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Sammanfattning    
 
Att arbeta inom ambulanssjukvård innebär att dagligen utsättas för påfrestande 
situationer. Vissa utav situationerna kan beröra på ett särskilt sätt och inverka negativt 
på hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning har visat att ambulanspersonal kan 
uppvisa symtom som posttraumatisk stress och överdriven känslosamhet efter en 
påfrestande situation. Ökad kunskap om hur ambulanspersonal upplever och hanterar 
påfrestande situationer i efterhand kan främja upptäckt av tillvägagångssätt för 
bearbetning av situationerna. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ambulanspersonal 
upplever och hanterar påfrestande situationer i efterhand. En kvalitativ intervjustudie 
genomfördes för att få svar på syftet. Åtta intervjuer med ambulanspersonal gjordes på 
två ambulansstationer i västra Sverige. En kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att 
analysera intervjutexterna. Det framkom i resultatet att ambulanspersonal upplevde ett 
illabefinnande efter en påfrestande situation. Det fanns behov av att hantera 
illabefinnandet då det kunde finnas kvar och ge en livspåverkan. Ett av de viktigaste 
tillvägagångssätten för att hantera en påfrestande situation var samtal med både kollegor 
och professionella inom ambulanssjukvård. Samtalet gav en förståelse och på så vis 
kunde händelsen bearbetas i efterhand. Vägen till välbefinnande hos ambulanspersonal 
tycks gå genom andra. Hanteringen bör ske genom samtal då ambulanspersonal uttryckt 
att det är den huvudsakliga delen i bearbetningen. Det finns risk att personer som mår 
psykiskt dåligt inte uppmärksammas efter en påfrestande situation. Det skulle kunna 
förebyggas med hjälp av regelbundna uppföljningar av ambulanspersonalens 
välmående, exempelvis i form av bestämda samtalsträffar. 
 
Nyckelord: Påfrestande situation, hantering, upplevelse, ambulanspersonal, efterhand. 
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INLEDNING 

 
Att arbeta inom ambulanssjukvården kan vara krävande och stimulerande på samma 
gång. Den ena dagen är aldrig den andra lik och ambulanspersonal ställs ofta 
oförberedda inför mötet med patienter med allt ifrån lindriga till livshotande tillstånd. 
Utmaningarna, friheten och variationen är en bidragande orsak till att arbete inom 
ambulanssjukvården känns tilltalande och spännande för många. Samtidigt ställs stora 
krav på vårdaren, dels genom lagstiftning som reglerar ambulanssjukvård men kanske 
än mer på hur man är som person. För att klara av påfrestningar som att möta svårt 
lidande patienter, tragiska olycksfall och plötslig död måste ambulanspersonal kunna 
hantera egna upplevelser på ett bra sätt. Hur ambulanspersonal upplever en påfrestande 
situation i sitt yrke är väldigt individuellt. De situationer som berör en person djupt 
kanske inte alls påverkar en annan person. Detta är viktigt att vara medveten om, dels 
för att våga berätta att man behöver hjälp att hantera en situation som upplevts 
påfrestande och dels för att vara uppmärksam om det är någon kollega som mår dåligt.    
Att inte kunna hantera sina upplevelser efter en påfrestande situation kan leda till både 
psykisk och fysisk ohälsa och ambulanspersonal som inte mår bra kan få svårigheter att 
ge patienter en god vård. Författarna till denna uppsats har därför valt att undersöka hur 
ambulanspersonal hanterar påfrestande situationer i efterhand för att bidra med kunskap 
om tillvägagångsätt som kan motverka ohälsa.   

 

BAKGRUND 

 

Att arbeta inom ambulanssjukvård 
 
Förr i tiden var ambulansverksamheten enbart en transport av sjuka personer mellan 
hemmet och sjukhuset. Ambulanssjukvården har utvecklats och ses idag som en viktig 
del i patientens totala vård. Medicintekniken inom den prehospitala vården har 
utvecklats och är mer avancerad än den någonsin varit. På grund av den stora 
förändringen har det inneburit att större kunskap fodras hos sjuksköterskor.  
I samband med att det blivit fler sjuksköterskor i ambulanssjukvården har den gradvis 
förändrats och utvecklats. Ambulanssjuksköterskan behöver idag besitta en bred 
kunskap för att kunna ge vård vid en mängd olika sjukdomstillstånd (Suserud, 2005). År 
2005 bestämde Socialstyrelsen (SOSFS, 2005:24) att ambulanssjukvårdare inte fick 
administrera något annat läkemedel än syrgas och därmed blev det ett krav att minst en 
legitimerad sjuksköterska skulle finnas med i varje ambulans.  
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När ambulanspersonal möter en patient i hemmet eller på en olycksplats behöver 
personalen samla ihop viktig information för att få en klar bild av händelseförloppet. En 
bedömning görs efter informationen samlats in och sedan efter det bestäms vad som ska 
göras. Ambulanspersonal måste lita på sin erfarenhet för att få reda på patientens behov, 
vilket kan vara komplext då behoven kan vara fysiska, känslomässiga, sociala eller 
kulturellt betingade. Att möta någon som är i behov av vård i hemmet eller på en 
olycksplats skiljer sig radikalt från en högteknologisk intensivvårdsavdelning där 
vårdpersonalen har stöd och hjälp av andra sjuksköterskor samt läkare (Suserud, 2005).  

