
 

Örebro universitet   
Handelshögskolan   
Företagsekonomi C, Uppsats  
Handledare: Kerstin Nilsson  
Examinator: Owe L. Johansson 
VT 2017 
2017-06-02  
 
 
 
 
 
 

 
 

Hur skapar arbetsteam mening?  
- En studie av det vardagliga arbetet på en 

ambulansavdelning  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
Hanna Andersson 940914 

Cornelia Ljungberg 950621  
 



 

Förord 
 
Vi skulle vilja rikta ett tack till de som varit med och påverkat genomförandet av denna 

studie. Tack till ambulansavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro och de personer som 

ställde upp för intervju. Vi uppskattar att ni tog er tid att bidra med empiriskt material för vårt 

arbete. Vi skulle även vilja tacka vår handledare och kursansvariga Kerstin Nilsson som varit 

ett stöd och delat med sig av kloka rekommendationer för det befintliga arbetet.   

 

Hanna Andersson 
Cornelia Ljungberg  
 
  
  
   



 

 
Abstract  
 
The team of the ambulance department daily need to make decisions regarding what kind of 

care their patients need. Deciding what kind of care the patient needs can be problematic. 

Sensemaking affects organization’s work by facilitating staff decision-making and furthur 

actions. Through sensemaking, the ambulance staff get an increased understanding of the 

everyday situations, which in turn leads to reduced uncertainty and incomprehension 

regarding decisions about a patient's furthur care. 
  

The purpose of this study is to describe how team in the ambulance department work with 

sensemaking in their daily work. In the execution of the study, eight people at the ambulance 

department at the University Hospital in Örebro was interviewed. The criterion for the 

selected respondents was that they need to have the authority to make decisions regarding the 

patients and that they work in teams. The empirical material from the interview was analyzed 

with the theory of sensemaking and teamwork. The study finds that the team of the ambulance 

department creates meaning through a multiple activities in the daily work of the 

organization, both routinely and voluntary. They create meaning through the theory properties 

identity and identification, retrospectiv, act, social, ongoing, cues and plausibility. These can 

be affected by the theory factors commitment, argumentation, expectation and manipulation. 

This study contributes to an increased understanding of sensemaking in everyday situations 

for organizations characterized by a complex environment. The ambulance department at the 

University Hospital in Örebro can take note of this study and get a better understanding of 

how sensemaking in their business has been before and how they can develop this, which 

leads to a practical contribution. 

 

Keywords: sensemaking, teamwork, team, daily work, daily situation, ambulance department. 

  



 

Sammanfattning 

Ambulansavdelningens arbetsteam behöver dagligen fatta beslut angående vilken typ av vård 

en patient behöver. Att fatta beslut gällande vilken typ av vård som är bäst för patienten kan 

vara problematiskt. Meningsskapandet påverkar organisationens arbete genom att det kan 

underlätta personalens beslutfattande och fortsatta agerande. Genom meningsskapande får 

ambulanspersonalen en ökad förståelse för de vardagliga situationerna, vilket i sin tur leder 

till att osäkerhet och oförståelse kring beslut om en patientens fortsatta vård minskar. 

 

Syftet för studien är att beskriva hur arbetsteam skapar mening i det vardagliga arbetet på en 

ambulansavdelning. I genomförandet av studien blev åtta personer på ambulansavdelningen 

på Universitetssjukhuset i Örebro intervjuade.  Kriteriet för alla utvalda intervjupersoner var 

att de behöver ha befogenhet att ta beslut gällande patienterna och arbeta i team. Det 

empiriska materialet analyseras utifrån teorier inom meningsskapande och teamwork. Studien 

konstaterar att ambulansavdelningens arbetsteam skapar mening genom ett flertal aktiviteter 

inom verksamhetens vardagliga arbete, både genom rutiner och frivilligt. De skapar mening 

genom teorins egenskaper identitet och identifiering, retrospektiv, agerande, social, pågående 

process, uppfattning av cues och rimlighet. Dessa egenskaper blir påverkade av de 

meningsskapande faktorerna engagemang, argumentation och förväntningar. Denna studie 

bidrar med en ökad förståelse för meningsskapande inom vardagliga situationer för 

organisationer som präglas av en komplex miljö. 

Ambulansavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro kan ta del av denna studie och få en 

ökad förståelse för hur meningsskapandet i deras verksamhet varit tidigare och hur de kan 

utveckla detta, vilket leder till ett praktiskt bidrag. 

 
 

Nyckelord: meningsskapande, teamwork, arbetsteam, vardagligt arbete, vardagliga 

situationer, ambulansavdelning. 
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Begreppslista  
 
Nedanstående lista innehåller begrepp från uppsatsen som behöver förklaras för att få en 
tydligare uppfattning om innebörden. 
  

Begrepp Förklaring 

Meningsskapande En teori inom organisationsläran som innefattar att skapa mening. 
Det centrala är att skapa en förståelse för en situation och erhålla 
nya erfarenheter. Det genom teorins egenskaper och faktorer.  
 

Cue Engelskt begrepp inom den meningsskapande teorin, som innebär 
uppfattning av en avvikande händelse, dvs. en situation som inte 
följer det normala mönstret.  

Vardagligt arbete Innefattar organisationens rutiner som används i den vardagliga 
verksamheten. Dessa situationer kan ses som väntade i kontrast mot 
oväntade situationer.  

Oväntad händelse En händelse som individen ännu inte har förståelse för. Det kan 
innebära situationer som verksamheten inte räknat med utifrån de 
vardagliga rutinerna. 

Teamwork Ett arbetssätt som innefattar att individerna är i interaktion med 
varandra i team.  

Arbetsteam Vårdverksamheter arbetar med teamwork. Ett arbetsteam innebär 
således ett team inom vårdverksamheten.   
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet redogör för studiens bakgrund och problematik, vilket 
resulterar i studiens syfte samt frågeställningar  
 

1.1. Bakgrund 

Vid terrorattentatet i Sverige 7 april 2017 gick Danderyds sjukhus i Stockholm in i 

katastrofläge. I samband med det beslutade personalen att skicka hem en man som sökt vård 

på grund av nacksmärtor. Personen avled senare, vilket kan bero på beslutet som togs. 

(Dagens Nyheter, 2017) Sjukvården och dess personal behöver även ta beslut och agera vid 

situationer som inte anses som kris, det vill säga vardagliga situationer. Dagens Nyheter 

publicerade år 2016 en händelse, där personalen tog beslut att skicka hem en sexårig flicka 

som hade feber, smärtor och dubbelseende. Personalens beslut resulterade att hon dog några 

dagar senare (Dagens Nyheter, 2016).  

 

Meningsskapande är väl applicerbart på sjukvården (Ahmad, Ferlie & Atun, 2012), då de 

anställda inom sjukvården ständigt behöver hantera situationer genom att fatta beslut som kan 

vara avgörande för patienters hälsa och liv (Asik-Dizdar & Esen, 2016; Ahmad, Ferlie & 

Atun, 2012; Leykym, Chessar & Lanham, 2015; SBU, 2010). Utifrån det beskrivna fallet 

ovan (Dagens Nyheter, 2016) kan en av dessa situationer vara att en flicka är sjuk och 

behöver vård. Personalen inom sjukvården behöver då fatta beslut om de fortsatta åtgärderna 

för vård av patienten. Därav är beslutfattandet en viktig del i det fortsatta agerandet för att 

hantera en situation (Jönsson & Stannegård, 2010; Ahmad, Ferlie & Atun, 2012; Weick, 

1995).  

 

Sjukvården innefattar bland annat akutvård, som enligt Socialstyrelsens definition utgörs av 

bland annat ambulansvård (Nationalencyklopedin, 2017). Ambulanspersonalens behöver 

dagligen åka ut på utryckning som de får från SOS-alarm (SOS-alarm, 2017). Personalen 

arbetar tillsammans, i arbetsteam, för att på bästa sätt hjälpa patienten (Suserud, 2016). 

Fernandez, Kozlowski, Shapiro & Salas (2008) definierar teamwork med ett antal 

grundprinciper. Utifrån en av grundprinciperna ska ett arbetsteam bestå av individer med 

olika egenskaper och erfarenheter. Interaktion kan ses som processer inom en verksamhet där 

individerna arbetar i team och genom detta influeras av varandra. Det möjliggör en 
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sammanbindning av tillgängliga resurser såsom kompetenser och kunskaper, vilket 

underlättar det fortsatta agerandet inom arbetet. 

 

När individer är i interaktion med varandra i arbetsteam kan det enligt Weick (1995) påverka 

verksamhetens meningsskapande utifrån teorins egenskaper och faktorer. Egenskaperna i 

teorin innefattar identitet och identifiering, retrospektiv, pågående process, agerande, 

uppfattning av cues, socialt samt rimlighet, medan faktorerna är argumentation, förväntningar, 

engagemang och manipulation. Meningsskapande inom sjukvården har i tidigare forskning 

mestadels baserats på oväntade situationer, såsom krissituationer (Ahmad, Ferlie & Atun, 

2012). Däremot anser Leykum, Chesser och Lanham (2015) att meningsskapande även kan 

appliceras på vardagliga situationer inom sjukvården. Det utifrån att medarbetarna behöver ha 

förståelse för situationer gällande patienter, för att kunna ta beslut.  

 

Genom meningsskapandet kan medarbetarna inom en verksamhet få förståelse för en situation 

genom att skapa sig en helhetsbild över vad som sker (Weick, 1995). När en händelse 

inträffar skapas en förklaring med hjälp av meningsskapande, det genom att kartlägga 

situationen och skapa en förståelse över vad som har hänt, varför det hände och vilka åtgärder 

som kan vidtas (Ahmad, Ferlie & Atun, 2012; Pye, 2005). Detta kan individen göra med hjälp 

av frågor som ”vad händer här?” och ”vad gör jag härnäst?” (Weick, 1995). Genom det kan 

verksamheten uppnå mening och skapa förståelse för situationer som sker (Weick, 1995; 

Jönsson & Stannegård, 2010; Maitlis & Christianson, 2014).  

1.2. Problemdiskussion 

I tidigare forskning har meningsskapande i vardagliga situationer inte blivit lika utforskat som 

forskningen kring oväntade krissituationer (Ahmad, Ferlie & Atun, 2012). När en situation 

inträffar kan individer med hjälp av de meningsskapande egenskaper och faktorer bilda en 

förståelse för situationen, vilket resulterar i nya lärdomar som kan nyttjas i framtida 

situationer (Weick, 1995; Pye, 2005; Leykum, Chesser & Lanham, 2015). Det innebär att 

meningsskapandet är av väsentligt för vardagliga situationer i en verksamhet (Leykum, 

Chesser & Lanham, 2015).  

  

Meningsskapandet i verksamhetens vardagliga arbete kan vara till hjälp när individer skall 

skapa sig en uppfattning och ta beslut (Leykum, Chesser & Lanham, 2015), vilket sedan 
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resulterar i hantering av situationen (Asik-Dizdar & Esen, 2016). Det vardagliga arbetet på en 

ambulansavdelning innefattar ett flertal rutiner som bland annat utryckning från SOS-alarm 

(SOS-alarm, 2017). Vid utryckning behöver arbetsteamet skapar sig en uppfattning om 

situationen gällande patienten, för att kunna ta beslut som leder till rätt vårdbehandling 

(Suserud, 2016). Det vardagliga arbetet innefattar således rutiner som bland annat att ställa 

diagnos på patienterna och behandla med korrekt medicinering. Det kan vara komplicerat för 

vårdpersonalen att få en uppfattning om situationen och ta beslut gällande patienter (Asik-

Dizdar & Esen, 2016), därför är meningsskapandet viktigt för verksamheter som sjukvården 

(Ahmad, Ferlie & Atun, 2012).  

 

Ett arbete i team är enligt Fernandez m.fl. (2008) av vikt, då det möjliggör ett gemensamt 

nyttjande av kompetenser och egenskaper som finns hos individer inom en verksamhet, vilket 

kan underlätta processer i arbetet. Om verksamheten inte arbetar med teamwork finns det risk 

att organisationen mister möjlighet att ta del av de mänskliga resurserna som finns 

tillgängliga. Teamwork är därför en viktig del av en verksamhets arbete (Fernandez m.fl., 

2008) och är av stor betydelse för meningsskapandet i en verksamhet då individerna kan 

influeras av varandra genom interaktion (Jönsson & Stannegård, 2010; Weick, 1995). I en 

verksamhet kan interaktion leda till argumentation, förväntningar, manipulation och 

engagemang som enligt Weick (1995) leder till meningsskapande. Om medarbetarna har olika 

åsikter och inte förstår varandras beslut kan en verksamhet riskera att präglas av oförståelse. 

Meningsskapande kan leda till förståelse över beslut och agerande, vilket innebär att det kan 

vara av relevans för en verksamhet. (Weick, 1995) 
  
Utifrån ovanstående problemdiskussion är det relevant att studera meningsskapandet i en 

ambulansavdelnings vardagliga situationer, utifrån ett perspektiv av verksamhetens 

arbetsteam. 

1.3. Syfte 

Studien syftar till att beskriva och öka förståelsen för meningsskapandet i vardagliga 

situationer på en ambulansavdelning. Det i ett perspektiv ur ambulansavdelningens 

arbetsteam.  

1.4. Frågeställning  

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats. 
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• Hur skapar ambulansavdelningens arbetsteam mening i det vardagliga arbetet? 

 
• Vilka meningsskapande egenskaper och faktorer är centrala för verksamheten? 
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2. Referensram och teori 

 
Detta kapitel redogör för de teorier som har använts i studien. Kapitlet ger även en 

beskrivning av sjukvården och ambulansavdelningen som verksamhet. Avslutningsvis 

presenteras studiens analysmodell. 

 

2.1. Inledning 

Studien använder sig av teorier för meningsskapandet och teamwork, vilket behandlar de 

centrala delar för denna studie. Först ger kapitlet en generell beskrivning av meningsskapande 

och därefter presenteras meningsskapande i verksamheter. Den meningsskapande teorin 

beskrivs utifrån Weick (1995) då han introducerade meningsskapande i organisationsstudier 

och anses fortfarande relevant. Däremot presenteras meningsskapandet med stöd av ett flertal 

forskare. Meningsskapandet beskrivs utifrån teorins egenskaper och faktorer. Andra delen av 

detta kapitel innefattar en beskrivning av sjukvården och ambulansavdelningen som 

verksamhet. Slutligen presenteras teorin om teamwork utifrån ett antal grundprinciper.  

