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TRAFIKSÄKERHET UR AMBULANSFÖRARES PERSPEKTIV 

 

Frida Bertilsson och Charlotta Kron 

  

  

Syftet med denna studie var att undersöka ambulansförares syn på trafiksäkerhet. Detta för att belysa 

faktorer som utgör trafikrisker och därigenom ge förslag på förbättringar som minskar riskfaktorerna. 

Sexton ambulansförare vid en ambulansstation i en medelstor svensk stad intervjuades med en 

semistrukturell intervjumetod. En tematisk analys genomfördes på intervjuernas innehåll. Analysen 

visade fyra huvudteman innefattande riskfaktorer i trafiken samt ett tema med deltagarnas förslag på 

åtgärder. Den genomförda studien visar att de intervjuade ambulansförarna har ett tydligt 

säkerhetstänk. Dock kan många förbättringar göras gällande exempelvis ambulansens förarhytt samt 

interaktionen mellan ambulans och övriga trafikanter.  

 

The purpose of the present study was to investigate paramedics’ view on traffic safety. This was to 

highlight factors that create traffic risks and thereby give suggestions for improvements that will 

reduce the risk factors. Sixteen paramedics at an ambulance station in a medium-sized Swedish city 

were interviewed using a semi-structured interview method. A thematic analysis was performed on the 

content of the interviews. The analysis demonstrated four main themes regarding traffic risk factors 

and one theme regarding the participants’ suggestions for improvements. The conducted study shows 

that the interviewed paramedics have a clear safety philosophy. However, many improvements can be 

made regarding, for example, the driver’s environment in the ambulance as well as the interaction 

between ambulances and other road users.  

 

Trots att antalet trafikolyckor med dödlig eller svår skada som resultat har minskat de 

senaste årtiondena (Statistiska centralbyrån, 2013; Trafikanalys, 2012) är 

trafikolyckor fortfarande ett stort folkhälsoproblem, både i Sverige och många andra 

länder (Lundälv, 2005). Utryckningsfordonen som kommer till undsättning vid 

trafikolyckor är dock inte förskonade från riskerna med att färdas i trafiken. Samtidigt 

som utryckningspersonal själva är utsatta för trafikrisker befinner de sig ständigt i 

situationer där de ansvarar över andras liv. Detta är en riskfaktor för deras mentala 

hälsa där bland annat traumatiska upplevelser för räddningspersonalen är relaterade 

till trafikolyckorna som inträffar (Maia & Ribeiro, 2009).  

 

I förhållande till polis- och brandbilar är ambulanser de utryckningsfordon som 

utsätts för flest trafikolyckor där personer dör eller skadas svårt (Becker, Zaloshnja, 

Levick, Guohua & Miller, 2003). Något som skiljer en ambulansolycka från övriga 

trafikolyckor är att patientens osäkra tillstånd riskerar att försämras på grund av 

olyckan eller den tidsfördröjning av transporten till sjukhuset som kan uppstå. Det är 

därför av stor vikt att uppmärksamma de bidragande faktorerna till ambulansolyckor 

så att dessa risker kan undvikas, förbättringar genomföras och trafiksäkerheten öka.   
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I Sverige, såväl som internationellt, har en successiv utveckling skett inom 

ambulanssjukvården. Från att ha varit ett yrke med fokus på enbart transport av 

patienter, innefattar idag yrket även säkerställning av samt specialiserad vård av 

patienternas tillstånd (SOSFS 2000:1, kap. 4, 1§). Den första timmen efter en olycka 

har störst inverkan på överlevnad (Petzäll, 2006). Ambulanstransporten till och från 

olycksplatsen bör därför genomföras så snabbt och smidigt som möjligt med avseende 

på patientens tillstånd samt övriga trafikanter. På grund av den stress 

ambulansvårdarna arbetar under, de hastigheter de färdas i samt den apparatur de 

använder sig av i förarhytten utsätts de själva samt omgivningen för trafikrisker.   

 

Faktorerna som kan göra en trafiksituation riskabel är många, allt från väglaget och 

mängden trafik till bilens skick, förarens skicklighet och interaktionen mellan 

ambulans och övriga trafikanter. Säkerheten i interaktionen mellan fordonen 

påverkas mycket beroende på om och hur den civila trafikanten väljer att lämna fri 

väg. Information om beteende i trafiken vid möte med utryckningsfordon ges i 

körskolan. Eleverna får lära sig att de ska lämna fri väg, det vill säga köra åt sidan eller 

stanna, när utryckningsfordon kör med påslagna sirener eller blåljus. Eleverna får 

också information om situationer då utryckningsfordon har rätt att bryta mot 

trafikreglerna (Körkortsboken, 2012). Syftet med denna studie är dock att ta reda på 

vilka faktorer ambulansförarna själva identifierar som riskabla. Detta för att 

identifiera riskbeteenden och procedurer som kan störa uppmärksamheten och göra 

den kognitiva belastningen för hög, vilket i sig kan utgöra en risk, samt för att sedan 

kunna ge förslag på förändringar som kan eliminera eller minska dessa riskfaktorer.  