 

Wireklint (2005) beskriver att den prehospitala scenen är ny vid varje vårdtillfälle och 
oordnad. Hon menar att det är ambulanspersonal som tar över vårdsituationen, det vill 
säga tar kontroll över det som är rörigt och ostrukturerat i den aktuella situationen. 
Bedömningen är beroende av ambulanspersonalens självständighet men också av 
samarbetet mellan kollegorna i ambulansen. Wireklint (2005) beskriver vidare att 
ambulanspersonal aldrig kan veta var de hamnar eller vem de kommer möta. På grund 
av detta behöver ambulanspersonalen bibehålla en beredskap inför det okända med 
hjälp av ett öppet förhållningssätt. Det vill säga en öppenhet till det personalen ställs 
inför och där inga förutfattade meningar finns. Författaren menar också att 
ambulanspersonal behöver kunna hantera sin stress under vårdtillfället för att en lugn 
bedömningsatmosfär ska kunna upprätthållas. Det gör att ambulanspersonal inger ett 
säkert intryck gentemot patienten även om personalen själv känner sig stressad. Ahl, 
Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson och Suserud (2005) beskriver att de 
personer som arbetar inom ambulanssjukvården är speciella människor som är knutna 
till sitt arbete på grund av att de vill konfronteras med nya spännande situationer. De 
gillar att tänja sina gränser och vill se hur fort de kan reagera i olika lägen. Att arbeta 
inom ambulanssjukvården innebär att ibland utsättas för unika och ovanliga situationer 
som kräver att ambulanspersonalen har en motståndskraft för att inte utveckla stress då 
de att både ska kunna vårda och köra ambulansen. 

 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ambulanspersonal är en utsatt yrkesgrupp 
som upplever stress dagligen och om det inte kan hanteras upplever vårdaren ohälsa. 
Det är av stor vikt att ta upp vårdarnas perspektiv då det är svårt för vårdarna att ge god 
vård om de inte uppfattar vården eller vårdmiljön som positiv. Om vårdaren har ohälsa 
på grund av sin arbetssituation kommer det påverka vården som ges till patienten. I 
svåra situationer med svårt sjuka kan vårdare känna att de inte räcker till. Dahlberg och 
Segesten (2010) menar att dessa känslor måste bearbetas så att vården blir positiv för 
den enskilda patienten. Patienten har alltid rätt till en god vård. Författarna menar att en 
vårdare som inte mår bra kommer troligtvis inte kunna möta patientens livsvärld eller ge 
en god vård.  
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Stress och stressorer 
 
Eriksen och Ursin (2005) skriver att stress inte är skadligt i sig utan att den är 
nödvändig för att förbättra prestationsförmågan. Även om den uppstår i samband med 
en obehaglig situation är det inget fel med en stressaktivering. I de fallen där stressen 
inte avtar och förblir på samma nivå under en längre period kan det leda till skador med 
olika sjukdomar som följd. Personer som inte förmår att hantera en situation håller sig 
till försvarsmekanismer och passiva strategier som kan orsaka opassande 
hälsobeteenden, såsom hög alkoholkonsumtion, inaktivitet och isolering. Eriksen och 
Ursin (2005) menar att försvarsmekanismer finns och träder i kraft hos alla människor 
vid en akut situation. Mekanismerna kan yttra sig genom att en fara bagatelliseras, 
förnekas eller förskönas. Vid en bristfällig eller utebliven hantering kan 
stressaktiveringen finnas kvar under en längre tid och inverka negativt på hälsan. För att 
få den positiva effekten krävs det att personen har kontroll över situationen och 
övervinner stressen.  

 

Stressorer är en form av stimuli som framkallar stress hos en person men det finns ingen 
bestämd typ av stressorer som ger stress. Det är den enskilda personen som till grund av 
tidigare erfarenhet avgör om situationen är hotfull, farlig eller lockande. Gemensamt för 
stressorer är att de på ett eller annat sätt signalerar osäkerhet eller någon form av brist 
(Eriksen & Ursin 2005). Halpern, Gurevich, Schwartz och Brazeau (2009) skriver i sin 
studie att olika stressorer inom ambulanssjukvården exempelvis kan vara hög 
arbetsbelastning, svårigheter med ledarskap och skiftarbete. Dessa stressorer kan i sig 
påverka upplevelsen av en kritisk händelse.  
 

