 

Inom ambulanssjuksköterskans profession har sårbarhetsbegreppet använts för att beskriva 

patientgruppens objektiva utsatthet eller patientens subjektiva upplevelse av sårbarhet, I 

studier har sårbarhet relaterats till patientens upplevelse av hjälplöshet, förlora kroppslig 

kontroll samt reducerad autonomi (Elmqvist et al., 2008), känslor av rädsla och ensamhet 

(Ahl et al., 2006; Forslund, 2005). I andra fall har patientens upplevelse av sjukdom och att 

inte veta vad som är fel relaterats till sårbarhet (Rantala et al., 2015). En äldre population som 

varit i behov av ambulanssjukvård har beskrivits som sårbar på grund av fallrisk. Vid 

förekomst av fallolyckor kan frekvensen av ambulanstransporter till respektive patient (>65 

år) förutse eventuella kroniska tillstånd (Tiedemann, Mikolaizak, Sherrington, Segin, Lord, 

Steghen & Close, 2013). Denna populations sociala utsatthet har även förklarats som sårbar 

när multisjukdom, mentala och sociala behov blir mer påtagliga vid olycksfall eller 

akutsjukdom (Melby & Ryan, 2005). Ambulanspersonal har betraktats som en sårbar 

population på grund av risk relaterat till fysisk- (Alves & Bissell, 2003) och emotionell 

utsatthet (Avraham, Goldblatt & Yafe, 2014; Halpern, Gurevich, Schwartz & Brazeau, 2009; 

Regehr, Goldberg, & Hughes, 2002). Utifrån författarnas kännedom har inga studier om 

ambulanspersonalens egna upplevelser av sårbarhet i relation till patienten genomförts.   

 

2.4 Tidigare studier om sjuksköterskans sårbarhet   

Davenport och Hall (2011) beskriver professionell sårbarhet som en del av 

sjuksköterskeprofessionen. Vid exponering av etisk och moralisk osäkerhet uppstår en 

upplevelse av sårbarhet som inte kan förnekas hos sjuksköterskan. Tillståndet av sårbarhet 

beskrivs som både positivt och negativt beroende på hur upplevelsen hanteras. När 

sjuksköterskan förnekar sin sårbarhet kan det resultera i känslor av stress, oro och frustration. 

När sårbarheten uttrycks kan det ha en helande effekt på både sjuksköterskan och patienten 

(Davenport och Hall, 2011). På liknande sätt belyser Sarvimäki och Stenbock-Hults (2011) 

kvalitativa intervjustudie inom äldreomsorgen att sjuksköterskor kan uppleva sårbarhet både 

som en börda och resurs. Grundläggande antaganden i studien var att sårbarhet innebär att 

vara människa och att ha känslor. Andra underteman som presenterades i studien var: att 

uppleva känslor, ha mod, att skydda sig, mognad och utveckling. Malone (2000) genomförde 

en etnografisk studie inom akutsjukvård där akutsjuksköterskans hantering av sårbarhet får 

skilda konsekvenser för patienten. Sjuksköterskans sårbarhet relateras till distansering, vara 

vittne till lidande och existentiellt engagemang. Enligt Malone (2000) är sårbarhet ett ständigt 
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närvarande fenomen som är en del att vara människa och det är i erkännandet av ömsesidig 

sårbarhet som omvårdnad får sitt värde. Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2012) 

genomförde en kvalitativ intervjustudie om hur sjuksköterskans sårbarhet påverkar den etiska 

formationen i relation till patientens lidande. Studiens resultat visar att den etiska formationen 

hos sjuksköterskan sker över tid och är beroende av sjuksköterskans personliga attribut samt 

professionella kvalifikationer. Det krävs mod att möta patientens och ens egen sårbarhet som 

sjuksköterska, och det krävs mod att stå upp för professionell vård.   

 

2.5 Existentialism och ambulanssjuksköterskans profession   

Omvårdnaden genomsyras av ett humanistiskt och existentiellt synsätt där förståelsen för 

människan ligger till grund för ambulanssjuksköterskans arbete. Ambulanssjuksköterskan ska 

anamma ett reflektivt förhållningssätt till den asymmetriska vårdrelationen där en 

maktobalans uppstår mellan patient och vårdare, samt reflektera över det ömsesidiga 

beroendet till patienten som når en mänsklig dimension (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Grace (2013) skriver att specialistsjuksköterskans professionella ansvar grundas i en 

filosofisk förståelse för etiska aspekter av mänskliga handlingar. Likaså beskriver Clemence 

(1966) att sjuksköterskans omvårdnadpraktik bör baseras på filosofi. I tider har filosofer 

studerat det mest grundläggande antagandet, ”jag är” som kan delas upp i ”jag” som beskrivs 

som essensen medan ”är” står för att essensen är, den existerar. Principerna skapar att vara 

och genom att korrelerar essens och existens skapas substansen att existera. Existentialistiska 

filosofer anser att människan är ansvarig för att skapa sitt varande och bli den person han i 

slutändan blir. Likaså kan inte sjuksköterskan förneka sitt humanistiska ansvar i mötet med 

patienten och blir tvungen att välja sitt åtagande (Clemence, 1966; Sarvimäki och Stenbock-

Hults, 2008). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) har vårdprofessioner som möter patienter 

skyldighet att utifrån kunskap, kompetens och ställning skapa ett vårdande möte genom att 

bekräfta patientens livsvärld och stödja dennes hälsoprocessor.  

 

2.5.1 Sårbarhet: ett existentialistiskt grundvillkor  

Omvårdnadens etiska betydelse förankras i människans sårbarhet och omsorg. Inom den 

existentiella filosofin betraktas sårbarhet som ett mänskligt grundvillkor. Omsorg är 

omgivningens svar på individens sårbarhet och kan förklaras med att värna om liv och 

besvara den behövandes krav på värdighet. För att ge omsorg krävs en förståelse av den 



 7 

sårbara människan som grundas i vårdarens egen sårbarhet (Henriksen & Vetlesen, 2013; 

Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). För att etablera god omvårdnad till patienten krävs det att 

ambulanssjuksköterskan exponerar sig personligen med självkännedom och ansvarstagande 

(Thorsén, 1997).  

 

2.5.2 Sårbarhet, autenticitet och relationer 

Den existentialistiska filosofiska traditionen relaterar sårbarhetsbegreppet till att leva öppet 

och äkta, som karaktäriserar det autentiska livet. Att leva autentiskt innebär att vara medveten 

om sin dödlighet, ta ansvar för sina val, vara sann mot sig själv och betrakta människan som 

en fri individ. Sårbarhet blir en förutsättning för att skapa autentiska relationer. När risk finns 

för att bli sårad krävs mod för att leva autentiskt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008; 

Clemence, 1966). Människor väljer hur de ska förhålla sig till sin sårbarhet. Genom att 

betrakta sårbarheten som ett mänskligt grundvillkor skapas en existentiell förbindelse mellan 

sjuksköterskan och patienten, där förståelse för varandra formas och en autentisk relation 

skapas (Thorup et al., 2012; Halldorsdottir, 2008; Malone, 2000). 

  

2.5.3 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbee bygger sin omvårdnadsteoretiska utgångpunkt utifrån den existentialistiska 

filosofin, där lidandet betraktas som en personlig upplevelse och en fundamental del av livet 

(Kirkevold, 2000). På 1960-talet beskriver Travelbee (1964) tendenser till att grundläggande 

värden som medlidande och sympati som tidigare karaktäriserat sjuksköterskeprofessionen 

var på väg att förloras. Travelbee menar att sjuksköterskans roll handlar om att hjälpa sjuka 

människor att finna mening eller acceptans i sin sjukdom (Travelbee, 1972). I sin 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga aspekter beskriver Travelbee att omvårdnadens syfte är 

att etablera en mellanmänsklig relation till patienten (Travelbee, 1963). Teorin beskriver 

sympati som ett nyckelbegrepp som betyder att bry sig (care), begreppet innefattar varma 

mänskliga naturliga känslor. Begreppet misstolkas ofta med förminskande menar Travelbee. 

Användandet av beteckningarna patient och sjuksköterska förkastas av Travelbee. Hon 

menade att sådana benämningar reducerade den unika människans värde samt försvårade den 

mellanmänskliga sympatin. Genom ett sympatiskt förhållningssätt ger den hjälpande parten 

(sjuksköterskan) en del av sig själv till den andra (patienten) och blir sårbar, en sådan 
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handling kräver mod. Att vara den sympatiska parten innebär att hjälpa en annan människa 

(patienten) och lindra dennes lidande. Om professionens grundläggande mänskliga värden går 

förlorade kommer inte bara patienten dehumaniseras utan även den mänskliga delen hos 

sjuksköterskan (Travelbee 1963, 1964).      

 

2.6 Problemformulering   

Enligt Holmberg (2015) kan ambulanssjukvård betraktas som ett komplext område som 

innefattar både medicinsk vård och omvårdnad. Utöver medicinska färdigheter behöver 

ambulanssjuksköterskan använda andra förmågor (Holmberg, et al., 2014) och utveckla 

förståelsen för patienters existentiella lidande (Holmberg, 2015). Lite undervisningsfokus 

läggs på omvårdnad och den humanistiska dimensionen i specialistutbildning för 

ambulanssjuksköterskor (Sjölin et al., 2015). Det behövs mer utbildning i patientbemötande 

(Elmqvist et al., 2008) och attityder mot äldre patienter inom ambulanssjukvård skriver Melby 

och Ryan (2005). I mötet med den sårbara och lidande patienten aktualiseras sjuksköterskans 

egen sårbarhet (Henriksen & Vetlesen, 2013; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2011; Travelbee, 

1963). Förståelsen för människans sårbarhet är kärnan i etiken (Henriksen & Vetlesen, 2013; 

Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008) och borde vara grundläggande för en pre-hospital 

bedömning av patienten, samt ett motiv till att minska lidande och öka patientsäkerheten 

(Wireklint et al., 2012). Omvårdnaden kan aldrig reduceras till medicinska färdigheter i det 

kliniska arbetet utan måste även inkludera förståelsen för mötet med patienten som en individ 

och människa (Gastmas, 1999; Travelbee, 1972). Utifrån ett existentiellt perspektiv kan 

ömsesidig sårbarhet skapa en förbindelse mellan sjuksköterskan och patienten. När 

sjuksköterskan inte erkänner sin egen sårbarhet finns det risk att människor/patienter 

dehumaniseras (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008; 2011; Malone, 2000; Halldorsdottir, 2008: 

Travelbee, 1964). Inom ambulanssjukvård har sårbarhet använts som ett riskbegrepp och 

relaterats till specifika populationer eller patienters upplevelse av utsatthet. I skrivande stund 

har ingen vetenskaplig uppmärksamhet fokuserat på vilken betydelse sårbarhet har för 

ambulanssjuksköterskan i mötet med patienten.     

