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“Stress is the Spice of Life; the absence of stress is death”
- Hans Selye
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Sammendrag
I denne oppgaven er det sett på hvordan positivt stress påvirker påvirker indre
motivasjon, prososial motivasjon og turnoverintensjon hos ambulansepersonell,
som anses for å ha et iboende stressende yrke. Opplevd lederstøtte og opplevd
kollegastøtte er inkludert for å se hvordan dette spiller inn. Dette er aspekter som
er viktig for trivsel, turnover, og motivasjon, og i tillegg er interessant fordi
ambulansepersonellet kjører i makkerpar.
Data ble innhentet fra 44 ambulansearbeidere fra to store ambulanseområder i
Norge som gir en svarprosent på 5,4%. På bakgrunn av lav svarprosent ble det
ikke gjennomført regresjonsanalyse, kun korrelasjonsanalyser.
Hovedfunnene er at ambulansetjenesten er en gruppe medarbeidere som til tross
for et iboende stressende yrke kan gjennom karakteristika være mer mottakelig for
positivt stress (eustress). Hypotesene om at eustress er positivt korrelert med både
prososial motivasjon og indre motivasjon ble støttet, og i tillegg at det korrelerte
negativt med turnoverintensjon. Det ble også funnet at opplevd lederstøtte er
positivt korrelert med både indre motivasjon, prososial motivasjon og negativt
korrelert med turnoverintensjon.
Det ble ikke funnet støtte for at opplevd kollegastøtte har en sammenheng med
fast makker, til tross for noe variasjon. Opplevd kollegastøtte var derimot sterkest
korrelert med prososial motivasjon, fremfor turnoverintensjon og indre
motivasjon. Eustress er nært beslektet med begrepet flyt, og dermed også indre
motivasjon, slik at disse begrepene er muligens ikke så langt fra hverandre i
praksis. Det er også funnet indikasjoner på at ambulansepersonell innehar evnen,
bevisst eller ubevisst - til å tenke positivt i stressende situasjoner, som kanskje er
en medvirkende årsak til at de fleste trives, er motiverte, og ikke ønsker å forlate
jobben sin.

5

Innledning
Stress finnes overalt i arbeid og i livet. Det er derimot svært viktig hvordan man
tenker på stress som er avgjørende for din helse, trivsel og velvære. Keller et al.
(2012) foretok en metaanalyse over 8 år på 40,000 mennesker som rapporterte at
individer som opplever høyt stress, og i tillegg opplevde at dette stresset påvirket
helsen deres negativt hadde 43% økt risiko for tidlig død. Det er også rapportert at
medarbeidere som opplever høyt stress har høyere sannsynlighet for å være i
dårligere helse og ofte alvorlige helseproblemer (Teasdale 2006), er mindre
motiverte (Matteson & Icancevich, 1987), og mindre trygge og produktive på jobb
(Arshadi & Hojat, 2013, s 706-708). Det er anslått at stress fører til halvparten av
sykemeldinger, 40% turnover og 5% tapt produktivitet (Matteson & Ivancevich
(1987). Det er derfor et stort fokus på negativt stress, fordi det forårsaker
potensielt store konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakeren (Leigh & Schnall
2000, s 22). Det har hittil også vært mest fokusert på hvordan man skal unngå
negativt stress, eller motarbeide det fremfor å fremheve positivt stress. Når man
opplever stress vil man enten føle at man mister kontroll, og dermed prestere
dårligere, eller føle seg skjerpet og klar for utfordringen. Men hvis medarbeideren
vurderer stresset til positivt stress (eustress) kan det føre med seg helsegevinster,
og at enkelte til og med presterer bedre og trives under stress ifølge Nelson og
Simmons (Antoniou & Cooper, 2005, s 102).
Det er lite forskning på eustress og hvordan dette kan utnyttes til noe positivt for
arbeidstakerne. Det er også lite forskning på eustress knyttet mot motivasjon, fordi
man har fokusert på indikatorer som omhandler velvære og helse i forskningen til
eustress. Dette har samtidig vært viktig fordi helsen til individet og spesielt i
helserelaterte jobber vil påvirke kvalitet på servicen de er i stand til å utøve
(Antoniou & Cooper 2005, s 103).
Opplevd lederstøtte er viktig for motivasjon og vil kunne påvirke
turnoverintensjon ifølge en stor meta analyse med over 30 000 respondenter.
(Slemp et al 2018, s 706). Opplevd lederstøtte er også knyttet tett til å kunne
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forutse ekstra-rolleatferd som er et produkt av prososial motivasjon (Dysvik &
Kuvaas 2012, s 651), (Bing & Burroughs, 2001, s 272), (Grant 2008, s 48).
Kuvaas og Dysvik (2020, s 83) forklarer også at det er i tillegg funnet en spesielt
sterk sammenheng mellom en sosial relasjon til lederen din, og arbeidsinnsats hos
medarbeidere med lav indre motivasjon. De medarbeiderne med høy indre
motivasjon leverte høy arbeidsinnsats uavhengig av leder-medarbeiderrelasjonen.
Til tross for dette blir det vektlagt at en sosial relasjon til lederen sin er viktigere
for medarbeidere som ikke blir motivert av selve jobben. Denne relasjonen er
essensiell for å kunne oppleve lederstøtte og er i tillegg grobunn for kreativitet.
(Amabile et al (2004, s 5). Den nærmeste lederen er organisasjonens ansikt utad
fordi lederen er det nærmeste leddet medarbeideren har kontakt med. Gjennom en
metaanalyse med over 70 artikler inkludert ble det konkludert med at opplevd
lederstøtte var en av tre ting som påvirket organisasjonsforpliktelsen man opplever
(Rhoades & Eisenberger 2002, s 698). Opplevd rettferdighet og arbeidsvilkår var
de to andre faktorene. Medarbeidere som er emosjonelt tilknyttet organisasjonen
føler høy organisasjonsforpliktelse og dette er linket direkte til økt prestasjon,
redusert fravær og lavere turnoverintensjon (Rhoades & Eisenberger 2002, s 698).
Ambulansetjenesten er en hektisk tjeneste hvor ting skjer raskt og årvåkenhet må
forventes som en del av jobben. Det blir derfor betegnet som på å være et iboende
intenst og stressende yrke. (Granter et al 2019, s 281). Dette støttes av Eismann et
al (2021) som legger til at arbeidshverdagen til ambulansepersonell er kompleks
og krevende på grunn av dynamikken og ofte uforutsette arbeidsforhold. Det er
derfor kanskje ikke overraskende at ambulansepersonell rapporterer mer
helseproblemer enn den øvrige befolkningen (Sterud & Hem (2006). Den samme
undersøkelsen viser en økt rapportering av PTSD, og et generelt høyt nivå av
psykologisk stress. En annen interessant oppdagelse ved denne studien var at
ambulansepersonellet selv oppga å ikke oppleve at ambulanseyrket var iboende
stressende. Angstnivåene og depresjonssymtomene var fremdeles lavere enn i den
generelle populasjonen, og konklusjonen i denne norske undersøkelsen er at det er
lite hold i påstanden om omfattende jobbstress og helseproblemer i den Norske
ambulansetjenesten. Det er til tross for dette større forskningsbase som lener mot
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at de fleste ambulansepersonell verden rundt opplever ambulanseyrket til å være
stressende.
Noen har funnet at ambulansespesifikke faktorer ikke er det mest stressende, men
at det er den høye andelen av organisatoriske stressfaktorer som er mest
stressende. Dette er for eksempel lang arbeidstid, arbeidsmengde, mangel av
kontroll og lite støtte fra ledelse (Bonderaux & Mandry (1996).
Ambulansepersonell må i tillegg til akutte oppdrag utføre ikke-akutte oppdrag,
som overføringsoppdrag fra et sykehus til et annet med stabile pasienter som
forutsetter en viss omstilling i arbeidsmetodikk som også kan virke som mer
psykologisk slitsomt enn mer sensasjonelle hendelser (Mahony 2001, s 135, 140).
Sterud et al (2008, s 2, 8, 9) fant derimot motsatte funn vedrørende norske
ambulansepersonell. Det var ambulansespesifikke stressorer som scoret høyest og
de høyeste scorene på opplevd stress innebar alvorlige hendelser hvor
ambulansepersonellet kjenner pasienten personlig, eller alvorlig syke barn. Tunge
fysiske løft og bæring i vanskelige forhold, og at fysiske krav var en av de mest
frekvente ambulansespesifikke stressoren.
I ambulansetjenesten arbeider man tett sammen i makkerpar. I Norge tilstreber
man så langt det er mulig at man jobber i faste par, men dette er ikke vanligst i
verden. Flere steder vet man ikke hvem man skal jobbe med før man møter på
jobb, og har ofte ingen kunnskap faglig kompetanse eller om hvordan de håndterer
stressende situasjoner (Bullard 2020).
Det er ikke funnet noe forskning på hvor viktig kvaliteten av denne relasjonen og
hvordan den påvirker arbeidet, men det er ingen tvil om at makkeren betyr mye
for ambulansepersonellet. «Den eneste tryggheten jeg har når jeg går inn på et
skadested er makkeren min» (Ramstad, 2021) Dette er et sitat fra en
ambulansearbeider som beskriver en hverdag. Svensson & Fridlund (2008, s 40 41) undersøkte sykepleiere som jobbet i ambulansetjenesten og fant at om man
føler seg trygg på makkeren sin vil det begrense bekymring når stresset økte og
dermed redusere opplevelsen av negativt stress. Samme konklusjon støttes av
svensk ambulansepersonell som opplever tryggheten som vel så viktig i makker
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relasjonen som å være i stand til å assistere faglig i kompliserte hendelser
(Backman et al., 2019, s 786).