Definition av en påfrestande situation 
 
I Halpern et al. (2009) berättar ambulanspersonal att de hade stor erfarenhet av kritiska 
händelser. Ambulanspersonal beskriver att den kritiska händelsen skiljer sig från andra 
stressorer i yrket men att stressorerna kan påverka hur man upplever händelsen. Den 
kritiska händelsen kunde vara en diskret händelse där starka känslor uppstod hos 
ambulanspersonalen, vanligast var det känslor som ilska och sorg. Den kritiska 
händelsen beskrivs som en händelse som involverade någons bortgång eller som varit 
gripande för ambulanspersonalen. Gripande händelser involverade oftast barn, 
oskyldiga offer eller situationer där ambulanspersonal kände en samhörighet med 
patienten. Känslan av samhörighet kunde uppstå på grund av att patienten påminde 
ambulanspersonalen om en nära anhörig eller för att ambulanspersonal vårdade 
patienten tillräckligt länge så att en personlig relation utvecklades mellan dem.  
En studie gjord av Jonsson och Segesten (2003) definierar olika faktorer som gör att en 
händelse upplevs som traumatisk. Situationer där ambulanspersonal inte haft någon 
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möjlighet till förberedelse och som slutade på ett negativt sätt som exempelvis att 
patienten redan avlidit eller avled på plats upplevdes och beskrevs som en traumatisk 
händelse. Ambulanspersonal beskrev att i situationer där de inte haft någon möjlighet att 
hjälpa patienten eller anhöriga uppstod en känsla av maktlöshet. Känslan av maktlöshet 
i kombination med medlidande och viljan att göra något för patienten eller anhöriga 
definierar också en traumatisk händelse enligt ambulanspersonalen i studien. En 
traumatisk händelse utgörs också av att ambulanspersonal identifierar sig med patienten. 
 
Författarna till denna uppsats anser att begreppen traumatisk- och kritisk händelse som 
förekommer i tidigare forskning har samma innebörd som en påfrestande situation.  
Författarna till denna uppsats har valt begreppet påfrestande situation då 
ambulanspersonal ska ha möjlighet att även kunna relatera till den mindre händelsen 
som de blivit berörda av och behövt hantera i efterhand. 
 
 

Konsekvenser av att möta påfrestande situationer 
 
I vårdmötet 
 

I studien av Halpern et al. (2009) beskriver ambulanspersonal att starka känslor väcktes 
under en kritisk händelse. Känslorna uppstod på grund av att ambulanspersonalen kände 
en oförmåga eller ett misslyckande med att hjälpa patienten. Att inte kunna hjälpa en 
patient trots att det ingår i arbetet gjorde att ambulanspersonalen kände sig frustrerade 
och känslor av oro över att inte ha en tillräckligt professionell kompetens väcktes. 
Ambulanspersonal beskrev också i studien att under en kritisk händelse kunde de 
uppleva en stark medkänsla för patienten. Under händelsen var ambulanspersonalen 
tvungen att trycka ner den känslan vilket i sin tur medförde att känslan av medlidande 
ofta ersattes av ilska. En utav ambulanspersonalen som intervjuades beskrev en oro över 
att inte kunna uttrycka känslor som uppstod under och efter en kritisk händelse och att 
det skulle kunna skada honom känslomässigt.  

 

I efterhand 
 
En kvantitativ studie gjord av Alexander och Klein (2001) undersökte om 
ambulanspersonal i Storbritannien upplevde psykisk ohälsa efter en kritisk händelse. 
Det visade sig att en tredjedel av ambulanspersonalen i det insamlade materialet 
upplevde höga nivåer av generell psykisk ohälsa, utbrändhet och posttraumatiska 
stressymptom i samband med en kritisk händelse.  
Även somatiska symtom såsom huvudvärk, magbesvär och sömnbesvär visade sig hos 
ambulanspersonal efter händelsen (Halpern et al. 2009). 
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Regehr, Hughes och Goldbergs (2002) studie visar också att ambulanspersonal efter en 
traumatisk händelse kunde uppvisa olika slags symtom. Personalen beskrev symtom 
som posttraumatisk stress, koncentrationssvårigheter, överdriven känslosamhet och 
mardrömmar. Ambulanspersonalens familjeliv kunde bli påverkat på grund av att 
ambulanspersonalen ibland kände sig oengagerade och känslomässigt frånvarande efter 
en traumatisk händelse. En del av personalen tog ut den ilskan och irritationen som 
kunde uppstå efter en händelse över sina familjemedlemmar. En traumatisk händelse 
som påminde ambulanspersonalen om en nära anhörig kunde bidra till att de oroade sig 
mer för familjens säkerhet och blev då överbeskyddande.  
 
Flera studier visar att ambulanspersonal som varit utsatt för en traumatisk händelse kan 
visa symtom på posttraumatiskt stress. (Alexander & Klein 2001; Jonsson & Segesten 
2002; Regehr et al. 2002). En person som upplever posttraumatisk stress har 
minnesbilder som återkommer och som sitter kvar från en traumatisk händelse, detta 
brukar benämnas som flashbacks. Mardrömmar som kan associeras till händelsen kan 
också förekomma. Händelser som liknar den traumatiska upplevelsen kan göra att 
personen återupplever samma sak igen. Därmed får personen i fråga ett undvikande 
beteende som inte funnits före traumat. Minnesförluster kring traumat kan förekomma, 
det vill säga att tiden före och efter händelsen är svår att komma ihåg för den som har 
posttraumatiskt stressyndrom. Överspändhet är ett symtom på posttraumatisk stress och 
kan uttrycka sig som koncentrations- och insomningssvårigheter men kan också leda till 
omotiverade aggressionsutbrott och irritation. Personer som upplever överspändhet kan 
överreagera på oväntade ljus- och ljudintryck. Dessa symtom finns ofta kvar under en 
längre period och kan bestå livet ut (Michel, Johannesson, Lundin, Nilsson & Otto 
2010). 
 