2.2. Meningsskapande 

Meningsskapande kan ses som ett svårfångat och brett område. Kärnan av teorin innefattar att 

skapa mening och förståelse för situationer som individen ännu inte har en uppfattning om 

(Weick, 1995; Jönsson & Stannegård, 2010; Maitlis & Christianson, 2014), vilket leder till att 

individer kan ta del av nya erfarenheter (Weick, 1995). Processen bidrar till förståelse över de 

beslut och agerande som individen genomför vid en viss situation. Individen får således en 

uppfattning om situationer och kan lättare hantera dessa (Weick, 1995). Meningsskapandet 

innefattar följaktligen ett samband mellan individens tanke och agerande (Weick, Sutcliffe & 

Obstfeld, 2005).  

2.2.1. Meningsskapande inom verksamheter 

Vid meningsskapande inom verksamheter är det nödvändigt att individen tar hänsyn till 

organisationens referensramar, individens egna och dennes medarbetares åsikter, tolkningar 

samt kommunikationen dem emellan (Weick, 1995; Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).  
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I verksamheter sker meningsskapandet genom att individerna på arbetsplatsen är i interaktion 

med varandra (Weick, 1995; Leykum, Chesser & Lanham, 2014). Det innebär således att 

individerna behöver ta hänsyn till varandra vid beslutsfattande och genomförande, då 

medarbetarna kan ha olika åsikter gällande beslut och agerande i en verksamhet. Om 

medarbetarna har olika åsikter och inte förstår varandras beslut kan en verksamhet riskera att 

präglas av oförståelse. Meningsskapande kan leda till förståelse över beslut och agerande, 

vilket innebär att det kan vara av relevans för en verksamhet.  (Weick, 1995) 

2.3. Meningsskapande egenskaper 

Nedan förklaras meningsskapande utifrån de karaktäristiska drag som Weick (1995) 

presenterar. Meningsskapande förklaras utifrån sju egenskaper. Dessa är (1) identitet och 

identifiering, (2) Retrospektiv, (3) Pågående process, (4) Agerande, (5) Uppfattning av cues, 

(6) Socialt, samt (7) Rimlighet. För förståelsen av meningsskapande skall dessa egenskaper 

utgå från varandra och nyttjas tillsammans (Weick, 1995).  

 

Identitet och identifiering 

I den meningsskapande processen behöver individen först och främst identifiera situationen 

utifrån sin identitet. Identifiering kan konstrueras utifrån den personliga identiteten eller 

utifrån organisationsidentiteten (Weick, 1995; Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005). Individen 

skall utefter sin identitet kartlägga situationen (Weick, 1995; Ahmad, Ferlie & Atun, 2012; 

Pye, 2005), vilket den kan göra genom att ställa frågor, en sådan fråga kan exempelvis vara 

”vad händer här”. Kartläggningen leder sedan vidare till individens agerande. Beroende på 

hur individen identifierar sig själv kan agerandet av situationen påverkas. Förändras 

situationen kan även individens egna identifiering komma att förändras, vilket ännu en gång 

påverkar individens handlande. (Weick, 1995) 

 

Retrospektiv 

Kartläggning av en situation sker retrospektivt, vilket innebär att individen ser tillbaka på en 

situation som uppstått (Weick, 1995; Ahmad, Ferlie & Atun, 2012; Pye, 2005). Individer kan 

uppfatta situationer på olika sätt, som innebär att tidpunkten för den retrospektiva 

kartläggningen är av stor vikt för meningsskapandet (Weick, 1995). 
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Pågående process 

Meningsskapande är en pågående process vilket grundar sig i att individer konstant är 

medskapare till deras omgivning, som innebär att individer både kan påverka och bli 

påverkade av besluten för situationerna. Meningsskapandet är således en ständig process som 

påverkas av de meningsskapande egenskaperna och faktorerna. (Weick, 1995) 

  

Agerande  

Den pågående processen präglas av att individer ständigt tar beslut och agerar vid situationer. 

Individens agerande grundas utifrån de tidigare stegen av den meningsskapande processen. 

(Weick, 1995; Thiel, Bagdasarov, Harkrider, Johnson & Mumford, 2012) Individens agerande 

påverkas även av individens uppfattning av händelsen, tidigare erfarenheter och 

förväntningar. Individen kan även påverkas av andra medarbetare i verksamheten (Weick, 

1995; Thiel m.fl., 2012; Leykum, Chesser & Lanham, 2015) och verksamhetens 

referensramar samt mål (Weick, 1995). 

  

Uppfattning av cues 

Individer kan uppmärksamma när en situation inte följer det vanliga mönstret. En “cue” 

innebär således uppfattning av en avvikande händelse (Weick, 1995, Weick, Sutcliffe & 

Obstfeld, 2005; Leykum, Chesser & Lanham, 2015). När individen retrospektivt kartlägger 

situationen kan individen uppfatta olika cues. Genom dessa cues kan individen få en 

uppfattning om vad som hänt och därefter fatta beslut samt agera. Således är uppfattning av 

cues av väsentlighet för meningsskapandet (Weick, 1995; Weick, Sutcliffe & Obstfeld, 2005). 

 

Socialt 

Den sociala egenskapen i den meningsskapande processen innefattar social interaktion. Denna 

egenskap består av informationsutbyte, kommunikation och berättelser inom organisationen. 

Kommunikation och informationsutbyte i organisationen är av vikt då det kan leda till att 

individerna inom organisationen arbetar mot gemensamma mål (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 

2005). Det är även av vikt då det kan påverka individers agerande. Därför bör kommunikation 

inom organisationen ses som en kontinuerlig process som skapar mening för situationer. 

Berättelser inom organisationer är också av vikt för att de kan påverka individens uppfattning 

av organisationen och de referensramar, normer samt värderingar som organisationen består 

av, vilket i sin tur påverkar meningsskapandet. (Weick, 1995) 
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Rimlighet 

Meningsskapande behöver inte grundas i vad som är eller anses vara sant. Det kan vara 

besvärligt att finna någon form av exakthet vid en situation. Det för att individer högst troligt 

har olika uppfattningar om vad som har hänt. Därför bör individerna besluta och agera vid 

situationer utifrån vad som är rimligt. Kan det leda till råd vid agerandet och 

meningsskapande bör man utgå från det. (Weick, 1995) 

2.4. Påverkande faktorer 

De sju egenskaperna bildar en process i sex steg (1) En situation kräver en förklaring, (2) 

Försöker finna cues som tyder på en förklaring, (3) En rimlig förklaring uppstår, (4) 

Förklaringen sprids via kommunikation, (5) Förklaringen kan nå acceptans, (6) Konsensus 

över situationen inträffar. Dock utesluts inte alternativa förklaringar. (Weick, 1995) 

 

De sju egenskaper som beskrivits ovan drivs av fyra faktorer. Dessa faktorer är (1) 

Argumentation, (2) Förväntningar, (3) Engagemang och (4) Manipulation (Weick, 1995), och 

presenteras nedan.   

  

Argumentation 

Argumentation kan ses som en faktor utifrån den sociala egenskapen av meningsskapandet. 

Det på grund av att individens argumentation antingen kan bestridas eller accepteras av andra 

individer. Vid en argumentation kan även nya infallsvinklar och argument framföras. Det 

innebär att individerna som är i interaktion med varandra skapar ett verktyg till 

meningsskapande. (Weick, 1995) 

  

Förväntningar 

Individens förväntningar påverkar meningsskapande, vilket kan ses som ett filter. Filtret 

påverkar vilken information som uppfattas som viktigt av individen och därmed tas fram som 

en cue. Genom att förväntningar påverkar individens uppfattning av situationen, både genom 

retrospektiv och uppfattning av cues, kan det även påverka individens agerande. (Weick, 

1995) 
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Engagemang 

Engagemang är en faktor som påverkar meningsskapandet genom att en individ fokuserar på, 

och har ett stort engagemang för ett specifikt handlande. Engagemang på arbetsplatsen kan 

bidra till meningsskapande hos medarbetarna. Det kan få flera att vilja engagera sig vilket då 

påverkar agerandet och meningsskapandet. (Weick, 1995) 

 

Manipulation 

Denna faktor har sin utgångspunkt i individens agerande, precis som engagemang. Vid 

manipulation har individen fokus på ett flertal handlingar, som grundas i att något behöver 

förändras. Denna förändring kan komma att ske genom manipulation. Vid manipulation 

behöver individen få med sig anhängare till den givna handlingen. Det leder till att språket är 

en central del av denna faktor. (Weick, 1995) 

2.5. Meningsskapande i vardagliga situationer 

Leykum, Chesser och Lanham (2015) beskriver att meningsskapande kan ske inom 

verksamhetens vardagliga situationer. Vårdpersonalen behöver i deras vardagliga arbete ge 

patienterna vård genom diagnostisering och behandling. De behöver även vara 

uppmärksamma på eventuella komplikationer och förändringar gällande patienterna. 

Meningsskapande inom vardagliga situationer sker genom den ovan beskrivna processen av 

meningsskapande, vilket leder till att vårdpersonalen kan dra slutsatser av situationen och 

därefter agera. 

 

“In healthcare, sensemaking occurs at the organizational level, but also in the 

context of delivering care to individual patients. Through sensemaking, we 

assimilate data and contextual cues to reach conclusions that allow us to act. “ 

(Leykum, Chesser & Lanham, 2015 s. 1821). 

 

Skapandet av mening inom en vårdverksamhets vardagliga arbete kan vara av vikt då det 

finns möjligheter att det leder till en ökad förståelse hos vårdpersonalen för deras patienter. 

Meningsskapande kan även leda till att personalen får en förståelse för verksamhetens 

referensramar och resurser. Det leder i sin tur till att vårdpersonalen kan hantera patienterna 
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på ett mer effektivt sätt utifrån de resurser som verksamheten besitter (Leykum, Chesser & 

Lanham, 2015). 

 

2.6. Vårdverksamhet 

Vårdverksamheter beskrivs ofta utifrån en decentraliserad struktur, vilket innebär att vården 

som organisation kan ses som självständig, där de anställda har möjlighet att ta beslut utan att 

rådgöra med någon högre upp i organisationen (Furåker & Berntsson, 2003). Medarbetarna 

arbetar i team för att lära av varandras kompetenser samt för att öka patientsäkerheten. Det 

resulterar även i att de har ett gemensamt ansvar för ett antal patienter. (Islamoska, Nilsson, 

Sjöström & Willman, 2009). 

 

Definitionen av vårdverksamheter av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innebär att 

verksamheter skall bistå med åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

skador samt sjukdomar. Definitionen innefattar även sjuktransporter och omhändertagande av 

personer som avlidit. Utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är målet för 

vårdorganisationer att uppnå en god hälsa samt att vård skall ske på lika villkor för hela 

befolkningen. (Sveriges Riksdag, 2017) För att nå detta mål anser Socialstyrelsen (2017) att 

det krävs en tydlig ansvar- och arbetsfördelning och övergripande styrning samt ledning. 

Landsting, regioner och kommuner betraktas utifrån lagen som huvudman och har som aktör 

ett ansvar för att erbjuda god vård, vårdgivare har ett ansvar över organisationen medan 

verksamhetschef eller arbetsledande chef har ansvar över en specifik vårdverksamhet. 

 

Lagstiftningen beskriver hur organisationen och arbetsuppgifterna inom denna skall utföras, 

därmed beskriver inte lagen vem som får göra vad inom organisationen. Patientsäkervård 

innefattar att vårdpersonalen har rätt utbildning, vilket kan bevisas genom att personalen är 

legitimerad för de arbetsuppgifter som de utför. De flesta arbetsuppgifter kan utföras av all 

vårdpersonal och vem som gör dessa arbetsuppgifter bestäms av verksamhetschefen eller 

arbetsledande chefen. Vissa arbetsuppgifter är däremot särskilt reglerat, vilket innebär att 

utförandet endast får genomföras av personer som innehar rätt yrkesroll och därmed rätt 

kompetens. (Socialstyrelsen, 2017) 
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Arbetsuppgiften att ställa diagnos på patienter är inte en särskild reglerad arbetsuppgift, vilket 

innebär att all vårdpersonal kan utföra detta (Socialstyrelsen, 2017). Att ställa en diagnos på 

en patient kan ses som en utgångspunkt för det fortsatta vårdarbetet, vilket innebär att det kan 

vara av stor vikt vid beslut för patientens fortsatta vård. En arbetsuppgift som är särskilt 

reglerad är användning och utlämnande av medicintekniska produkter, vilket behandlar eller 

lindrar patientens funktionshinder eller sjukdom. För att handskas med detta innebär det att 

individen behöver rätt kompetens och kunskap om produktens funktion och hur den skall 

hanteras. Personen skall även förstå riskerna för patienten vid användandet av medicinen. 

(Socialstyrelsen, 2017) 

2.6.1. Ambulansavdelning som verksamhet 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) definieras 

prehospital akutsjukvård som ”omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus.” Det innebär att ambulanssjukvård är i enlighet med 

definitionen av prehospital akutvård. Ambulanssjukvård definieras som ”hälso- och sjukvård 

som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” (SOSFS 

2009:10). Islamoska m.fl. (2009) beskriver att personal i en vårdverksamhet arbetar i team, 

ambulansavdelningen präglas därmed av detta arbetssätt och lär sig av varandras kunskaper. 