 

För att belysa riskfaktorerna genomfördes en studie vid Umeå Ambulansstation där 

74 ambulansförare arbetar. Dagens huvuduppgifter inom ambulansen i kombination 

med bestämmelsen att endast legitimerad sjukvårdspersonal får hantera läkemedel 

(SOSFS 2000:1, kap. 4, 1§), medför att minst en sjukvårdare i ambulansen bör vara 

sjuksköterska. Personalen vid Umeå ambulansstation innefattas av sjuksköterskor och 

undersköterskor som arbetar i skift och tar emot larm med olika prioritet beroende 

på larmets allvarlighetsgrad.  

  

 
Metod 

  

Deltagare 

Sexton ambulansförare verksamma vid Umeå ambulansstation deltog i studien. 

Deltagarna var i åldrarna 28 till 64 år varav 3 av dessa var kvinnor och 13 män. Elva 

deltagare var utbildade till sjuksköterskor och 5 var undersköterskor. Antalet år inom 
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yrket varierade mellan 4 månader och 40 år och samtliga deltagare hade haft körkort i 

minst 10 år.  
 

Material 

I studien användes en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor angående bland annat 

ambulansens fysiska miljö med fokus på förarhytten samt frågor om den yttre 

omgivningen, som ställdes till deltagarna. Guiden inkluderade standardfrågor som 

ställdes till de flesta deltagare men de slutgiltiga intervjuerna varierade i innehåll 

eftersom deltagarnas upplevelser skilde sig mycket åt. Irrelevanta frågor utelämnades 

för att undvika repetition och följdfrågor konstruerades efter behov när något 

intressant nämndes av deltagarna. Av begreppet incident gavs till studiens deltagare 

definitionen: “En incident i trafiken är när en olycka inträffar eller hade kunnat inträffa, 

allt från att man endast hinner tänka att situationen hade kunnat leda till en olycka till 

att man måste göra en undvikande manöver”. Funktionen “Röstmemo” i Apple iPhone 

5 användes för att spela in intervjuerna. Anteckningar fördes på en laptop i 

dokumentfunktionen i Google Drive.  

 

Procedur 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som genomfördes vid 

Umeå Ambulansstation mellan den 25te och 28de april 2014. Intervjuerna 

genomfördes med en deltagare i taget, och varade i 5 till 25 minuter. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av anteckningar samt auditiva inspelningar. 

  

Analys 

Samtliga intervjuer lyssnades igenom för att få en helhetssyn över materialet som 

samlats in. Därefter sammanställdes intervjuerna i ett excelblad där de kvantitativt 

givna svaren så som deltagarnas ålder, antal år inom yrket, antal incidenter och så 

vidare uppvisades. För tolkning och sammanställning av svaren på de mer öppna 

frågorna genomfördes en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). De auditiva 

inspelningarna transkriberades vilket resulterade i ett material innefattande totalt 15 

890 ord som sedan kodades. Med hjälp av kodningen skapades teman som 

sammanfattningsvis representerar studiens syfte och frågeställning samt gav 

möjligheten till förslag på förbättringar.  

 
 

 
 

 

 



 6 

Resultat 

 

På frågan hur många incidenter deltagarna hade varit med om det senaste halvåret 

gavs många olika svar som varierade från ingen incident till en incident om dagen. 

Detta trots att samtliga deltagare fick samma definition på begreppet incident. 

 

Olika typer av incidenter är vanligt förekommande enligt deltagarna, där många 

ambulansförare nämnde andra billister som den vanligaste orsaken till incidenter i 

trafiken (n=7). Deltagarna menade att ouppmärksamma billister samt omkörningar i 

bilköer och 2+1 vägar utförda av civila billister riskerar trafiksäkerheten.  

 

. . . när man kommer upp bilar bakifrån i en bilkö, så de som är sist i kön de vet i 

allmänhet om det, de har inte så bra koll i backspegeln utan de kan ju gärna 

påbörja en omkörning, så kommer vi då. . . . och så kan det lätt bli tre i bredd. 

(Deltagare 2) 

 

Andra deltagare hävdade att de vanligaste incidenterna uppstår i korsningar och vid 

trafikljus (n=4) “ . . . om vi kör mot rött till exempel, vi smyger sakta ut i korsningen 

mot rött. Så de som har grönt de kör ju ofta bara. ” (Deltagare 2) medan vissa 

deltagare ansåg att de vanligaste incidenterna uppstår när de själva forcerar trafiken 

framåt (n=2).  