 

2.7 Syfte  

Att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av sårbarhet i relation till patienten.   
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3. METOD 

 
3.1 Design 

Studien är en empirisk studie med kvalitativ design och fenomenologisk ansats. En kvalitativ 

design studerar individens subjektiva upplevelser och konstruktioner av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2008) och passar i denna studie då författarna 

avser att utforska individens upplevelse av fenomenet, sårbarhet. Ett fenomen kan definieras 

om hur en företeelse hos ett subjekt uppfattas, upplevs eller erfars (Dahlberg, 1997). 

Författarna valde en fenomenologisk ansats på grund av studiens existentialistiska 

utgångpunkt och dess syfte att nå förståelse för fenomenets alldagliga kontext mellan 

ambulanssjuksköterska och patient. Van Manens (1984) beskriver att i fenomenologisk 

forskning söker man efter vad det innebär att vara människa, där utgångspunkten är 

individens livsvärld, det naturliga vardagslivet. Målsättningen ansatsen är att frambringa det 

unika, personliga och individuella hos individen för att nå en förståelse för vardagliga 

upplevelser (Van Manens, 1984; Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

 

3.2 Urval 

Med strävan att nå bredd och förståelse för fenomenet valdes ett ändamålsenligt urval som 

även betraktas som ett frivilligt urval (Polit & Beck, 2008). Författarna gjorde bedömningen 

att potentiella informanters intresse för ämnesvalet och viljan till att dela personliga 

upplevelser skulle värderas vid urvalsprocessen. Utifrån studiens existentialistiska 

utgångspunkt av fenomenet förutsattes det att samtliga ambulanssjuksköterskor som 

tillfrågades att delta i studien hade upplevt fenomenet. För att få informanter som var 

motiverade att dela med sig av sina upplevelser fick varje ambulanssjuksköterska frivilligt 

anmäla sitt intresse att delta.  

 

I rekryteringsprocessen användes en gatekeeper vid en ambulansorganisation i mellersta 

Sverige. Denna person hade befogenheter att nå specifika informanter (Polit och Beck, 2008). 

Organisationen innehöll ett flertal ambulansstationer. Med hänsyn till studiens tidsåtgång och 

hypotetiskt antal intervjuer för att nå bredd och en relativ mättnadspunkt i resultatet var 

målsättningen att genomföra 6-8 intervjuer, vilket är ett rimligt antal vid fenomenologiska 
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studier enligt Polit och Beck (2008). Författarna valde att söka informanter på tre 

ambulansstationer inom organisationen för att nå en geografisk spridning av intervjudeltagare. 

Ambulansstationerna togs ut efter bekvämlighet och slump då de ambulansstationer där 

enhetscheferna var först med att besvara förfrågningen om studiegenomförandet valdes. 

Under fyra informationsträffar presenterades studien vid ambulansstationerna där 

ambulanssjuksköterskorna fick möjlighet att anmäla sitt intresse för att medverka. Vid 

respektive informationsträff deltog 3–6 ambulanssjuksköterskor.  

 

Inklusionskriterierna för att delta i studien var legitimerade specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård som vid intervjutillfället hade anställning i 

ambulansorganisationen. Målsättningen var att hälften av intervjudeltagarna skulle vara män 

och hälften kvinnor. Om fler än åtta ambulanssjuksköterskor anmälde intresse för att delta i 

studien skulle en spridning av ålder sekundärt till kön styra urvalsprocessen av informanter. 

Enligt Dahlberg med medarbetare (2008) ska en variation av kön, ålder och livserfarenhet 

eftersträvas för att skapa en bredare bild av fenomenet.  

 

I studien intervjuades 8 ambulanssjuksköterskor (n=8) som var anställda vid tre 

ambulansstationer i mellersta Sverige. En intervju föll bort som provintervju vilket innebar att 

7 ambulanssjuksköterskor (n=7) ingick i studiens analys. Intervjuerna utfördes på de 

ambulansstationerna där respektive informant var anställd. Intervjudeltagarna var 4 män och 4 

kvinnor som var mellan 25-55 år. Yrkeserfarenheten som specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska var mellan 2 och 8 år.  

 

3.3 Kontext  

Samtliga intervjuer genomfördes på ambulansstationerna där vederbörande intervjudeltagare 

var anställd. Rummen kunde fysiskt avskiljas från den dagliga verksamheten med dörrar, för 

att förhindra insyn användes även persienner. 6 av intervjuerna genomfördes under 

ambulanssjuksköterskans arbetspass som innebar att informanten var klädd i arbetsuniform. 

Två intervjuer utfördes utanför arbetstid och i privat klädsel. Varje intervjutillfälle planerades 

in efter turordningen på utlarmning av larmcentral, det vill säga att intervjun påbörjades när 

den ambulans som bemannades av informanten låg sist i utlarmningskön. Vid samtliga 
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intervjuer satt intervjuare och informant vända emot varandra med ett bord emellan. 

Observatören satt något avskild, dock inom informantens synfält.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Utifrån studiens kvalitativa syfte och fenomenologiska ansats valdes en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju som datainsamlingsmetod. Metodvalet motiveras av Dahlberg med 

medarbetares (2008) förklaring till livsvärldsbegreppet som en gemensam epistemologisk 

förståelse av fenomenologisk och hermeneutisk filosofi. Livsvärlden är vardagsvärlden som 

människor upplever och fenomen förekommer i form av händelser. Kvale (1996) beskriver 

intervjumomentet som interaktion mellan två parter med olika uppfattningar, där de 

tillsammans diskuterar ett gemensamt ämne. Målet i livsvärldsintervjun är att upprätta en 

dialog som reflekterar ett specifikt fenomen, största möjliga öppenhet måste eftersträvas. Då 

fenomenet baseras på subjektiva upplevelser valde författarna att använda ostrukturerade 

frågeställningar för att nå djupare och informationsrikare utsagor ifrån informanterna. Kvale 

och Brinkman (2014) skriver att en halvstrukturerad livsvärldsintervju kan liknas vid ett 

vardagssamtal, innehållande syfte och specifik intervjuteknik. Syftet med den kvalitativa 

livsvärldsintervjun är sökandet efter förståelse för informantens vardagsvärld och där 

intervjun fångar informantens upplevelser, beskrivningar och tolkningar om denna, vilket 

motiverar studiens metodval (Kvale och Brinkman, 2014). Gadamar (1995) förklarar att 

processen till förståelse ligger i personens öppenhet gentemot den andre. Där sann acceptans 

om dennes ståndpunkt giltighetsförklaras och där personen kan förflytta sig till den andra i 

tillräcklig utsträckning för att nå förståelse för vad denne säger (Gadamar, 1995).   

 

Enligt Dahlberg med medarbetare (2008) betraktas förförståelse som tidigare erfarenheter 

som forskaren tolkar och värderar sin livsvärld utefter. Sådana erfarenheter kan ej suddas ut 

eller tas bort utan endast medvetandegöras och tyglas. Under forskningsprocessen beaktade 

författarna sin förståelse genom regelbundna diskussioner för att styrka studiens trovärdighet 

(Dahlberg et al., 2008). I samband med intervjutillfällena reflekterade författarna både inför 

och efter varje intervju med syfte att medvetandegöra sin påverkan på informanten och 

resultatet. Forskarens förförståelse begränsar öppenheten till fenomenet och riskerar att spegla 

studieresultatet utifrån tidigare erfarenheter. För att behålla intervjuns öppenhet måste 

forskaren reflektera över sin öppenhet menar Dahlberg med medarbetare (2008).  
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Vid planeringen av intervjuerna var strävan att intervjuerna skulle ske på ambulansstationerna 

där respektive informanten var anställd. Intervjuerna skulle genomföras i en ostörd miljö där 

informanten kunde känna sig trygg samt där störningsmoment kunde minimerats. Enligt Trost 

(2010) bör intervjuplatsen väljas utifrån upplevelse av trygghet och i en ostörd miljö. För 

skapa en sådan intervjukontext var målsättningen att intervjuerna skulle genomföras utanför 

arbetstid och i privata kläder. En intervjuar och en observatör rollfördelades mellan 

författarna, detta i syfte att minska upplevelsen av underläge hos informanten samt få ett 

naturligt flyt i konversationen. Båda författarna förde anteckningar under intervjun.  

 

Inför varje intervju presenterades intervjuns upplägg angående tidsåtgång, författarnas 

delaktighet/roller och inspelningsproceduren. Informanten informerades om studiens syfte och 

hantering av det inspelade materialet. Muntlig information gavs utifrån Northern Nurses´ 

Federations (2003) etiska krav. Kvale och Brinkman (2014) beskriver information inför 

intervjun som orientering, där informanten informeras om intervjusituationen samt bekantar 

sig med intervjuaren. När intervjun avslutats ställdes frågan om hur informanten hade upplevt 

intervjusituationen. Författarna delade med sig av upplevelser om själva dialogen utan att 

värdera dem. I majoriteten av fallen fortsatte diskussionen om ämnet, där beskrivningar om 

svårigheten att omfamna fenomenet var vanligt förkommande. Författarna erbjöd samtliga 

deltagare att ta del av den färdigställda studien. Denna del av intervjutillfället beskrivs som 

uppföljning enligt Kvale och Brinkman (2014) och blir en avslutande del i intervjun där 

informanten kan dela känslor och ställa frågor om studien.  