 

Personer som kontaktar SOS-alarm kan vara svårt sjuka medan andra inte behöver lika akut 

hjälp (SBU, 2010). För att ta reda på hur situationen ser ut för patienten behöver SOS-alarm 

snabbt ta reda på svar från patienten. SOS-operatören ställer rutinmässiga frågor som ”vad 

har hänt?”, ”var behövs hjälpen?” och ”vilket telefonnummer ringer du ifrån?”. Vid skador 

behöver även SOS-operatören ställa frågor om skadan eller patientens tillstånd. De kan fråga 

om patienten är medvetslös, var den befinner sig och patientens namn, kön samt ålder. Dessa 

olika frågor leder till ett beslut om SOS-alarm väljer att skicka ut en ambulans. Ambulans 

används när patienten är i behov av bårtransport, medicinsk bedömning eller utrustning eller 

om patienten behöver vård i samband med transporten. (SOS-alarm, 2017) 

 

Det är larmcentralen som tar beslut om personen är i behov av en ambulans, därefter bedöms 

ärendet efter hur brådskande personen behöver få hjälp. Det bedöms utifrån en skala av 

prioritering. De olika prioriteringar som ambulansen går efter, är uppdelade i fyra stycken. 

Prioritering 1 är den högsta graden och innebär att situationen är akut livshotande i antingen 
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symtom eller olycksfall. Prioritering 2 innebär att situationen är akut men utan livshotande 

symtom. Prioritering 3 innefattar övriga ambulansuppdrag medan prioritering 4 består av 

uppdrag som inte behöver tillsyn eller personal som har medicinsk kompetens under 

transporten. Prioritering 4 kan utföras av ett annat fordon än ambulans.  (SOS-alarm, 2017)  

 

När ambulansen kommer till platsen möter arbetsteamet patienten. Det är då av vikt för 

teamet att skapa sig en uppfattning om situationen gällande patienten för att på bästa sätt ge 

den vård som situationen kräver (Suserud, 2016). Vårdpersonal inom akutsjukvård är tvungna 

att arbeta sakenligt men även tillräckligt snabbt, således behöver akutvården vara 

välorganiserad för att klara av de uppdrag de står inför (SBU, 2010). För att kunna ge 

patienten en god vård och utföra arbetet snabbt kräver det att sjukhusets olika avdelningar 

samarbetar. SOS-alarm, ambulansavdelning, akutmottagning samt vårdcentraler är alla i 

samarbete med varandra. (Wikström, 2006) 

2.7. Teamwork 

Fernandez m.fl. (2008) definierar teamwork utifrån följande grundprinciper. (1) Team bör 

utgörs av minst två eller fler individer, (2) Individerna som utgör ett team bör vara engagerade 

gentemot de gemensamma målen som existerar, (3) De ska även vara en del av ett större 

organisatoriskt system, dvs. vara en del av en organisation, (4) Teamet bör utgöras av 

individer som har olika egenskaper, roller och skyldigheter, (5) De ska även fatta beslut och 

samordna olika typer av arbetsuppdrag för att kunna uppnå mål. (6) Slutligen ska de uppvisa 

en ömsesidig relation där alla parterna är lika beroende av varandra samt respektera mål och 

resultat av andras arbete. 

 

Processer kan ses som interaktioner mellan de olika medlemmarna i teamet som binder 

samman alla tillgängliga resurser inom en organisation, för att på så sätt lösa olika uppgifter. 

Processer formar grunden för gemensam kompetens, kunskap, färdighet och attityd inom 

teamet. (Fernandez m.fl. 2008) Teamet arbetar även efter uppsatta mål, som visar på vilket 

arbete som bör utföras och formar även grunden för tilldelade arbetsroller i gruppen. På så sätt 

fastslås en struktur och behovet av samordning för att kunna uppnå målen för teamet. 

(Fernandez m.fl. 2008) 

2.8. Analysmodell 
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Referensramen och studiens teorier utgör nedanstående analysmodell, som kommer att 

användas som stöd för att analysera studiens empiriska material. Ambulansavdelningens 

vardagliga situationer är utgångsläget i modellen. Verksamhetens vardagliga situationer 

innebär att personalen behöver arbeta i team. Teamwork definieras i denna studie utifrån 

Fernandez m.fl. (2008), som beskriver definitionen utifrån sex olika grundprinciper som har 

en inverkan på teamwork. Det är utgångspunkten för att analysera om ambulansavdelningen 

arbetar i enlighet med teorin för teamwork. 

 

Studien syftar därefter att studera hur arbetsteamen i ambulansavdelningen skapar mening i de 

vardagliga situationerna. Resultaten kommer att analyseras med de meningsskapande 

egenskaperna och faktorerna, där samtliga egenskaper kommer att studeras och analyseras. 

Därför är begreppen identitet och identifiering, retrospektiv, pågående, agerande, uppfattning 

av cues, socialt samt rimlighet av stor väsentlighet. Egenskaperna kan i sin tur bli påverkade 

av faktorer. Därför kommer även argumentation, förväntningar, engagemang och 

manipulation att analyseras. Egenskaperna och faktorerna, det vill säga meningsskapandet 

leder därefter till att mening uppstår. Det innebär att förståelse för situationen har uppnåtts 

och individerna kan ta lärdom av detta. Efter att mening och förståelse för situationen har 

uppnåtts påverkar det i sin tur de vardagliga situationerna, vilket leder till en förståelse inom 

verksamheten. Denna modell är kontinuerlig då situationer ständigt uppstår i 

ambulansavdelningens verksamhet.  
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Figur 1, analysmodell 
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3. Metod 

Detta kapitel redogör studiens metodval och tillvägagångssätt. Avslutningsvis framförs en 

reflektion över de val som gjorts under arbetets gång. 
 

3.1. Metodval 

Studien utgår från en kvalitativ ansats med intervjuer som insamlingsmetod. Det för att få en 

större insikt om hur intervjupersonerna uppfattar och beskriver deras verklighet, vilket är i 

enlighet med Fejes och Thornberg (2009) samt Ryen (2011). Även Bryman och Bell (2014) 

beskriver intervjuer som en insamlingsmetod där man har möjlighet att få en förståelse över 

intervjupersonernas sociala verklighet och hur de uppfattar denna. Intervjuer är enligt Nyberg 

och Tidström (2012) en bra metod om man önskar att få ett genomgripande kvalitativt 

material. Studiens frågeställning innefattar att studera hur ambulansavdelningens arbetsteam 

skapar mening och vilka egenskaper samt faktorer som är centralt för verksamheten. Nyberg 

och Tidström (2012) redogör att studier med hur som frågeord oftast antar en kvalitativ 

ansats. En av studiens frågeställning använder sig av hur som frågeord. Denna beskrivning 

leder till att kvalitativ metod anses vara den mest lämpade metoden för detta arbete. 

3.2. Datainsamling 

Studiens datainsamling baseras på studiens metodval och insamlingsmetod. Intervjuerna 

konstruerades på ett semistrukturerat sätt. Det innebär att intervjun består av specifika frågor, 

men intervjupersonen har möjlighet att utforma svaret på ett eget sätt (Bryman & Bell, 

2014).  Semistrukturerad intervju var att föredra, för att intervjupersonerna har frihet att 

formulera sina svar, även om intervjufrågorna är väl strukturerade. Genom att använda sig av 

semistrukturerad intervju följde intervjufrågorna en specifik ordning. Däremot fanns det 

möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonerna, som innebar att resultatet av intervjun 

blev tydligare. Följdfrågor var av stor väsentlighet i de fall intervjupersonerna uppfattade 

frågorna på ett annorlunda sätt än vad som var tanken, då fanns det möjlighet att förtydliga 

frågan genom att ställa en följdfråga. 

 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (Bilaga 2). Den användes under intervjuerna 

för att strukturera upp genomförandet med specifika frågor, vilket är i enlighet med av 
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Bryman och Bells (2014) beskrivning av det semistrukturerade sättet. Intervjuguiden består av 

tre olika teman som behandlas i varje intervju. Dessa teman är framtagna för att vara säker på 

att samtliga delar av analysmodellen berörs. Intervjuguiden är formulerad på ett lättförståeligt 

sätt utan teoretiska begrepp, för att ambulansavdelningens arbetsteam enkelt skulle kunna 

uppfatta vad intervjufrågan innebar. I intervjuguiden är frågorna av öppen karaktär, för att 

intervjupersonerna skulle formulera svar med egna ord och inte bli styrda till att svara på ett 

speciellt sätt (Bryman & Bell, 2011). Genom att använda frågor av en öppen karaktär fanns 

det en förhoppning om att denna typ av frågor skulle leda till ett mer djupgående kvalitativt 

resultat och få en mer tydlig bild av intervjupersonernas uppfattning.  

3.3. Urval 

Det första urvalet i denna studie baseras på sjukvården inom offentlig sektor i Örebro. Det för 

att studiens teorier är väl applicerbart på sjukvård som verksamhet. Den geografiska 

avgränsningen gav möjligheter till att vara flexibla och ha personliga möten med 

intervjupersonerna. Utifrån sjukvården inom offentlig sektor och den geografiska 

avgränsningen gjordes ett urval av intervjupersoner. Detta urval är i enlighet med Bryman och 

Bells (2014) definition av målinriktat urval. Det innebär att intervjupersonerna är utvalda efter 

väsentlig erfarenhet (Bryman & Bell, 2014). Således riktades urvalet till att endast finna 

intervjupersoner som har erfarenhet av att arbeta i team och har befogenhet att ta beslut 

angående patienter i deras vardagliga arbete. Att först basera ett urval angående verksamheten 

och därefter urvalskriterier för intervjupersonerna inom verksamheten är i enlighet med Ryen 

(2001), Esaiasson, Gillijam, Oscarsson, Towns och Wängnuerud (2017) samt Bryman och 

Bell (2014). Dessa urval är också i enlighet med studiens syfte. Intervjupersonerna blev 

framtagna utifrån dessa kriterier och den geografiska avgränsningen. Utfallet resulterade i att 

samtliga intervjupersoner är anställda på ambulansavdelningen på Universitetssjukhuset i 

Örebro. Däremot har intervjupersonerna olika befogenheter och erfarenhet, vilket visas nedan.  

 

Intervjuperson 1: Kvinna, sjuksköterska på ambulansen, arbetat med akutvård i 9 år.  

 

Intervjuperson 2: Man, undersköterska på ambulansen, arbetat med akutvård i 2 år. 

 

Intervjuperson 3: Man, sjukvårdare på ambulansen, arbetat med akutvård i 41 år.  
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Intervjuperson 4: Kvinna, specialistsjuksköterska på ambulansen, arbetat med akutvård i 7 år. 

 

Intervjuperson 5: Man, specialistsjuksköterska på ambulansen, arbetat med akutvård i 10 år. 

 

Intervjuperson 6: Man, sjuksköterska på ambulansen, arbetat med akutvård i 33 år. 

 

Intervjuperson 7: Man, narkossköterska 50 procent på ambulansen och 50 procent på 

operation, arbetat med akutvård i 23 år.  

 

Intervjuperson 8: Man, sjuksköterska på ambulansen, arbetat med akutvården i 39 år.  

 

De olika intervjupersonerna är anställda som undersköterska, sjukvårdare, sjuksköterska, 

specialistsjuksköterska och narkossköterska. Det innebär att de har olika befogenheter på 

ambulansavdelningen, men samtliga intervjupersoner uppnår studiens urvalskriterier. Utifrån 

informationen om intervjupersonerna är det en relativt stor spridning på deras erfarenhet inom 

akutvården. Intervjupersonerna har som minst 2 års erfarenhet upp till 41 års erfarenhet av 

akutvård. Det empiriska materialet kan ha påverkats av att de har olika befogenheter och 

arbetat inom akutvården olika lång tid, intervjupersonernas svar kan således blivit influerat av 

detta. Däremot anses inte detta vara något problem, utan endast en del av deras verksamhet 

och vardag. Vilket leder till att intervjupersonernas personliga respons på frågorna är av 

väsentlighet. 

3.4. Forskningsetiska överväganden  

Vid utförandet av studien betraktades ett flertal forskningsetiska aspekter. Det innebär att 

studien tar hänsyn till intervjupersonerna och det empiriska materialet som de bidrog med 

(Bryman & Bell, 2014; Ryen, 2001; Esaiasson m.fl., 2017). Samtliga intervjupersoner blev 

informerade av dessa forskningsetiska överväganden och i samband med intervjuförfrågan 

fick de skriftlig information om studiens syfte (Bilaga 1). Det för att de skulle bli medvetna 

om vad de deltog i. Därefter fick intervjupersonerna skriftlig information om innehållet av 

intervjun (Bilaga 2), denna information upprepades även vid genomförandet. Det för att med 

säkerhet veta att intervjupersonerna tagit del av informationen. Detta tillvägagångssättet är i 

enlighet med informationskravet (Bryman & Bell, 2014).  
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I samband med intervjun blev intervjupersonerna informerade om att de har möjlighet att 

avbryta intervjun eller avstå att svara på en specifik fråga, för att intervjun är frivillig. 

Intervjuerna inleddes först efter en tillåtelse från intervjupersonen, för att intervjupersonen 

skall vara medveten när intervjun börjar, vilket är i enlighet med samtyckeskravet (Bryman & 

Bell, 2014; Esaiasson m.fl., 2017).  

 

Den information som intervjupersonerna berättade om sig själva hanteras på ett varsamt sätt. 

Det i enlighet med konfidentialitetskravet (Bryman & Bell, 2014), vilket innebär att endast 

den information som är relevant för studiens syfte presenteras. Därför benämns inte 

intervjupersonerna med deras namn. Under intervjun blev intervjupersonerna även 

informerade om att det som de framför under intervjun kommer endast vara material för 

denna studie. Det är i enlighet med Bryman och Bells (2014) definition av nyttjandekravet.  

3.5. Tillvägagångssätt 

Arbetet började med en diskussion om studien skulle rikta sig till hela sjukvårdsverksamheten 

eller endast ett fåtal avdelningar inom sjukvården.  Diskussionen mynnade ut i att rikta sig till 

hela vårdverksamheten, för att ha en större möjlighet att nå intervjupersoner som uppfyller 

urvalskriterierna inom den geografiska avgränsningen. Efter att dessa beslut tagits 

kontaktades verksamhetschefen för att få ett godkännande, vilket sedan resulterade i att vi fick 

möjlighet att skicka ut information till avdelningscheferna. De vidarebefordrade i sin tur 

informationen till deras anställda. Informationen skickades ut via ett mail (Bilaga 1) där vi 

presenterade oss som studenter på Örebro Universitet. I detta mail fanns det även information 

om syftet med arbetet och vilka vi sökte för intervju. Dock resulterade detta i ett lågt antal 

svar, som medförde att vi endast riktade in oss att få kontakt med en av avdelningarna inom 

sjukvården.  