«Ambulansen inneholder flere hemmeligheter enn en kirke. Aldri er
følelsene så rå, ærlighet så vivid og livets øyeblikk så eksponert, forbannet
og glorifisert - som når de to eneste personene på jorda har rengjort bilen,
gjort ferdig nødvendig papirarbeid, og dratt fra sykehuset. Det er
øyeblikkene ambulansepersonellet lever for. Når de kan betro seg til en
annen for akkurat sånn det er der og da, uten å være redd for
eksponeringen av å være menneskelig. Det er de øyeblikkene jeg husker, og
det er de øyeblikkene som gjør det alt verdt det. (…) Jeg kunne fortalt
andre om tingene vi får se. Jeg kunne betalt psykologer for å høre på
historiene mine, eller jeg kunne byrdet familien min med historiene. Eller,
så kan jeg enkelt dra tilbake mot stasjonen med den eneste andre personen
i verden som forstår, og har opplevd den samme hjerteskjærende
opplevelsen»
(Morse, 2014)
Etter kritiske hendelser er det støttet i forskningen at prehospitale arbeidere kan
dra positiv nytte og unngå psykologisk distress gjennom diskusjoner i etterkant
med ledere, men spesielt kollegaer dras frem som det viktigste verktøyet for å
bearbeide hendelsen og redusere stress (Gouweloos et al., 2017), Bohström et al.,
2017, s 31). Opplevd lederstøtte og spesielt opplevd kollegastøtte vil dermed være
viktig for å redusere distress etter kritiske eller tøffe hendelser. Det er i tillegg
foreslått at prososial motivasjon blir påvirket av teamprestasjonen, og at dette i
tillegg påvirker en lavere turnover (Hu & Liden, 2015, s1103, 1120).
Makkerparet samarbeider tett i løpet av hele vakten og det legges et stort ansvar til
oppdragshåndteringen og alvorligheten i beslutningene de står i. Dette betyr at
kvalitet på relasjonen mellom makkere vil ha mye å si for motivasjon, eustress og
turnoverintensjon i tillegg til opplevd kollegastøtte. Indre motiverte og prososialt
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motiverte medarbeidere har høyere jobbprestasjoner, lavere turnoverintensjon,
faktisk turnover og bidrar mer til fellesskapet, og dette påvirkes sterkt av opplevd
lederstøtte.
Sett fra mitt perspektiv er det da et hull i forskningen rundt hvordan iboende
stressende yrker, som ambulansearbeidere påvirkes av eustress og motivasjon. Det
er også tegn til at makkerrelasjonen er av stor betydning, så derfor er det i tillegg
interessant i å se på hvordan opplevd kollegastøtte korrelerer til dette. Opplevd
lederstøtte kan påvirke flere faktorer, inkludert turnoverintensjon og motivasjon,
Derfor er det i tillegg interessant å se på hvordan dette spiller inne for denne
populasjonen.
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Teori
Stressteori
Stress er en daglig konstant i livet og arbeidsplassen, og hvis du ikke opplever
stress i varierende grad er du mest sannsynlig død (Selye, 1950), (Gates 2011, s
390). Stress og mestringen av stress er viktig for individets helse, og dermed også
organisasjonen. Dette er grunnen til at dette er et begrep flere forskjellige har
interessert seg i. Det er derfor flere forskjellige teorier og definisjoner avhengig av
bakgrunnen til individet som har foreslått det (Levi, 1998). Det er derfor flere
forskjellige teorier og definisjoner avhengig av bakgrunnen til individet som har
foreslått det. Stress ble definert av psykologen Walter Cannon i 1929 som indre
fysiologiske tilstander fremkalt av ytre situasjoner og forårsaket den berømte
«kjemp, frys eller flykt» responsen (Milosevic 2015, s 196). Den kroppslige
reaksjonen av dette fører til økt respirasjon, hjertefrekvens, økt årvåkenhet,
blodårene strammer seg, og potensielle angst symptomer. Det foregår også en del
andre kroppslige funksjoner som påvirkes av hormoner som blant annet sørger for
at kroppen ikke bruker energi på fordøyelsen i slike øyeblikk.
Selye (1976) beskrev stress som «en non-spesifikk respons av kroppen til et
hvilken som helst krav, enten det er skapt av eller resulterer i hyggelige eller
mindre hyggelige forhold» (Simmons, 2000, s 3), og at jobbstress er opplevd når
kravene av arbeidet overgår den medarbeidernes tro på sin kapasitet til å takle den
(Selye, 1950).
Det de fleste er enige om er at stress omhandler tre ting: Stressor, respons som sier
noe om hvordan individet reagerer på stresset og prosessen mellom stimuli og
respons (Le Blanc et al., 2000, s 148-150). Stressor er betegnelsen på det eksterne
som forårsaker er en stressopplevelse (Simmons, 2000, s 1)
Når en person støter på en stressorer vil individet vurdere stressoren i en kognitiv
måte for å vurdere om stressoren truer velvære. Hvis individet vurderer det til å
være negativ eller truende mot velvære vil det vurderes til distress og vil være det
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vi kjenner igjen som negativt stress. Det er negativt stress som er i sammenheng
med sykdom, dårlig helse, dårlig motivasjon, turnover og dårligere prestasjon på
jobben (Segerstrom & Miller, 2004, s 601).
Bilde 1: Stressmodell

Den transaksjonelle stressteori
Den transaksjonelle stressteorien konstruert av Lazarus og Folkmann (1984) og
selv om denne modellen fokuserte mest på det negative stresset i sin teori,
anerkjente de også at det fantes positivt stress. Denne modellen vektla individets
opplevde stressbelastning, og at dette knyttet mot hvordan individet opplever
tilgjengelige ressurser til å håndtere stressbelastningen som er essensiell for
hvilket utfall det får. Med tilgjengelige ressurser menes egen kompetanse og sosial
støtte i omgivelsene. Hvis disse er i god balanse vil det være større sannsynlighet
for positivt utfall når individet blir konfrontert med en stressor. Denne
stressteorien har imidlertid en negativ vinkling for å definere stress og beskriver
stress som noe kun prøver å unngå ved hjelp av å mestre det (Lazarus, 1966),
(Lazarus & Folkmann 1984).
Denne modellen tar utgangspunkt i tre steg hvor individet blir konfrontert med en
stressor. Den første vurderingen fremkommer umiddelbart hvor individet vurderer
stressoren til å være en fare mot eget velvære eller fremtidig velvære. Denne
vurderingen vil også avhenge av tidligere erfaringer i lignende situasjoner med
tanke på faktorer som smerte, ubehag, varighet og alvorlighetsgrad (Kupriyanov
& Zhadanov, 2014, s 179-180).
Den neste vurderingen omhandler en gjennomgang av tilgjengelige ressurser for å
håndtere stressoren. Det omhandler både egne ressurser, situasjonen i seg selv, og
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eksterne tilgjengelige ressurser tilgjengelige. Egne ressurser er tett knyttet til
motivasjon, kompetanse, selvtillit og intellekt, til tross for at motivasjon kan virke
både positivt og negativt i stressvurderingen. Dersom det oppfattes som det er et
viktig mål som trues kan det oppleves som svært stressende, men motivasjonen vil
sørge for at individet vil mobilisere og gjennomføre det som er nødvendig for å
avverge eller sørge for å nå gjeldende mål likevel. Selvtillit fremheves som
avgjørende for hvordan en person møter en utfordrende situasjon fordi det
påvirker hvordan man vurderer situasjonens utfall (Lazarus & Folkman, 1984).
Betydningen av situasjonen i seg selv handler om individet har opplevd lignende
situasjoner tidligere og om stressoren da er forventet eller uforventet. Hvis
situasjonen oppstår akutt eller uforventet vil være mer krevende å håndtere
fremfor andre situasjoner man forventer. Eksempler på akutte situasjoner kan være
ulykker, motta oppsigelse, uventet graviditet eller samlivsbrudd. Forventede
situasjoner kan være overgang fra en jobb til en annen, eller start på en utdanning
(Sarafino 1998).
Hvilken verdi individet legger i situasjonen eller oppgaven vil også preget
stresshåndteringen. Om individet opplever oppgaven som skal utføres i
stressituasjonen som meningsfull vil dette føre til at man mobiliserer mer for å
håndtere situasjonen. Dette knyttes også opp om normer og forventninger i
samfunnet. (Sarafino, 1998).
Lazarus foreslo også at det ikke hadde noe stor hensikt til å forsøke å identifisere
spesifikke arbeidsforhold som påvirket medarbeiderne mest fordi stress er til
syvende og sist et individuelt fenomen (Crandall & Perrewé, 1995, s 16).

Kognitiv aktiviseringsteori
Kognitiv aktiviseringsteori bygger mer på det fysiologiske som skjer med kroppen
når den møter en stressrespons fremfor det psykologiske. Den understreker
derimot viktigheten av den psykologiske vurderingen som foretas i møte med en
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stressor (Ursin & Eriksen, 2004, 567-570). Denne modellen innehar mye av de
samme aspektene som andre stressteorier ved at det først oppstår en stressor, så en
kognitiv vurdering, en fysiologisk respons eller alarmmodus i kroppen og til sist
en kognitiv vurdering om dette er noe man kan mestre. Her er det imidlertid større
fokus på at stress er nøytralt, og verken positivt eller negativt. Det er i tillegg
større fokus på tidligere situasjoner og forventninger som påvirker utfallet til
individet. Det introduseres positivitetsutfall som et begrep som beskriver at
individet vurderer situasjonen positivt, fordi liknende situasjoner har vært mestret
tidligere.
Gjennom denne modellen gjennomførte Ursin et al. (1978) en studie på
fallskjermhoppere i 1987 og deres stressnivå. Hypotesen var at når hopperne
hadde lært seg å hoppe gjennom øvelse ville stresshormonet kortisol og andre
biologiske stressindikatorer synke automatisk. Overraskende nok sank stressnivået
raskere enn forventet, og allerede etter første øvelseshopp. Deltakerne rapporterte
frykt og andre hormonelle og fysiologiske reaksjoner til øvelseshoppet men de
sank dramatisk etter første øvelseshoppet ble gjennomført. Dette var
bemerkelsesverdig fordi hopperne var ikke på langt nær klare for et ekte
fallskjermhopp. Konklusjonen av denne studien var at det er hoppernes positive
utfallsforventning, eller tro på at de klarte hoppet som utgjorde forskjellen i
stressnivået og ikke den personlige tilbakemeldingen på øvelseshoppet, eller
selvevaluert prestasjon.

Yerkes-dodson loven
Yerkes Dodson loven er flittig brukt på arbeidsplasser for å motivere til best mulig
prestasjon. Modellen består av en omvendt U som beskriver opplevd opphisselse
på X aksen og prestasjon på den andre aksen. Den støtter både negativ stressteori
og positiv stressteori ved at den anerkjenner at opplevd negativt stress over tid vil
føre til helseskade, mens håndterbart stress kan øke resiliens og
motstandsdyktighet mot sykdom (Aschbacher et al. 2013).
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Denne modellen tar utgangspunkt i at noe stress er nødvendig for at et individ skal
kunne prestere optimalt, men at det avhenger av individets positive vurdering som
avhenger av et positivt resultat. Det som skiller seg ut er at for lite opphisselse gir
lavere prestasjon fordi man vil kjede seg. For mye opphisselse kan føre til
angstreaksjoner fordi det overgår det individet klarer å mobilisere av opplevde
ressurser. Det må med andre ord være et optimalt stressnivå som verken er
opplevd for høyt eller for lavt av individet for å prestere best mulig. Det bør
bemerkes at hverken ordet stress, opphisselse eller prestasjon blir nevnt i den
originale artikkelen. (Yerkes & Dodson, 1908).
Positivt stress, eller eustress er blitt tatt for gitt av ledere som det stresset som
anses som optimalt stress for å utføre oppgavene sine (Le Fevre et al., 2003, s
726-730).