 

3.4.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga 1) vägleder intervjun genom olika teman som knyter an studiens syfte 

(Kvale & Brinkman, 2014). Ett sådant intervjumanus kan förklaras som en tematiserad 

översikt av ämnen som ska täckas under intervjun och ger förslag på frågor (Kvale & 

Brinkman, 2014: Polit & Beck, 2008). En halvstrukturerad intervjuguide skapar en öppenhet 

mot informantens utsagor och fångar variationerna i informanternas upplevelse av fenomenet 

(Kvale & Brinkman, 2014). Frågorna formulerades i relation till studiens bakgrund och den 

tematiska och dynamiska dimensionen, Kavle och Brinkman (2014) menar att en sådan balans 

bidrar till både kunskapsproduktionen och god interaktion mellan informant och intervjuare.  
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Intervjuguiden inleds med frågeställningar om informanternas ålder, kön och yrkeserfarenhet 

som ambulanssjuksköterska. Vidare konstruerades intervjuguiden utifrån övergripande 

temafrågor som bröts ut ifrån studiens bakgrund som kunde relateras till fenomenet. Samtliga 

frågeställningar speglade studiens syfte (bilaga 1). Enligt Gadamar (1995) är framställningen 

av frågeställningarna avgörande för den forskning som söker genuin insikt om en informants 

upplevelse. En sanningsenlig fråga är den som inte innehåller antagande om svaret och som 

reflekterar frågeställarens medvetenhet om att inte veta svaret. Ett sådant förhållningssätt hos 

intervjuaren eftersträvades vid intervjutillfällena. Intervjufrågorna anpassades till 

informantens vardagsspråk, vilket Kvale och Brinkman (2014) rekommenderar för att skapa 

en mer lättsam språklig ton vilket öppnar för rikare och spontana beskrivningar av fenomenet. 

Uppföljningsfrågor användes för fördjupning och motivation till vidare förklaringar och 

berikad utsago. Sådana sonderande frågeställningar kan införskaffa varierade beskrivningar 

om ämnet som efterfrågas av intervjuaren (Kavle och Brinkman, 2014).     

 

3.4.2 Provintervju 

För att utvärdera intervjuguiden, inspelningsutrustning och intervjuarens roll genomfördes en 

provintervju (Kvale och Brinkman, 2014). Författarna lyssnade igenom intervjun och 

diskuterade materialet i relation till studiens syfte. Upplevelsen var att fenomenets kontext 

inte fångades, trolig orsak var intervjuarens sonderande frågeställningar och/eller 

interaktionen mellan intervjuare och informant. Inga förändringar gjordes i intervjuguiden. 

Intervjuaren beaktade sin ökade medvetenhet om sonderande frågeställningar i relation till 

studiens syfte.  

 

3.5 Tillvägagångssätt  

Efter att studiens projektplan godkänts av examinatorn vid Uppsala universitet kontaktades en 

gatekeeper vid ambulansorganisationen där studien var ämnad att genomföras. Via 

gatekeepern lämnades en skriftlig tillståndsansökan med bifogad projektplan till 

verksamhetsföreträdare för ambulansorganisationen. När tillståndsblankett undertecknats 

kontaktades samtliga enhetschefer inom ambulansorganisationen via E-mail, där 

studieutförande vid respektive ambulansstation efterfrågades. När kontakt etablerats och 

studieutförandet godkänts av de tre enhetschefer som besvarade förfrågan först avtalades det i 

samråd med respektive enhetschef tidpunkt för muntlig presentation av studien inför anställda 
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ambulanssjuksköterskor. Samtliga informationsträffar ägde rum i anslutning till 

ambulanspersonalens skiftbyte på morgonen där en relativt hög personalnärvaro ansågs 

föreligga. Den muntliga presentationen hölls med informationsbrevet (bilaga 2) som grund 

och varade i ca fem minuter. Vid en ambulansstation hölls presentationen vid två olika 

tillfällen på grund av vagt intresse. Intresserade ambulanssjuksköterskor erhöll 

informationsbrevet (bilaga 2). Kontaktuppgifter mellan författarna och informant utbyttes i 

anslutning till mötet. Tid och plats för intervjun avtalades på plats eller senare via 

telefonkontakt.  

 

Exakt tidpunkt för intervjun anpassades efter informantens önskemål i relation till dennes 

arbetsbelastning och minsta möjliga risk för att intervjun skulle bli avbruten. Fem intervjuer 

genomfördes på eftermiddagen i anslutning till skiftbytet och tre intervjuer utfördes på 

förmiddagen vid begynnande arbetspass. Intervjuerna genomfördes i tre lokaler som låg i 

anslutning till respektive ambulansstation. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer 

och hade rollerna intervjuare och observatör, intervjuarna behöll sina roller under samtliga 

intervjuer. En lösenordskyddad inspelningsenhet användes för ljudupptagning, i direkt 

anslutning till varje intervju överfördes ljudupptagningen till en inlåst lösenordskyddad dator. 

Intervjuerna varade mellan 18-41 minuter. Transkriberingarna gjordes i direkt anslutning till 

intervjutillfälle samt delades upp mellan författarna. Varje intervju transkriberades ordagrant, 

pauser och tonfall skrevs ut för att fånga intervjusituationens kontext.  

 

3.6 Forskningsetiska övervägande 

Studien etiska överväganden togs i hänsyn mot Northern Nurses´ Federations etiska 

vägledning för omvårdnadsforskning inom norden, där omvårdnadsforskning bygger på etiska 

principer om autonomi, göra gott, inte skada och rättvisa. Vidare skall forskaren uppfylla krav 

om information, samtycke, konfidentialitet och deltagarens säkerhet (Northern Nurses´ 

Federations, 2003). Kraven om information och samtycke beaktades genom studiens 

förankring hos verksamhetschefen med skriftligt tillstånd samt den skriftliga och muntliga 

information som varje informant erhöll. Vid inledande orientering tydliggjordes studiens syfte 

och utförande samt att informationen om ett frivilligt deltagande upprepades. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver att ett informerat samtycke är när forskaren informerar om 

studiens syfte, risker och fördelar samt informanten frivilliga deltagande vilket grundas i 
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autonomiprincipen. När denna information givits undertecknade informanten ett skriftligt 

samtycke om frivillig delaktighet (bilaga 3), ett skriftligt samtycke kan med fördel 

undertecknas enligt Northern Nurses´ Federations (2003). Under orienteringen informerades 

informanten om att de själva fick avgöra hur mycket de ville dela med sig av under intervjun 

samt säga ifrån om de inte ville svara på någon fråga vilket Kvale och Brinkmann (2014) 

anser lämpligt eftersom vid kvalitativa intervjuer finns det risk för emotionellt obehag eller 

integritetskränkande upplevelser hos informanten. Detta motiverar kravet om information 

samt beaktande av autonomiprincipen. För att skydda informanternas integritet under 

arbetsprocess noterades inga personuppgifter eller tidpunkter. Vid transkriberingen 

randomiserades intervjuordningen och transkriptionerna namngavs som informant 1, 2, 3… 

osv. En lösenordskyddad inspelningsenhet och dator användes vid datainsamlingen, materialet 

på inspelningsenheten raderades efter överföring. Det transkriberade materialet fanns i 

anslutning till datorn. Efter bearbetning raderades samtligt material. Åtgärderna utfördes med 

hänsyn till kravet om konfidentialitet.  

 

Studiens syfte om att skapa en förståelse för ambulanssjuksköterskans upplevelse av sårbarhet 

i relation till patienten förankras i den etiska dimensionen av ambulanssjuksköterskans 

profession, där målsättningen är att minska lidande och främja hälsa hos patienten. Med 

studiens potentiella risker i beaktande tillsammans med ovannämnda etiska åtgärdsplan 

bedömde författarna att studiens genomförande var motiverad.     

 

3.7 Bearbetning och analys 

Transkriptionerna analyserades utifrån Burnards 14 stegs innehållsanalys. Författarna valde 

metoden då den med fördel kan användas i omvårdnadsforskning där ostrukturerade intervjuer 

genomförts och transkriberats. Syftet med analysen är att nå fenomenets kärna genom att 

grundligt analysera och presentera insamlat materialet i kategorier (Burnard, 1991). Då 

Burnard (1991) uppmanar forskaren till öppenhet och modifiering av analysmetoden under 

arbetsprocessen valde författarna att modifierade analysmetoden p.g.a. studiens utförande och 

tidsåtgång. De 14 stegen reducerades till 12, steg 6 och 11 föll bort. Det fanns en risk med 

denna reduktion då båda stegen ökar studiens giltighet enligt Burnard (1991), steg sex handlar 

om att en objektiv part granskar forskarens analysprocess samt steg elva där stickprov av 

informanter bekräftar eller dementerar slutgiltig kategoriseringslista med egna citeringar från 
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respektive intervju. Författarna ansåg att de kompenserade en sådan risk genom att vara två 

parter under hela analysprocessen vilket minskad risken för bias. Författarna bearbetade 

transkriptionerna, kategoriserade enligt den öppna kodningen avskilt ifrån varandra och 

konstruerade slutligen en gemensam kategoriseringslista i samstämmighet (steg 1-5) vilket 

stärktes studiens giltighet. Polit och Beck (2008) beskriver ett sådant förfarande som 

investigator triangulation som ett sätt att reducera bias och idiosynkratisk tolkning under 

analysprocessen. Vidare bearbetades transkriptionerna återigen tillsammans med 

kategoriseringslistan för att se om resultatet täckte samtliga aspekter av intervjun. Samtliga 

kategorier färgmarkerades i transkriptionerna och tog ut i sin kontext. I diskussion och samråd 

författarna emellan placerades färgkodade citeringar under respektive kategori, det gjordes 

mindre språkliga förändringar i befintligt kategoriseringslista (steg 7-10). Enligt Burnard 

(1991) ska det transkriberade materialet och den slutgiltiga kategoriseringslistan användas 

under skrivprocessen. Där varje huvudkategori skrivs ut för sig och citeringar används ifrån 

bearbetningsprocessen för att bekräfta resultatet, vilket författarna utförde under steg 12 och 

13. Slutligen presenterades studiens resultat med litteratur i studiens resultatdiskussion (steg 

14) i enlighet med Burnards beskrivning (1991). 