 

Tillslut fick vi kontakt med avdelningschefen på ambulansavdelningen på 

Universitetssjukhuset i Örebro och de var intresserade att delta. Efter kontakt med deras 

avdelningschef bokades tid för att spendera en dag i deras avdelning, vilket resulterade i att 

personalen på ambulansen kunde delta i intervjun när de befann sig på stationen. Detta 

arbetssätt gynnade denna studie då det gav ett större deltagande än vad mailutskicket ledde 

till. Däremot var samtliga intervjuer under samma dag, vilket kan ha medfört att intervjuerna 

blev påverkade varandra och det fanns risk att vi inte var lika uppmärksamma vid den sista 
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intervjun i kontrast mot första. Efter genomförandet av intervjuerna valde vi dock att ta en 

kort paus för att bibehålla energi till samtliga intervjuer.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum i anslutning med ambulanspersonalens 

arbetsrum. Varje intervju pågick i 30 minuter och då besvarades 9 frågor. Innan intervjun 

inleddes informerades intervjupersonerna om de forskningsetiska överväganden som denna 

studie antagit. I samband med detta blev de även tillfrågade om det var okej att spela in 

intervjun. Samtliga intervjupersoner tog del av studiens forskningsetiska överväganden och 

gav oss tillåtelse att banda intervjun. Efter intervjuerna diskuterades innehållet och 

reflektioner antecknades, det för att få en god förståelse för vad intervjupersonerna delat med 

sig. 

3.6. Operationalisering 

I intervjuerna fick de som deltog först ge svar på bakgrundsfrågor, som innefattar deras 

befattning i verksamheten och hur länge de arbetat med akutvård. Dessa frågor utformades för 

att få en god uppfattning om intervjupersonernas befogenhet och erfarenhet i verksamheten. 

Genom detta kunde det säkerställas att de uppfyllde urvalskriterierna för studien.  

 

Intervjuerna har sin grund i studiens analysmodell och frågorna utformades utifrån framtagna 

teman. Dessa teman berör de meningsskapande egenskaperna och faktorerna samt de olika 

grundprinciperna för teamwork, det i enlighet med Weick (1995) och Fernandez m.fl. (2008). 

Dessa teman konstruerades till en intervjuguide (Bilaga 2).  

 

Första temat för intervjuerna innefattar ”vardagliga situationer på ambulansavdelning” och 

tar upp frågor om meningsskapande i ambulansavdelningens vardagliga situationer. Första 

frågan betraktar ambulansavdelningens rutiner. Det för att bilda en uppfattning om hur en 

vardag ser ut inom verksamheten. Andra frågan fokuserar på hur en beslutande process 

förekommer i deras vardagliga arbete. I detta tema berörs Weicks (1995) meningsskapande 

egenskaper och ett flertal faktorer. De faktorer som berörs är engagemang, förväntningar och 

argumentation.  

 

Andra temat kallas för ”ambulansavdelning som verksamhet” och tar upp ytterligare 

egenskaper i teorin för meningsskapande. Den tredje frågan i intervjun handlar om 
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uppföljning och utvärdering. Vilket kan kopplas samman med meningsskapande egenskapen 

retrospektiv (Weick, 1995). Nästa fråga fokuserar på hur informationsutbytet sker på 

arbetsplatsen. Det i enlighet med Weicks (1995) förklaring av den sociala egenskapen, där 

informationsutbyte och kommunikation är en central del. Fråga fem och sex innefattar hur 

åsikter mottas och om det finns tydliga mål på arbetsplatsen samt om de gemensamt strävar 

efter dessa mål. Frågan angående åsikterna på arbetsplatsen leder till den sociala egenskapen i 

den meningsskapande teorin, men även till faktorerna argumentation, engagemang och 

eventuellt manipulation. Frågan om tydliga mål och om de eftersträvar de gemensamt berör 

mestadels Fernandez m.fl. (2008) grundprinciper för teamwork. Det för att de ska vara 

engagerade mot samma mål och uppvisa en ömsesidig relation där respekt är en viktig faktor. 

Verksamhetens mål kan även kopplas samman med Weicks (1995) förklaring av den sociala 

egenskapen. Det för att berättelser inom verksamheten kan leda till en uppfattning om 

organisationens mål.  

 

Sista temat, ‘Arbetsteam’’ berör främst Fernandez m.fl. (2008) grundprinciper om teamwork. 

Det för att kartlägga huruvida ambulansavdelningen arbetar i team utifrån Fernandez m.fl. 

(2008) definition. I förklaringen till analysmodellen är det de vardagliga situationerna på 

arbetsplatsen som leder till att personalen bör arbeta i team. Det är därför detta tema berörs 

först nu. Däremot var intervjupersonerna medvetna om urvalskriteriet, att de ska arbeta i 

team. Fråga sju berör att ett team bör utgöras av individer som har olika egenskaper, roller 

och skyldigheter, vilket är en grundprincip av Fernandez m.fl. (2008). Frågan därpå berör 

samordning av arbetsuppdrag, vilket är i enlighet med en grundprincip (Fernandez, m.fl., 

2008). Sista frågan kartlägger om det finns en ömsesidig relation mellan individerna på 

arbetsplatsen. Det i enlighet med den sistnämnda grundprincipen om teamwork (Fernandez 

m.fl., 2008)  

3.7. Analysmetod 

Analysen av studiens kvalitativa data framställs genom fem olika steg, vilket innefattar 

sammanställning, demontering, remontering, tolkning och slutsatser. Det första steget 

innefattar att sammanställa det empiriska materialet. (Yin, 2013; Esaiasson m.fl., 2017) Det 

utfördes genom transkribering. Detta arbetssätt valdes för att det fanns ett intresse om vad 

intervjupersonen sa och hur denna formulerade sig, det i enlighet med Bryman och Bell 

(2014). Genom detta skapas en möjlighet att utföra en mer noggrann analys, vilket i sin tur 
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leder till en förbättring av tolkning i analysen (Bryman & Bell, 2014). Det empiriska 

materialet blev därmed systematiskt ordnat, vilket leder till en starkare analys (Yin, 2013). 

För att ha en god uppfattning om det empiriska materialet granskades transkriberingen ett 

flertal gånger. Det tillvägagångssättet leder till en uppfattning över vilka intervjusvar som var 

framträdande (Yin, 2013). Det transkriberade materialet blev sedan organiserat i en enhetlig 

form. Organiseringen bestod av uppmärksammade uttryck som konstaterar det centrala i det 

empiriska materialet (Yin, 2013), vilket är en början på en tolkningsram (Esaiasson m.fl., 

2017).  

 

Steg två innefattar demontering av det empiriska materialet (Yin, 2013). Demonteringen av 

det empiriska materialet framställs utan kodning. Det empiriska materialet kommer att 

analyseras som en helhet. Det genom en struktur av studiens intervjuguide (Bilaga 2) och med 

hjälp av studiens analysmodell och teorierna om meningsskapande samt teamwork. Analysen 

blir därmed en strukturerad sammanfattning utifrån de olika temana i intervjuguiden. 

Remontering av det empiriska materialet är enligt Yin (2003) det tredje steget. Vid denna del 

av analysen påbörjade processen med att ställa frågor om det som framkommit under steg två. 

Enligt Yin (2013) är det av väsentlighet att ställa frågor för att kunna se ett möjligt mönster i 

det empiriska materialet. Efter processen med remontering var tolkningsramen färdigställd. 

 

Det näst sista steget i analysen innefattar arbetet med tolkning av det empiriska materialet. 

Denna del är till för att analysen skall skapa förståelse för studiens syfte. Den typ av tolkning 

som används i analysen är beskrivande tolkning. Den valdes för att det empiriska materialet 

utgjordes av intervjuer, vilket är av väsentlighet för beskrivande tolkning (Yin, 2013). 

Slutligen når analysen den femte fasen som enligt Yin (2013) är slutsatser. Däremot ingår inte 

slutsatser i analysavsnittet i denna studie, utan det presenteras enskilt. Slutsatserna utgår från 

studiens empiriska material och tolkning i analysen. 

3.8. Trovärdighet och äkthet 

Det finns två alternativa kriterier för en bedömning av kvalitativ undersökning, vilket är 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2014). Dessa två faktorer har använts i denna studie 

för att kunna bemöta en kritisk bedömning. 
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Trovärdighet delas in i ett flertal faktorer, dessa är tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmering, 

vilket säkerställer trovärdigheten (Bryman & Bell, 2014).  Faktorn för tillförlitlighet innebär 

att det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet, vilket kan leda till att 

trovärdigheten misstros. I de fall är det upp till forskarna att skapa en beskrivning som sedan 

avgör hur acceptabel den sociala verkligheten bör vara i andras ögon (Bryman & Bell, 2014). 

För att med säkerhet veta att verkligheten blivit korrekt återspeglad rapporterades resultatet 

till intervjupersonerna på ambulanspersonalen. Vilket innebär att de har möjlighet att anmärka 

om beskrivningen är felaktig.  

 

Faktorn för pålitlighet är att anta ett kritiskt synsätt vid ett forskningsarbete (Bryman & Bell, 

2014). Studien har löpande valt att anamma detta kritiska synsätt genom en fullständig 

redogörelse av de olika faserna i studiens process. Faktorn för konfirmering har haft en stor 

roll för detta arbete, genom hur utförandet och slutsatserna upprättats. Under arbetet har vi 

varit medvetna om att personliga värderingar kan influera studien. Däremot har vi aktivt 

försökt att agera med god tro för att undvika dessa influenser, det för att Bryman och Bell 

(2014) poängterar att detta kan påverka trovärdigheten negativt.  

 

Vidare kan studiens äkthet bedömas, det utifrån ett antal kriterier (Bryman & Bell, 2014). Ett 

kriterium behandlar huruvida studien ger en rättvis bild av de åsikter som framfördes av 

personerna som deltog i intervjuer. Efter intervjuerna utfördes en transkribering för att 

säkerställa att intervjupersonernas åsikter inte förvrängs utifrån en otillräcklig minnesbild. På 

så sätt skapades en möjlighet att gå tillbaka och kontrollera intervjumaterialet efter avslutad 

intervju, vilket leder till att intervjupersonernas åsikter återges korrekt i studien.  

3.9. Metodreflektion  

Insamlingen av det empiriska materialet i denna studie baseras utefter kvalitativa intervjuer. I 

denna studie genomfördes sju stycken kvalitativa intervjuer där åtta intervjupersoner deltog. 

Dessa intervjuer utfördes på samma dag för att det var då intervjupersonerna hade möjlighet 

att delta. Det kan ha påverkat intervjuernas kvalitet genom att det fanns risk att fokus för 

personerna som intervjuade var bättre vid första intervjun än vid sista. Ambitionen för de 

kvalitativa intervjuerna var att intervjupersonerna skulle delta och bli intervjuade en åt 

gången. Dock önskade ett arbetsteam om två personer att ha intervjun tillsammans, vilket 

godkändes. Däremot kan intervjupersonerna ha påverkat varandras svar och därmed resultatet 
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av studien. Dessa personer hade dock olika befogenheter och svarade på frågorna utifrån 

deras erfarenhet och kunskaper, därav antas det att intervjun ändå är tillförlitlig för studien.  

 

Det empiriska materialet av de sju kvalitativa intervjuerna transkriberades. Det 

tillvägagångssättet var tidskrävande, men även av väsentlighet då det tillför trovärdighet för 

den framtagna empirin och även en starkare analys. De åtta intervjupersonerna reflekterar 

endast en liten del av undersökningen och en generalisering av hur vårdorganisationer arbetar 

kan därmed inte göras. För att tillföra något på allmän nivå behöver intervjupersonerna vara 

fler. Däremot är denna studie av vikt för att skapa reflektioner och nya tankesätt över arbetet 

med teamwork och meningsskapande inom ambulansavdelningens vardagliga arbete. Det 

empiriska materialet anses därför vara tillräckligt för att kunna analysera och tillgodose 

studiens syfte.  

 

Intervjuer ansågs vara det mest tillförlitliga i en studie med meningsskapande. Det till följd av 

att intervjupersonerna kunde beskriva sina tankar och resonemang. Om studien istället 

undersökts av kvalitativ observation hade intervjupersonerna troligtvis inte uttalat sig om 

deras tankar och resonemang. Däremot skulle denna studie få högre tillförlitlighet om de 

kvalitativa intervjuerna kompletterats med kvalitativ observation. Det hade mynnat ut i en 

mer komplett bild över hur arbetsteamen i ambulansavdelningen arbetar med skapandet av 

mening i det vardagliga arbetet.   

 

Tillvägagångssättet med kvalitativa intervjuer innebar vissa svårigheter. Det var svårt att få 

tag i ett flertal intervjupersoner, vilket mynnade ut i en reflektion över andra kvalitativa 

insamlingsmetoder. Reflektionen resulterade i att intervjupersonerna på ambulansavdelningen 

även fick möjligheten att skriftligt svara på intervjufrågorna. Däremot fanns det en nackdel 

med det tillvägagångssättet. Det fanns möjlighet att frågor och svar tolkades fel av både 

intervjupersoner och intervjuare samt att det inte fanns utrymme för följdfrågor. Därför gav vi 

endast denna möjligheten till de som inte hade tillfälle att ställa upp för intervju. I slutändan 

nyttjades inte denna möjlighet, utan åtta intervjupersoner var med och bidrog genom 

kvalitativa intervjuer.  

 

Urvalet och därmed intervjupersonerna bestod av sex män och två kvinnor, vilket innebär att 

det manliga könet var av majoritet. Inför urvalet fanns det en förhoppning om att ha en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor. Dock är det inte av vikt i denna studies syfte då 
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undersökningen inte är utifrån ett genus- eller jämställdhetsperspektiv. Däremot kan det haft 

inflytande på det empiriska materialet till följd av intervjupersonernas identitet, då det är en 

av egenskaperna för meningsskapande.  
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4. Empiri 

Detta kapitel redogör studiens resultat. Kapitlet följer de tre teman som var framtagna för 

intervjuguiden (Bilaga 2). De olika temana presenteras separat och innefattar 

ambulansavdelningens vardagliga situationer, ambulansavdelningen som verksamhet och 

slutligen arbetsteam. 