DSM-IV är ett system för att diagnostisera posttraumatiskt stressyndrom. Fem kriterier 
måste vara uppfyllda för att ställa diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (Michel et al. 
2010).   
 

• Tidigare upplevt en traumatisk händelse. 
• Påträngande minnesbilder. 
• Undvikande beteende. 
• Överspändhet. 
• Symtom som varar minst en månad. 
• Påverkan på arbete och socialt liv. 
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Hantering efter en påfrestande situation 
 
För att förhindra eller minska stress hos ambulanspersonal har tidigare forskning visat 
att det hjälper med socialt stöd och den viktigaste faktorn är support inom 
ambulansteamet. Det vill säga att ambulanspersonalens närmaste kollegor stöttar och 
pratar med varandra vid svåra och tuffa situationer (Jonsson & Segesten 2004a). 
Svensson och Fridlund (2008) visar samma resultat då ambulanspersonalen hanterade 
sin oro genom att söka support från sin kollega. En bra kollega kan bidra till att oro 
minskar och att självförtroendet ökar. Halpern et al. (2009) beskrev i sin studie att svart 
humor var en metod som användes hos ambulanspersonal för att hantera sårbara känslor 
och på det viset blev händelsen mer hanterbar. Den svarta humorn gav en samhörighet 
mellan kollegor vid tider av emotionell utsatthet.  

 
Ett annat sätt för ambulanspersonal att hantera en händelse enligt Regehr et al. (2002) 
och Halpern et al. (2009) var att distansera sig och på det viset försäkra sig om att inte 
bli känslomässigt involverad till patienten eller till patientens familj. Metoder som att 
distrahera tankarna och undvikande beteende var vanligt förekommande för att kunna 
hantera den påfrestande situationen i efterhand. 

 

Antonovsky (2005) har studerat hur en del personer hanterar svåra påfrestningar utan att 
drabbas av ohälsa och har kommit fram till en teori som beskriver att livet görs 
sammanhängande med hjälp av tre stycken delkomponenter, det vill säga med hjälp av 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Han menar att tillvaron med hjälp av 
dessa komponenter kan göra att människor får en känsla av sammanhang (KASAM) 
vilket ger en motståndskraft till att uppleva och ha ohälsa. 
Antonovsky intervjuade personer som upplevt en traumatisk livssituation, exempelvis 
personer som levt i koncentrationsläger, och upptäckte att personer som hade en hög 
KASAM hade höga värden på de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Antonovsky (2005) fann att dessa personer hade klarat sig anmärknings 
bra under tiden och senare i livet med tanke på den fruktansvärda tillvaron de utsätts för. 
Han kom fram till att personer med stark KASAM ser meningsfullheten med livet och 
den svåra situationen ses som en utmaning där problem går att lösas och hanteras. 
Begripligheten kännetecknas av att en person kan förstå och förutsäga vad som händer 
både i ens inre tankar och i världen runt omkring. Personer med hög känsla av 
begriplighet räknar med att kunna klara av både oväntade och väntade situationer i sitt 
liv. Situationer som död, krig och misslyckanden kan göras mer gripbara hos en person 
med hög begriplighet. Hanterbarhet kan vara olika resurser som står till förfogande, det 
vill säga de personer som man kan räkna med och som man litar på. Det kan exempelvis 
vara i samspel med ens make, hustru, vänner, kollegor som man får stöd till att hantera 
det som upplevts påfrestande.  Personer med svag KASAM har en sämre chans att 
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hantera tuffa situationer på grund av en negativ inställning där olika stressorer inte kan 
bemästras på samma sätt (Antonovsky 2005). 

 

Stöd för ambulanspersonal 
 
Efter en påfrestande händelse i arbetet kan ambulanspersonalen med hjälp av 
kamratstöd, avlastningssamtal och debriefing minska de stressreaktioner som den 
påfrestande händelsen kan ha gett upphov till. Avsikten med dessa samtal är också att 
identifiera de personer som behöver mer hjälp och påskynda tillfrisknandet. Om 
personen får tidig hjälp att bearbeta händelsen kan långvariga psykiska besvär 
förhindras (Jonsson 2009).  

 

Vid kamratstöd får personer stöd av de som finns i den närmaste omgivningen. Det vill 
säga att kollegorna, som är det viktigaste stödet, pratar med varandra för att förhindra 
och mildra effekter av traumatiska händelser i arbetet. Avlastningssamtal är ett 
strukturerat samtal med de personer som varit involverade i händelsen. Avsikten med 
samtalet är att hjälpa de som är inblandade att få en struktur på intryck och få en helhet 
av vad som hänt. Personerna får sätta ord på känslor och få uttrycka eventuella 
oklarheter som dykt upp. Genom att göra det kan händelsen bearbetas och det blir 
lättare att lämna det bakom sig (Jonsson 2009). Debriefing kan definieras som ett 
gruppmöte eller en diskussion. Den innehåller både krishantering och lärande som ska 
förhindra och lösa upp den psykiska påfrestningen som kan uppstå efter en traumatisk 
händelse. Mötet ska genomföras av personer som är utbildade och tränade på att hantera 
traumatisk stress. Målet är att mildra kraften från en traumatisk händelse men också att 
påskynda återhämtningsprocessen (Jonsson 2005). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Tidigare forskning har visat att ambulanspersonal upplever vardagliga situationer 
stressfyllda oberoende vilken händelse de ställs inför. Detta på grund av att det är 
individuellt hur en person upplever och hanterar påfrestande situationer. De personer 
som går igenom en påfrestande situation och känner att de inte känslomässigt kan 
hantera upplevelsen av egen förmåga kan exempelvis få sömn- och magbesvär, men 
även få ett förändrat beteende som inverkar negativt på hälsa och välbefinnande. Ökad 
kunskap om hur ambulanspersonal upplever och hanterar påfrestande situationer i 
efterhand kan leda till fler tillvägagångssätt för att kunna bearbeta dessa situationer. 
Tillvägagångssätten kan vara till gagn för ambulanspersonal och förhoppningsvis 
inverka positivt på deras välbefinnande. Det finns skäl att anta att en större kännedom 
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om olika tillvägagångssätt dessutom kan göra att vården och vårdmötet i påfrestande 
situationer blir bättre ur ett patientperspektiv. 
 