 

4. RESULTAT 

Vid intervjutillfällena beskrev ett flertal informanter fenomenet som komplext och svårt, detta 

illustreras i variationerna i kategoriseringen. Det förekom även likartade beskrivningar i 

intervjumaterialet med varierade uttryck i relation till fenomenet och kontexten, vilket gjorde 

att samstämmighet inte kunde tolkas med säkerhet. Vid sådana situationer valde författarna att 

dela in utsagorna i separata underkategorier. Resultatet innefattar 4 huvudkategorier med 13 

underkategorier. Ett bifynd påvisades i skillnaden mellan manliga och kvinnliga utsagor, där 

respektive kön generellt relaterade sig själva till fenomenet på olika sätt. 
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Tabell 1. Studiens resultat presenteras i 4 huvudkategorier och 13 underkategorier.  

Huvudkategorier Underkategorier 

Personlig och emotionell Bli personligt berörd  

Att känna 

Ett äkta möte  Öppenhet och distans 

Att vara äkta  

Våga visa känslor  

Förståelse  

Professionell gränsdragning Professionell/Oprofessionell  

Osäkert förhållningssätt  

Försvar och distansering 

Känslomässig börda 

 

 

Ansvar och utsatt 

Bära med sig/Personlig ryggsäck 

Behov att bearbeta   

Inte bli respekterad  

 
 
4.1 Personlig och emotionell 

Majoriteten av informanterna beskrev som att vara sårbar innebar att bli berörd, upplevelsen 

uppstod okontrollerat till specifika patienter och deras situation. Informanterna menade att det 

var oundvikligt att bli berörd i arbetet som ambulanssjuksköterska. Att bli berörd beskrevs 

som något personligt och något som kändes. Informanten blev personligt engagerad vid dessa 

tillfällen.  

 

”… sårbarhet för mig är en situation, en händelse, en patient, någonting som bryter igenom 

ens yrkesroll och berör en på ett personligt plan” (Informant 5)    
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Informanterna relaterade sitt eget privatliv och tidigare livserfarenheter till upplevelsen av att 

bli berörd och berättade i sina utsagor om personliga kopplingar till sin egen familj, nära 

anhöriga eller bekanta.     

 

”Jag blir ofta berörd… framför allt speciella patienter, barnen berör mig, jag hade en 

överförfriskad tonåring som var i samma ålder som min pojke där hemma, det berörde mig 

eftersom man skulle kunna sätta sig in i att det skulle kunna vara min son…” (Informant 2)   

 

Informanten beskriver en situation där mötet med patienten associeras okontrollerat till 

ambulanssjuksköterskans egna liv och hen blir då berörd. En informant förklarade att 

upplevelsen av att vara sårbar kunde ske i ambulansen på väg ut till patienten. Vid sådana 

tillfällen var det patientinformation från larmcentralen som föranledde att informanten kunde 

relatera patienten till sitt egna liv. Upplevelsen av sårbarhet kunde även uppstå hos när denna 

inte träffade patienten.   

 

”… vi höll på att få en drunkningsolycka med en 1½ åring som faktiskt dog. Men bara 

vetskapen om att vi kunnat få den körningen var ungefär så att jag fick ett enormt behov att 

åka till dagis och krama mina barn” (Informant 3) 

 

Informanterna beskrev sårbarhet som något emotionellt, där de kände sig sårade, var mer 

känsliga, blottade och upplevde känslor. Känslor som att vara ledsen, känna sorg, rädsla och 

otillräcklighet i relation till patienten förekom i informanternas utsagor. En informant beskrev 

att patientens känslor smittade av sig och det kunde göra ont. Att vara ledsen och känna sorg 

förklarades som att känna med eller för patienten.  

 

4.2 Ett äkta möte 

En öppenhet och distans till patienterna beskrevs av informanterna, då informanten öppnade 

upp sig personligt släpptes patienten in och informanten blev mer sårbar. Att hålla distansen 

eller släppa in patienten beskrevs som en process som ägde rum på ett medvetet och 

omedvetet plan.  
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”… och det kanske också är på ett omedvetet plan, en del (patienter) funkar man jättebra med 

och andra blir man mer öppen och släpper in mer och då kanske man är mer sårbar. Medan 

vissa patienter håller man mer distans till” (Informant 5)   

 

När informanterna blev sårbara upplevde de mötena med patienten mer personligt och äkta. 

Denna upplevelse beskrevs i positiv bemärkelse om att närma sig patienten i syfte att stödja 

och lugna patienten i dennes situation. En informant menade att patienten blir bekräftad och 

bättre bemött om ambulanssjuksköterskan är sårbar. Ett sådant förhållningssätt beskrevs som 

ett mer ärligt omhändertagande.  

 

” … I mötet blir jag mer… personlig. Jag använder mina personliga erfarenheter, mera 

personliga känslor, de blir mer äkta på något sätt” (Informant 5)  

 

En informant beskrev ett mod i att våga visa sina känslor.   

 

”… om jag öppet vågar visa de känslorna… man kanske inte börjar gråta men det tindrar lite i 

ögonen på en… så tror jag att i vissa lägen så kan den empatin eller någonting gör att de blir 

lugnare… och de känner att de inte är ensamma i det hela”. (Informant 3)  

 

Informanterna beskrev upplevelsen av sårbarhet som ett sätt att känna in och få förståelse för 

patienternas situation. Både sympati och empati nämndes. Sårbarhet i relation till patienten 

handlade om att vara medmänsklig och bekräfta patientens upplevelse.  

 

”Jag tror det är av godo också… det här aktualiseras för mig att jag känner mig lite mer sårbar 

då kanske ja… jag har en lättare eller mer förståelse för patienten i situationen” (Informant 6)  
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4.3 Professionell gränsdragning  

Majoriteten av informanterna relaterade sårbarhet till den professionella rollen som 

ambulanssjuksköterska. Informanterna förklarade att bli för sårbar och känslomässigt berörd 

ansågs som något negativt och oprofessionellt som borde undvikas. Att bli alltför berörd 

ansåg informanterna vara en risk för att inte kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt och tappa den 

professionella rollen.  

 

”Det får ju aldrig bli så att patienten ska känna att den ska ta hand om mig. Då är det dags att 

sluta” (Informant 3) 

 

En subjektiv gränsdragning beskrev hur sårbar ambulanssjuksköterskan bör vara i den 

professionella rollen. En osäkerhet och en rädsla i att bli allt för sårbar i sin yrkesroll förekom 

i en utsaga. Informanterna fann det svårt att identifiera var gränsen gick för vad som ansågs 

professionellt och oprofessionellt i relation till den egen sårbarhet, samt en osäkerhet om 

vilken betydelse en sådan handling skulle få för patienten.  

 

”Jag har aldrig varit där och är lite rädd att hamna i den situationen, för jag vill inte. 

Samtidigt, jag vet inte om… det är ganska mänskligt, jag vet inte om det är så oprofessionellt 

att komma så nära heller… vi måste hålla oss så pass professionella att vi klarar att utföra 

arbetsuppgiften” (Informant 2)   

 

Informanten beskriver här sårbarhet som ett sätt att vara mänsklig på, där en ambivalens till 

det professionella förhållningssättet synliggörs. Majoriteten av respondenter associerade 

sårbarhet till något som behövde försvaras, som beskrevs som ett personligt skydd, en sköld 

eller dörr. Genom detta skydd reglerades informanterna sårbarhet medvetet och omedvetet för 

att bevara ett professionellt förhållningssätt. Med arbetslivserfarenhet kunde detta skydd ökas 

eller hanteras.   

 



 21 

”… svårigheten med det är om man blir för sårbar hela tiden. Jag tror att man kan styra det till 

viss mån själv… i situationer så tror jag att man kan öppna den dörren mer eller stänga den 

mer, kanske som ett försvar”.  (Informant 5)  

 

4.4 Känslomässig börda 

Under intervjuerna förkom det både positiva och negativa upplevelser av sårbarhet. De som 

beskrevs som negativa och påfrestande finns sammanfattade under denna rubrik. I 

informanternas utsagor beskrevs bördor både till rollen som ambulanssjuksköterska och på ett 

mer personligt plan. Att ha ett stort ansvar som ambulanssjuksköterska associerades till 

upplevelsen av sårbarhet. Patientansvaret i ambulansen beskrevs som en risk för att något 

skulle gå fel i det medicinska omhändertagandet av patienten, eller när 

ambulanssjuksköterskan inte kan göra något mer för patienten. Informanterna beskrev sig 

även som otillräckliga. Vid dessa situationer kunde informanterna känna sig ensamma, 

utlämnade eller utsatta. Beskrivningar om att bara vara två i ambulansbesättningen eller ha 

lång transport in till sjukhuset med en dålig patient nämndes som sårbara situationer.  

 

”… när man är långt ute ifrån närmsta sjukhus… och om man får ett sjukt barn då är man ju 

också sårbar. Det blir liksom upp till en själv och ens kollega då, att hantera situationen. Det 

är klart att sårbarhet dyker upp i många situationer” (Informant 7)    

 

Informanternas beskrivningar om att inte bemästra situationer eller när det fanns en fysisk 

hotbild identifierades som sårbara situationer. I sådana situationer beskrev informanterna sig 

otrygga, yrkeserfarenheten kunde göra att ambulanssjuksköterskan kände sig mer trygg och 

på så sätt minskade sårbarheten. Att vara ny i situationer beskrevs som sårbart.  

 

” … i fall patienten är otäck eller våldsam… det är också en känsla av att man inte riktigt kan 

bemästra situationen” (Informant 2) 
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Informanterna beskrev upplevelsen av sårbarhet som något som man kunde bära med sig efter 

en händelse. Anledningarna till att bära med sig känslor kunde vara medvetna och omedvetna 

samt något som inte kunde kontrolleras.  