Eustress
Ifølge Mesler (1996) er det relativt lite studier eller ingen adekvate modeller som
kan gi forståelse av konseptet eustress. Det er forøvrig stor dekning i
populærvitenskapen, med svak dekning i det vitenskapelige (Yerkes & Dodson,
1908, s 459). En positiv vurdering av en stressor er omtalt som eustress. Eustress
er det motsatte av distress og kan defineres som sunt, positivt konstruktivt resultat
av stressende hendelser og stressrespons (Quick et al.,1997). Eustress er assosiert
med følelser som opprømthet, forventning eller spenning. Det foregår en liknende
fysiologisk stressreaksjon som innebærer økt puls og endring i hormoner, men det
er ingen opplevd trussel eller frykt (Selye 1983). Det er også blitt omtalt som
opplevelsen av å være totalt fokusert i en bevisst tilstand av utfordring, sunn
tilstand av opphisset oppmerksomhet på oppgaven, begeistring og å være fullt
tilstede i øyeblikket. Det er svært likt beskrivelsen av flyt og det er derfor ikke rart
at flyt er beskrevet som den ultimate eustress opplevelsen (Hargrove et al., 2013, s
61-63).
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Begrepet Flyt
Flyt er beskrevet som en topp av en positiv opplevelse, hvor man fokuserer i nuet
til tross for kompliserte og utfordrende oppgaver (Csikszentmihalyi, 2000, s 387).
Det blir beskrevet som en kreativ tilstand du oppnår i det øyeblikket kompetansen
din matcher utfordringen og at hvis man oppnår dette på arbeidsplassen vil det ha
store positive utslag. Hvis man skal oppnå flyt må det være noen nøkkelfaktorer
tilstede: indre motivasjon, kompetanse som står i linje med utfordringen, enkle
regler om målet, tilbakemeldinger på at du gjør det bra, og full konsentrasjon på
oppgaven (Kontochristos, 2021, avsnitt 1, 3, hentet 26 mai, kl 16:15).

Eustress og flyt
Ifølge Hargrove et al., 2013, s 61-63) er den ultimate opplevelsen av eustress når
du opplever flyt, og dermed jobber i nuet og glemmer tid og sted rundt deg fordi
det du driver med er så spennende eller meningsfullt i seg selv. Eustress vil også
være positivt knyttet til helse, og spesielt foreslått hjerteproblemer da det er vist at
blodårene trekker seg ikke sammen ved eustress, som minimerer risikoen for
hjerteproblemer (Jamieson et al 2012, s 417-4 22). Eustress er positivt linket til
økt immunforsvar (Crum et al., 2013), prestasjon, engasjement,
jobbtilfredstillelse, inkludert psykisk og fysisk helse (Quick et al., 2013, s 40-53).
Det må imidlertid nevnes at på bakgrunn av lite empirisk forskning rundt eustress
er det viktig med et kritisk blikk på disse funnene.
For å oppnå eustress fant Hardgrove et al (2013) ut at det er fire komponenter som
er spesielt viktig: 1. Vurdering, 2, hvor godt du kan relatere, 3. hvordan du utfører
oppgaven eller situasjonen og 4. personlig utvikling. Ved å utforme en stressor til
å vurderes positivt handler i det store og det hele om individets persepsjon. Men
det er mulig å påvirke denne persepsjonen ved å formulere eller omtale oppgaven
positivt. Hvor godt du kan relatere handler om at hvis en stressor skal betegnes
som utfordrende eller positiv må den være relatert til enten personlig vekst eller
mestring av oppgaven. Følelse av mening vil være sterkt involvert i denne
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vurderingen. Det tredje og fjerde elementet omhandler utfallet av situasjonen og
vil relateres til enten en opplevd generell mening, eller personlig vekst på
bakgrunn av situasjonen man har vært i.

Motivasjon og motivasjonsteori
Indre motivasjon
Indre motivasjon er tydelig definert innenfor forskningsverdenen som deltakelse i
en aktivitet for aktivitetens skyld fordi det er interessant eller fornøyelig, og dette
er en sterk kraft som former menneskelig oppførsel (Ryan & Deci, 2017). I praksis
skjer dette når individet engasjerer seg med full villighet, vilje og valgfrihet. Det
er vist at indre motivasjon er konstant gjennom alle aldre, kultur (Chirkov, 2009, s
253-256) og livssituasjon (Cerasoli 2014). Indre motivasjon er også drivkraften
for god selvregulering som er viktig for å kunne håndtere stress. Dette er en ond
sirkel fordi det er dokumentert at stress igjen svekker selvregulering (Baumeister
1996, s 1-16). Dette skiller seg fra ytre motivasjon som henter sin motivasjon fra
eksterne faktorer som lønn, unngåelse av straff eller oppnåelse av et mål. Indre
motivasjon fokuserer mer på å operere i nuet (Kuvaas og Dysvik, 2020, s 56).
Organisasjoner ønsker ofte indre motiverte arbeidere fremfor ytre motiverte
arbeidere, men strever ofte med å komme dit.

Selvbestemmelsesteorien
Selvbestemmelsesteorien er velkjent innenfor begrepet rundt indre motivasjon.
Selvbestemmelsesteorien er bygget på tre grunnleggende psykologiske behov som
er en betingelse for ytterst motivasjon og dermed også velvære. Det er behovet for
autonomi, kompetanse og tilhørighet (Deci et al., 2017, s 19-23). Dersom disse
behovene ikke blir tilfredstilt vil det bli en ond sirkel hvor det oppleves frustrasjon
og stress.
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Behovet for autonomi handler om at vi handler med en følelse av egen vilje og
egne valg (deCharms, 1968). Autonom motivasjon er ofte styrt at det som kalles
indre motivasjon. Det er også funnet i en meta-analyse med over 200 000
deltakere at opplevd autonomi har stor reduksjon av stress, sykefravær, angst og
utbrenthet. Den nevner forøvrig at hele 16% stressvariasjoner forklares av
kontekst ved det spesifikke arbeidet (Humphrey et al. 2007).
Behovet for kompetanse handler om at vi må føle at vi mestrer omgivelsene og
samtidig har mulighet til å anvende og utvikle kompetansen vår (White 1959, s
297-300). Essensielt for opplevelsen av mestring er at medarbeideren må sitte
med kompetansen og troen på at de kan utføre jobben. Medarbeiderne vil også
jobbe smartere når de blir oppfordret til å bruke egne ferdigheter, kompetanse,
føle mer eierskap og kontroll i hvordan de utfører arbeidet. De vil også arbeide
mer ansvarsfullt fordi ansvaret er flyttet nedover i organisasjonen (Pfeffer and
Veiga (1999, p. 40, fra boka Kuvvas og Dysvik 2020, s 70). Positive og
konstruktive tilbakemeldinger vil gjøre at man føler anerkjennelse, og egen
mestringsfølelse øker. Å bli anerkjent på arbeidsplassen er viktig, i tillegg til en
stadig utfordring gjennom komplekse arbeidsoppgaver for å øke mestringsfølelse
og forbedre prestasjonene (Gagné og Deci 2005, s 331-333).
Behovet for tilhørighet henviser til det å føle en tilknytning til andre, føle at andre
respekterer og bryr seg om deg, og at du bryr deg om og respekterer andre
(Beumeister & Leary 1995).

Stress og selvbestemmelsesteori
Individet blir utsatt for krav og begrensninger i arbeidsmiljøet som kan oppleves
stressende hvis vi har for lite ressurser, eller et viktig mål blir truet. Hvis
betingelsene autonomi, kompetanse og tilhørighet blir møtt vil det øke vår
kreativitet, forbedre prestasjonene, øke ekstra-rolleatferden (prososial motivasjon)
og vil gjøre at vi blir mer fornøyde med kollegaer og ledere (Deci et al., 2017).
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Vi blir også i stand til å vurdere stressreaksjonen i et mer positivt lys. Grunnen til
det er at slike sosiale miljøer er åpne, anerkjenner, gir konstruktive
tilbakemeldinger som ikke oppleves truende eller fordømmende. Støttende miljøer
bidrar derfor til at vi vurderer situasjonen til mer kontrollerbar og derfor kan vi
mobilisere vår egen selvregulering i den stressende situasjonen. For å oppnå
selvbestemmelse, tilhørighet og kompetanseheving på arbeidsplassen kan man
engasjere seg i aktiv lytting, invitere medarbeidere til å dele sine meninger, og
oppfordre til initiativ, samtidig som man reduserer lederens kontroll på
arbeidsplassen. En annen måte kan også å utvide stillingsbeskrivelsen slik at
medarbeideren opplever nye utfordringer, kompetanseheving og engasjement
(Samdal et al., 2017, s 15).
Prososial motivasjon
Prososial motivasjon skiller seg fra indre motivasjon ved at ved indre motivasjon
så er belønningen utførelsen av selve oppgaven, mens prososial motivasjon
stammer fra relasjon med andre mennesker eller institusjoner (Kuvaas og Dysvik
2020, s 74). Det ligger til grunn et ønske om å gjøre en innsats til fordel for
fellesskapet, eller en følelse av forpliktelse til å gjengjelde gode handlinger. En
annen viktig forskjell er tidsaspektet, hvor prososial motivasjon er fremtidsrettet
mot å fullføre, mens indre motivasjon er mer i øyeblikket (Kuvaas og Dysvik
2020, s 74, 69).