  

Samtliga deltagare (n=16) ansåg att säkerheten är viktigast i avvägningen mellan att 

ta sig fram snabbt eller säkert. Vissa deltagare tyckte även att snabbhet är viktigt 

(n=3) medan andra uttryckte åsikterna att utryckningskörning bör tas bort helt eller 

förbjudas i stadstrafik. En av anledningarna till detta som angavs var att om det är så 

pass bråttom att den tid som tjänas in genom att köra fortare spelar roll för patienten 

så kan sällan patientens liv räddas ändå. Det viktigaste enligt deltagarna är istället att 

de kan ta sig fram så säkert och smidigt som möjligt utan att behöva stanna.  

 

För att undersöka attityden till att hjälpa sin kollega med att uppmärksamma 

trafikfaror, påpekade de flesta deltagarna (n=14) att det kändes möjligt för dem att 

påpeka antingen trafikfaror som föraren inte upptäckt eller att be föraren sakta ner 

om de tycker att det går för fort. Vissa berättade även att de säger till oavsett om 

kollegan tycker om att bli tillsagd eller inte och mer erfarna förare påpekade att det 

finns en risk att mindre erfarna förare inte vågar påpeka deras körning. Överlag 

uttrycks dock en välvilja att hjälpa varandra för att undvika trafikrisker, samt en 

önskan att bli hjälpt av sin kollega under körning.  
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Nedan redovisas de teman och subteman som framkom ur den tematiska analysen av 

datan från de 16 intervjuernas öppna frågor.   
 

Tabell 1. Resultat av tematisk analys i form av teman och subteman.  

 

Teman     Subteman  

 

Ambulansföraren    Beteende 

     Erfarenhet 

     Ansvar 

 

Övriga trafikanter   Attityd 

   Stress  

   Ouppmärksamhet 

 

Förarhytten    Ljudmiljö 

Display och 

manipulation 

   Larmets prioritet 
 

Utryckning   Siren 

   Blåljus 

   Blinkande helljus 

  

Åtgärd   Trafikskolan 

Ambulansförarens 

beteende  

 

 

Ambulansföraren 

Ambulansförarnas egna och andra trafikanters beteende påverkar trafiksäkerheten. 

De aspekter av beteendet som är mest framträdande i vår analys förklaras nedan. 

 

Beteende 

En stor möjlig påverkan på beteende kommer från stress. Intervjuerna visade dock att 

majoriteten av deltagarna inte ansåg sig vara stressade i trafiken, förutom när något 

oförutsett händer, såsom en incident, eller när de får ett speciellt allvarligt larm, till 

exempel involverande barn. Det undersöktes även om deltagarna ansåg sig ha olika 

beteenden i trafiken vid utryckning kontra icke utryckning. Många påpekade att de  
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har en annan körstil när de kör utryckning i och med att de kör fortare, men att de inte 

har en förändrad generell attityd. Vissa erkänner dock en skillnad i beteende “. . . även 

om man inte ska kanske det egentligen. . .” (Deltagare 10). 

 

Många deltagare hänvisade även till den utveckling som skett inom 

ambulanssjukvården, där ambulansens huvudsakliga uppgift förr var att transportera 

patienter medan det idag även handlar om specialiserad vård. På grund av den vård 

som kan ges av ambulanspersonalen är hastigheten av mindre betydelse mot tidigare 

och stressen är därmed mindre hos personalen hävdar deltagarna.  

 

. . . då jag började då kallades det ju för att man vårdade med gaspedalen. För det 

första hade vi ju nästan ingen utbildning och ingen utrustning i bilarna. Så att då 

var det snabbt till olycksplatsen och snabbt därifrån. Men det har ju blivit stor 

ändring där. (Deltagare 14) 

 

Erfarenhet 

De mer erfarna ambulansförarna anser att rutin är en viktig bidragande faktor till att 

de kör trafiksäkert. De säger sig planera sin körning på ett sätt som gör att de inte 

stressar framförvarande billister vilket ofta leder till att de inte behöver stanna i 

onödan. Få ansåg stress vara ett problem, dock påpekade de att de kände sig mer 

stressade i början av sin karriär inom ambulanssjukvården men att denna stress har 

försvunnit i takt med att de har fått mer erfarenhet. De som är mer erfarna påpekade 

också att de ibland kan känna av att deras mer oerfarna kollegor är stressade i vissa 

situationer. Ingen av de mindre erfarna deltagarna tycker sig dock vara stressade. 

Skillnad i beteende i trafiken är också något som många nämnde har förändrats under 

tiden de har arbetat där. 
 

Man har ju hållit på så länge. I början gjorde man ju det. Då stressade man. Det 

tar väl en fem, tio år innan man har fått bort det där. (Deltagare 15) 

 

Ansvar 

Majoriteten av deltagarna anser att det är upp till dem själva att anpassa sig till övriga 

trafikanters beteende och att det är svårt att påverka andras handlingar, därför ligger 

ansvaret hos ambulansföraren. De säger sig vara mer observanta och skärpta när de 

kör utryckning just på grund av att de måste vara beredda på övriga trafikanters 

oförutsägbara beteenden. Många nämner även att det alltid är de som gör fel om de 

bryter mot trafikreglerna “Men det var ju jag som gjorde fel för jag körde mot rött.” 