 

”Jag hade en patient förra helgen… som jag tänker på varje dag sen. En helt vanlig patient 

egentligen det var inget speciellt med honom och jag vet inte varför han har fastnat. Han berör 

mig mycket” (Informant 3)   

 

Informanter beskrev ett behov av att bearbeta händelser där man upplevt sig sårbar. Behovet 

av bearbetning relaterades till den egna erfarenheten både privat och i yrket vilket beskrevs 

som en ”ryggsäck”. Beroende på hur informanterna hanterade dessa upplevelser i efterhand 

kunde det leda till något negativt. En informant beskrev att man väljer hur man kan förhålla 

sig till sina upplevelser av sårbarhet.  

 

”… sårbar kan man ju vara när man är… det beror på hur man mår och känner sig. Alla har 

något i ryggsäcken, någonting med sig… om man är med om saker kan ju bli värre för vissa, 

ja det är olika, det beror på vad man har med sig… ryggsäck har jag med, massvis med 

grejor… men man väljer… man ska inte bli en slav under det… jag tar mig upp ur det. Vad 

kallar man det? Ett sätt att bearbeta, inget martyraktigt, nej det där ska inte få ta ner en… jag 

försöker bearbeta det på mitt vis” (Informant 8) 

 

Informanterna beskrev att man ”pratade av sig” med kollegan efter en situation som man varit 

sårbar i, en informant beskrev att man hanterade det med fritidsintressen som lättade känslor 

som uppkommit av situationer med patienter. Det beskrevs även att informanterna bearbetade 

mycket inom sig själv och det behövde inte vara negativt. Erfarenheten som 

ambulanssjuksköterska samt tidigare historia påverkade upplevelsen av sårbarhet och hur man 

bearbetade upplevelsen.  

 

”… sårbarhet kan man ju vara när man är… det beror på hur man mår och känner sig. Alla har 

någonting i ryggsäcken, någonting med sig så att vissa saker kan bli mera. Om man är med 
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om saker kan ju situationer bli värre för vissa, ja det är olika, det beror på vad man har med 

sig” (Informant 8) 

 

Det fanns en gräns för hur mycket informanterna orkade ta in av patienten för att inte det 

skulle bli för jobbigt. Att vara personligt engagerad inför patienterna beskrevs som en risk att 

bli utbränd eller mentalt trött. En informant beskrev att sårbarheten handlade om att inte bli 

respekterad för sin kompetens och sin yrkesroll. Att patienten inte lyssnade på den medicinska 

bedömningen som gavs, när det bedömdes att patienten inte var i behov av ambulanstransport. 

När patienten inte accepterade ett sådant beslut föranledde detta till frustration hos 

informanten som beskrev sig sårbar i sådana situationer.   

 

”Men det är nog mest frustration jag känner, sen att man blir nonchalerad. De har inte ringt 

för min kompetens utan de har ringt för den här gula bilen. Så känner jag det som, ja då 

känner jag mig lite sårbar…” (Informant 7)    

 

5. DISKUSSION  
 

Studiens resultat visar att ambulanssjuksköterskornas upplevelse av sårbarhet handlande om 

att vara personlig och emotionell i relation till patienten. Om ambulanssjuksköterskan var 

sårbar kunde en äkta relation etableras till patienten, det fanns en professionell gränsdragning 

för hur sårbar ambulanssjuksköterskans borde vara i sin profession. Sårbarhet påverkade 

ambulanssjuksköterskorna både på och utanför arbetet och beskrevs som en emotionell börda.    

 

5.1 Resultatdiskussion  

Studieresultatet belyser den mångfacetterade betydelse som begreppet sårbarhet har haft 

inom hälso- och sjukvård. Vid intervjuerna framkom det att ett flertal informanter upplevde 

svårigheter med att beskriva begreppet sårbarhet. En förklaring kan vara att sårbarhet sällan 

definierats inom omvårdnadslitteraturen (Rogers, 1997; Spiers, 2000). Under intervjuerna 

framgick det att sårbarhet inte var ett begrepp som ambulanssjuksköterskorna var bekanta 

med och de hade generellt svårt med att identifiera sig som sårbara. Informanter betraktade 

överlag sårbarhet som ett ogynnsamt och negativt tillstånd. Vilket tyder på att informanterna 
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möjligtvis betraktade sårbarhet utifrån Spiers (2000) objektiva beskrivning av begreppet, ett 

försvagat tillstånd där exponering av risker för eventuellt lidande existerar. Ett sådant 

betraktande skulle även kunna vara förklaringen till att informanterna i högre utsträckning 

beskrev sig som berörda än sårbara, men likställde begreppen under intervjuerna. Dock fanns 

det utsagor som antydde positivt utfall av att vara sårbar i relation till patienten. I 

resultatdiskussionen kommer aspekter i studieresultatet presenteras i relation till studiens 

existentialistiska ramverk. Vidare diskussioner kommer föras om genus inverkan på dagens 

ambulanssjukvård, professionens utveckling i samhället samt den framtida 

ambulanssjukvården.    

 

5.1.1 Emotionell mänsklighet  

I studien beskrev informanterna att sårbarhet handlade om emotionella upplevelser i relation 

till patienten. Informanternas utsagor innehöll känslan av att bli berörd och ledsen. På 

liknande sätt beskriver Holmberg et al., (2015) att ambulanssjuksköterskors möte med 

patienten involverar personliga känslor. Davenport och Hall (2011) förklarar att professionell 

sårbarhet är ett socialt koncept som leder till emotionella reaktioner hos vårdutföraren. 

Känslorna som informanterna beskrev är en central del av sjuksköterskans förståelse för 

patienten menar Nortvedt (1998). När sjuksköterskan möter patientens smärta, lidande och 

oro aktualiseras en spontan och reflexmässig smärta hos sjuksköterskan själv. Denna 

upplevelse handlar om se patientens i sitt mänskliga tillstånd, att se sårbarhet som en mänsklig 

upplevelse (Nortvedt, 1998). Informanternas okontrollerade emotionella upplevelser i relation 

till patienten bekräftar studiens existentiella utgångspunkt, att sårbarhet är ett mänskligt 

grundvillkor (Henriksen & Vetlesen, 2013). Vidare menar Nortvedt (1998) att känslan att bli 

berörd handlar om direkt känslomässig respons på patientens känslomässiga tillstånd. Detta 

fenomen tydliggörs när en informant beskrev att patientens känslor smittar av sig och det kan 

göra ont. Informanternas känslomässiga upplevelser skulle kunna antyda att de vidrör den 

medmänskliga dimensionen som Travelbee (1963) beskriver i mötet med den sårbara 

människan (patienten). För att förstå den grundläggande emotionella responsen hos 

informanterna kan Charles Darwins teori och emotionella uttryck anammas. Hess (2009) 

skriver att Darwin ansåg att emotionella uttryck har utvecklats genom evolutionär anpassning 

för människans överlevnad. Emotionella processer inom organismen har inte bara skyddat och 

föranlett handling, den har även haft en betydande kommunikativ funktion (Hess, 2009). 
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Utifrån Darwins evolutionära teori kan vi förstå hur djupt rotat människors känslomässiga 

engagemang till andra människor är oavsett utbildning och profession.      

 

 

5.1.2 Att möta människan (patienten) 

Ett fåtal av informanterna beskrev att de genom sin sårbarhet kunde få förståelse för 

patientens situation. En emotionell förståelse för patienten är ett etiskt fundament i 

omvårdnaden (Thorup et al., 2012; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2004; Nortvedt, 1998). 

Informanterna beskrev att öppna upp sig inför patienten ofrivilligt eller frivilligt skapade stöd 

och ett ärligt omhändertagande. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) menar att en god 

vårdrelation till patienten är beroende av sjuksköterskans emotionella öppenhet. Malones 

(2000) studie visade att om sjuksköterskan betraktade sårbarhet utifrån ett ömsesidigt 

tillstånd, det vill säga att om både sjuksköterskans och patienten var sårbara kunde en 

existentiell förbindelse skapas. Vid en sådan situation finns det troligtvis förutsättningarna för 

att skapa den mellanmänskliga relation som Travelbee (1963) beskriver i sin 

omvårdnadsteori. En informant beskrev att det krävdes mod för att visa känslor. Likaså 

beskriver Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) att leva autentiskt innebär att vara medveten 

om sin dödlighet, vara sann mot sig själv och ha modet att visa känslor. I studiens resultat 

finns det inga utsagor som antyder att en mellanmänsklig relation till patienten har upprättas 

utifrån Travelbees (1963) definition. Det kan tänkas att informanternas ofta ofrivilliga 

känslouttryck gentemot patientens lidande berörde den existentiella dimensionen. Trots att 

informanterna beskrev empati och sympati för patienten betraktades inte sårbarhet som 

användbart verktyg i syfte att nå autentiska relationer. Enligt Travelbees (1963) 

omvårdandsteori är sjuksköterskans sårbarhet nyckeln till att skapa en mänsklig förståelse för 

människans (patientens) lidande och på så sätt lindra detta. Studiens resultat visar att 

informanterna till största del hade icke-autentiska relationer med patienten, något som skulle 

kunna tolkas som professionella relationer utifrån informanterna utsagor.  

 

5.1.3 Professionell distansering – emotionell gränsdragning 

Majoriteten av informanterna beskrev en dynamisk process mellan öppenhet och distans till 

sårbarhet innehållande emotionella upplevelser. Det fanns en gränsdragning för hur sårbar och 
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emotionell ambulanssjuksköterskan fick vara i sin professionella roll i mötet med patienten. 

Informanternas beskrivningar kan relateras till begreppet emotionell gränsdragning, Hayward 

och Tuckey (2011) menar att sjuksköterskor använder en sådan gränsdragning för att reglera 

oväntade eller pågående känslor. Den emotionella gränsdragningen är den mekanismen som 

är kopplad till den professionella rollen. Regleringen sker både på en medveten och 

omedveten nivå och är balansakt mellan närhet och distansering (Hayward & Tuckey, 2011). 