 
SYFTE 

 
Syftet är att beskriva hur ambulanspersonal upplever och hanterar påfrestande 
situationer i efterhand. 
 

METOD 

 
För att få svar på syftet till studien valdes en kvalitativ intervjustudie. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att intervjustudiens syfte är att förstå erfarenheter från 
informantens livsvärld. Uppbyggnaden i en kvalitativ intervjustudie är ungefär som ett 
vanligt samtal men med hjälp av ett annat tillvägagångssätt och en frågeteknik blir det 
till en professionell intervju. Intervjun skiljer sig från det spontana vardagliga samtalet. 
Det hjälper intervjuaren att få reda på kunskaper om fenomenet som ska studeras genom 
att lyssna aktivt och ställa väl valda frågor. 
 

Förförståelse 
 
Författarna till uppsatsen tror att ambulanspersonal i första hand hanterar påfrestande 
situationer genom att prata med sina kollegor. Beroende på vilken relation personal har 
med kollegorna eller hur arbetsklimatet är på stationen så är det olika svårt att få prata. 
Det kan nog skilja sig åt från olika arbetsplatser hur olika lätt eller svårt det är att få stöd 
efter en påfrestande situation. När ambulanspersonal varit med om en händelse som 
räknas som allvarlig finns det organiserat stöd att få men efter mindre händelser kanske 
det inte alltid uppmärksammas vilka personer som behöver hjälp med hantering. 
Ambulanssjuksköterskan kan ha svårt att veta om behov finns att hantera en situation i 
efterhand och om kollegornas stöd inte är tillräckligt kanske personen väljer att trycka 
undan sina känslor istället för att söka vidare hjälp med att hantera en påfrestande 
situation. Upplevelser efter en påfrestande situation tror författarna beror helt på den 
enskilda individen. Sömnbesvär och minnesbilder kan finnas hos många i 
efterförloppet. 
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Urval 
 
Ett brev skickades ut till ambulansorganisationens verksamhetschef i Västsverige för att 
få godkännande att genomföra intervjuer (Bilaga 1). Efter godkännandet hade erhållits 
skickades informationsbrev ut till två ambulansstationer i Västsverige (Bilaga 2). 
Inklusionskriterierna innefattades av att informanterna hade en arbetslivserfarenhet på 
minst ett år inom ambulanssjukvården. Inget krav ställdes på vidareutbildning inom 
ambulanssjukvård då det troligtvis inte skulle påverka resultatet med tanke på studiens 
syfte. En önskan fanns att könsfördelningen skulle hållas någorlunda jämn för att få 
med både män och kvinnors upplevelser.  
 
Ett bekvämlighetsurval valdes. Urvalet används för att få informanter att själva visa 
intresse för att medverka i en studie och är lämpligt när forskaren söker efter 
informanter från en särskild organisation (Polit & Beck 2012). Urvalet resulterade i att 
fyra män och fyra kvinnor i ålder 30-56 år anmälde sitt intresse, varav en 
intensivvårdssjuksköterska och sju ambulanssjuksköterskor. Erfarenheten hos 
informanterna sträckte sig från 3-26 år. 
 

Datainsamling 
 
Genom informationsbrevet fick informanterna reda på syftet till studien i förväg. Innan 
intervjuerna genomfördes erhölls ett muntligt samtycke från samtliga informanter. 
Informerat samtycke enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att informanterna är 
med i studien frivilligt och kan dra sig ur när som helst. Förberedelsen inför intervjuerna 
bestod i att läsa på om intervjuteknik och därefter göra provintervjuer. Samtliga 
intervjuer genomfördes var för sig, det vill säga fyra intervjuer var. Vid intervjutillfället 
informerades återigen informanterna om syftet och att deltagandet var frivilligt samt att 
det som sägs under intervjun är konfidentiellt. Intervjun hade två öppningsfrågor samt 
följdfrågor som fanns till stöd för att fördjupa intervjun och för att få fram 
informanternas upplevelser. Öppningsfrågorna var: 
 

• Kan du beskriva en situation i ditt yrke som har påverkat dig mycket, något som 
har känts svårt att släppa i efterhand? 

• Hur gjorde du för att kunna hantera dina känslor och det du hade upplevt i 
efterhand? 