4.1. Tema 1: Vardagliga situationer på ambulansavdelningen  

Enligt samtliga intervjupersoner innefattar en arbetsdag av uppsatta rutiner, vilket innebär att 

man löser av det arbetsteam som arbetat passet innan och i samband med det får man 

information om bilen samt om något speciellt har hänt under deras arbetspass. Därefter 

undersöker man bilen för att få en överblick om att all utrustning finns och att allt fungerar 

som det ska. Börjar man sitt arbetspass på morgonen har avdelningen ett driftmöte. Ett fåtal 

intervjupersoner påpekade att de även blåser i alkoholmätare innan de påbörjar arbetspasset. 

När de rutinmässiga arbetsuppgifterna är avklarade kan arbetspasset innehålla ett stort antal 

utryckningslarm eller ett fåtal. Är det ett relativt få utryckningar kan de anställda arbeta med 

sidouppdrag, vilket bland annat innefattar att läsa mail och kontrollera att tidigare journaler är 

uppdaterade. De kan även utföra de uppgifter som är kopplade till arbetsteamets bil, vilket 

kan innebära att arbetsteamet har hand om köket i avdelningen eller akutgaraget. 

Nedanstående citat visar på att ambulansavdelningen präglas av vardagliga rutiner och 

därefter är arbetspasset med utryckningar oklart.  

 

“Efter man tar emot sökaren är arbetspasset oklart” (Intervjuperson 1) 

 

“Förutom patienten ska allt vara förberett” (Intervjuperson 7) 

 

Agerande från utryckning till vård  

På ambulansavdelningen behöver de anställda ständigt arbeta med utryckningslarm och enligt 

samtliga intervjupersoner är bröstsmärtor ett vanligt alarm. Vidare beskriver 

intervjupersonerna de beslut och agerande som arbetsteamen handskas med från utryckning 

till vård.  Genom SOS-alarm får arbetsteamet en utryckning via en sökning, där bröstsmärtor 

innefattar ett prio 1 larm. I samband med att SOS-alarm kontaktar arbetsteamet mottar de 

även information om patienten, vilket innefattar dennes händelseförlopp och var patienten 
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befinner sig samt vägen dit. Informationen om patienten innefattar personnummer och 

tidigare sjukdomar eller skador. Händelseförloppet inkluderar en upplysning om vad som har 

hänt med patienten. Utifrån informationen från SOS-alarm påpekar samtliga intervjupersoner 

att arbetsteamet bildar en uppfattning om vad som bör göras och vilken väg som är snabbast 

till patienten. En av intervjupersonerna påpekar att man även behöver förbereda sig på om det 

finns någon möjlig hotbild i området. Däremot är samtliga eniga med att informationen från 

SOS-alarm inte behöver stämma överens med vad som faktiskt skett med patienten och vad 

de skall göra.  

 

‘’Jag försöker att inte skapa mig en för stor bild av vad som har skrivits” ... ’’På 

väg ut gör man den lilla uppfattning man kan’’ (Intervjuperson 5) 

  

‘’Sedan får man ha ett öppet sinne, det kan vara något helt annat än vad SOS 

meddelar” (Intervjuperson, 7) 

 

‘’Går in i alla situationer som att det kan vara vad som helst’’ (Intervjuperson 6) 

 

“Man ser varje situation som ny. Däremot tar man hjälp av sina erfarenheter för 

att skapa en trygghet” (Intervjuperson 8) 

 

Samtliga intervjupersoner berättar att de arbetar två personer i ambulansen. Den person som 

kör ambulansen har ansvar över kommunikation med andra enheter, kontroll av patientens 

generella välmående och hjälper sin kollega med patienten. Den person som inte kör 

ambulansen innehar patientansvaret. Det innebär att man har ansvaret för vården av patienten 

och behöver därför göra en intervju med denna, för att på bäst sätt bilda en uppfattning av 

situationen. Vem som gör vad i ambulansen sker genom rutin, “varannan utryckning kör man 

och varannan utryckning vårdar man” (Intervjuperson 2). Däremot kan ansvarsområdena se 

olika ut beroende på vilken kollega man arbetar med, det för att ett arbetsteam kan besitta 

olika kunskaper och befogenheter.  

 

På plats behöver arbetsteamet skapa sig en uppfattning om vad som skett. Stämmer deras 

uppfattning överens med vad SOS-alarm har förmedlat. Genom att undersöka patienten kan 

arbetsteamet säkerställa om situationen stämmer överens med det som SOS-alarm informerat 

om. Stämmer det kan de fortsätta arbetet, skulle det däremot inte stämma överens med 
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uppgifterna från SOS-alarm behöver arbetsteamet skapa sig en ny uppfattning över patientens 

tillstånd, för att kunna besluta hur vården av patienten ska fortskrida och därmed vinna tid. 

Vid detta arbetet uttalar majoriteten av intervjupersonerna att de ofta ställer sig frågan “vad 

ska vi göra nu”. Vissa av intervjupersonerna hävdar även att vissa rutinfrågor sker per 

automatik när de själva försöker bilda en uppfattning av läget. Några av intervjupersonerna 

påpekar att man direkt kan se på patienten hur läget är. Intervjuperson 7 poängterar att man 

kan finna ledtrådar om patientens tillstånd genom att betrakta omgivningen. Skulle det finnas 

ramper och rullatorer i närheten av patienten, skulle det kunna vara en ledtråd för patientens 

situation.  

 

Oavsett om arbetsteamet behöver upprätta en ny uppfattning över läget eller inte, arbetar 

samtliga med rutiner. Vid samtliga utryckningar arbetar arbetsteamen med sex stycken 

vitalparametrar som utförs på patienter. Intervjupersonerna berättade att det innefattar hur 

många andetag patienten tar per minut, syresättning, blodtryck, puls, medvetande och 

kroppstemperatur. Förutom dessa har de även andra rutiner beroende på patientens tillstånd. 

Har patienten bröstsmärtor är en vanlig rutin även EKG. 

  

Vidare återstår beslut om patientens fortsatta vård. Arbetsteamet beslutar hur de ska agera 

tillsammans. Dessa beslut kan innefatta vilken prioritetsnivå som är aktuell och om det kräver 

samarbeten med andra avdelningar inom sjukvården. Ifall patienten inte behöver följa med till 

sjukhuset, görs en bedömning på plats och en blankett skall fyllas i av patienten. Enligt 

intervjuperson 2 är blanketten ett bevis på att ambulanspersonal och patient är överens om det 

gemensamma beslutet.  

 

Samtliga intervjupersoner talar om att de använder sig av tidigare erfarenheter och kunskaper 

för att få en bild av situationen. Det för att kunna ge patienten så bra vård som möjligt. 

Intervjuperson 7 uttalar sig om att den har en “Ryggsäck av erfarenhet med massa olika fall’’. 

Vid arbetet med patienter blir han ständigt påmind av tidigare händelser och då tänker han 

tillbaka på tidigare erfarenheter för att kunna skapa sig en uppfattning om ett nytt liknande 

fall. Även intervjuperson 6 påpekar att erfarenhet underlättar i arbetet. 

  

‘’Det är lättare om man har jobbat länge, för att du har med dig så mycket och du 

kan, som du säger, erfarenheten gör att du vet när det ser ut såhär då är det lugnt 



28 

eller tvärt om, det här kan sluta illa.’’ … ‘’Har du jobbat länge så har du med 

erfarenhet och tankar och de målar du upp’’ (Intervjuperson 6) 

 

4.2. Tema 2: Ambulansavdelningen som verksamhet 

Intervjupersonerna talade om hur uppföljning och utvärdering sker på arbetsplatsen. På 

ambulansavdelningen var samtliga intervjupersoner enliga om hur detta sker. Det finns inget 

krav på en utvärdering av utryckningen med patienterna. Däremot sker det en individuell 

uppföljning inom arbetsteamen, de kan själva välja att diskutera händelsen som varit. De 

flesta arbetsteam väljer att följa upp vad som skett. Däremot påpekar intervjupersonerna att 

man inte brukar göra det av varje utryckning.  

 

Ambulansavdelningen arbetar med ett journalsystem som heter kliniska portalen. Där har de 

möjlighet att följa upp tidigare patienter som de haft en vårdrelation med. Genom det är 

samtliga intervjupersoner överens om att det ger en bild om man utförde arbetet korrekt och 

om behandlingen var rätt. Samtliga intervjupersoner poängterar att genom uppföljningen kan 

man få svar på hur den valda behandlingen på patienten fungerade och vad som orsaken till 

patientens tillstånd. Dock använder inte alla intervjupersoner sig av detta, men majoriteten 

följer upp deras tidigare patienter. De anser att detta arbetssätt är lärorikt då man får svar hur 

utfallet blev och tar till sig ny kunskap om man gjort något fel. Intervjuperson 5 förklarar 

även att det blir enklare att kvalitetssäkra vården av patienten genom att följa upp arbetet.  

 

“Det finns inget uttalat om utvärdering och uppföljning, men generellt brukar 

man diskutera med sin kollega, men det är personkemi för det finns ingen 

standardmall att man alltid ska ha uppföljning och prata igenom det, utan det gör 

man sinsemellan” (Intervjuperson 2) 

 

“Uppföljning och utvärdering sker mer individuell. Vi kan kolla upp i 

sjukhuset journalsystem. Då är det upp till var och en att kolla upp patienten man 

har haft för att följa upp” (Intervjuperson 2) 

 

Enligt intervjuperson 4 och 5 sker utvärdering även i samband med utryckning och vård av 

patienten. De exemplifierar en situation där man behandlar en patient med smärtlindring och 
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under tiden bör man utvärdera om patienten mår bättre av detta. Om patienten inte uppnår ett 

bättre tillstånd behöver ett nytt beslut tas. De syftar till att utvärdering under utryckning och 

vård är en viktig detalj. 

  

“Alltså man utvärderar ju hela tiden när man jobbar med patienten. Då får man 

ju följa upp behandling. Och sen är det ju ofta som vi liksom, i teamet, alltså 

diskuterar.” (Intervjuperson 5) 

 

Intervjuperson 6 påpekar att alla på ambulansavdelningen har tillgång till att framföra idéer 

och tankar från utvärdering samt uppföljning på en förbättringstavla.  

  

“Där alla får lägga in någon förändring. Det kan vara en liten förändring, det 

kan vara en stor förändring. Men man lägger ett förslag på den tavlan och sen så 

tittar någon högre upp om det är något som överhuvudtaget vettigt, kan man 

säga.” … “Det har gått igenom många förbättringsförslag, så du har stor 

möjlighet att göra din röst hörd. Men sen kräver det att de flesta tycker så. Det 

måste vara en majoritet också”. (Intervjuperson 5) 

 

Information på arbetsplatsen 

Samtliga intervjupersoner nämner att arbetsplatsen har ett driftmöte även kallat morgonmöte. 

De har också deras interna portal, mail, gruppmöten en gång i månaden och veckobrev. 

Intervjuperson 3 och 4 påpekar att de även får information på tv-skärmar och meddelande i 

bilen. Dessa olika kanalerna innebär olika typer av information. Enligt intervjupersonerna är 

mötet på morgonen till för information som kan påverka det dagliga arbetet, exempelvis 

trafikstörningar. På mailen får de information om specifika förändringar exempelvis från 

läkemedelsansvarig, vilket de även kan få på deras gruppmöten. Veckobrevet är till för 

specifika förändringar inom verksamheten och information om sammanfattade händelser som 

dykt upp under veckan. Samtliga intervjupersoner är eniga om att det är många kanaler för 

information. 

 

Åsikter på arbetsplatsen 

Intervjupersonerna är eniga om att det är högt i tak på arbetsplatsen och man har respekt 

gentemot sina kollegor. Det är enligt samtliga intervjupersoner alltid okej att yttra sig om det 

man tycker och tänker. Däremot får alltid någon ge sig åt något håll och att vissa idéer 
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bojkottas helt. De berättar även att arbetsplatsen präglas av ett öppet diskussionsklimat och 

består av många diskussioner samt åsikter. Om åsikter är på organisationsnivå används 

förbättringstavlan som finns på avdelningen, som är ett forum där åsikter kan yttras. Däremot 

behöver majoriteten vara eniga om förslaget ska gå igenom. Är det istället på individnivå då 

finns det möjlighet att gå direkt till den person det gäller. Intervjuperson 1 uttrycker sig som 

följande: “Så diskussioner kan ju ske om man har väldigt olika åsikter, och det finns många 

individer med väldigt starka viljor och som har vana att stå för sina beslut.”  

 

Organisationens mål  

Sista delen av tema 2 behandlar hur intervjupersonerna känner till organisationens mål och 

hur arbetar mot gemensamma samt egna mål. Övergripande har de allra flesta 

intervjupersonerna samma uppfattning, att verksamhetens mål är relativt otydliga och diffusa. 

En del av intervjupersonerna känner till vissa av organisationens långsiktiga mål såsom att 

mer forskning skall utföras. Däremot upplever de att ett aktivt arbete gentemot dessa mål är 

svårt i det vardagliga arbetet. Intervjuperson 8 avvek delvis med sina svar gällande 

organisationens mål, då han ansåg att de aktivt arbetar mot de övergripande målen inom 

verksamheten. 

  

De generella målen på ambulansavdelningen var något de flesta känner till och aktivt jobbar 

mot, exempelvis arbetet med patientsäkerhet. Intervjupersonerna har också egna mål som de 

aktivt eftersträvar i sitt arbete. Ett gemensamt mål för alla intervjupersoner är att ge patienter 

en bra vårdupplevelse, där patienten känner sig bekräftad och sedd.  

4.3. Tema 3: Arbetsteam 

Första delen av detta tema betraktar ambulansavdelningens samordning och roller. 