Sosial bytteteori
Sosial bytteteori er en teori som bygger på prinsippet om prososial motivasjon.
Dette er en teori som tar utgangspunkt i at medarbeidere bytter sin arbeidskraft
mot sosiale og økonomiske goder, og at hvordan dette utarter seg vil også påvirke
organisasjonsforpliktelsen til den medarbeideren (Blau 1964).
I prinsippet koker det ned til at om medarbeideren føler organisasjonen behandler
dem godt, svarer den medarbeideren ved å gi lojalitet, produktiv atferd og positive
holdninger (Kuvaas og Dysvik, s 75). Det er heller da ikke overraskende at
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metaanalyser viser at jo mer medarbeiderne har en sosial bytterelasjon med sin
leder, jo høyere blir ekstra-rolleatferden (Kuvaas og Dysvik 2020, s 82).
En sosial relasjon til organisasjonen er vedvarende og langsiktig, fremfor en
økonomisk relasjon som vil være kortsiktig. Det vektlegges derimot at siden man
ikke vet hva man får tilbake for sin ekstrainnsats eller når, er personlig tillit og
kontinuerlig investering avgjørende (Kuvaas et al., 2017).
Turnoverintensjon
Turnoverintensjon er individets bevisste villighet til å se etter andre jobber, og er i
tillegg en god indikator på fremtidig turnover for organisasjonen slik at det er
mulig å ligge i forkant (Tett & Meyer 1993, s 259-260). Manglende tillit til ledelse
eller andre ting som påvirker faktisk turnover vil ikke kunne fanges opp hvis det
er lav etterspørsel i arbeidsmarkedet. Dette er også årsaken til at organisasjoner
ofte kan bli tatt på senga når det blir økt etterspørsel i arbeidsmarkedet og det
plutselig er en høy faktisk turnover (Kuvaas & Dysvik 2020, s 220). Jobbstress
blir trukket frem som en viktig faktor for jobbtilfredstillelse. Når
jobbtilfredstillelse blir lav blir prestasjonen lav, og intensjonen om å slutte blir
sterkere (Appelbaum et al., 2010).
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Formål og hypoteser
Formålet med studien er hvordan vurderer ambulansearbeidere som representanter
for en iboende stressende jobb som i tillegg jobber tett i makkerpar positivt stress
og hvordan korrelerer dette mot indre motivasjon, turnoverintensjon og prososial
motivasjon? Og hvordan spiller opplevd lederstøtte og opplevd kollegastøtte inn?
Dette avgir følgende hypoteser:
Hypotese 1: Eustress vil være positivt korrelert til indre motivasjon
Hypotese 2: Eustress vil være positivt korrelert til prososial motivasjon.
Hypotese 3: Eustress vil være negativt korrelert til turnoverintensjon.
Hypotese 4: Opplevd lederstøtte vil være positivt korrelert til
a) indre motivasjon
b) prosoial motivasjon,
c) negativ korrelert til turnoverintensjon.
Hypotese 5: Opplevd kollegastøtte vil være positivt korrelert til
a) indre motivasjon
b) prososial motivasjon
c) negativt korrelert til turnoverintensjon
d) positivt korrelert til fast makker siste uken
Hypotese 7a: Det er en positiv korrelasjon mellom de som føler stresset de
opplever er positivt for helsen, og de som blir mer motivert av stresset de
opplever.
Hypotese 7b: Det er en positiv korrelasjon mellom de som føler stresset de
opplever er noe de må utnytte og at de føler seg motivert av stresset de opplever.
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Metode
Utvalg og prosedyre
Det ble gjennomført en kvantitativ metode hvor to spørreskjemaer ble distribuert
til to store ambulansetjenester i Norge. Spørreskjemaet ble laget og distribuert av
det web baserte programmet Qualtrics. Spørreskjemaet ble distribuert videre fra
ledere av organisasjonen via en link til sosialt lukkede grupper i organisasjonen.
Det nådde ut til ca 814 stk med et anslagsvis utvalg på ca 1100 totalt i
organisasjonen. Ved besvarelse på spørreskjema 1 ble det informert om
anonymitet, og bedt om at respondentene la inn egen e-post adresse. Ved å gjøre
dette samtykket de automatisk til å delta i del 2 av spørreundersøkelsen. Etter tre
uker, ville Qualtrics sende ut automatisk link til del 2. Deretter omgjorde Qualtrics
mailadressen til et siffer mellom 1000-9999 for å forsikre anonymitet. Anonymitet
ble også formidlet til de medarbeiderene som deltok i undersøkelsen for å sørge
for en større respondentgruppe og i tillegg fjerne evt angst for å kunne bli
gjenkjent av svarene sine (Joinson 1999).
Dette resulterte i 89 respondenter på spørreskjema 1, og 53 respondenter på
spørreskjema 2. Etter fjerning av respondenter som ikke fullførte del 2 havnet
totalt antall respondenter på 44 stk. Dette resulterer i en svarprosent på 5,4%. Av
respondentene som svarte var det 54% menn og 46% kvinner, og
aldersgjennomsnittet var mellom 30-39 år. Her var det imidlertid stor variasjon.
Metode og endring av analyse
Gjeldende undersøkelse hadde som mål å analysere resultatene gjennom en
regresjonsanalyse i tillegg. Jeg ønsket å se på hvordan opplevd kollegastøtte og
opplevd lederstøtte fungerte som moderatorer på de uavhengige variablene (indre
motivasjon, turnoverintensjon og prososial motivasjon). Gjeldende metode er
bærer derfor preg av dette. På grunn av lav responsrate var det vanskelig å få gode
regresjonsanalyser som vil være pålitelige og valide. Dette ble derfor forkastet til
fordel for en ren korrelasjonsanalyse. En regresjonsanalyse er mye brukt for å
kunne si noe om forutsigbarheten, mens en korrelasjonsanalyse brukes for å gjøre
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graden av tilhørighet (Asuero et al. 2006). For gjeldende undersøkelse ble det
sendt ut to forskjellige spørreskjemaer med tre ukers mellomrom.
Spørreskjema 1
Her ble det innhentet informasjon på kontrollvariabler, eustress, opplevd
kollegastøtte og opplevd lederstøtte.
Kontrollvariabler
Kontrollvariabler inkluderte alder, kjønn, ansiennitet, tid i gjeldende stilling,
utdannelse, fast makker siste uke, lederrolle, personallederansvar, subjektivt
rangert kompetanse fra 1-10, subjektivt rangert robusthet fra 1-10, opplevd stress i
livet nå, og opplevd stress på jobben nå.
Eustress
Eustress ble målt gjennom et skjema utviklet og validert av Frencis Seeger (2019)
med en chronbachs alfa på 0,91 i sin validitet. Det må nevnes at Seeger poengterte
at dette er et skjema konstruert til å måle noe det er svært lite forskning på, og selv
om det er et signifikant bidrag og førsteutkast til en måte å måle eustress så ble det
samtidig avdekket et større behov for å videreutvikle skjemaet for å undersøke
psykometriske faktorer nærmere. De uavhengige variablene ble målt i
spørreskjema 1 gjennom et likert skjema på 5 hvor 1 = aldri og 5 = alltid.
Eksempler på påstander er i den siste måneden: «hvor ofte har du følt at stress er
positivt og bør utnyttes til din fordel», «følt deg motivert av stresset du opplever»
og «følt at når du er under stress så er du mer produktiv». Fra den opprinnelige
skjemaet følger med to introduksjonsspørsmål som det var valgfritt å ta med, som
ber respondentene rangere sitt generelle stressnivå i livet og på arbeidet fra 1-10.
Hensikten var at dette kunne tilføye hvordan medarbeiderne oppfattet stress
generelt.
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Opplevd lederstøtte og opplevd kollegastøtte
For å måle opplevd lederstøtte og opplevd kollegastøtte ble det brukt et 5 likert
skjema hvor 1= helt uenig og 5 = helt enig. Dette skjemaet ble brukt av Kuvaas
(2008, 2010) men opprinnelig fra Rhoades et al (2001). Eksempler på påstander
om opplevd lederstøtte var «min nærmeste overordnede bryr seg ikke særlig mye
om meg» og «min nærmeste overordnede viser interesse for at jeg har det bra på
jobben». Eksempler på påstander rundt opplevd kollegastøtte var «min nærmeste
kollega bryr seg virkelig om mine meninger» og min nærmeste kollega viser
interesse for at jeg har det bra på jobben».

Spørreskjema 2
Her ble det innhentet informasjon om indre motivasjon, turnoverintensjon og
prososial motivasjon.
Indre motivasjon
Indre motivasjon ble vurdert gjennom et 5 trinns Likert skjema som varierte fra
svært uenig = 1 svært enig = . (Kuvaas & Dysvik, 2009). Eksempler på påstander
inkluderte «jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull», «mine
arbeidsoppgaver i seg selv er en viktig drivkraft i jobben min» og «av og til blir
jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg».
Turnoverintensjon
Turnoverintensjon ble målt gjennom et 5 punktskjema fra Kuvaas (2006) hvor det
rangerte fra 1= svært uenig til 5= svært enig. Eksempler på påstander er «jeg
tenker ofte på å slutte i min nåværende jobb» og «jeg oppfatter mine
fremtidsutsikter i denne organisasjonen som dårlige».
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Prososial motivasjon
Prososial motivasjon ble målt gjennom et likert skjema på 5 fra Grant & Sumath
(2009). 1= helt uenig og 5 = helt enig. Påstander var «Det er viktig for meg å ha
muligheten til å bruke min kompetanse til gjøre noe som kan være til nytte for
andre» og «jeg foretrekker å arbeide med oppgaver som gjør at jeg kan gjøre noe
godt for andre».
Etiske avveininger
Det ble innhentet nødvendig samtykke fra organisasjonene som var inkludert i
studien, og sørget for at anonymitet var ivaretatt. Excecutive master studenter er
fritatt fra NSD, og det ble derfor ikke søkt NSD.

Målinger og programvare
Spørreundersøkelsen ble konstruert og distribuert gjennom programmet Qualtrics.
Det ble brukt programmet Python 3.7.13 for å utføre analysene. Det ble i tillegg
benyttet flere biblioteker. Pandas 1.3.5 ble benyttet for datastruktur,
sammenslåing, utvalg, standardavvik, gjennomsnitt og korrelasjon. Scipy 1.4.1 ble
benyttet for p verdier. Numpy 1.21.6 ble benyttet for chronbachs alfa.