Informanternas rädsla för att bli sårbara samt osäkerheten i hur sårbar en professionell 

ambulanssjuksköterska bör vara i relation till patienten uttrycker en emotionell distansering 

till patienternas upplevelse. William (2012) har studerat hur ambulanspersonal (paramedics) i 

USA hanterar känslor i relation till patienter. I studien betonar paramedics vikten av 

emotionell distans till patienten och att icke förväxla patienten med en person. I andra 

amerikanska studier beskrivs olika coping-strategier hos paramedics för att klara av att arbeta 

inom ambulansverksamheten. Vanligt förekommande var att vidhålla vårdrelationen på ett 

kognitivt och tekniskt plan, vilket gjorde att de kunde hålla en distans till patienten och sina 

känslor (Regehr et al., 2002; Avraham et al., 2014). Vid ett sådant förhållningssätt kan 

sjuksköterskan genom att förneka sin egen sårbarhet bilda en mur mellan sig själv och 

patienten, där patienten riskerar att dehumaniseras (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2011; 

Halldorsdottir, 2008; Malone, 2000; Travelbee, 1973). Det skall betonas att det finns 

väsentliga skillnader i utbildning mellan paramedics i USA och ambulanssjuksköterskor i 

Sverige. En skillnad är att ambulanssjuksköterskans profession och ansvarsområde är 

avancerad omvårdnad. Ambulanssjuksköterskans förhållningssätt till patienten styrs både av 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), etiska riktlinjer (International Council of Nurses, 

2012) och professionella ansvarområden gällande bemötande och förhållningssätt till den 

unika patienten (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Lagar och professionella riktlinjer och koder sammanfattar 

Dahlberg och Segesten (2010) i att det är en professionell skyldighet inom hälso- och 

sjukvården att skapa vårdande möten med patienten. Utifrån det nuvarande vetenskapliga 

kunskapsläget är det svårt att få en uppfattning om vilka konsekvenser ett professionellt 

förhållningssätt med en emotionell distansering till patienten får inom ambulanssjukvården, 

då denna grundas på den individuella ambulanssjuksköterskans etiska frågeställningar och 

beslut. Dock finns det tendenser som visar att ambulanssjukvården inte når upp till de etiska 

krav som professionen ställer på mötet med patienten (Norby & Nøhr, 2008; Elmqvist et al., 

2008; Melby & Ryan, 2005). 
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5.1.4 En mansdominerad ambulanssjukvård  

I studien beskrev till största del kvinnliga respondenter emotionella upplevelser i relation till 

patienten. Majoriteten av de manliga informanterna hade generellt svårt att beskriva sig som 

sårbara och känsliga, vilket gjorde att de distanserade sig från ett sårbart tillstånd. Vanligt 

förekommande var att manliga informanter relaterade sårbarhet till andra kollegor eller till 

den professionella rollen. Traditionellt sätt har ambulanssjukvård betraktats som manligt yrke 

(Wood & Davies, 1994). I Sverige har det historiskt sätt varit brandmän och taxichaufförer 

som framfört ambulanser, fram till 1990-talet när kravet på sjuksköterskor i ambulanserna 

blev ett faktum (Nyström & Herlitz, 2009). Ett rimligt antagande skulle vara att 

ambulanssjukvården domineras fortfarande av män och manliga ”traditionella” normer. 

Denna ojämställdhet har med högsta sannolikhet har haft effekter på den omvårdnad och det 

emotionella engagemang som utförs i ambulansverksamheten, samt den yrkesidentitet som 

skapats inom ambulanssjuksköterskans profession. Suserud (2005) nämner att 

ambulanspersonal har ifrågasatt kvinnors förmågor att hantera arbetet inom ambulanssjukvård 

vilket visar på en bristande jämställdhet inom ambulanssjukvården. Enligt Ekstrand (2005) 

skapas manliga sjuksköterskors yrkesidentitet av normer som uppstår i sammanhang där män 

kan identifiera sig med varandra. Därför söker män sig till manliga arenor som är relaterade 

till normativt manliga värden, ambulanssjukvård är en av dessa. Vidare skriver Suserud 

(2005) att det finns svårigheter med att värdera vilka kvaliteter som bör ingå i 

ambulanssjuksköterskans profession. Cottingham (2015) beskriver att utifrån den stereotypa 

manliga normen om att vara mindre emotionell i relation till egna och andras känslor 

konfronteras och utmanas manliga sjuksköterskor av professionens emotionella krav. För att 

hantera patientens känslor tar män kontroll över sina egna känslor genom ett kunskapsbaserat 

förhållningssätt, vilket leder till strategier som att omforma rollen som sjuksköterska och 

distansera sig från patienten (Cottingham, 2015). Sådana beskrivningar skulle kunna förklara 

den distansering till sårbarhet som påvisades i de manliga informanternas utsagor. Suserud 

(2005) menar att ju fler kvinnliga ambulanssjuksköterskor som utbildas och anställs inom 

ambulansorganisationer desto fler positiva effekter kommer det ha på en manlig dominerad 

ambulanskultur. Det ska tilläggas att kvinnliga informanter även beskrev ett osäkert 

förhållningssätt till sårbarhet, dock förklarade de i en större utsträckning att de blev 

emotionellt berörda i mötet med patienten.     

 



 28 

5.1.5 Den emotionella bördan  

Studien visade på att informanterna upplevde sårbarhet som något jobbigt som varje individ 

hade med sig och gick och bar på. Det var ingen skillnad på professionell och privat börda 

utan beskrivningarna gick in i varandra och kunde okontrollerbart påverka 

ambulanssjuksköterskan i mötet med patienten. Regehr et al., (2002) skriver att 

ambulanspersonal dagligen exponeras för händelser som involverar människors lidande vilket 

väcker individuella upplevelser hos ambulanspersonal. I informanternas utsagor beskrevs att 

dessa upplevelser av att vara sårbar behövde ventileras med kollegor. Detta framkom även i 

Regehrs et al., (2002) studie, där samtal med kollegor eller att få support hemma var vanligt 

förekommande. Avraham med medarbetare (2014) skriver att ambulanspersonal efter en 

ambulanskörning kan med en patient uppleva olika känslotillstånd som hjälplöshet, sorg, 

smärta, irritation, rädslor. I mötet med patienter kan ambulanspersonal relatera patienten och 

situationen till sig själva eller sin familj, vilket även informanter belyste i denna studie. 

Hochschilds (1983) teori om human labor (mänskligt arbete) inom offentliga sektorn belyser 

hur arbetstagaren måste undertrycka sina egna känslor i förmån för andra. Denna teori går inte 

att förstå utifrån ett existentialistiskt perspektiv där rollerna som vårdare och patient suddas ut 

i en gemensamt mänskligt dimension (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008; Travelbee, 1963). 

Med studiens resultat kan det tänkas att känslomässiga upplevelser i mötet med patienter har 

en signifikant betydelse för ambulanssjuksköterskans hälsa både på jobbet och utanför. I 

Regehr et al., (2002) studie beskrev paramedics posttraumatisk stress, 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, depression och distansering till 

familjemedlemmar som konsekvenser efter att ha exponerats för händelser som betraktas som 

emotionellt traumatiska i relation till patienter och anhöriga.  

 

5.1.6 Ambulanssjuksköterskan - En ny profession i samhället  

I välfärdssamhället och inom den offentliga sektorn har både nya och gamla professioner fått 

ett allt större utrymme att förverkliga demokratiska och solidariska ambitioner i samhället. 

Utveckling av professionalisering har kritiserat för att den inte uppfyller sådana ambitioner på 

grund av den teknokratiska grunden inom dessa områden (Eriksen, 2001; Scott, 2007). 

Kritiken kan appliceras på studieresultatet där det framkom en osäkerhet hos informanterna 

om olika emotionella och professionella förhållningssätt gentemot patienten, vilket även 

påverkade det individuella omhändertagandet. Detta resulterar i en etisk frågeställning om vad 
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som är ett professionellt förhållningssätt. Trots etiska riktlinjer (International Council of 

Nurses, 2012) och värdegrunder (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) blir 

ambulanssjuksköterskans val inte lättare när patientmötet når professionens humanistiska 

dimension som är grundläggande för sjuksköterskan vilket även Sandman & Nordmark 

(2006) studie belyser. Strömberg (1997) skriver att målet med sjuksköterskans profession har 

varit att etablera en humanistisk holistisk vård som fungerar som en motpol och komplement 

till läkarnas medicinska paradigm. Trots etableringen av specialistutbildningar har 

sjuksköterskor inte utvecklat sitt vetenskapliga kunskapsområde och nått någon 

professionsstatus eftersom professionen har anpassats efter läkarnas dominerande medicinska 

paradigm och byråkrati menar Lannerheim (1994). Inom ambulanssjuksköterskans profession 

kan det medicinska paradigmets dominans förtydligas i Sjölin med medarbetares (2015) 

studie, där specialistutbildningen mot ambulanssjukvård till största del lägger fokus på 

medicinska kunskaper och minst fokus på omvårdnadskunskap. Istället för att vara motpolen 

till det medicinska paradigmet är ambulanssjuksköterskan profession till största del grundat på 

medicinska kunskaper, vilket kan ifrågasätta varför samhällets ambulanser istället inte ska 

bemannas av läkare som besitter en högre medicinsk kompetens. Frågan har debatterats i 

relation till ambulanssjuksköterskornas bristande medicinska kompetenser (Gunnarsdotter, 

2013; Linde et al., 2012).  

 

Scott (2007) menar att det finns tendenser i samhället som visar på att 

sjuksköterskeprofessionen utvecklas mot ett mer instrumentellt och teknisk håll. En betydande 

orsak är de specialistutbildningar som framtagits för att möta nya förväntade krav i samhället. 