Samordningen av arbetsuppgifterna sker enligt intervjuperson 1 efter de larm som SOS-alarm 

skickar ut. De som arbetar på ambulansavdelningen vet aldrig hur många larm som väntar, 

utan de arbetar med en panel och via den berättar de för SOS-larm om hur läget för den bilen 

ser ut. Intervjupersonerna berättar att de kan knappa in om de är framme hos en patient, klara 

med ett larm eller om de är på väg ut. Den samordningen som de själva styr inom teamet är 

enligt samtliga intervjupersoner ansvaret i ambulansbilen som innefattar att den ena kör bilen 

medan den andra sitter bak, vilket innebär olika roller och ansvar.  
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“Kör jag med någon som har samma behörighet som jag, då kör jag ena 

uppdraget och nästa uppdrag vårdar jag och då kör min kollega” (Intervjuperson 

1) 

‘’När jag som undersköterska inte får göra något så behöver min kollega gå in på 

mitt område’’ (Intervjuperson 2) 

“Det blir ganska stor skillnad att jobba med en som inte är ordinarie, då man får 

ett väldigt mycket större egenansvar. Man har ingen att luta sig emot, att 

diskutera med på samma vis. (Intervjuperson 4) 

“Det är den som har patientansvar där ute som beslutar i sista hand, annars är vi 

väldigt jämlika där ute och jobbar som ett team. Det är ju vi två som ska lösa 

uppgiften ute och då kan man liksom inte, då behöver man personen och den 

personen behöver troligtvis mig” (Intervjuperson 5) 

Enligt samtliga intervjupersoner skall olika driftrutiner genomföras dagligen. De olika 

driftrutinerna samordnas genom att uppgifterna skickas ut till ambulanspersonalen genom 

bilarna, arbetsteamet som har bil 11 får arbetet som tillhör den bilen. Intervjupersonerna 

exemplifierar de olika driftrutinerna som ansvar över avdelningens kök eller deras akutgarage. 

De berättar även att man kan engagera sig i andra uppgifter på arbetsplatsen, som är utanför 

det ordinarie arbetet, där vissa personer har tagit på sig rollen som gruppledare.  

Gemenskap 

Samtliga intervjupersoner var eniga om att gemenskapen på arbetsplatsen var bra. Vissa 

påpekade dock att det är svårt att få en god gemenskap med hela avdelningen, då de är över 

hundra anställda inklusive vikarier. Intervjupersonerna anser att gemenskapen är bäst inom 

sin grupp, för att arbetsteamen ändras kontinuerligt inom denna. Denna grupp består ungefär 

av 20 personer. Många av intervjupersonerna påpekade även att man arbetar bättre med vissa 

kollegor än andra, men det beror på personkemin. Överlag är stämningen och gemenskapen 

på arbetsplatsen av god karaktär.  

“Man måste ha en tillit till det man arbetar med just för att man är endast två, du 

och jag som ska lösa denna uppgiften. Det gäller att hitta kollegans styrkor och 

känna till sina egna svagheter och veta att nu behöver jag ha stöttning av dig eller 

du stötta mig. Det blir ju, snabbt lära känna varandra.” (Intervjuperson 1) 
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“Inom teamen, så blir det ju så himla mycket, då vi hela tiden arbetar inom olika 

par och det är vikarier hela tiden.  Så det är klart att det är väldig skillnad, hur 

det funkar. Så men det är ytterst få gånger det inte funkar, så att det påverkar 

vården. Men det kanske påverkar en själv, hur man tycker det är att jobba där den 

dagen.  Men överlag annars tycker jag att det är väldigt bra klimat annars, här på 

stationen. Glatt och öppet och ja, jag tycker det är en bra 

gemenskap.”(Intervjuperson 5) 

“Man blir ju inte så nära alla, när det är så många, det blir ju så naturligt. Men i 

våran grupp är vi ganska tajta, men många nya vikarier och timvikarier som 

blandar upp fast personal då. Så på sikt kommer gemenskapen, inte bli dålig på 

något sätt, men inte så nära. Gemenskapen inom teamen är däremot bra.” 

(Intervjuperson 7) 

“Gemenskapen är bra, varför skulle man annars stanna på samma arbetsplats 

alla dessa år?” (Intervjuperson 8) 
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5. Analys 

Detta kapitel analyserar studiens resultat i enlighet med studiens analysmodell och 

analysmetod samt utifrån studiens referensram samt teorier.  

5.1. Tema 1: Vardagssituationer inom ambulansavdelningen 

En vanlig dag på ambulansavdelningen präglas av ett antal rutiner och ett flertal av dessa är i 

enlighet med teorin för meningsskapande. De flesta rutinmässiga arbetsuppgifter innefattar 

kommunikation och information mellan arbetsteamen, men även mellan chefer och 

ambulanspersonal. Information på arbetsplatsen kan leda till meningsskapande genom att 

ambulanspersonalen arbetar efter informationen de tagit del av och därmed mot gemensamma 

mål. Informationen arbetsteamen tar del av påverkar även deras agerande vid situationer 

gällande patienter, vilket är i enlighet med meningsskapande enligt Weick (1995). 

Exempelvis kan informationen innehålla förändring om läkemedel, vilket innebär att 

agerandet i en situation där en patient behöver medicinsk vård påverkas. Information och 

kommunikation på arbetsplatsen innefattar således att de meningsskapande egenskaperna 

socialt och agerande påverkas. Information och kommunikation på arbetsplatsen kommer 

även att analyseras i tema 2, vilket innefattar ambulansavdelningen som verksamhet.   

 

En annan rutin på arbetsplatsen innefattade att ta över ansvaret för bilen och göra en 

undersökning av denna innan utryckning, som i sin tur påverkar det fortsatta agerandet för 

arbetsteamen. Ambulansteamen har då koll på vad som finns i bilen och har kontrollerat att 

allt fungerar. Har arbetsteamet inte utfört denna undersökning kan det innebära att den 

medicin eller den utrustning som patienten är i behov av inte fungerar, vilket påverkar den 

fortsatta vården. Även rutinen med att blåsa i alkoholmätare har inverkan på egenskapen för 

agerandet, har arbetsteamet inte gjort detta kommer bilen högst troligt inte att starta vid 

utryckning, vilket innebär att de kan förlora dyrbar tid. Båda dessa förberedelser är viktiga i 

det fortsatta arbetet för ambulansavdelningens arbetsteam, som i enlighet med Weick (1995) 

kan påverka agerandet som är en av egenskaperna i teorin om meningsskapande. 

 

I de fall arbetsteamet inte har några larm arbetar de med sina sidouppdrag, vilket kan innefatta 

att ta del av information genom att exempelvis kolla mailen eller kontrollera tidigare 

journaler. När arbetsteamet tar del av information innebär det att de även skapar mening 
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genom den sociala egenskapen av meningsskapandet (Weick, 1995). Arbetsteamen kan 

kontrollera journaler genom att följa upp hur vården av deras patient gick till väga. 

Uppföljning är en stor del av den retrospektiva egenskapen för meningsskapande, för att 

arbetsteamen ser tillbaka på vad som hände vid situationen och drar slutsatser om hur arbetet 

utfördes samt tar del av nya lärdomar. Det följer även en analys av uppföljning och den 

retrospektiva egenskapen i tema 2, för att ambulansavdelningen som verksamhet även 

innefattar det vardagliga arbetet.  

 

Arbetsteamen har även sidouppdrag som är kopplade till vilken bil de har. Ett av dessa 

uppdrag är att ordna med ambulansavdelningens garage, allt ska vara i sin ordning på 

stationen inför framtida utryckningar. Om allt inte är i sin ordning inför nästa uttryckning 

kommer det högst troligt påverka ambulansteamets agerande. Det innebär således att detta 

kan kopplas samman med Weicks (1995) beskrivande av egenskapen agerandet i den 

meningsskapande teorin. Det finns risk att sidouppdragen blir framskjutna på grund av att 

ambulansavdelningens arbetsteam befinner sig i bilarna och inte på stationen. Det kan 

påverka meningsskapandet negativt i de fall där sidouppdragen innefattar något som påverkar 

det fortsatta agerandet, bland annat ansvar över akutgaraget.  

 

Agerande från utryckning till vård 

Ambulansavdelningens vardag präglas av beslut och agerande gällande patienter, vilket även 

är en central del i den meningsskapande teorin. En vardaglig situation enligt arbetsteamen kan 

vara bröstsmärtor och i ett sådant fall kan man betrakta egenskaper och faktorer där 

arbetsteamet skapar mening.  

 

Arbetsteamet får information från SOS-alarm, vilket är i enlighet med denna studies 

referensram angående ambulansavdelning som verksamhet. Kommunikationen mellan SOS-

alarm och ambulansavdelningen är en bekräftelse på att ambulansavdelningen arbetar med 

meningsskapande, då kommunikation och information är en del av den sociala egenskapen för 

meningsskapande (Weick, 1995). Den sociala egenskapen är av vikt för meningsskapande då 

det påverkar agerandet för arbetsteamet, därmed påverkas även den meningsskapande 

egenskapen agerande av arbetsteamets vardagliga situation. Genom att SOS-alarm sänder ut 

information om utryckningar till ambulansavdelningen kan detta ses som en kontinuerlig 

process. Skulle den processen rubbas skulle även arbetet för ambulanspersonalen påverkas. 

Det innebär att både meningsskapande och arbetet för ambulanspersonalen sker som en 
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pågående process. Den pågående processen innebär att ambulanspersonalen ständigt kan 

påverka och bli påverkad av beslut inom en verksamhet. Den meningsskapande processen är 

utifrån egenskaperna inom meningsskapande (Weick, 1995).  

 

Utifrån informationen som SOS-alarm har uppgett kan arbetsteamet förbereda sig på om det 

är en äldre eller yngre person som fått bröstsmärtor. Det kan även innebära förberedelser om 

hur de snabbast skall ta sig till patienten och eventuellt behöver ha koll på trafikstörningar 

samt hot. Förberedelserna kan kopplas samman med den pågående processen i 

meningsskapande. Beroende på hur arbetsteamet förbereder sig för situationen kan det 

påverka agerandet på plats hos patienten. Exempelvis om arbetsteamet påbörjar utryckningen 

och i samband med den inser att det är trafikstörningar på den vägen som de valt att köra, kan 

arbetsteamet förlora dyrbar tid.  

 

På plats hos patienten behöver arbetsteamet få en uppfattning om vad som har hänt med 

patienten och vad som behöver göras. Detta steg kan influeras av arbetsteamets förväntningar, 

vilket påverkar identifieringen av situationen. När ambulanspersonalen tar reda på vad som 

har hänt försöker de måla upp en bild över situationen, detta kan göras med hjälp av tidigare 

erfarenheter vilket är i enlighet med egenskapen retrospektiv. De försöker i enlighet med 

meningsskapande identifiera situationen och därmed uppfattning av eventuella cues.  

 

Det var ingen som talade om hur de identifierade sig själva med situationen, vilket ingår i den 

meningsskapande egenskapen identitet och identifiering. Dock är det något som kan anses 

vara givet i deras arbete, de är hos patienten eftersom de arbetar inom ambulansavdelningen 

och bör därför identifiera sig utifrån deras yrke. Det är dock är det inget som framkom i det 

empiriska materialet. Däremot identifierade de situationen för att skapa en förståelse över vad 

som har hänt, som i sin tur kan hänvisas till meningsskapande. Vid identifiering av situationen 

hävdar vissa att de direkt kan få en uppfattning, medan andra använder sig av rutinfrågor och 

analyserar omgivningen för att få en uppfattning om vad som har hänt samt patientens 

tillstånd. De olika arbetssätten ger en förståelse och därmed meningsskapande av situationen. 

Weick (1995) menar att vid identifieringen av situationen kan man ställa sig frågor som “vad 

händer här”, vilket är något som ambulanspersonalen aktivt arbetar med. 

 

I samband med situationens identifiering behöver ambulanspersonalen även ta beslut hur de 

ska agera. Även här använder sig vissa av rutinfrågor till sig själva, vilket är i enlighet med 
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den meningsskapande teorin. Weick (1995) menar att rutinfrågor i detta fall kan innebära 

“vad gör jag härnäst”. När ambulanspersonalen sedan skall ta beslut, använder sig samtliga 

av tidigare erfarenheter och de kunskaper de besitter. Sedan fattar de beslut utifrån 

erfarenheter, patientens tillstånd och dess svar på vitalparametrarn. Beslutsfattande och 

agerandet är i enlighet med meningsskapandet, utifrån egenskapen angående agerandet av 

situationen (Weick, 1995). Ambulanspersonalen behöver ta beslut gällande patientens 

fortsatta vård, om personen skall hänvisas till vårdcentral, åka med till sjukhuset för fortsatt 

vård eller stanna kvar på den befintliga platsen.  

Om patienten skall vidare till sjukhuset för fortsatt vård är kommunikation en väsentlig del av 

arbetet, arbetsteamet bör förmedla att en patient är på väg. Kommunikation är en central del 

för meningsskapandet och är i enlighet med den sociala egenskapen inom teorin (Weick, 

1995). I de flesta fall tar arbetsteamet beslut om patientens fortsatta vård tillsammans. 

Däremot om de har olika uppfattningar och inte samma åsikt vid beslut för det fortsatta 

agerandet, då finns det en tydlig arbetsstruktur. Hur arbetsuppgifterna är fördelade kan dock 

bero på vilka som ingår i teamet. Däremot med förutsättning att ingen är undersköterska 

kommer fördelningen innebära att en kör ambulansen och har ansvar över kommunikation 

med andra enheter, kontroll av patientens generella välmående och hjälper sin kollega med 

patienten. Den person som inte kör ambulansen innehar patientansvaret. Finns det med en 

undersköterska i det aktuella arbetsteamet kommer personen med befogenhet som 

sjuksköterska ha ansvaret för patienten. 

Om arbetsteamet är oense vid ett beslut gällande patienten är det personen med patientansvar 

som har det slutgiltiga beslutet, vilket kan leda till att argumentation uppstår inom teamet. 

Argumentation är en faktor för meningsskapande och leder till att nya infallsvinklar kan 

framföras. Den personen inom arbetsteamet som inte anser samma sak som kollegan gällande 

det slutgiltiga beslutet, kan genom argumentation få en förståelse varför hen tog just det 

beslutet och agerande utefter det, vilket leder till nya lärdomar inom arbetsteamet. Det kan i 

sin tur skapa mening inom ambulansavdelningen.  