Analyser
Begge spørreskjemaene ble importert i Python og deretter koblet sammen
gjennom LoginID (tallet mellom 1111- 9999) som Qualtrics produserte. Jeg
fjernet respondenter som ikke registrerte mailadressen sin, og dermed ikke svarte
på del 2.
Alle svaralternativene på likert 5 skalaen ble omgjort til tall på 1=helt uenig til
verdi 5= helt enig på alle spørsmål. Det var 1 reversert spørsmål på lederstøtte og
kollegastøtte som ble snudd. Ved spørsmål om opplevelse av å kjøre med samme
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makker siste uken ble svaralternativ 1 og 6 slått sammen til verdi = 1 fordi det
målte det samme.
Det ble kjørt et gjennomsnitt på hver kategori der det var flere underspørsmål. Det
ble brukt en standardisert formel som regnet ut chronbachs alfa for hele
kategorier: eustress, opplevd lederstøtte, opplevd kollegastøtte, indre motivasjon,
turnoverintensjon og prososial motivasjon.
Det ble deretter produsert en korrelasjonsmatrise fra gjennomsnittet som regnet ut
r verdi. Ifølge pearsons tolkning er korrelasjoner mellom 0,1 - 0,3 lave, 0,3 - 0,5 er
moderate og høye når r verdien er over 0,5. Det er også ansett som signifikant når
p verdi er over 0.05 eller tilsvarende 5% (Cohen 1988).
Deretter ble P verdi som forklarer hvor sannsynlig korrelasjonen er å ikke stamme
fra tilfeldighet, utregnet som samme matrise.
Om en korrelasjon er statistisk signifikant eller ikke avhenger av to faktorer:
Størrelsen av den beregnede koeffisienten (Pearsons r) og størrelsen på utvalget.
Jo større utvalg - dess større sannsynlighet for å finne noe statistisk signifikant
(Bryman et al 2019).
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Resultater
Reabilitet
Reliabilitet forstås som konsistensen eller stabiliteten til målingene når en
måleprosess gjentas (Prieto og Delgado, 2010).
Chronbachs alfa er en måte å måle intern konsistens gjennom et nummer mellom
0-1. George og Malley (2003, s 31) foreslo en analyse av resultatet som at alt
<0.90 er utmerket, <0.80 er godt, <0.70 er akseptabelt og her går da grensen for
hva som ansees for hva som bør være et mål å få over innen intern konsistens for
at det skal anses som reliabelt. <0.60 er tvilsomt, <0.50 er svak og <0.50 er
uakseptabelt.

Chronbachs alfa
Eustress: 0.83
Opplevd lederstøtte: 0.82
Indre motivasjon: 0.87
Opplevd kollegastøtte: 0.86
Turnoverintensjon: 0.91
Prososial motivasjon: 0.86
Som vist over er alle innenfor et akseptabelt nivå, og de fleste ansees som en god
intern reliabilitet.
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Validitet
Validitet sier noe om hvorvidt man faktisk klarer å måle det man skal måle (Bell,
et al., (2019, s 174). Lav svarprosent kan svekke validiteten i undersøkelsen
(Jacobsen 2015). Svarprosent på denne undersøkelsen er under 50% som betegnes
som under tilfredsstillende. Fordi utvalget er svært lite kan det da være at
resultatet kommer av ren tilfeldighet og har dermed lav konklusjonsvaliditet. Ved
utvalg under 50 personer må vi regne med frihetsgrader. Det kan være flere
årsaker til lav responsrate hvor uinteressert responsgruppe, eller andre faktorer
som at emnet er for kjedelig, eller for intimt, eller at undersøkelsen ble sendt ut
slik at del 2 ble mottatt i påskeferien. Hvis årsaken til at enkelte velger å ikke
svare handler om aspekter i spørreundersøkelsen, vil det kunne prege
undersøkelsen i form av skjevhet, men det er usikkert i hvilken grad (Heggestad et
al. 2015, s 102). Hvis forøvrig årsaken til at ikke flere respondenter har svart er
grunnet andre faktorer enn selve temaet på spørreundersøkelsen, er det ikke
sikkert at det påvirker resultatene likevel. Det er likevel umulig å vite uten å
undersøke de som ikke har besvart denne undersøkelsen.
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Tabell 1: Korrelasjonsmatrise

Beskrivelse av variabler fra 1-7:

Kjønn: Mann = 1, Kvinne = 2. Alder 1 =under 20 år, 2 =20-29 år, 3 =30-39 år, 4 =40-40år, 5 =50+. Ansennitet: 1 =Under 1 år, 2=1-3 år, 3=3-5 år, 4=5-10 år, 5= 10-20år, 6= 20 år +.

Tid i gjeldende stilling: 1=under 1 år, 2=1-3år. 3=3-5 år, 4=5-10 år, 5=10 år+. Utdannelse: 1= Assistent, 2=Lærling1/student, 3=Lærling 2, 4=Ambulansearbeider med

medisindelegering, 5=Ambulansearbeider med sykepleierbachelor (3årig bachelor), 5= Nasjonal paramedic (videreutdanning) 6= Paramedisiner (3årig bachelor), 7=Master eller

høyere. Fast makker siste uke, hvis ja, hvor ofte kjører du sammen med samme person på en uke: 1=Aldri, 2=Sjeldent, 3=Av og til, 4=Stort sett, 5= Alltid, 6=Har ikke fast

makker. Lederrolle (vaktleder osv) siste uken: 1= Aldri, 2=sjeldent, 3=av og til, 4=Stort sett, 5=alltid. Personallederansvar. 1=Ja, 2=Nei. *=p<0.05, **=p<0.01.
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Hypoteseresultater
Hypotese 1: Eustress vil være positivt relatert til indre motivasjon.
Ja, r=0,21, men p=0,1. Derfor en svak positiv korrelasjon, og dermed støtte til
hypotese 1. Bemerkninger under analysen er at det scores jevn høyt på ca 60% på
helt enig til påstanden «jobben jeg gjør er meningsfull» og dette utmerker seg som
det høyeste verdien besvart i denne kategorien. Det er mest varierende svar rundt
spørsmålet «av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting
rundt meg» hvor de fleste (ca 31,5%) svarer av og til.
Hypotese 2: Eustress vil være positivt relatert til prososial motivasjon.
Ja, r=0,25, men p=0,1. Dermed er det en noe sterkere, men fortsatt svak positiv
korrelasjon mellom eustress og prososial motivasjon som gir støtte til hypotese 2.
Bemerkninger under analysen viser at det høyeste prosenttallet helt enig (ca 77%)
er på påstanden «det er viktig for meg å ha muligheten til å bruke min
kompetanse til å gjøre noe som kan være til nytte for andre». Det også svært høy
andel (ca 70%) som svarer på at de foretrekker å arbeide med oppgaver som gjør
at man kan gjøre noe godt for andre.
Hypotese 3: Eustress vil være negativt relatert til turnoverintensjon.
Ja, r=-0,13, men p=0,4. Det er en svak negativ korrelasjon.
Bemerkninger under analysen viser at turnover har lite variasjon. De fleste svarer
negativt på at de tenker på å slutte, og den høyeste prosentandelen (ca 74%) svarer
helt uenig på at de kan komme til å slutte i nåværende jobb i løpet av året. Det er
høyest variasjon på påstanden om den medarbeideren anser fremtidsutsikter i
gjeldende organisasjon som dårlige - som bemerker seg ved det høyeste «helt
enig» ved ca 13%. De fleste svarer imidlertid helt uenig på dette (ca 29%).
Hypotese 4:
Opplevd lederstøtte vil være positivt relatert til
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a) indre motivasjon
Ja, r: 0,23. Det er en svak positivt korrelasjon. Men p= 0,03, som betyr en
signifikant men svak positiv korrelasjon.
b) prosoial motivasjon,
Ja, r= 0,16. Det er en svak positiv korrelasjon, p= 0,29. Som betyr at den ikke er
signifikant, og at det her er rom for feilmargin.
c) negativ relatert til turnoverintensjon.
Ja, r=-0,35 som betyr en moderat korrelasjon. p= 0,03 som betyr at dette er en
signifikant moderat korrelasjon.

Hypotese 5:
Opplevd kollegastøtte vil være positivt relatert til
a) indre motivasjon
Ja, r=0,18 som betyr en svak korrelasjon. Men p=0,34. Dette er ikke overraskende
for ambulansetjenesten da indre motivasjon ofte er individuelt, og faglige
diskusjoner og uenigheter vil oppstå. Det vil bestå på kvaliteten av relasjonen på
makkerparet som kjører sammen som vil være mer på å definere det.
b) prososial motivasjon
Ja, r=0,26 som betyr en svak positiv korrelasjonen p=0,09 som betyr at det er en
sterk, men ikke signifikant korrelasjon
c) negativt korrelert til turnoverintensjon
Ja, r=-0,36 som er en moderat negativ korrelasjon. Men p=0,008 som vil si at det
er en signifikant moderat negativ korrelasjon.
d) fast makker.
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Nei, r=0,01 som regnes som ubetydelig, og dermed ingen relasjon. Men p=0,95
som kan tyde på stor variasjon i svar.
Hypotese 6a: Det er en positiv korrelasjon mellom de som føler stresset de
opplever er positivt for helsen, og de som blir mer motivert av stresset de
opplever.
Ja, r=0,53 som regnes som en moderat til høy korrelasjon. P =0.0002 som betyr at
dette er en signifikant moderat korrelasjon. Dette er forventet og i tråd med tanken
om at de som opplever stresset som helsegunstig vil også oppleve seg mer
motivert av stresset de opplever.
Hypotese 6b: Det er en positiv korrelasjon mellom de som føler stresset de
opplever er noe de må utnytte og at de føler seg motivert av stresset de opplever.
Ja, r=0,45, og p=0,0018 som betyr at dette er en moderat signifikant positiv
korrelasjon.
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Diskusjon
Hensikten med studien var å forsøke å tilføre ny kunnskap rundt positivt stress i
det som regnes som iboende stressende yrke, samtidig som man ser på hvordan
dette påvirker motivasjonen. Målet var å finne ut mer om hvordan eustress hos
ambulansepersonell påvirker indre motivasjon, turnoverintensjon, prososial
motivasjon, og hvordan opplevd lederstøtte og opplevd kollegastøtte spiller inn,
spesielt med tanke på at ambulansepersonell arbeider mest i makkerpar.