 
En bra intervju kännetecknas av en balans mellan en ostrukturerad och strukturerad 
intervju. Intervjun undviker bestämda frågor för att kunna ha en öppen dialog och 
därigenom få reda på fenomenet som ska studeras (Dahlberg 1997). Intervjuerna som 
genomfördes var både strukturerade och ostrukturerade då det var två bestämda 
öppningsfrågor och följdfrågor som uppstod efter informanternas berättelse. 
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Intervjuerna utfördes på informanternas ambulansstation och ett krav var att intervjun 
skulle ske utanför arbetstid för att undvika avbrott. Intervjun spelades in och varade 
mellan 35 och 45 minuter. De inspelade intervjuerna transkriberades och materialet 
skrevs ut för vidare analys. 
 

Dataanalys 
 
Det transkriberade materialet läses flera gånger tills författarna är väl insatta med 
innehållet i texten. Upprepningen av läsningen gör att innehållet blir mer känt för 
författarna. När materialet framstår som en helhet börjar identifieringen av 
meningsbärande enheter i texten (Dahlberg 1997). 
 
Lundman och Graneheim (2012) menar att en meningsenhet är en meningsbärande del 
av texten. De utgörs med hjälp av ord, meningar och stycken som har en liknande 
innebörd. Det är viktigt att enheterna är lagom stora för att få en bra analys. De 
meningsbärande enheterna kodas för att beskriva dess innehåll. Koderna är till hjälp för 
att kunna reflektera och få en ny och tydligare syn på materialet. Koderna med liknande 
innehåll används för att skapa en kategori. Kategorierna bearbetas och arbetas fram till 
olika huvudkategorier. 
 
Tillvägagångssätt vid analys enligt Lundman och Graneheim (2012): 
 

• Domän, en grov struktur för att hitta en specifik del i texten. 

• Meningsenhet, meningsbärande del av text som hör ihop på grund av sitt 
innehåll. 

• Kondensering, ett arbetssätt för att göra texten kortare och mer lätt att arbeta 
med. Viktigt att alla centrala delar i texten bibehålls. 

• Abstrahera, höja texten till en mer logisk nivå. 

• Kod, belyser innehållet i en meningsenhet. 

• Kategori, består av flera koder som har liknade betydelse. 

• Huvudkategori, binder ihop betydelsen av flera kategorier.  

 

För att få en helhet av intervjuerna läste var och en av författarna igenom texterna ett 
flertal gånger. Det gav också en djupare förståelse om vad varje informant hade 
uttryckt. När detta genomförts kunde författarna se likheter och skillnader i texterna. 
Därefter togs meningsenheter ut som svarade till det syfte som var beskrivet i 
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uppsatsen. De gjordes kortare för att lättare kunna arbeta med texten, utan att äventyra 
att centrala delar försvann. De beskrevs som kondenserade meningsenheter. Därefter 
bildades koder som belyste innehållet i meningsenheterna. Underkategorierna togs ut 
ifrån koderna. Dataanalysen skrevs ut och meningsenheterna med tillhörande 
underkategori klipptes ut för att på ett enkelt sätt kunna överblicka vilka underkategorier 
som hörde ihop med varandra. Se tabell 1. Underkategorierna sorterades och de med 
samma innebörd lades i samma hög för att sedan skapa de olika huvudkategorierna. 
Totalt resulterade det i 12 underkategorier och 6 huvudkategorier. Se tabell 2. 

 

Tabell 1. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

Det berörde mig 
jättemycket, jag var 
jätteledsen precis som, 
jag var ju helt ifrån mig 
men vi jobbade vidare 
på passet, vi blev inte 
avlösta och mina 
kollegor gick och la sig. 
Och där satt jag. 

Det berörde mig 
jättemycket, jag var 
jätteledsen, jag var ju 
helt ifrån mig. 

Starka känslor.  Att känna obalans och 
disharmoni. 

Jag kan uppleva att jag 
trivs bäst när jag får en 
helhetsbild och då kan 
jag gå igenom en 
process…  
Bearbeta en händelse 
från början till slut. Och 
när jag väl gjort det, fått 
ett slut på den långa 
kedjan, då kan jag lägga 
det åt sidan.	  
	  

Trivs med att få en 
helhetsbild och gå 
igenom en process. Att 
bearbeta från början till 
slut. När man fått slut 
på den långa kedjan kan 
det läggas åt sidan. 

Bearbetning från början 
till slut. 

Att få en helhetsbild.  

Vi gjorde allt vi kunde 
och det kunde jag känna 
med att vi hade gjort 
allt vi kunde så bra som 
möjligt. Det hjälper mig 
att hantera situationen 
efteråt bättre. 
 
 

Vi gjorde allt vi kunde, 
Det hjälper mig att 
hantera situationen 
efteråt bättre. 
 

Gett allt, hanterar det 
bättre efteråt. 

Att få vetskap om att allt 
är gjort. 

Jaja visst så det 
kommer aldrig 
försvinna, och det är ju 
något som alltid 
kommer leva kvar. 