Specialistsjuksköterskan hamnar således i en klinisk kontext där tron på den traditionella 

omsorgen hotas av samhällets generella nedvärdering av ”traditionellt vårdarbete” (Scott, 

2007). Sådana tendenser kan möjligen synas i ambulanspersonalens oförmåga att bemöta 

patientens livsvärld (Rantala et al, 2015; Norby & Nøhr, 2008; Elmqvist et al., 2008; Ahl et 

al., 2006; Melby & Ryan, 2005;). Generellt sätt skulle det kunna betraktas som att 

ambulanssjukvården inte når upp till samhällsinvånarnas krav och förväntningar på god hälso- 

och sjukvård när det gäller omsorg och relationella kompetenser. Trots att det är svårt att 

avgöra vilka faktorer som påverkar och styr dagens specialistvård, är det tydligt att den 

traditionella omsorgen som varit sjuksköterskeprofessionens grund håller på att förändras 

(Scott, 2007; Jonsdottir, Litchfield & Pharris, 2004). Redan på 1960-talet ansåg Travelbee 

(1964) att sjuksköterskeprofessionens traditionella värdegrund höll på att försvinna. Dagens 
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specialistvård vittnar om att sjuksköterskans relationella roll och omsorgs kompetens inte 

värderas i varken utbildning eller i samhällets ögon. De traditionella värdegrunden tycks ha 

ersatts med tekniska och instrumentella kunskaper i svansen av ett rådande medicinskt 

paradigm. Utifrån Travelbees omvårdnadsteori om mellanmänskligt möte med den lidande 

människan skulle ett sådant vårdande kunna betraktas som en utopi i dagens moderna 

ambulanssjukvård.  

5.1.7 Framtidens ambulanssjukvård och demografisk samhällsförändring 

Vetenskapliga studier har kritiserat hur ambulanssjukvårdens resurser används i samhället. 

Utifrån medicinska bedömningar anser ambulanspersonal och läkare att ett övervägande antal 

prehospitala patienter inte är i behov av ambulanssjukvård (Ek et al, 2013; Hauswald & 

Jambrosic, 2004). Det behövs bättre kriterier för hur ambulansresurser med avancerad 

akutsjukvård ska användas i samhället (Hjälte et al., 2007). Ahl med medarbetare (2006) 

beskriver en annan ståndpunkt i debatten och menar att patienter som tillkallar ambulans inte 

endast kan bedömas efter sitt medicinska tillstånd utan måste även betraktas utifrån sina 

individuella upplevelser och situation. Med en framtida ökad äldre befolkning i samhället 

(Statistiska Centralbyrån, 2015) kommer ambulanssjukvårdens roll att förändras menar 

Nyström & Herlitz (2009). Ambulanssjuksköterskans bedömningar av äldre patienter bör 

inkludera förståelse av fysiska, emotionella och sociala förändringar hos individen (Ahl et al., 

2006). Studiens resultat tyder på att när ambulanssjuksköterskan beaktar sin egen sårbarhet i 

relation till patienten resulterar det i förståelse för denna. Utifrån den ökade förståelse för 

patienten med en mer holistisk bedömning kan patienten hänvisas till rätt vårdnivå och inte 

belasta hälso- och sjukvården på felaktigt sätt, samt få ett bättre stöd då som informanterna i 

denna studie beskriver. I framtiden kan det tänkas att ambulanssjuksköterskans bedömningar 

av patienter kommer få en allt större betydelse i takt med demografiska förändringar i 

samhället, vilket kommer ställa andra krav på ambulanssjuksköterskans kompetens som 

kommer omfatta andra delar än medicinsk akutsjukvård, något som även Nyström och Herlitz 

(2009) siar om.     

 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet angående urval och arbetsprocess diskuteras utifrån Gubas (1981) 

kriterier: credibility (giltighet), dependability, (reliabilitet) och transferability 

(generaliserbarhet). Det finns varierande vetenskapliga aspekter och tolkningar av Gubas 
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kriterier och begreppet trustworthiness (trovärdighet) som relaterat till kvalitativa studier med 

innehållsanalys, Graneheim och Lundman (2003) skriver att oavsett en sådan variation bör 

Gubas (1981) kriterier betraktas i beroende av varandra och inte åtskilda.  

 

 

Till studien användes en kvalitativ design och fenomenologisk ansats. Metodvalen gjordes 

utifrån studiens syfte. En kvalitativ metod valdes då författarna hade för avsikt att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser, en sådan metod avser att söka människors subjektiva 

upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012; Polit & Beck, 2008). Den 

fenomenologiska ansatsen motiverades utifrån studiens existentialistiska utgångspunkt där 

begreppet sårbarhet betraktades som ett mänskligt grundvillkor (Henriksen & Vetlesen, 2013; 

Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008), således föll begreppet under Dahlbergs (1997) definition 

av ett fenomen. Studiens existentialistiska utgångspunkt förankras även Van Manen (1984) 

som betraktar den fenomenologiska forskningens främsta syfte att söka efter vad det innebär 

att var människa, utifrån människors livsvärld och vardagliga upplevelser. Författarna valde 

utifrån den fenomenologiska ansatsen en halvstrukturerad livsvärldsintervju för inhämtning av 

material. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) har en sådan intervjuform inspirerats av 

fenomenologin och avser att belysa beskrivningar utifrån intervjudeltagarens livsvärld, för att 

tolka innehållet av det specifika fenomenet som är avsett att undersökas. För intervjuer där 

målet är att upprätta en reflektiv dialog är en ostrukturerad intervju att föredra och 

intervjuarens uppgift blir att kultivera en produktiv dialog som förankras i fenomenet 

(Dahlberg et al., 2008). Vid bearbetning och analysering av datamaterialet användes Burnards 

innehållsanalys. Burnard (1991) beskriver att innehållsanalysen kan med fördel användas 

inom kvalitativ omvårdnadsforskning där halvstrukturerade intervjuer utförts och 

transkriberats. Författarna anser att studiens metodologiska val är väl motiverat till studiens 

syfte och styrker således studiens giltighet.  

 

För att nå presumtiva informanter som hade intresse för studiens fenomenologiska ämnesval 

och viljan till att delta i studien valde författarna ett strategiskt urval även kallat frivilligt 

urval. Urvalsmetoden används när forskaren vill få frivilliga informanter som har specifika 

upplevelser (Polit & Beck, 2008). Utifrån studiens existentialistiska utgångspunkt förutsatte 

författarna att samtliga ambulanssjuksköterskor upplevt fenomenet. Risken vid ett sådant 
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förfarande var att gå miste om informanter som inte hade intresse för studien men som skulle 

kunnat bidra till en bredare bild av fenomenet. I studieresultat visade det sig att informanterna 

hade det relativt svårt att beskriva fenomenet, vilket gör det svårt att bedöma trovärdigheten i 

relation till studiens existentialistiska utgångspunkt. Författarna utgick ifrån den etiska 

grunden i ambulanssjuksköterskornas profession som vilar i sårbarhet och bedömde att 

informanterna skulle kunna resonera kring fenomenet med egna upplevelser. Resultatet visade 

möjligen annorlunda vilket kan ifrågasätta studiens giltighet. Författarna anser att 

informanternas svårigheter med att förklara fenomenet som en del av resultatet och diskuterar 

detta i resultatdiskussionen. Hur detta resultat påverkar studiens giltighet är svår att bedöma 

eftersom studiens kvalitativa ansats bygger på informanternas subjektiva upplevelser utan 

absoluta sanningar (Henricson & Billhult, 2012). Författarna anser dock att studiens varierade 

resultat visar på att urvalsmetoden inte minskade representativiteten i urvalsgruppen, vilket 

styrker studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003).   

 

För att få en större variation av fenomenet fastställdes det generösa inklusionskriterier. 

Författarna eftersträvade mångfald hos informanter gällande kön, ålder och livserfarenhet 

(Polit & Beck, 2008). I studien deltog åtta ambulanssjuksköterskor, informanterna var fyra 

män och fyra kvinnor som var mellan 25-55 år. Yrkeserfarenheten som specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska var mellan 2 och 8 år. Ingen ambulanssjuksköterska blev nekad till att 

delta i studien. En intervju föll bort som provintervju. Författarna ansåg att variation av 

informanter föll ut väl utan aktiv styrning och mångfalden styrker studiens trovärdighet enligt 

Graneheim och Lundman (2003). Författarna diskuterade urvalets representativitet till den 

kontextuella ambulanssjukvården som var mansdominerad, författarna ansåg att studiens 

fenomenologiska syfte motiverade mångfalden i urvalet.  

 

Målbilden för intervjukontexten modifierades under urvalsprocessen på grund av att för få 

ambulanssjuksköterskor anmälde sitt intresse för studien. Således beslöt författarna att ändra 

förutsättningarna för intervjuerna till att utföra dem under arbetstid. Sådan förutsättning tog 

således bort möjligheter till att informanterna bar privat klädsel samt annan intervjuplats än 

den respektive ambulansverksamheten erbjöd. God effekt av förändrad intervjukontext sågs i 

ett större intresse att delta i studien under efterföljande informationsträffar. Det kan tänkas att 

studieresultat varit annorlunda om intervjuerna utförts utanför arbetstid och i privatklädsel då 

informanterna kunnat distansera sig från påverkningsbara faktorer som arbetsplatskultur och 
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professionell förhållningssätt. Schusters (2006) avhandling visar på att ett professionellt 

förhållningssätt kan undantrycka känslor hos sjuksköterskor. Stress för att även få avbryta 

intervjun på grund av uttryckning kan ha påverkat djupet i informanternas utsagor genom att 

informanten inte kunna slappna av och fått tillräckligt utrymme för reflektion, för att minska 

sådan risk individanpassades tidpunkten för varje intervju efter informantens önskemål. Två 

informanter intervjuades i privata kläder och utanför arbetstid enligt egna önskemål. 

Författarna upplevde ingen signifikant skillnad i intervjutid eller innehåll i jämförelse med 

övriga intervjuer som utfördes under arbetstid. En och samma intervjuplats hade varit 

önskvärt för att öka studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2003), av praktiska och 

tidsbegränsande skäl fanns det ingen möjlighet för detta. Författarna prioriterade 

informanternas deltagande och önskemål, därför fick intervjukontexten anpassas till rådande 

förutsättningar. Detta kan ha påverkat studiens resultat men på vilket sätt är svårt att påvisa.  