Hypotese 1: Eustress vil være positivt relatert til indre motivasjon
Ja, r=0,21, men p=0,1. Dermed en svak positiv korrelasjon. Dette konkluderer
med en støtte for hypotese 1. Det scores høyt på indre motivasjon generelt,
bortsett fra spørsmålet om «av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg
nesten glemmer ting rundt meg». Dette kan imidlertid tolkes annerledes av et
ambulansepersonell hvor årvåkenhet er et krav. Hvis man svarer enig på dette kan
det tolkes som en innrømmelse på at man glemmer essensielle og viktige ting i
pasientbehandlingen, eller har oversett viktige aspekt. Dersom dette spørsmålet
hadde vært endret til å omhandle det berømte “flyt” så ville antakeligvis scoren
vært høyere her. Det scores høyest (ca 60%) helt enig på at man opplever jobben
meningsfull. Dette støttes også av tidligere forskning som rapporterer høy grad av
mening og arbeidsforpliktelse hos ambulansepersonell (Hansen et al., 2012). Dette
står i tråd med funnene Hardgrove fant (et al., 2013) som sier noe om at følelsen
av mening er sterkt involvert i stressvurderingen for å eventuelt oppnå eustress.
Simmons & Nelson (2001) brukte de psykologisk positive begrepene håp, positiv
affekt og om det blir opplevd som meningsfullt som indikatorer på eustress på
sykepleiere. Dette kan dermed gi et et antakelse på at indre motivasjon og eustress
er knyttet tettere sammen enn forventet. Eustress oppstår når målet er i sikte og
man føler man vil oppnå det, og dermed vil det føles motiverende (Smith & Craig
1991). Eustress og flyt er definert som relativt like opplevelser, og ifølge
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Weinberg og Gould (2001, s 158) var Csikszentmihalyi sin modell på flyt en
innovasjon innenfor studiene på indre motivasjon. Når et individ vurderer
situasjonen til å være eustress, kan individet i tillegg oppleve motivasjon, og
dermed også flyt (Hargrove et al.,2013).
Saksvik et al (2004) har undersøkt hva slags personlighetstrekk som er sterkest
relatert til eustress. Planmessighet skiller seg ut som det personlighetstrekket som
korrelerte sterkest med eustress i den undersøkelsen (r=.28, p<.01), hvor
nevrotisme og åpenhet oftest opplever distress. Planmessighet sier noe om
hvorvidt hvilken grad individet er mer eller mindre ryddige, ordentlige,
organiserte, til å stole på og med høye aspirasjoner (Costa & McCrae 1992). Dette
kan indikere at personer med høy score på planmessighet oftere har positive
stressopplevelser enn andre.
I en stor undersøkelse (Mirhagi et al 2016) med over 9000 paramedics undersøkte
de hvilke personlighetstrekk som gikk igjen. Paramedics scorer også høyest på
planmessighet. Her blir planmessighet assosiert videre med å være forsiktig,
grundig, ansvarlig og organisert. Livstruende situasjoner krever oppmerksomheten
til en organisert og ansvarlig som indikerer at planmessighet er antakelig et
essensielt trekk hos ambulansearbeiderne. Ambulansepersonell vil dermed gjøre
ethvert tiltak for å gå grundig til verk og være ekstremt nøyaktig når man
administrerer medisiner, eller behandler pasienter i mulig kritisk tilstand.
Planmessighet linket også positivt til resiliens, som ambulansearbeiderne også
scoret høyt på. Dette støttes også i en annen artikkel som beskriver at 50-70% av
ambulansepersonell kan beskrives som resilient og stabile som også er et trekk
ved planmessighet, som igjen er sterkest korrelert med eustress (Pajonk et al
2011). Ambulansepersonellet i denne undersøkelsen svarer høyt på subjektiv
robusthet hvor ingen av respondentene svarer under 5/10. Robusthet kan være et
synonym med resiliens og dette kan dermed gi en indikasjon på karakteristikk hos
ambulansepersonell som gruppe i møte med videre forskning. Det andre
interessante funnet er forøvrig at eustress har svært svak korrelasjon med opplevd
robusthet (r=0,07, p=0,5) men her kan det altså være store variasjoner.
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Hypotese 2: Eustress vil være positivt relatert til prososial motivasjon.
Ja, r=0,25, men p=0,1. Dermed er det en noe sterkere, men fortsatt svak positiv
korrelasjon mellom eustress og prososial motivasjon. Dette betyr at det er funnet
støtte til hypotese 2. Eustress er som nevnt sterkere relatert til ideen om indre
motivasjon, fremfor prososial motivasjon. Det er ikke funnet noe forskning på
eustress og prososial motivasjon, som betyr at dette er kanskje et område det enten
er vanskelig å forske på, eller fordi det ikke er funnet nytte i det enda.
Det er forøvrig noe forskning på ambulansetjenesten og prososial motivasjon.
Ambulansetjenesten er i stor grad prosedyrestyrt, som betyr at
ambulansepersonellet ofte handler likt i en akutt situasjon. Men selv om det er
prosedyrestyrt, vil også personlighet, erfaring, kompetanse og følelsen av eustress
spille inn på pasientbehandlingen og håndtering av hendelsen. Hvor godt
samarbeidet er med din makker vil også prege hendelsen og kommunikasjonen. I
en interessant studie om ambulansetjenesten og regelbryting ble det avdekket at
prosedyrene blir brutt, og ofte med til prososial motivasjon som årsak. Den største
årsaken til å bryte prosedyrene var for å hjelpe pasienten, og et eksempel er å feks
administrere mer eller mindre medisiner for å hjelpe pasienten. Det interessante er
at denne beslutningen om å bryte prosedyrene for prososiale årsaker hang sterkere
sammen med det etiske klimaet fremfor empati. Det ble i tillegg funnet spor av
andre personlige trekk som “risktaking”, ekspertise og ansiennitet også påvirket
denne oppførselen (Borry & Henderson 2020).
Liebe (et al.,2019) undersøkte prososial oppførsel hos helsepersonell med den
hypotesen om at jo høyere sosial status, dess økt prososial oppførsel. Konteksten i
denne undersøkelsen stammer fra oppdagelsen på skuespillere som klart viste at
de skuespillerne med høyere status, forvaltet mer prososial oppførsel. Årsaken til
dette er at høyere status gir også økt frihet over ressurser og autonomi, og
hypotesen var at jo høyere status og høyere lønn vil dermed stige i takt med
prososial oppførsel. Til tross for at dette støttes av flere artikler som har funnet
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samme resultat, er det også motbevist av noen som sier at høy status har fordret
egoisme istedenfor. Liebe (et al., 2019) fant støtte til at høyere status økte den
prososiale oppførselen i sin undersøkelse av helsepersonell.
Sosial bytteteori vil kunne si noe om at hvis eustress er den største forutsetningen
for indre motivasjon og hvis prososial motivasjon sier noe om relasjon til
organisasjonen vil det kunne si noe om hvor fornøyde medarbeiderne generelt sett
er. Eustress kan si noe om de medarbeidere opplever nok utfordring og prososial
motivasjon vil kunne si noe om en positiv relasjon til organisasjonen sin.
Det er vanskelig å konkludere med sammenhengen mellom eustress og prososial
motivasjon. Hvis ambulansepersonell er en gruppe som har en høyere forutsetning
for å komme i flyt gjennom indre motivasjon, så kan forklaringen muligens ligge i
at ambulansepersonellet, som gruppe, handler i større grad med prososiale
handlinger når det gagner pasienten. Dette til tross for at man da bryter reglene.
Dette går forøvrig imot karakteristikken om at de som oftere oppnår eustress har
stor grad av planmessighet, og at ambulansepersonell scorer høyt på
planmessighet. Planmessighet er også preget av grundighet og respekt for reglene,
så det er litt motsigende. Dette er noe som bør sees nærmere på, men vil kanskje
være mest relevant kun for gruppene av yrker som vurderes til å være iboende
stressende, slik som ambulansetjenesten, politiet og brannvesenet.

Hypotese 3: Eustress vil være negativt relatert til turnoverintensjon.
Ja, r=-0.13, men p=0.4. Det er en svak negativ korrelasjon. Dette betyr uansett at
hypotese 3 er støttet. Da eustress er linket med positivitetsutfall gjennom kognitiv
aktiviseringsteori og tanken om at suksess avler suksess, positiv tankegang og
indre motivasjon er en signifikant kilde til både jobbtilfredstilthet og motivasjon.
Det er ingen overraskelse at ved høye verdier av dette er det mindre lyst til å
forlate jobben sin. Kuvaas og Dysvik (2010) fant også at indre motivasjon, som
igjen er nært beslektet med eustress var den sterkeste måten man kunne forutse
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turnoverintensjon. Det er forøvrig svært smalt utvalg i forskningslitteraturen på
sammenhengen mellom eustress og turnoverintensjon.
Det er flere som har sett tendens på at jo høyere stressnivå, dess høyere vil
turnoverintensjonen være (Chen et al., 2011),(Applebaum et al., 2010) men her er
det ikke differensiert i positivt eller negativt stress. Derfor er det heller ikke
overraskende i min undersøkelse at turnoverintensjon var moderat signifikant
negativt korrelert med opplevd stress på jobben (r=0.41, p= >0.01). Opplevd
stress på jobben var også høyt positivt korrelert med stress på arbeidsstedet
(r=0.60 p=0,01). Og Eustress var negativt korrelert med stress i livet (r=-0.20,
p=0.27). Dette kan imidlertid være en støtte for påstanden at det er oppfattelsen og
vurderingen av stress som er utslagsgivende for en positiv eller negativ opplevelse
av stress.
Opplevd fremtidsutsikter er også vist å gi en klar indikasjon på turnoverintensjon
(Taormina et al., 2009). I min undersøkelse er det er størst variasjon i svarene på
turnoverintensjon på påstanden om fremtidsutsikter i organisasjonen, og dette kan
samsvare med at ambulansefaget er en relativt “ny” arbeidsgruppe under en
ekstrem utvikling fra ca 1960 til nå. De første ambulansearbeiderne var sjåfører
med lite eller varierende akuttmedisinsk kunnskap og var derfor i praksis rene
transportoperatører. Dette har utviklet seg gjennom å bli lærling og tilegne seg
ambulansespesifikk kunnskap gjennom erfaring og læring, og det er ikke før nylig
man har fått standardisert kravene på høgskolenivå og i tillegg utviklet egne
utdannelser for dette yrket. Selv om det alltid er et behov for faglig påfyll, er det
ikke meg bekjent utviklet noe større karrierestiger innenfor ambulansetjenesten i
Norge. Derfor er det heller ikke overraskende at alder er positivt korrelert med
turnoverintensjon. Det er vist i en undersøkelse fra Choudhury & Gupta (2011) at
alder har en modererende effekt på lønnstilfredshet fremfor jobbtilfredshet når det
gjelder turnoverintensjon. Spesielt for denne undersøkelsen var at for unge indiske
arbeidere. Medianalderen var 25, og disse ble ofte klassifisert som relativt erfarne.
Mens for medarbeidere under medianalderen er omsetningsintensjonen mer drevet
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av jobbtilfredshet enn lønnstilfredshet. Disse resultatene er for øvrig ikke fra
ambulansepersonell.
Resultatene fra undersøkelsen min viser en generelt fornøyd gruppe medarbeidere
som har relativt liten intensjon om å slutte i jobben sin, men de som har en
turnoverintensjon var sterkt linket med opplevd (negativt) stress i livet og på
arbeidet. På bakgrunn av det kan det ydmykt foreslås at det vil kanskje kunne
motvirke en turnoverintensjon med økt forekomst av eustress i
ambulansetjenesten.