Kommer alltid leva 
kvar, kommer aldrig 
försvinna 

Kommer finnas kvar Att bli påminnd. 
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Etiska aspekter 
 
Studien grundar sig på de forskningsetiska kraven som beskrivs i 
Helsingforsdeklarationen (2008). Det vill säga fyra huvudkrav som är till för att ge 
normer för förhållandet mellan forskare och de personer som ställer upp i 
undersökningen. Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren är 
skyldig att informera alla berörda personer om syftet med undersökningen och att 
informera att deltagandet är frivilligt. De har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst. Samtyckekravet betyder att forskaren ska inhämta informantens samtycke innan 
undersökningen startar och att informanten själv får bestämma över sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet medför att data som samlas in om enskilda informanter 
behandlas konfidentiellt. Personuppgifter ska avidentifieras och ingen informant ska 
kunna identifieras. Nyttjandekravet innebär att information om enskilda informanter 
endast får användas för forskningsända mål, det vill säga att resultatet inte får lånas ut 
för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2012). 
 
Dessa fyra huvudkrav följdes under uppsatsens gång. Varje informant i uppsatsen fick 
efter informerat samtycke tydlig information om att intervjuerna var frivilliga, 
konfidentiella och att materialet vid transkriberingen avidentifieras. Avidentifieringen 
medförde att namn på informanter och ambulansstationer togs bort. Under intervjuerna 
hade författarna ett ödmjukt förhållningssätt med tanke på den känslostorm som kunde 
infinna sig hos informanterna när de berättade om sina upplevelser. Författarna insåg att 
minnen och tankar som kom upp under intervjun kunde ha en påverkan på 
informanterna efteråt. På grund av det försäkrade sig författarna om att allt kändes bra 
för informanten efter intervjun. Samtliga informanter kände sig nöjda efter samtalen. 
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RESULTAT 

 
Resultatet utgörs av 6 huvudkategorier med 12 underkategorier. 
 
Tabell 2. 
 
Underkategori                              Huvudkategori 
 
 
Att uppleva minnesbilder 
Att känna trötthet 
Att känna obalans och disharmoni 
 

 
 

Ø Illabefinnande  

 
Att bli påmind 
 

 
Ø Livspåverkan  

 
Att bearbeta genom samtal 
Att samtala med kollegan 
Att samtala professionellt  
 

 
 

Ø Det stödjande samtalet 

 
Att ställa frågor och lägga pussel 
Att få en helhetsbild 
 
 

 
 

Ø Djupare förståelse av händelsen 

 
 
Att få vetskap om att allt är gjort 
 

 
 

Ø Bekräftelse från någon annan 

 
Att aktivera sig 
Att använda sig av ett tankesätt 
 

 
Ø Medvetna strategier 

 
 

Illabefinnande 
 
Illabefinnandet som drabbade ambulanspersonalen efter en påfrestande situation kom 
från plågsamma känslor som normalt inte ambulanspersonalen upplevde. Känslorna 
kändes överväldigande och skapade disharmoni. Att känna sig psykiskt utmattad och att 
behöva uppleva betungande minnesbilder från den påfrestande situationen var även 
något som skapade illabefinnande hos ambulanspersonalen.  
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Att uppleva minnesbilder 

 
 
Minnesbilder från en påfrestande situation kunde plötsligt dyka upp i efterhand. 
Minnesbilderna gick inte att styra utan kunde utan förvarning komma fram i tankarna. 
Det var ofta samma minnesbild som kom fram, det kunde vara en liten detalj från 
händelsen och den kunde framkalla fler minnen från situationen. Minnesbilderna 
förekom både i vaket tillstånd men också i form av mardrömmar under sömnen.  
 

”Jag kunde vakna av att det bara flöt svett om mig på natten och min 
partner väckte mig då jag for omkring och sa att du måste vakna. Då 
visste jag att det var en mardröm.” 

 
Det var smärtsamt att behöva uppleva minnesbilder och det förknippades med att ha 
blivit utsatt för något som berört och påverkat personen mycket. Minnesbilden kunde 
vara svår att få bort ur tankarna vilket gjorde händelsen svår att lämna bakom sig. Men 
till skillnad från minnen som kan följa en hela livet så var upplevelsen av minnesbilder 
mer en tillfällig följd av att ha varit utsatt för en påfrestande situation. 
 

”Jag fick en händelse som var tung och det gjorde ju att det kom bilder 
som jag inte kunde styra, helt plötsligt såg jag saker framför mig… Det är 
ju ett tecken på att jag hade varit med om en del.”  

 
 

Att känna trötthet  
 
 
Händelsen påverkade informanterna så mycket i efterhand att det gav en mental trötthet 
som höll sig kvar en tid efter händelsen. Det var en trötthet som var något utöver det 
vanliga som kan uppfattas som en form av utmattning och innebar att det var svårt att 
kunna koppla av.  
 

”Jag är trött, jag är helt slut i huvudet, man är ju så otroligt trött i 
huvudet… jag är trött ett par dagar i skallen efter en sådan här händelse.” 
 

 
Att känna obalans och disharmoni 

 
Att bli berörd av en påfrestande situation ledde till att starka känslor uppstod i 
efterhand.  
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”Jag kommer ihåg den morgonen, det var svårt att somna och jag hade 
varit uppe hela natten… Jag grät också innan jag somnade och kände fy 
fasen.”  