5.2. Tema 2: Ambulansavdelning som verksamhet 

Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt när ambulanspersonalen får larm och påbörjar 

arbetet med utryckning, det är även i enlighet med Leykum, Chesser och Lanham (2015). När 

ambulanspersonalen är framme hos patienten behöver de ständigt utvärdera att den vård som 
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de utför är den bästa för patienten. Det innebär att ambulanspersonalen ständigt arbetar med 

att identifiera vad som händer och vad som skall göras. När arbetsteamet är på platsen för 

utryckningen behöver de först identifiera situationen genom att förstå vad som har hänt med 

patienten utifrån deras erfarenheter och förväntningar samt uppfatta eventuella cues. Därefter 

behöver ambulanspersonalen ta beslut om hur de skall hjälpa patienten på bästa sätt, som 

leder till det fortsatta agerandet. De olika egenskaperna, identifiering, uppfattning av cues och 

agerandet är i enlighet med Weick (1995), Leykum, Chesser och Lanham (2015), Ahmad, 

Ferlie och Atun (2012) samt Pye (2005), vilket stödjer den meningsskapande teorin. 

Uppfattningen av situationen innefattar även arbetsteamets förväntningar, som är en faktor för 

meningsskapandet (Weick, 1995). Arbetsteamen arbetar utifrån tidigare erfarenheter, därför är 

utvärderingen av arbetet av stor vikt då det kan leda till nya uppfattningar och lärdomar för 

framtida situationer.  

Det empiriska materialet visar att intervjupersonerna inom ambulansavdelningen på 

Universitetssjukhuset i Örebro inte är tvungna att arbeta med uppföljning och utvärdering 

efter en utryckning. Däremot använder sig majoriteten av en individuell uppföljning inom 

deras arbetsteam, vilket kan kopplas samman med den retrospektiva egenskapen för 

meningsskapande. Ambulanspersonalen kan uppfatta arbetet med utryckningen och patienten 

på olika sätt, därför är det av vikt att ambulanspersonalen gör en uppföljning eller utvärdering 

om hur situationen gick tillväga och vad som hände. Genom att ambulanspersonalen 

diskuterar arbetet med utryckningen och patientvård kan de få en vidgad uppfattning om 

situationen och vad som hänt. Detta arbetssättet leder till att verksamheten kan skapa mening 

inom deras vardagliga situationer, vilket är i enlighet med Weick (1995) Ahmad, Ferlie och 

Atun (2012) samt Pye (2005).  

Ambulansavdelningen arbetar med uppföljning som i flera fall är i enlighet med den 

retrospektiva egenskapen i meningsskapandet (Weick, 1995). Dock får arbetsteamen besluta 

om detta själva och använder sig inte alltid av uppföljning och utvärdering, det stödjer inte 

den meningsskapande teorin. Skulle ambulansavdelningen uppmuntra eller ställa krav på 

ambulanspersonalen att ständigt arbeta med uppföljning och utvärdering efter deras 

utryckningar, kommer det att leda till att ambulanspersonalen ständigt skapar mening i 

enlighet med den retrospektiva egenskapen (Weick, 1995). Däremot de som arbetar med 

uppföljning och utvärdering i deras arbetsteam, bidrar i redan nuläget med att skapa mening 

inom verksamheten.  
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Samtliga inom ambulansavdelningen arbetar med uppföljning av patienterna genom att de 

fyller i deras journaler. Om utryckningen leder till att patienten behöver vidare vård, kommer 

journalen att vara ett underlag för den vårdpersonal som fortsätter vården med patienten. 

Ambulanspersonalen kan i deras journalsystem följa upp arbetet med deras tidigare patienter. 

Att följa upp patienterna genom deras journalsystem är även det individuellt och inget krav på 

arbetsplatsen, däremot använder sig majoriteten av det och anser att detta är bra. Genom att 

kunna följa upp patienterna i ambulanspersonalens journalsystem ges det möjlighet att följa 

upp om arbetsteamet tog rätt beslut vid utryckningen. Det genom hur patientens fortsatta vård 

stämde överens med hur de själva beslutade att agera utifrån patientens tillstånd. Utifrån detta 

kan man förklara ambulanspersonalens arbete som en pågående process, vilket är i enlighet 

med teorin för meningsskapande (Weick, 1995).  

När arbetsteamet lämnat över arbetet till andra på sjukhuset har de fortfarande möjlighet att 

följa upp och skapa sig nya lärdomar och som de sedan kan i framtiden använda vid liknande 

situationer. Ambulanspersonalen kan därmed påverka framtida situationer genom att ta del av 

erfarenhet från nutida situationer. Det är i enlighet med egenskapen pågående process i teorin 

av skapandet av mening, ambulanspersonalen kan ständigt påverka de beslut som sker inom 

verksamheten. Precis som vid uppföljning och utvärdering efter utryckning sker detta 

individuellt och utan krav från verksamheten. Trots att det inte är ett krav arbetar majoriteten 

på detta sätt, vilket skapar mening inom det vardagliga arbetet. Däremot finns det personer 

inom ambulansavdelningen som inte tar del av detta arbetssätt, vilket då motsäger Weick 

(1995) förklaring om teorin för skapandet av mening. Skulle verksamheten ställa krav på de 

anställda att ständigt följa upp deras patienter, då kommer verksamheten skapa mening i en 

större utsträckning. 

Information på arbetsplatsen 

Samtliga intervjupersoner påpekar att information på arbetsplatsen sker genom morgonmöte, 

deras interna portal, mail, gruppmöten en gång i månaden och veckobrev. Vissa påpekar även 

att de får information på tv-skärmar och meddelande i bilen. Ambulansavdelningen arbetar 

därmed med ett flertal kanaler där ambulanspersonalen kan ta del av verksamhetens 

information. Ambulanspersonalen kan vid dessa kanaler kommunicera med varandra och 

utbyta information. Vid dessa kanaler får de varierande information, det kan handla om 

information som påverkar arbetet för dagen eller information om en större förändring eller en 

upplysning om vad som hänt under veckan. 
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Genom att ambulansavdelningen arbetar med flera informationskanaler, både dagligen, 

veckovis och månadsvis, leder det till att arbetsteamen arbetar efter det som uttalats och 

därmed mot gemensamma mål. Det är i enlighet med den sociala egenskapen inom teorin för 

meningsskapande (Weick, 1995; Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Ambulanspersonalen 

påverkas av informationen på arbetsplatsen, vilket leder till att deras agerande inom det 

vardagliga arbetet förändras. Det påverkar därmed även egenskapen för agerandet, vilket i sin 

tur påverkas av samtliga egenskaper för meningsskapande (Weick, 1995). Det sociala, som 

innefattar kommunikation och information på ambulanspersonalen, skapar därmed mening för 

verksamheten. 

Åsikter på arbetsplatsen 

De olika informationskanalerna kan vara ett forum för ambulanspersonalen att diskutera och 

yttra sig om olika tankar och idéer. Ambulanspersonalen kan även meddela sina åsikter 

utanför dessa informationskanaler, genom en förbättringstavla som finns på arbetsplatsen eller 

genom att ta diskussionen med den individ som det gäller. Samtliga på ambulansavdelningen 

anser att det är högt i tak och att uttala sig om vad man anser är inget problem. Arbetsplatsen 

präglas, enligt ambulanspersonalen själva, av ett öppet diskussionsklimat och består av många 

diskussioner och åsikter, argumentation och diskussion verkar således vara en del av det 

vardagliga arbetet på ambulansavdelningen. Att arbetsplatsen kontinuerligt arbetar med 

diskussion och argumentation leder till att nya infallsvinklar och att olika argument framförs. 

Argumentation är en faktor till meningsskapande (Weick, 1995), vilket innebär att 

arbetsteamen på ambulansavdelningen arbetar enligt den meningsskapande teorin. I de fall där 

någon i arbetsteamen står för sin åsikt och vill att den skall genomföras, innefattas även den 

meningsskapande faktorn engagemang. Engagemang påverkar meningsskapande genom att 

en individ fokuserar på och har ett stort engagemang för något specifikt på arbetsplatsen. 

Arbetsteamen skapar således mening genom faktorerna argumentation och engagemang. 

 

Organisationens mål  

Slutligen inom detta tema analyseras hur ambulanspersonalen uppfattar verksamhetens-, 

avdelningens- och personliga mål samt hur de gemensamt arbetar mot dessa. Majoriteten 

ansåg att verksamhetens mål var något diffusa och inget som de dagligen arbetar efter i 

praktiken, däremot ansåg en av intervjupersonerna att ambulansavdelningen kontinuerligt 

arbetar med verksamhetens mål och detta påverkar skapandet av mening genom individernas 

agerande. Genom att de flesta inte arbetar aktivt mot verksamhetens mål leder det till att deras 
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agerande inte följer målen. De personer som aktivt arbetar med målen, tar högst troligt beslut 

och agerar utefter dessa, vilket i sin tur leder till meningsskapande.  

Ambulansavdelningens mål passar i många fall in på deras individuella målsättning, 

exempelvis arbetet med patientsäkerhet som kan kopplas samman med ambulanspersonalens 

målsättning om att ge en bra vårdupplevelse, där patienten känner sig bekräftad och sedd. 

Även om samtliga inte arbetar efter verksamhetens mål, arbetar majoriteten med 

ambulansavdelningens mål, vilket påverkar arbetsteamen vid agerandet och därmed leder till 

skapandet av mening. Genom att de arbetar gemensamt mot dessa mål leder det till den 

meningsskapande faktorn engagemang (Weick, 1995). Om någon individ på 

ambulansavdelningen uppmuntrar till detta kommer det troligtvis leda till att fler gör 

detsamma. Dock skulle ambulansavdelningen även kunna arbeta mer med verksamhetens 

mål, det för att ge mening åt hela verksamheten och inte endast ambulansavdelningen.  

5.3. Tema 3: Arbetsteam 

Detta temat är framtaget för att se om ambulanspersonalen arbetar med teamwork i enlighet 

med definitionen av Fernandez m.fl. (2008).  

 

Arbetsteamen arbetar med olika roller och samordning av olika arbetsuppgifter. I ambulansen 

arbetar de två personer med samordning av arbetsuppgifter inom samma organisation, vilket 

innebär att delar av grundprinciperna för teamwork enligt Fernandez m.fl. (2008) är 

uppfyllda. En av principerna innebär att teamet skall utgöras av minst två eller flera individer 

och eftersom teamet i ambulansen alltid behöver arbeta tillsammans, vilket leder till att det 

kravet är uppfyllt. Genom att arbetsteamet arbetar inom samma organisation, och även inom 

samma ambulansavdelning, är ambulanspersonalen en del av ett större organisatoriskt system, 

vilket är en av grundprinciperna för teamwork och då i enlighet med Fernandez m.fl. (2008).  

Inom ambulansavdelningen har de olika arbetsuppgifter, som beror på vilken befogenhet de 

har inom vården, men även utifrån de olika driftrutiner som alla på avdelningen skall vara 

delaktiga i. Det leder till att individerna har olika egenskaper, roller och skyldigheter inom 

ambulansavdelningen, som är i enlighet med steg fyra i Fernandez m.fl. (2008) 

grundprinciper. Utifrån att personalen på ambulansavdelningen har olika befogenheter och 

roller innefattar det att de behöver samordna deras arbetsuppgifter beroende på vem de arbetar 

med. Arbetar de med någon med samma behörighet sker samordningen efter rutin, det vill 
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säga att man kör och vårdar varannan utryckning. Är någon i teamet undersköterska innefattar 

det att arbetsteamet behöver samordna arbetsuppgifterna utefter det.  

Arbetsteamen behöver vid utryckning samordna de arbetsuppgifter som skall utföras men 

vanligtvis är detta bestämt innan utryckning. Det kan kopplas samman med Fernandez m.fl. 

(2008) grundprinciper för teamwork, att det bör finnas olika roller och skyldigheter inom en 

verksamhet samt att det bör finnas en samordning av arbetsuppdrag. Grundprincipen om 

gemensamma mål uppfylls delvis då de arbetar i enlighet med ambulansavdelningens mål 

men inte i lika stor utsträckning mot verksamhetens.  

Gemenskap 

De flesta var eniga med att gemenskapen inom den arbetsgrupp man tillhör är bra. Dock kan 

det vara svårt att ha en god gemenskap med alla kollegor då ambulansavdelningen på 

Universitetssjukhuset i Örebro består av ett hundratal personer. Under arbetet visar 

ambulanspersonalen på en god och ömsesidig relation eftersom att parterna är beroende av 

varandra vid arbetet med utryckning till patienten. Besluten inom deras arbete med patienten 

är något de tar tillsammans, vilket innebär att de visar respekt mot varandras resultat. Om 

personalen inom samma ambulans skulle vara oense över ett beslut är det den som inte har 

kört till utryckningen som har patientansvaret och det slutgiltiga beslutsfattandet. Vid de fall 

får kollegan som körde bilen respektera vårdgivarens beslut. Det empiriska materialet visar på 

att detta inte är något problem inom ambulansavdelningen, det då det är högt i tak att 

diskutera och argumentera samt att rutinerna för hur arbetet skall gå till är väl strukturerade.  

Utifrån ovanstående reflektion är alla grundprinciper för teamwork uppfyllda och stämmer 

överens med Fernandez m.fl. (2008). Däremot kan grundprincipen om gemensamma mål 

anses vara delvis uppfyllt då ambulanspersonal upplever organisationens långsiktiga mål som 

diffusa och har därför svårt att aktivt arbeta gentemot dessa. Ambulanspersonalen arbetar 

dock istället aktivt med ambulansavdelningens mål, såsom patientsäkerhet och en strävan 

efter utveckling. Utifrån detta finns det ett pågående gemensamt arbete mot 

ambulansavdelningens generella mål, vilket innebär att det finns en gemensam strävan mot 

vissa av organisationens mål. Genom att grundprinciperna av Fernandez m.fl. (2008) är 

uppfyllda leder det till att ambulanspersonalen arbetar med teamwork i olika arbetsteam.  
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6. Slutsats 

Detta är studiens avslutande kapitel. Här presenteras studiens slutsats, som leder till en 

slutdiskussion och avslutas med förslag till framtida forskning.  