(Deltagare 8) och väldigt lite skuld läggs på den andra trafikanten vid en eventuell 

incident.  
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Övriga trafikanter 

Övriga trafikanter har visat sig vara en stor bidragande faktor till ambulansförarnas 

utsatta situation. Deras beteende förändras när en ambulans under utryckning 

närmar sig. Detta kan visa sig på många olika sätt och varierar från person till person. 

Nedan beskrivs några sätt detta visar sig på och orsaker som kan ligga bakom 

beteendet. 

 

Attityd 

Deltagarna anser att det generellt sett finns en bra attityd mot ambulanser under 

utryckning. De flesta vill ambulansen väl och visar därför stor hänsyn i trafiken. 

Okunskap hos civila billister, om hur de ska bete sig vid möte med utryckningsfordon, 

kan dock leda till ogenomtänkta handlingar som resulterar i farliga situationer. Det 

händer även att billister visar hänsyn när ambulansen inte har utryckning och 

amulansföraren därför inte påkallar fri väg.  

 

Stress 

Många trafikanter visar tydliga tecken på stress när en ambulans under utryckning 

närmar sig enligt deltagarna. Denna stress kan uttrycka sig i form av många olika 

beteenden hos trafikanterna som är svåra att förutsäga. För de flesta är det ovant att 

möta en ambulans under utryckning. Detta gör att erfarenhet saknas i hur man så 

smidigt och säkert som möjligt lämnar fri väg till ambulansen. Denna ovana 

trafikanter har gällande utryckningsfordon leder ofta till ett oförutsägbart beteende. 

Billister kan ångra sig i sista sekunden och byta riktning, tvärbromsa när de ser 

ambulansen bakom sig, eller påbörja farliga omkörningar.  

 

Ja men de blir ju stressade och vet inte riktigt vad de ska göra. Och det förstår 

jag. (Deltagare 4) 

 

Ouppmärksamhet 

Ambulansförarna upplever att det många gånger händer att trafikanter inte 

uppmärksammar ambulansen förrän den är väldigt nära, eller till och med har kört 

förbi. Detta kan bero på olika saker, så som användandet av mobiltelefon, att sista 

bilen i en bilkö har dålig uppsikt bakåt, eller att ljudnivån i bilen stänger ute ljudet 

från sirenen.  

 

Förarhytten 

I ambulansens förarhytt har det visat sig finnas bland annat apparatur som kan 

påverka ambulansförarnas körning.  
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Ljudmiljö 

Ljudet från sirenen hörs tydligt i ambulansen och påverkar många av förarna på olika 

sätt. På grund av detta stänger många av sirenen och använder den inte mer än vad 

som verkligen behövs. Vissa påpekade att de blir mer stressade av sirenen, medan 

andra uttryckte en irritation och några anser att de blir mer peppade av den. 

Kommunikation med både kollega och SOS vid körning av ambulans är ett krav. Denna 

kommunikation störs av flera faktorer i förarhytten. Dels sirenen som låter väldigt 

högt, dels på grund av saknaden av handsfree, luren måste hållas i handen vid 

kommunikation. Ibland kan dock kollegan ta över kommunikationen med lur, men 

trots detta kan informationsflödet i sig distrahera föraren då denna försöker lyssna på 

vad som sägs.  

 

Det kan vara störande om man ska prata med sin kollega och sen kan det vara 

störande om man ska höra det där ljudet länge. Det påverkar ju stressnivån lite 

grann. (Deltagare 13) 

 

Display och manipulation 

GPS:en distraherar förarna på många sätt enligt deltagarna. Dels på grund av att 

bilden rör sig och påkallar uppmärksamhet, dels på grund av interaktionen som krävs 

med den. När kollegan finns i förarhytten sköter denna interaktionen, men på väg in 

till sjukhuset när föraren är ensam i hytten måste han eller hon själv sköta öppning av 

portar, kommunikationen med SOS, påslagning och avslagning av sirener samt blåljus. 

Ett annat distraktionsmoment är att larmpor i förarhytten lyser väldigt starkt under 

mörkerkörning. Även GPS:en lyser starkt men går att ställa in så att den lyser svagare.  

 

Som gör att trafiksäkerheten sänks rejält? Ja, det är alla förbaskade 

knapptryckningar som du ska göra på skärmen. (Deltagare 1) 

 

Larmets prioritet 

Vissa deltagare påpekade att vetskapen om att de ska ut på ett allvarligt larm kan vara 

distraherande i sig. Kommunikation med SOS kan förvärra detta, samtidigt som det är 

nödvändigt för ambulanssjukvårdarna att vara förberedda när de kommer fram till 

patienten. Många nämner att de gärna ringer SOS eller larmaren för att undersöka hur 

allvarligt larmet är och målet är att prioritera ner så många larm som möjligt för att 

undvika utryckningskörning och onödig stress. 