Hypotese 4: Opplevd lederstøtte er positivt relatert med indre motivasjon,
negativt relatert til turnoverintensjon og positivt relatert til prososial motivasjon.
Opplevd lederstøtte er positivt relatert til indre motivasjon, og prososial
motivasjon, men i mindre grad enn forventet. Det er derimot en signifikant
negativ korrelasjon til turnoverintensjon som støtter forskning om at opplevd
støtte fra din nærmeste leder er viktig faktor for turnoverintensjon.
Opplevd lederstøtte er funnet til å kunne forutse medarbeidernes ekstrarolleatferd
(Dysvik & Kuvaas 2012). Det er i tillegg en stor meta analyse med over 30 000
respondenter som understøtter at autonomi som en leder-tilnærming vil føre til
positive resultater og optimale forhold (Slemp et al., 2018). En undersøkelse på
850 menn ser klare linjer mellom at et mangelfullt støttende leder var assosiert
med dårligere opplevd helse (Schmidt et al. 2018).
Det er i tillegg funnet at både opplevd leder, og opplevd kollegastøtte er ansett
som en slags buffer mot stressvariabler som oppstår (Bateman, 2009).
Når indre motivasjon oppnås gjør det at prestasjoner, prososial motivasjon øker,
øker også mer fornøyd generelt med både leder og kollegaer (Ryan et al., 2017). I
min undersøkelse er det en svak positiv, men signifikant korrelasjon mellom
opplevd lederatferd og indre motivasjon (r=0,23, p= 0,03). Dette støtter
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vitenskapen om at opplevd lederatferd virker positivt på indre motivasjon, dog
lavere korrelasjon enn forventet. Det er i tillegg en svak positiv korrelasjon
mellom prososial motivasjon og opplevd lederstøtte (r=0,16, p=0,29). Her er det
forøvrig større variasjon i svarene, som gir mindre rom for konkludering. Nordby
(2015) har undersøkt hvordan ambulansepersonell oppfattet kommunikasjon med
lederen sin og hva det betydde. Gjennom en kvalitativ studie kom det frem at
ambulansepersonell ønsker å være mer involvert i beslutningstaking, og at
stasjonsledere burde tilby bedre forklaringer på tiltak som ble “tatt ovenfra”.
Kommunikasjon ble uthevet som viktig, og til tross for forståelse for liten tid for
stasjonsledere, var dette noe som burde prioriteres. Emosjonell støtte fra lederen
trengte ikke ta lang tid ifølge ambulansearbeiderne i studien, og det blir vektlagt at
stasjonslederne bør ha større fokus på den interpersonlige relasjonen til
medarbeiderne.
Det er forsåvidt en forventet negativ korrelasjon mellom opplevd lederstøtte og
turnoverintensjon. Hvis du opplever positiv lederstøtte, vil du antakeligvis ha
mindre lyst til å slutte i jobben din. Her er det en moderat signifikant korrelasjon
(r=-0,35, p=0,03), som kan gi uttrykk for at opplevd lederstøtte har mer å si på at
du ikke vil slutte i jobben din, men litt mindre å si på motivasjon. Her påvirker
opplevd lederstøtte indre motivasjon mer positivt enn prososial motivasjon. Når
motivasjon er det litteraturen har fokusert på som noen av de viktigste faktorene
for å trives i jobben kan dette ydmykt tyde på at opplevd lederstøtte på
turnoverintensjon kun påvirker turnoverintensjonen hvis den opplevde lederstøtten
er negativ. Det er dermed funnet støtte til hypotese 4.

Hypotese 5: Opplevd kollegastøtte vil være positivt relatert til indre motivasjon,
prososial motivasjon, fast makker og negativ relatert til turnoverintensjon
Noen anser opplevd kollegastøtte er viktigere og vil ha flere positive effekter for
den enkelte enn opplevd lederstøtte fordi maktbalansen i en
leder-medarbeiderrealsjon kan svekke tilliten, og det oppleves mer gjensidig
mellom kollegaer (Karasek et al. 1982), (Buunk et al., 1993). Det er funnet
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artikler som ser at opplevd kollegastøtte har mye å si for prestasjon og vurdering
av stress. Her ble redusert stress indirekte assosiert med frekvent
kollegasamarbeid med et felles mål (Wolgast, 2017, s 97). Opplevd kollegastøtte
og spesielt i en debrifing - setting etter en kritisk hendelse oppgis som
stressreduserende (Bohström et al., 2017, s 28). Sterud (2008) fant derimot inget
sterkt forhold mellom formalisert kollegastøtte og redusert stress blant norske
ambulansearbeidere.
Opplevd kollegastøtte er svakt positivt relatert til indre motivasjon (r=0,18,
p=0,39) som betyr at her er det større variasjoner. Det er ikke overraskende at
ambulansetjenesten oppgir varierende resultater her. Indre motivasjon er ofte en
subjektiv opplevelse, og til tross for at man arbeider svært tett i makkerpar vil
relasjonen på makkerparet avgjøre samarbeidsevnen og motivasjonen man
eventuelt kan få fra hverandre. Her vil andre faktorer som personlighet, erfaring,
kompetanse, hvor godt man kjenner hverandre, og kanskje viktigst: innstillingen
til den enkelte til relasjonen også spille inn. Det vil kunne oppstå faglig uenigheter
og håndteringen av disse kan prege den indre motivasjonen videre, for ikke å
snakke om den prososiale motivasjonen.
Ifølge selvbestemmelsesteorien som underbygger indre motivasjon er det viktig
med følelse av autonomi, kompetanse og tilhørighet. Disse tre faktorene vil derfor
være viktige aspekt å oppfylle for den indre motivasjonen og i relasjonen mellom
kollegaene som igjen påvirker opplevd kollegastøtte. På grunn av forskjell i
kompetansenivå er det ikke uvanlig at man bytter om på rollen som
pasientbehandler og den som kjører. Hvis man opplever seg overkjørt faglig, eller
ikke opplever at man får ansvaret for å behandle pasienten autonomt kan det prege
relasjonen, støtten du opplever og din indre motivasjon på grunn av den negative
opplevelsen.
Behovet for kompetanse tolker jeg i denne sammenheng til å også inneha
refleksjonen om å be om hjelp av makkeren hvis det er noe du ikke forstår eller
kan. Hvis relasjonen er god, og medarbeideren opplever trygghet, vil det være
enklere å være ærlig på sin kompetanse; styrker og svakheter som kan gi et utrolig
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godt utgangspunkt for hvordan man skal samarbeide videre. Samtidig viser min
undersøkelse at subjektivt vurdert kompetanse var svakt negativt, men signifikant
negativt korrelert med eustress (r=-0,30, p=0,03) som kan bety for eksempel at de
som opplever at de innehar høy kompetanse sjeldent føler at de blir særlig stresset,
punktum. Men samtidig, lav opplevelse av eustress fører til mindre kreativitet og
flyt i øyeblikket. Betyr dette også da at disse medarbeiderne som opplever dette
ikke opplever det optimale stresset, som ifølge Yerkes-dodson loven gir optimal
prestasjon?
Tilhørighet er kanskje den viktigste faktoren mellom indre motivasjon og opplevd
kollegastøtte. Hvis man opplever at makkeren sin ikke er interessert i å verken
snakke eller være i nærheten av deg på stasjonen, eller man føler seg lite inkludert
vil man naturlig føle lav opplevd kollegastøtte fra din makker. Det kan potensielt
overskygge den indre motivasjonen, på bakgrunn av den intense isolasjonsfølelsen
det kan gi.
Prososial motivasjon og opplevd kollegastøtte var forventet sterkere korrelert
(r=0,26, p=0,09). Det er tidligere vist til viktigheten av en god makker, og hvor
trygghet og at man er de to eneste som har opplevd hendelsen sammen knytter en
sterkt sammen. Men det er ikke funnet relevant forskning på om opplevd
kollegastøtte kommer fra arbeidsmiljøet generelt, eller om det er med dine
nærmeste kolleger. Gjennom sosial bytteteori og forskning rundt det som fremvist
over, er det vektlagt forholdet til leder som er viktigst for prososial motivasjon.
Samtidig er ambulansetjenesten organisert slik at lederen sjeldent får se eller
oppleve medarbeiderens prestasjon i øyeblikkene man opplever mestring høyest.
Det er kollegaen, eller makkeren ved siden av som får oppleve at du skinner, og
gjør en god jobb. Dette kan være en årsak til at denne korrelasjonen er betydelig
høyere korrelert enn opplevd lederstøtte på prososial motivasjon.
Opplevd kollegastøtte er også signifikant moderat negativt korrelert til
turnoverintensjon (r=-0,36, p= 0,008) som understøtter inntrykket mitt gjennom
denne studien at det er kollegaene eller arbeidsmiljøet som fører til høyest trivsel
blant ambulansepersonell, fremfor opplevd lederstøtte. Det som derimot var
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overraskende i min studie var at det er ingen eller ubetydelig sammenheng
mellom opplevd kollegastøtte og fast makker (r=0,01, p=0,95). Dette forandrer
inntrykket til at det muligens ikke har så mye å si hvem makkeren din er, så lenge
det generelle arbeidsmiljøet på stasjonen oppleves som støttende og godt.
Her får jeg altså støtte til hypotese 6 a) b) og c) og ikke støtte til d).
Hypotese 7a:
Det er en positiv korrelasjon mellom de som føler stresset de opplever er positivt
for helsen, og de som blir mer motivert av stresset de opplever.
Det er funnet støtte i både hypotese 7a.
Dette støtter opp tankegangen om at det er hvordan du vurderer stressoren som
avgjør utfallet, og at dette er noe medarbeideren kan påvirke selv. Det er en positiv
signifikant moderat korrelasjon mellom de som opplever stresset positivt for
helsen, og de som blir mer motiverte av stresset (Ja, r=0,53 p=>0.01) Dette er
forventet og i tråd med tanken om at de som opplever stresset som helsegunstig
vil også oppleve seg mer motivert av stresset de opplever.