 

Studiens syfte är att beskriva och öka förståelsen för hur arbetsteam skapar mening inom det 

vardagliga arbetet i den offentliga akutsjukvården inom en ambulansavdelning. Av analysen 

framgår det att ambulansavdelningen arbetar i enlighet med Fernandez m.fl. (2008) definition 

av teamwork. Arbetsteamen skapar mening utifrån ett flertal egenskaper och faktorer inom 

det vardagliga arbetet, både genom uppsatta regler och rutiner inom organisationen, men även 

frivilligt. Således bidrar studien med en beskrivning och ökad förståelse för 

meningsskapandet i vardagliga situationer på en ambulansavdelning, ur ett perspektiv från 

ambulansavdelningens arbetsteam, vilket är i enlighet med studiens syfte. 

Studien leder till ett praktiskt bidrag genom att ambulansavdelningen på Universitetssjukhuset 

i Örebro kan ta del av denna studie och få en ökad förståelse för meningsskapandet i deras 

verksamhet. Verksamheten kan utveckla meningsskapandet genom att bland annat ställa krav 

på aktiviteter som leder till meningsskapande, som exempelvis utvärdering.  

 

Ambulansavdelningens arbetsteam arbetar med ett flertal rutiner i deras vardagliga arbete som 

leder till att de kan skapa mening. Dessa rutiner innefattar bland annat kommunikation och 

informationsutbytet på arbetsplatsen. Arbetsteamen har ett flertal olika kommunikation- och 

informationskanaler där de kan ta del och utbyta information med varandra. Rutinerna för 

kommunikation och information kan härledas till den sociala egenskapen i den 

meningsskapande teorin i enlighet av Weick (1995), och är därmed en central del för 

verksamheten. Individerna inom arbetsteamen kan vid dessa kommunikation- och 

informationskanaler inleda eller vara delaktig i diskussioner, som enligt resultatet är en stor 

del av det vardagliga arbetet. Det innebär att de meningsskapande faktorerna för 

argumentation och engagemang är centrala i ambulansavdelningens vardagliga verksamhet, 

som är i enlighet med Weick (1995).  

 

Diskussion är en aktivitet som kan kopplas till faktorn engagemang inom teorin om 

meningsskapande enligt Weick (1995). Diskussion kan leda till argumentation på 

arbetsplatsen, då individer som vill ha sin vilja igenom engagerar sig i frågan. 

Kommunikation- och informationskanalerna kan även leda till att arbetsteamen tar del av nya 
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regler och rutiner i avdelningen, det kommer att resultera i ett förändrat agerande. Agerandet 

är en central del i arbetsteamens vardagliga arbete både utifrån den sociala egenskapen och 

utifrån att deras verksamhet präglas av att ta beslut samt agera. Agerandet är även en 

egenskap i den meningsskapande teorin (Weick, 1995).  

 

En annan del av de vardagliga rutinerna innefattar att ta emot larm från SOS-alarm och åka ut 

på utryckningar. När teamen arbetar med utryckningar och vård påverkas ett flertal 

meningsskapande egenskaper och vissa faktorer. De meningsskapande egenskaperna är den 

sociala egenskapen, identifiering av situationen, uppfattning av cues, som leder till den 

retrospektiva egenskapen och slutligen arbetsteamets agerande, dessa är samtliga i enlighet 

med teorin (Weick, 1995). Egenskapen för agerande påverkas av arbetsteamets tidigare 

erfarenheter och därmed genom arbetsteamets förväntningar på situationen, som är en faktor 

som kan påverka meningsskapandet (Weick, 1995). Agerandet påverkas också om 

arbetsteamet är medvetna om verksamhetens-, ambulansavdelningens- eller deras individuella 

mål. Är de medvetna om detta kommer de högst troligt arbeta aktivt med det i deras 

vardagliga arbete. Resultatet visar på att arbetsteamen arbetar med ambulansavdelningens- 

och deras individuella mål, såsom patientsäkerhet och att ge god vård till patienten.  

 

Förutom rutiner skapar även arbetsteamet mening frivilligt i deras vardagliga arbete, det vill 

säga genom arbetsuppgifter som inte är ett krav från verksamheten. De flesta arbetsteam 

arbetar med uppföljning av sina patienter, både under utryckning och efter. De arbetsteam 

som följer upp patienterna på plats och efteråt genom deras journalportal arbetar med 

meningsskapande utifrån egenskaperna identifiering och retrospektiv, vilket är i enlighet med 

Weick (1995). Dock är detta inget som arbetsteamen behöver göra, vilket kan leda till att 

arbetsteamen inte använder sig av meningsskapande vid deras uppföljning och utvärdering. 

Arbetsteamen som arbetar med utvärdering anser att det leder till nya lärdomar genom att de 

kan få en bekräftelse på att de arbetat på korrekt eller ett felaktigt med patienten. 

Meningsskapandet leder till mening och förståelse vilket innefattar nya lärdomar (Weick, 

1995), således innebär det att arbetsteamen som arbetar med detta även skapar mening för 

verksamheten.  

  

Sammanfattningsvis skapar ambulansavdelningens olika arbetsteam mening vid ett flertal 

aktiviteter inom verksamhetens vardagliga arbete. Arbetsteamen arbetar både rutinmässigt 

och frivilligt med olika egenskaper och faktorer i teorin för meningsskapandet. De egenskaper 
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som är centrala i ambulansavdelningens arbetsteams vardagliga arbete är utifrån resultatet 

identifiering, retrospektiv, agerande, uppfattning av eventuella cues och socialt. Arbetsteamen 

kan ständigt i deras arbete påverka och bli påverkade av beslutfattandet för situationerna 

vilket är i enlighet med egenskapen pågående process. Därav är det endast identitet och 

rimlighet som inte framkommer av resultatet, dock kan en slutsats göras att arbetsteamen 

högst troligt arbetar utifrån deras organisationsidentitet och efter det som anses vara korrekt. 

Förutom identitet, rimlighet och manipulation visar resultatet på samtliga egenskaper och 

faktorer, som tillämpas och påverkar varandra inom arbetsteamens vardagliga arbete, vilket är 

i enlighet med teorin för meningsskapandet.  

6.1. Slutdiskussion  

Resultatet innefattar hur ambulansavdelningens arbetsteam skapar mening inom det 

vardagliga arbetet. Slutsatsen innefattar att flera aktiviteter inom det vardagliga arbetet 

präglas av meningsskapande. Däremot kan det finnas ytterligare aktiviteter som skapar 

mening inom ambulansavdelningens vardagliga arbete, vilket således inte framkom vid de 

kvalitativa intervjuerna. Utifrån metodreflektionen kunde studiens undersökning även 

kompletteras tillsammans med kvalitativa observationer. Om så vore fallet, hade studien 

eventuellt uppmärksammat fler aktiviteter som präglas av meningsskapande. 

  

Syfte med denna studie är att beskriva hur arbetsteam skapar mening inom det vardagliga 

arbetet i den offentliga akutsjukvården inom en ambulansavdelning. Under studiens 

genomförande av intervjuerna, utifrån intervjuguiden, framkom vissa observationer som inte 

tillhörde studiens syfte. Intervjuguiden kan också ha gett upphov till att vissa egenskaper och 

faktorer blivit mer framträdande än andra. Vilket kan ha resulterat i att vissa delar fått större 

fokus och utrymme i studiens kapitel empiri, analys och slutsats. 

  

Vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna konstateras det att arbetsteamen på 

ambulansavdelningen inte hade kunskaper om teorin för meningsskapande. Det fanns inte 

heller några krav på att intervjupersonerna skulle ha kunskap om teorin. Däremot gav det, 

tillsammans med studiens slutsats, en intressant observation. Arbetsteamen arbetar i stor 

utsträckning utifrån den meningsskapande teorin utan att vara medvetna om det.  
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Ambulansavdelningens arbetsteam skapar mening både utifrån regler och rutiner, men även 

genom aktiviteter som inte är ett krav från organisationen. Reglerna och rutinerna på 

arbetsplatsen är högst troligt framtagna av chefer inom organisationen, men även utifrån de 

lagar som finns för sjukvården. Arbetsteamen kan påverka reglerna och rutinerna till en viss 

grad, det genom argumentation, vilket är en meningsskapande faktor. Däremot är 

utgångspunkten för denna diskussion att det är cheferna som har beslutet regler och rutiner 

inom organisationen. Det grundar sig i att även om arbetsteamen kan påverka regler och 

rutiner genom argumentation, är det slutligen cheferna som beslutar om det ska vara någon 

förändring på arbetsplatsen. I de fall arbetsteamen arbetar med meningsskapande utifrån 

regler och rutiner, finns det en möjlighet att cheferna inom organisationen valt att upprätta 

regler och rutiner utifrån en vision med ett meningsskapande arbete. Däremot är det inget som 

denna studie har fokus på.  

 

Den befintliga studien kan leda till möjligheter för ambulansavdelningen. Genom att bli 

uppmärksammad på den meningsskapande teorin och hur den utspelar sig på arbetsplatsen, 

finns det möjlighet att utveckla organisationens arbete utifrån att skapa mening. Vid en 

utveckling skulle ambulansavdelningens arbetsteam kunna ta del av nya lärdomar och därmed 

enklare kunna fatta beslut samt agera utefter detta. Genom den meningsskapande teorin och 

utifrån de meningsskapande egenskaperna samt faktorerna, skulle ambulansavdelningen i en 

större utsträckning kunna skapa mening på arbetsplatsen.  

 

Vill ambulansavdelningen sträva efter att arbeta med meningsskapande ytterligare, kan de 

bland annat förändra och utveckla arbetet med utvärdering och uppföljning. Detta grundas i 

att det empiriska materialet visade på att arbetet med utvärdering inte präglas av några regler 

och rutiner. Det empiriska materialet visar även tydligt att arbetsteamen som ständigt 

använder sig av uppföljning, genom arbetsplatsens journalportal, får kontinuerligt nya 

lärdomar. Om ambulansavdelningen istället skulle välja att upprätta regler som gör det 

obligatoriskt för arbetsteamen att ständigt arbeta med uppföljning av journaler, skulle det leda 

till nya lärdomar i en större utsträckning för alla inom arbetsteamen. Det skulle då inte längre 

skulle vara en valfrihet med uppföljning gällande tidigare vårdkontakter, vilket säkerställer att 

uppföljningar genomförs. 

 

Denna studie är genomförd på de vardagliga situationerna för arbetsteamen på 

ambulansavdelningen. Det för att undersöka hur arbetsteamen skapar mening i det vardagliga 
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arbetet. Fokus var således på de vardagliga aktiviteterna, då tidigare forskning inte studerat 

meningsskapande vid vardagliga situationer i lika stor utsträckning som vid krissituationer. 

För framtida forskning finns det möjlighet att fortsätta studera meningsskapande inom 

vardagliga situationer alternativt studera andra avdelningar inom akutkliniken, då denna 

studie fokuserat på endast ambulansavdelningen. Det finns även möjlighet att undersöka hur 

chefer beslutar om de olika regler och rutiner inom sjukvården och ambulansavdelningen. Det 

kan då leda till en större förståelse för om aktiviteterna som präglas av regler och rutiner inom 

ambulansavdelningen medvetet genererar meningsskapande, eller om det är en omedveten 

process. Ytterligare ett alternativ kan vara att studera meningsskapande i vardagliga 

situationer inom en verksamhet som inte präglas av en komplex miljö. Detta skulle tillföra en 

alternativ aspekt till meningsskapande.  
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Hej!  

Vi är två studenter på Örebro Universitet som studerar företagsekonomi på 
civilekonomprogrammet. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats med inriktning på 
organisation och vården.  

Vårt ändamål 

Vi vänder oss till dig med en önskan och förfrågan om att få möjlighet att samla in empiriskt 
material, detta genom intervjuer med vårdpersonal som har befogenhet att ta beslut gällande 
patienter. De yrkeskategorier vi söker är läkare, sjuksköterskor samt personer som arbetar 
inom sekretariatet.  

Vår kandidatuppsats har sin utgångspunkt i hur vårdorganisationer hanterar och agerar vid 
beslutsfattande situationer. Mer konkret tänker vi studera hur mening skapas genom 
teamwork kring vardagliga situationer inom vården, detta med inriktning på akutklinikens tre 
områden, akutmottagning, ambulansavdelning samt sekretariatet.  

Ert bidrag  

Vi skulle gärna vilja träffa de som har befogenhet att ta beslut i situationer gällande patienter, 
för att genomföra en intervju. Förkunskap om meningsskapande och teamwork är inte 
nödvändigt för deras del. Intervjun kommer uppskattningsvis ta 30 minuter. 

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom detta och hoppas att vi kan få möjlighet till 
intervjuer.  

Med vänliga hälsningar  

Hanna Andersson och Cornelia Ljungberg 

  



 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Inledning och presentation  
- Presentera studiens syfte och frågeställning  
- Informera om de forskningsetiska principerna 
- Utförandet av intervjun  
- Muntligt samtycke samt förfrågan om inspelning av intervjun är okej 
 
Bakgrundsfrågor 
- Titel/befattning?  
- Hur många år har ni arbetat inom akutvården? 
 
Tema 1 Vardagliga situationer på ambulansavdelningen  
 
1. Beskriv en vanlig dag på arbetet, hur ser rutinerna ut? 

 
2. Beskriv ditt agerande inom arbetet med en patient som behöver akutvård. Från utryckning 
till vård. 
 
Tema 2 Ambulansavdelning som verksamhet  
 
3.  Hur arbetar ni med uppföljning och utvärdering gällande patienterna på din arbetsplats?  
 
4.  Hur får ni information internt på arbetsplatsen?   
 
5. Hur uppfattar du att olika åsikter mottas på arbetsplatsen? 
 
6. Hur väl känner ni till organisationens mål och hur arbetar ni gemensamt mot dessa mål?  
 
Tema 3 Arbetsteam 
 
7.  Vilka olika roller finns det i ditt arbetsteam på arbetsplatsen? 
 
8. Hur arbetar ni med samordning av arbetsuppgifter inom ditt arbetsteam på arbetsplatsen? 
 
9. Hur uppfattar du gemenskapen inom ditt arbetsteam? 
 