 
Utryckning 

Vid utryckningskörning finns en trafikrisk och ambulansförarna står inför 

avvägningen att snabbt eller säkert ta sig fram. Deltagare har uttryckt åsikten att 
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mängden utryckningskörning bör minskas då det medför stora risker men liten 

tidsvinst. Förarna kan använda sig av olika varningssignaler för att påkalla 

uppmärksamhet och begära fri väg för ambulansen. 

 

. . . min alldeles privata syn är att vi skulle ta bort utryckningskörningen i 

princip. Att vi bara skulle köra kanske genom korsningar för att slippa stanna 

egentligen. . . . Är det så viktigt och så noga att det hänger på de där 20 

sekunderna då är det antingen troligtvis för sent alltså redan från start att... eller 

så hinner vi inte dit. (Deltagare 9) 

 

Siren 

Många nämnde att sirenen sällan är hörbar in i personbilar och använder sig av 

sirenen så lite som möjligt eftersom den tillför en knappt märkbar effekt gällande 

skapandet av fri väg.  

 

Blåljus 

Många deltagare uttryckte att de upplever att användandet av blåljus skapar en större 

trafikrisk än vad det hjälper dem att ta sig fram smidigt och säkert. Därför undviker 

vissa deltagare att använda sig av blåljus. Övriga trafikanter anses bli stressade och 

utför då oförutsägbara, hastiga handlingar.  
 

Vissa dagar kan jag köra fortare om jag slår av allting. För att det händer så 

mycket incidenter bara för att jag har blåljusen på. Så att jag måste tvärbromsa. 

Så snittfarten skulle vara högre om jag inte hade blåljus. (Deltagare 1) 

 

Blinkande helljus 

För att få fri väg och på ett smidigt sätt ta sig fram i trafiken utan att behöva stanna, 

anser många av deltagarna att blinkande helljus är det bästa att använda sig av för att 

påkalla övriga trafikanters uppmärksamhet. Även här finns problemet med att övriga 

trafikanter blir stressade när de upptäcker ambulansen, men då de blinkande ljusen är 

bättre på att påkalla uppmärksamhet kan upptäckten göras tidigare och på så sätt leda 

till mindre stress och färre trafikfarliga handlingar.   

 

Åtgärder 
För att öka samspelet mellan övriga trafikanter och ambulansförarna anser deltagarna 

att förbättringar kan göras både hos övriga trafikanter samt dem själva.  
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Trafikskolan 

Information om hur ambulansförarna vill ta sig fram bör ingå i trafikskolans 

utbildning. Deltagarna nämner att information bör ges så att alla trafikanter agerar på 

liknande sätt när de möter ett utryckningsfordon i trafiken. Vissa deltagare nämner 

även att information kan ges på gymnasiet och som allmän samhällsinformation för 

att stärka budskapet. Informationen bör enligt deltagarna rikta sig till allmänhetens 

välvilja att hjälpa till.  

 

Jag tänker att om vi nu ibland som sitter man och stör sig på hur 

medtrafikanterna beter sig att man skulle upplysa allmänheten om hur vi tänker 

hur de skulle, hur vi vill ta oss fram. (Deltagare 1) 

 

Ambulansförarens beteende 

Många av deltagarna anser även att det är upp till dem själva att se till att 

trafikriskerna minskar. De menar att genom deras beteende kan en smidigare 

interaktion mellan dem och övriga trafikanter uppstå. Genom att de exempelvis kör 

lugnt, planerar sin körning, undviker att köra för nära framförvarande fordon på 

bland annat 2+1 vägar, samt förutser övriga trafikanters beteende undviker de att 

stressa upp övriga trafikanter. Undvikandet av att använda sirenen i korsningar är en 

annan åtgärd som kan minska stressen enligt deltagarna.  

 

 

Diskussion 

 

Den aktuella studiens syfte var att undersöka vilka faktorer ambulansförare 

identifierar som riskabla i trafiken. Resultaten visar bland annat att ambulansförarna i 

Umeå har ett tydligt säkerhetstänk när det kommer till framförandet av ambulanser.  

 

Många deltagare påpekade skillnaden mellan synen på utryckningskörning idag och 

tidigare. De menar att ambulanssjukvårdaryrket tidigare till största delen handlade 

om transport av patienter till sjukhus, medan det idag även innebär vård av patienter. 