Hypotese 7b:
Det er en positiv korrelasjon mellom de som føler stresset de opplever er noe de
må utnytte, og de føler seg motiverte av stresset de opplever.
Det er en positiv moderat signifikant korrelasjon mellom de som føler stresset de
opplever er noe de må utnytte og at de føler seg motivert av stresset de opplever
(r=0.45, p=>0.01). Det er dermed funnet støtte for hypotese 7b.
I tråd med transaksjonelle modellen er det en signifikant moderat positiv
korrelasjon mellom de som føler at stresset de opplever er positivt for helsen, og
de som føler seg motivert av stresset de opplever (r=0.53, p=>0.01). Det handler
igjen altså om hvordan man vurderer stresset.
På den andre siden ble det gjort en undersøkelse av Karlson (2020) ved å måle
stressmarkører og spyttkortisol hos ambulansepersonell hvor forventningen var at
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disse stressmarkørene ville synke gjennom økt erfaring, men konklusjonen viste at
det ikke var noe forskjell i stressmarkørene for ambulansepersonell (Karlsson
2020). Potensielle årsaker til det kan være at det uavhengig av mye erfaring vil
man aldri kunne trene seg opp til en hver situasjon, og at det alltid vil være et
uforutsett aspekt man aldri kan fullstendig forberede seg på. I min undersøkelse
henger subjektiv vurdering av kompetanse svært sterkt med subjektiv vurdering
av robusthet (r=0.6, p=>0.01) som kan tyde på at det finnes en økt robusthet på
erfaring som også kan påvirke et positivitetsutfall. Dette henger i tråd med
kognitiv aktiviseringsteori som forutsetter at man har hatt gode
mestringsopplevelser gjennom tidligere erfaringer som grunn for fremtidig
positivitetsutfall. Ambulansearbeiderne har dermed potensielt større tro på seg
selv og situasjonen fordi de har vært gjennom noe tidligere fra før som de har følt
de mestret.
Folkman (et al., 2000, s 115) understreker at det er svært lite forskning på den
adaptive signifikansen av positive emosjoner i en stressende situasjon.
Fredrickson 1998) legger til grunn at positive emosjoner åpner både
oppmerksomheten, kognisjonen og hjelper til å bygge fysiske, intellektuelle og
sosiale ressurser. På grunn av hennes forskning oppstår en mulighet for at positive
emosjoner er viktige fasilitatorer for adaptiv mestring og justering til akutte, men
også kronisk stress. Dette fremmer altså igjen tanken om at hvert individ har
mulighet til å påvirke situasjonen sin selv, gjennom positiv tankegang.
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Konklusjon
Hensikten med denne studien var å undersøke eustress i en arbeidsgruppe som
defineres som iboende stressende. Konklusjonen er at ambulansetjenesten er en
gruppe medarbeidere som gjennom karakteristika kan være mer mottakelig for
eustress. Ambulansearbeidere er også en gruppe hvor få respondenter oppgir
negativt stress, som støttes av tidligere forskning på at ambulansepersonellet angir
selv at yrket ikke oppfattes som stressende. Det er funnet høy grad av
meningsfullhet og kunne bruke kunnskapen til nytte for andre. Det ble rapportert
positivt nivå av indre motivasjon, og prososial motivasjon, og lavt nivå for
turnoverintensjon. Det er funnet positiv korrelasjon mellom opplevd kollegastøtte
og prososial motivasjon, og en negativ korrelasjon mellom opplevd lederstøtte og
turnoverintensjon. Det ble derimot ikke funnet støtte for at opplevd kollegastøtte
har sammenheng med fast makker, til tross for noe variasjon. Eustress er nært
beslektet med begrepet flyt, og dermed også indre motivasjon, slik at disse
begrepene er muligens ikke så langt fra hverandre i praksis. Det er også funnet
samme indikasjoner på at ambulansepersonell også innehar evnen, bevisst eller
ubevisst - til å tenke positivt i stressende situasjoner, som kanskje er en
medvirkende årsak til at de fleste trives, er motiverte, og ikke ønsker å forlate
jobben sin.

Begrensninger ved studien og videre forskning
Det er på grunn av oppgavens omfang valgt å ekskludere flere aktuelle teorier som
kunne vært interessant å fokusere videre på. Jeg har valgt å ikke fokusere dypt på
personlighet, eller inngående rundt hva som kjennetegner ambulansearbeideren.
Jeg har i tillegg utelatt både stressteori og motivasjonsteori. Mestring er i tillegg
svært ofte nevnt når man omtaler stress på noen måte, og jeg har valgt å unngå å
gå inn på dette for mye, på grunn av oppgavens omfang. Prestasjon er også
ekskludert men som kunne vært naturlig å inkludere i en slik oppgave. Det har
vært svært få respondenter, som kan gi lav validitet. Det er i tillegg svært liten
44

forsking på eustress, og konseptet i seg selv er i tillegg underutviklet. Det har
derfor vært utfordrende å komme til noen klare konklusjoner uten å miste tråden.
Eustress er et begrep som behøver økt forskning. Det kan være interessant å sette
begrepet eustress tettere sammen med indre motivasjon og begrepet flyt for å
identifisere større forskjeller og likheter.
Det kan også være interessant å utforske gruppen ambulansepersonell eller andre
nødetater videre mot motivasjon og stress for å se hva slags mestringsstrategier de
anvender. Dette kan være viktig informasjon for utviklingen av stressmestring
videre i yrker som oppleves iboende stressende og hvordan dette påvirker
prestasjonen. Her kan det også være interessant å se på hvordan resiliens spiller
inn.
Det ville også vært interessant å forsøke å finne årsaken til at makkerforholdet
ikke hadde stor sammenheng med opplevd kollegastøtte, og undersøke hva
makkerforholdet egentlig betyr. Det ville vært interessant å se på om det
istedenfor har mest med det generelle arbeidsmiljøet på stasjonene. Dette kan ha
stor organisatorisk konsekvens i ambulansetjenestene fra et
organiseringsperspektiv.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen del 1 og del 2
Bakgrunn/Kontrollvariabler
Kjønn
Kvinne

Mann

Alder
20-29 år

30-39 år

40-49 år

50 +

Ansiennitet
1 år (og under)

3 år

5 år

10 år

20 år+

Tid i gjeldende stilling
Under 1 år

1 -3 år

3-5 år

5-10 år

10 år+

Har du en fast makker, og/eller hvor ofte opplever du å kjøre med samme person på dine
oppsatte vakter i løpet av en uke?
Aldri

Sjeldent

Av og til

Stort sett

Alltid

Har du en lederrolle (uten personalansvar)?
Feks. Vaktleder, innsatsleder eller leder ambulanse eller tilsvarende
Aldri Sjeldent

Av og til

Stort sett

Alltid

Har du personallederansvar?
Ja

Nei

Kompetanse: Hvor høyt vil du subjektiv rangere din kompetanse fra 1-100?
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Robusthet: Hvor høyt vil du subjektivt rangere din robusthet i jobben fra 1-100?
Fullførte utdannelse
Assistent
Lærling/student
Ambulansearbeider (fagbrev)
Ambulansearbeider med medisindelegering
Ambulansearbeider med sykepleierbachelor (3årig bachelor)
Nasjonal paramedic (videreutdanning)
Paramedisiner (3årig bachelor)
Master eller høyere

Eustress spørsmål
Hvor høyt opplever du stressnivået ditt til å være i livet ditt akkurat nå?
1-100
Hvor høyt opplever du stressnivået på jobb til å være generelt?
1-100
I den siste måneden, hvor ofte har du …
1. Følt at stress har forbedret din helse og vitalitet (livsglede, levedyktighet)
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Nesten alltid

Alltid

2. Følt at stress er positivt og bør utnyttes til din fordel?
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

3. Følt at når du er under stress får det deg til å tenke mer klart og fokusert?
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger
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Nesten alltid

Alltid

4. Følt at en stressende situasjon har gjort en positiv innvirkning på deg i etterkant?
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Nesten alltid

Alltid

Nesten alltid

Alltid

5. Følt at når du er under stress så er du mer produktiv?
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

6. Følt deg motivert av stresset du opplever?
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

7. Følt at stresset du har opplevd har gjort at du har prestert bedre?
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

8. Følt at stress har en positiv innvirkning på din prestasjon?
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Opplevd lederstøtte
1. Min nærmeste overordnede bryr seg virkelig om mine meninger
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

2. Min nærmeste overordnede viser interesse for at jeg har det bra på jobben
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

3. Min nærmeste overordnede tar hensyn til mine mål og verdier
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

4. Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særlig mye om meg
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger
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Nesten alltid

Alltid

Opplevd kollegastøtte
1. Mine nærmeste kollegaer bryr seg virkelig om mine meninger
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

2. Mine nærmeste kollegaer viser interesse for at jeg har det bra på jobben
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

3. Mine nærmeste kollegaer tar hensyn til mine mål og verdier
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

4. Mine nærmeste kollegaer bryr seg egentlig ikke særlig mye om meg.
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Spørreskjema 2
Indre motivasjon
Denne delen inneholder 6 utsagn om din indre drivkraft til å utføre dine arbeidsoppgaver:
Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Nesten alltid

Alltid

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull
Aldri

Nesten aldri

Jobben min er veldig spennende
Aldri

Nesten aldri

Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende
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Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Turnoverintensjon
De 5 utsagnene under handler om i hvilken grad du tror du kommer til å fortsette å jobbe i din
nåværende organisasjon, eller om du vurderer å skifte arbeidssted:
Jeg tenker ofte på å slutte i min nåværende jobb
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Jeg kan komme til å slutte i min nåværende jobb i løpet av året
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Jeg vil sannsynligvis lete aktivt etter en ny jobb det neste året
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Jeg oppfatter mine fremtidsutsikter i denne organisasjonen som dårlige
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Jeg vil trolig lete aktivt etter en ny jobb i løpet av de nærmeste 3 årene
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Prososial motivasjon
Det gir meg energi å arbeide med oppgaver som kan være til nytte for andre
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Jeg liker å arbeide med oppgaver som kan være til nytte for andre
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger
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Nesten alltid

Alltid

Jeg foretrekker å arbeide med oppgaver som gjør at jeg kan gjøre noe godt for andre
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Jeg gjør mitt beste når jeg arbeider med en oppgave som bidrar til at andre får det bedre
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger

Nesten alltid

Alltid

Det er viktig for meg å ha muligheten til å bruke min kompetanse til å gjøre noe som kan
være til nytte for andre
Aldri

Nesten aldri

Noen ganger
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Nesten alltid

Alltid

Vedlegg 2: R - verdi

Vedlegg 3: P- verdi

Vedlegg 4: R verdi for hypotese 7
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Vedlegg 5: P verdi for hypotese 7
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