 

Författarna valde att ha en och samma intervjuare under samtliga intervjuer. Valet gjordes då 

intervjuaren hade tidigare intervjuerfarenheter vid kvalitativa intervjustudier. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver att det är ett hantverk att utföra intervjuer av god kvalité och att 

det är genom träning i rollen som intervjuare som goda resultat uppnås. Efter varje intervju 

diskuterade intervjuaren och observatören i syfte att förbättra intervjuarens roll. Genom att ha 

en och samma intervjuare stärkte studiens trovärdighet. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 18 och 41 minuter, författarna upplevde att vid analyseringsprocessen skilde inte de 

långa intervjuerna ifrån de korta, vilket Kvale och Brinkman (2014) styrker genom att 

beskriva att tidsaspekten i en intervju inte behöver värdera dess innehåll.    

 

Polit och Beck (2008) beskriver att forskaren har en aktiv roll och ett flexibelt förhållningssätt 

till forskningsprocessen vid kvalitativa studier. Således kan studiens reliabilitet diskuteras i 

relation till författarnas förförståelse om fenomenet som förändras över tid (Polit & Beck, 

2008). Dynamiken mellan öppenhet och förförståelse är en del av kvalitativ 

forskningsprocessen. Det finns en risk att resultatet endast bekräftar författarnas tidigare 

förförståelse om denna inte medvetenhetsgörs (Dahlberg et al., 2008). För att minska risken 

av inverkan av författarnas förförståelse och dess föränderlighet på intervjuerna diskuterades 

en sådan risk regelbundet i syfte att medvetandegöra och tygla författarnas förförståelse. 

Vidare ställdes samtliga frågor i den ostrukturerade intervjuguiden till varje informant för att 

säkerhetsställa en likartad intervjuplattform. Författarna anser att studiens resultat öppnade 
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upp nya aspekter av fenomenet vilket tyder på att författarna förhållningssätt till sin 

förförståelse upprätthöll en öppenhet till fenomenet.    

 

Under analysprocessen reducerade författarna Burnards 14-stegs innehållsanalys på grund av 

studiens tidsåtgång genom att stryka steg sex och elva. Burnard (1991) beskriver att 

innehållsanalysen måste anpassas efter studiens förutsättningar och stegen skall inte betraktas 

som oföränderliga. Då både steg sex och elva styrker studiens giltighet (Burnard, 1991) fanns 

en risk för att minska sanningsenligheten i studiens när dessa steg föll bort. Författarna ansåg 

att bådas delaktighet under bearbetnings- och analysprocessen kompenserade denna risk med 

investigators triangulation vilket ökade studiens giltighet, ett sådant förfaringssätt minskar 

risken för författarnas inverkan av förförståelse och tolkningar (Polis & Beck, 2008). Likaså 

menar Granheim och Lundman (2003) att studiens giltighet stärks om författarna analyserar 

data separat och därefter diskuterar respektive kategorisering sinsemellan för att nå en 

samstämmighet i slutgiltigt resultat och citering. Författarna anser att det hade varit önskvärt 

att låta informanterna bekräfta eller dementera slutgiltig kategoriseringslista utifrån egen 

citering för att stärka studiens giltighet ytterligare men på grund av studiens tidsåtgång 

utfördes inte en sådan procedur.   

 

Utifrån studiens existentialistiska utgångspunkt bedömer författarna att transferabiliteten av 

studiens resultat är hög till andra populationer. En sådan bedömning styrks med att liknande 

fenomenologiska studier har genomförts inom omvårdnadsvetenskapen (Thorup et al, 2012; 

Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2011). I jämförelse mellan resultaten kan ett flertal likheter 

utläsas vilket styrker studiens transferabilitet. De variationer som föreligger skulle kunna 

relateras till den specifika population och dess kontext som studien har undersökt. 

 

Studiens etiska överväganden gjordes med vägledning av Northern Nurses´ Federations 

(2003) etiska rekommendationer. Kravet om information och samtycke uppfylldes när 

verksamhetschefen skriftligt godkände studiens utförande. Studiens frivilliga urvalsmetod 

genomfördes enligt autonomiprincipen. Informanterna erhöll både skriftlig och muntlig 

information om studien (bilaga 2) och godkände ett frivilligt deltagande genom att skriftligt 

samtycke (bilaga 3). Under intervjuerna upplevde både intervjuaren och observatören att inga 

starkare känslouttryck eller obehag uttrycktes hos informanterna, vilket tyder på att 
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informanternas integritet inte kränktes. Genom att utföra både en orientering och uppföljning i 

anslutning till intervjuerna ansåg författarna att risken för att informanten ska känna sig 

utelämnad minskade (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

5.3 Slutsats  

Studiens resultat visar att ambulanssjuksköterskornas sårbarhet skildras som ett emotionellt 

tillstånd som uppstår oförutsägbart och ofrivilligt till specifika patientsituationer. 

Ambulanssjuksköterskans möte med patienten berörde således en existentiell mänsklig 

dimension. Sårbarhet kunde leda till ett äkta möte som gav stöd åt patienten men som 

betraktades som påfrestande. Detta resulterade i en moralisk ambivalens, där 

ambulanssjuksköterskan pendlade mellan ett professionellt och personligt förhållningssätt till 

patienten. Genom att vara professionell kunde ambulanssjuksköterskorna distansera sig ifrån 

att vara sårbara. Sårbarhet påverkade omhändertagandet av patienterna och kunde upplevas 

som en börda som påverkade ambulanssjuksköterskorna både på och utanför arbetet. Slutligen 

visar studien att ambulanssjuksköterskorna inte betraktade sårbarhet som ett ömsesidigt 

existentiellt grundvillkor i mötet med patienten.  

 

Författarna anser att studier om ambulanssjuksköterskans värderingar och etiska 

förhållningssätt gentemot patienten bör utredas vidare utifrån ett omvårdnadsperspektiv, samt 

vilken syn ambulanssjuksköterskan har på sin profession och vilka konsekvenser ett sådant 

synsätt får för ambulanssjukvården och den prehospitala patienten. Ambulanssjuksköterskans 

personliga upplevelser och dess påverkan på dennes hälsa och patientmötet är även något som 

framtida forskning bör lägga fokus på.  
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Bilaga 1.  
 
Intervjuguide  
 
Kön:           Ålder:      Yrkeserfarenhet som ambulanssjuksköterska: 
      

• Hur länge har du arbetat som allmän sjuksköterska respektive ambulanssjuksköterska? 
 

• Vad är sårbarhet för dig?  
 

• Beskriv en eller flera situationer du upplevt dig sårbar i yrket som 
ambulanssjuksköterska (i mötet med patienten)?  
 

• På vilket sätt upplever du dig sårbar i relation till patienten?  
 

• Vilka känslor associerar du till att vara sårbar?  
 

• Vilken betydelse har sårbarheten i mötet med patienten?  
 

• Vilka konsekvenser får sårbarheten för dig och patienten?  
 

• Reflekterar du över din sårbarhet i yrket som ambulanssjuksköterska?  

 

• Vilken betydelse har sårbarhet för ambulanssjuksköterskans profession?  
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 Bilaga 2.  
 
Informationsbrev: Ambulanssjuksköterskans upplevelse av sårbarhet i 
relation till patienten 
 
Studieansvariga studenter:   Uppsala universitet, institutionen för   
Joakim Lind     folkhälso- och vårdvetenskap 
Mats Sundqvist   
 
E-post:     Utbildning: Specialist- 
jockelind@msn.com   programmet inom ambulans- 
mats-sundqvist@hotmail.com  sjukvård 
 
Härmed tillfrågas du som ambulanssjuksköterska om att delta i en kvalitativ intervjustudie. 
Studien utförs på magisternivå och är en del av specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård.     
 

Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av sårbarhet i 
relation till patienten. I det dagliga arbetet möter ambulanssjuksköterskan etiska konflikter 
och tar beslut som påverkar patienten på olika sätt. Enligt ambulanssjuksköterskans 
kompetensbeskrivning skall ett etiskt förhållningssätt anammas. I omvårdnadslitteratur 
beskrivs det att den etiska betydelsen förankras i människors sårbarhet och är ett grundvillkor 
för att vara människa. Tidigare studier inom ambulanssjukvård har fokuserat på patientens 
sårbarhet, i denna studie avser vi istället att belysa vilken upplevelse ambulanssjuksköterskan 
har av sårbarhet.  

 
Datainsamling kommer ske med enskilda intervjuer som spelas in. Antalet intervjudeltagare 
kommer att vara 6-8 ambulanssjuksköterskor. Tidsåtgången för intervjun beräknas vara 20-30 
minuter. Tid och plats för intervjun görs i samråd med dig som väljer att delta i studien. 
Största möjliga konfidentialitet kommer att eftersträvas då inga namn eller personuppgifter 
kommer att omnämnas under intervjun. Tillgång till det inspelade materialet kommer endast 
studieansvariga ha samt att intervjumaterialet kommer avidentifieras. Materialet kommer att 
förstöras efter studiens publicering.   

 
Att medverka i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan under 
studiens gång. Under informationsmötet tar vi dina kontaktuppgifter och kontaktar dig senare 
för överenskommelse av tid och plats för intervjun. Om du önskar mer information angående 
studien eller har andra frågor som inte framgick under informationsmötet var vänlig kontakta 
ansvariga för studien.  

 
Med vänliga hälsningar, Joakim och Mats 
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Bilaga 3.  
 

Skriftligt samtycke  
 
Jag har erhållit skriftlig och muntlig information om studiens genomförande. Att delta i 
studien är frivilligt och jag kan när som helst avbryta min medverkan under studiens gång 
utan att förklara orsak.  
 

Härmed lämnar jag mitt samtycke om att delta i denna studie. 
 

 

 

Namnteckning    Datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