Detta överensstämmer med Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2001). På 

grund av den vård som kan ges redan i ambulansen idag, är ambulansens hastighet av 

mindre betydelse än tidigare, menar den nuvarande studiens deltagare. I vissa fall kan 

patienten till och med få den vård som behövs av ambulanssjukvårdarna och därefter 

lämnas kvar hemma i stället för att transporteras till sjukhus. Enligt många deltagare 

blir övriga trafikanter stressade av ambulansernas framförande och utför många 

gånger hastiga, oförutsägbara och farliga handlingar. En av anledningarna till detta 

beteende kan vara att allmänheten har kvar den äldre synen på ambulanssjukvården,  
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att ambulansen så snabbt som möjligt måste ta sig fram. Ambulansförarna däremot 

menar att det viktigaste är att de så smidigt som möjligt kan ta sig fram, utan att 

behöva bli stillastående i trafiken. För att underlätta för övriga trafikanter och minska 

stressen kan en åtgärd vara att informera allmänheten om denna övergång från 

ambulansen som snabb transport till prehospital vård som inte ställer samma krav på 

hastighet. De sekunder som tjänas in på att en trafikant väjer ner i diket är sällan 

skillnaden mellan liv och död och är inte värda risken som trafikanten utsätter sig 

själv för.  

 

Självklart finns det fler anledningar till de civila trafikanternas beteende. Okunskap, 

ovana och ouppmärksamhet är några av de bidragande faktorerna menar deltagarna. 

För att skapa en smidigare interaktion mellan ambulansförare och civila trafikanter, 

och på så vis minska trafikriskerna, ser många av deltagarna till sitt eget beteende och 

menar att de själva kan göra mycket för att förebygga incidenter i trafiken. Åtgärder 

som att inte köra för nära framförvarande fordon på 2+1-vägar, att bara använda 

sirenen i korsningar samt att inte köra aggressivt är sådant som nämnts av deltagarna. 

Dock behövs en förändring hos övriga trafikanter också. Det skulle vara möjligt att 

åstadkomma genom att en större del av trafikskolans utbildning behandlar detta 

område och genom att generella rekommendationer för hur man ska bete sig i 

specifika situationer sätts upp. Detta skulle bidra till att okunskapen och i 

förlängningen stressen minskar, vilket förhoppningsvis skulle leda till att 

trafikanterna lättare kan fatta säkra beslut.  

 

Övriga trafikanters oförutsägbara beteende är ett uppenbart problem. Det påverkar 

trafiksäkerheten inte bara för dem själva och de som färdas i ambulansen, utan 

forskning har visat att det ofta påverkar även andra trafikanter. Saunders och Gough 

(2003) fann att en tredjedel av deltagarna i deras studie blev involverade med en 

tredje part när de utförde undvikande handlingar för att ge fri väg åt ambulansen. 

Mycket skulle dock kunna göras för att underlätta för dem och minska trafikriskerna. 

Lenné, Triggs, Mulvihill, Regan och Corben (2008) undersökte i en körsimulator om 

ett varningssystem i personbilar skulle kunna förbättra trafiksäkerheten i 

interaktioner mellan personbilar och utryckningsfordon. Varningssystemet 

aktiverades med både auditiva och visuella signaler när ett utryckningsfordon befann 

sig cirka 350 meter från testdeltagarnas fordon. Studien visade att deltagarna som fick 

en förvarning minskade hastigheten mer och tidigare när de upptäckte 

utryckningsfordonet än deltagarna som endast fick standardvarningen, alltså 

utryckningsfordonets egna signaler. Forskarna menar att detta kan bero på att 

förvarningen ger en primingeffekt. Detta stöds av Llaneras, Green, Kiefer, Chundrlik  
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och Altan (2005) som i sin studie av ett varningssystem för backning fann att ett 

tvåstegs varningssystem ger användaren mer söktid jämfört med enstegs varningar 

samt att förvarningen genom priming kan påverka förare att reagera på senare 

händelser. Denna typ av system skulle kunna vara en bra lösning på problemet med 

stressade och oberäkneliga trafikanter, dock krävs mer forskning inom området, dels 

gällande systemets utformning men även angående hur det skulle implementeras. 

 

Ytterligare en viktig del av trafiksäkerhet är att föraren är medveten om vad som 

händer i trafiken och inte blir distraherad av något. I förarhytten på en ambulans finns 

olika typer av apparatur som föraren eller kollegan måste interagera med. När 

ambulansen är på väg in till sjukhuset med patienten befinner sig dock kollegan i 

vårdutrymmet, vilket betyder att interaktionen med apparaturen faller på föraren. 

Detta är en potentiellt stor risk för trafiksäkerheten. Exempelvis anger deltagarna att 

det krävs knapptryckningar på GPS-skärmen för att öppna portar på väg in till 

sjukhuset, vilket medför att föraren tar ögonen av vägen samtidigt som fordonet 

ibland framförs i höga hastigheter. För att eliminera distraktionsmomenten i 

förarhytten bör utformningen av systemet ses över och göras om så att öppningen av 

portar kräver minimalt med resurser av förarens uppmärksamhet. En annan negativa 

aspekt som framkom i studien angående förarhytten var svårigheten att kommunicera 

med bland annat SOS och kollegan i ambulansen. Kommunikationen distraheras av 

den interaktion som krävs med förarhyttens apparatur samt körningen av 

ambulansen. Distraktion uppstår även åt andra hållet där interaktionen och körningen 

påverkas av kommunikationen som krävs. Forskning har visat att oregelbundet tal är 

mer distraherande än andra typer av ljud (Szalma & Hancock, 2011), vilket skulle 

kunna liknas vid kollegans kommunikation med exempelvis SOS. I den aktuella 

studien framfördes önskemål om införandet av handsfree eller liknanden för att 

underlätta kommunikationen och interaktionen samt minska trafikriskerna. På grund 

av ambulansförarnas interaktion med olika apparater lokaliserade på olika ställen i 

förarhytten krävs många kognitiva resurser av förarna. GPS och portöppningar sköts 

på en apparat, medan hanteringen av sirenen och kommunikationen sköts på andra 

apparater. För att minska belastningen på de kognitiva resurserna och därmed 

underlätta körningen av ambulansen och minska trafikriskerna skulle 

förhoppningsvis en sammanslagning av alla interaktionsfunktioner i en och samma 

apparatur hjälpa. 

 

Även sirenen och dess ljudnivå inne i förarhytten är ett potentiellt problem. Flera 

deltagare uttrycker ett obehag när de kör med sirenen på och väljer därför att 

använda den så lite som möjligt. Att inte använda den leder till en större risk eftersom  
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övriga trafikanter får svårare att uppmärksamma ambulansen, men även användandet 

av den kan leda till ökad risk eftersom höga ljudnivåer påverkar människors kognitiva 

förmåga negativt (Szalma & Hancock, 2011). Många påpekar även att sirenen hörs 

väldigt dåligt in till andra bilar, vilket gör att den är ineffektiv som varningssignal för 

billister. Därför kan man fråga sig om den kognitiva belastningen som uppstår vid 

användandet av sirenen och riskerna det medför är värt nyttan den utgör för personer 

som befinner sig utomhus.  

 

Vissa deltagare utryckte åsikten att erfarenhet är en bidragande faktor till trafiksäker 

körning. Inga av deltagarna ansåg sig idag vara stressade, men många av de erfarna 

deltagarna uppfattade sig varit stressade tidigare i sin karriär och påpekade även en 

upplevd stress hos de yngre ambulanssjukvårdarna idag. Dessa resultat kan jämföras 

med studien av Sterud, Hem, Ekeberg och Lau (2008) som visar resultaten att äldre 

ambulansförare rapporterar sig vara mindre utsatta för stress än yngre 

ambulanssjukvårdare. Vid hjärtfrekvensmätningar hos ambulansförare vid körning 

visar dock en studie av Karlsson, Niemelä och Jonsson (2011) att arbetslivserfarenhet 

inte är en bidragande faktor till ambulanssjukvårdarnas stressnivå. Denna skillnad i 

upplevd och faktisk stress är en intressant och viktig aspekt. För att minska stressen 

hos ambulanssjukvårdarna, och därmed öka trafiksäkerheten, bör den upplevda och 

faktiska stressen först och främst överensstämma med varandra.  

 

Resultat i den nuvarande studien visar att deltagarna uppfattar att andra trafikanter 

blir stressade vid mötandet av en ambulans under utryckning. På grund av detta 

undviker många av studiens ambulansförare att köra med siren och blåljus. Körning 

utan varningssignaler kan påverka hur lång tid det tar att ta sig fram till patienten på 

flera sätt. Dels på så sätt att fordonet framförs långsammare och att det därmed tar 

längre tid. Men även på så sätt att trafikrytmen inte påverkas lika mycket och att det 

därmed går smidigare att ta sig fram. I och med detta minskar eventuellt 

trafikriskerna. Flera studier har genomförts för att undersöka om det finns en skillnad 

i tidslängd på utryckningar med samt utan varningssignaler. I stadsmiljö verkar 

skillnaden i tid vara mindre än i landsbygdsmiljö; 1 minut och 46 sekunder (Brown, 

Whitney, Hunt, Addario & Hogue, 2000), 2,9 minuter (K. Petzäll, J. Petzäll, Jansson & 

Nordström, 2011) och 43,5 sekunder (Hunt et al., 1995) jämfört med 8,9 minuter (K. 

Petzäll et al., 2011) och 3,63 minuter (Ho & Lindquist, 2000) på landsbygden. Både 

Brown et al. (2000) och Hunt et al. (1995) påpekar dock att trots att de tidsvinster 

deras studier visar är statistiskt signifikanta finns det väldigt få typer av fall, förutom 

extrema fall så som hjärtstopp eller blockerad luftväg, där en sådan liten tidsskillnad 

faktiskt skulle påverka patientens tillfrisknande. Att tidsvinsten blir större på  
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landsbygden beror på att de långa sträckorna kan köras med ännu högre hastigheter 

medan det i stadsmiljö är svårt att tjäna in tid på grund av korta sträckor och mer 

trafik (K. Petzäll et al., 2011). Därför är det diskutabelt huruvida det, åtminstone i 

stadsmiljö, är motiverat att utsätta ambulansförarna för risken som högre hastigheter 

medför. Detta är en synpunkt som även deltagare i den nuvarande studien har 

uttryckt.  

 

Många förbättringar kan genomföras för att öka trafiksäkerheten för 

ambulanssjukvårdarna, deras patienter samt övriga trafikanter. För att ta reda på hur 

dessa bör utformas krävs vidare forskning inom de specifika områdena. Inom den 

aktuella studien finns vissa begränsningar. Deltagarna arbetar vid samma 

ambulansstation i en medelstor svensk stad och kan ha en attityd mot ämnet som 

skiljer sig från andra ambulansstationer i Sverige. Även stadens storlek och 

geografiska läge i landet kan ha inverkan på den typ av körning som är mest vanligt 

förekommande. Det är därför svårt att säga något om resultatens generaliserbarhet 

gällande ambulansförares säkerhetstänk och önskemål om förbättringar. Studien 

utgör dock en god grund för vidare forskning inom området genom att bland annat 

visa på specifika aspekter som påverkar trafiksäkerheten. Övriga trafikanter har 

visats sig vara en bidragande faktor till trafikriskerna och forskning som fokuserar på 

att underlätta interaktionen mellan dem och ambulanser bör prioriteras. I denna 

studie framgår enbart ambulansförarnas syn på interaktionen, därför bör även civila 

trafikanters syn på ambulanser i trafiken studeras. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Vad har du för utbildning? 
 

3. Hur länge har du haft körkort? 
 

4. Hur länge har du jobbat som ambulanssjukvårdare? 
 
Incident: En incident i trafiken är när en olycka inträffar eller hade kunnat inträffa, 
allt från att man endast hinner tänka att situationen hade kunnat leda till en olycka till 
att man måste göra en undvikande manöver. 
 

5. Hur många incidenter har du varit med om det senaste halvåret? 
 

6. När inträffade den senaste incidenten? 
 

7. Hur stressad kände du dig på en skala 1 – 10 där 1 innebär inte stressad och 10 
innebär mycket stressad? 

 
8. Vad anser du orsakade incidenten? 

 
9. Vad hade kunnat göras för att undvika den? 

 
10. Vilken är den allvarligaste incidenten du har varit med om? 

 
11. Hur stressad kände du dig på en skala 1 – 10 där 1 innebär inte stressad och 10 

innebär mycket stressad? 
 

12. Vad anser du orsakade incidenten? 
 

13. Vad hade kunnat göras för att undvika den? 
 

14. Är det någon typ av incident som förekommer upprepade gånger? 
 

-       Är det någon orsak som utmärker sig i dessa incidenter? 
 
-       Hade något kunna göras för att förhindra incidenterna? 
 
-       Varför tror du att trafikanten betedde sig som han/hon gjorde? 

 
15. Hur uppfattar du civila trafikanters beteende när du kör ambulans? 

 



16. Uppfattar du att civila trafikanters beteende i trafiken skiljer sig åt när du kör  
under utryckning med sirener + blåljus, enbart blåljus, eller ingen signal alls? 

 
- Kan du skatta på en skala 1 - 10  den trafikrisk de civila trafikanternas 

beteende utgör vid körning med sirener + blåljus, enbart blåljus, eller 
ingen signal alls, där 1 innebär ingen trafikrisk och 10 innebär stor 
trafikrisk? 

 
-   Vad tror du att deras skillnad i beteende beror på? 
 
-  Vad kan man göra åt detta?  

 
17. Uppfattar du att ditt eget beteende skiljer sig mellan utryckningskörning och  

körning utan utryckning?  
 
- Kan du skatta på en skala 1 - 10 hur stressad du känner dig vid 

utryckningskörning samt körning utan utryckning, där 1 innebär inte 
stressad och 10 innebär mycket stressad. 

 
18. Anser du att sirenerna påverkar dig på något sätt? 

 
- Kan du skatta på en skala 1 - 10 hur stor påverkan de har där 1 innebär 

ingen påverkan och 10 innebär stor påverkan.  
 

19. Anser du att något annat i förarhytten distraherar? 
 

20. Har du märkt att du uppfattar omgivningen annorlunda än föraren när du åker 
som passagerare? 

 
21. Hur ser du på avvägningen mellan att snabbt eller säkert ta sig fram? 

 

 

 

  