 
 
Rollen som sjuksköterska kunde ändras till att känna sig som en sörjande då känslor 
som ledsamhet och förtvivlan uppkom i efterhand. Gränsen mellan att vara professionell 
i sin yrkesroll till att bli personligt engagerad efter påfrestande situationer kan vara 
subtil. Att påverkas av känslor som är överväldigande gör att det kan försvåra 
hanteringen i efterhand.  
 
 

”Men så helt plötsligt blev jag ju en som satt och grät och sörjde dom här 
som jag inte ens kände… Jag var helt ifrån mig och tänkte att det här är ju 
inte klokt, det här händer inte… och så gick jag runt och ulkade i gröna 
kläder.” 
 

 
En påfrestande situation kunde beskrivas som den värsta händelsen i någons liv och 
efteråt resultera i att personen blivit så upprörd att det orsakade ett känslomässigt 
sammanbrott. Att inte känna igen sitt egna sätt att reagera på kunde ge en känsla av att 
inte vara i harmoni eller i balans.  
 
 

”Jag var ute i skogen och hörde fågelkvitter så jag började gråta och 
tänkte det här var märkligt, då är det något undanträngt som kommer ut… 
tänkte jag.” 

 
 
Saknaden av harmoni och att uppleva obalans kunde leda till rastlöshet, ont i magen och 
sömnbesvär. Upplevelsen av en påfrestande situation kunde i efterhand även skapa en 
oro som grundade sig i ovissheten inför nästa uppdrag.   
 

”Jag tyckte det var jobbigt att ha sökaren ibland på natten, det var mest 
för att jag inte visste vad jag skulle åka på. Det tror jag var det värsta, jag 
kan inte säga hur länge det var men det var definitivt några månader.”  
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Livspåverkan 
 
Ambulanspersonal får leva med många av de händelser de ställs inför under sitt 
yrkesamma liv inom ambulanssjukvård. Den påverkan som blir till följd av att utsättas 
för en påfrestande situation kan vara livslång och händelsen gör sig påmind av sådant 
som kan associeras till den.   
 
Att bli påmind  

 
En påfrestande situation kunde göra sig påmind långt efter att den hade inträffat. 
Påminnelsen kunde utlösas av saker som förknippades med händelsen. Det kunde vara 
kläder med en viss färg som framkallade en reaktion hos sinnena som inte var verklig.  
 

”Det var en speciell jacka jag hade i en utav de här situationerna då det 
var en sådan blodlukt. Var enda gång jag tog på mig en jacka i den färgen 
så kom lukten direkt. Jag tänkte… jag kan ju inte ta samma jacka varenda 
gång, men det var ju inte så, det var luktsinnet som drog igång när jag såg 
färgen på jackorna. Det är märkligt och det luktade så äckligt, usch. Det 
kan jag minnas än idag, det här söta och varma, usch.” 

 
 
Platsen där den påfrestande situationen hade inträffat kunde göra att 
ambulanspersonalen blev påminda av händelsen.  
 

”Jag kommer alltid komma ihåg de här ögonen när jag kör förbi där, 
faktiskt… så det är… ja man är ärrad.” 
 
”Sen fasas ju det ut, sen kommer ju årsdagen. Det stod i tidningen… då 
kom det ju över en.” 

 
 
Att bli djupt berörd av en händelse innebar att händelsen alltid kommer att bäras med 
och aldrig riktigt försvinna ur minnet. Den ger en påverkan för livet och finns kvar som 
ett ärr i själen. 
 

”Mammans skrik är ju något som jag alltid kommer komma ihåg, det 
kommer aldrig förvinna. För det är ett sådant… man kan inte beskriva det, 
det skär igenom märg och ben, ett sådant skrik.” 
 

 
 

Det stödjande samtalet 
 
Ambulanspersonal är beroende av att samtala med andra efter en påfrestande situation. 
Dialogen med kollegan ger dem en tydligare bild av händelsen. Samtalet fick gärna 
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återkomma upprepade gånger och ambulanspersonal fick verktyg via samtalet som 
kunde medföra en bättre hantering av den påfrestande situationen. 
 

Att bearbeta genom samtal 
 
Behovet av att samtala efter en påfrestande situation var nödvändigt för att inte samla på 
sig upplevelser och känslor i efterhand. Det var en bearbetningsform att få samtala om 
sina känslor, funderingar och tankar. Det behövde inte alltid vara så stora samtalsämnen 
utan det viktiga var att få berätta om sitt mående. Det fanns även behov av att få 
diskutera vad som hänt och hur det gick till i den situation som upplevts påfrestande. 
Det var till fördel att få möjlighet att prata om händelsen upprepade gånger. 
 
 

”Då får man berätta en gång till och jag bearbetar det när jag berättar 
det… pratar om det.” 
 

 
En viktig del i hanteringen var att få delge upplevelser, känslor och erfarenheter med 
varandra. Samtalet var en hjälp för att inte samla på sig alla upplevelser inom sig. 
 
 

Att samtala med kollega 
 
Kollegan kan vara en stor hjälp för att kunna hantera en påfrestande situation i 
efterhand. Samtalet med kollegan kunde ske var som helst och när tid fanns togs 
tillfället till vara på för att samtala. Det kunde exempelvis ske i bilen efter avslutat 
uppdrag eller på stationen. Samtalet mellan kollegor behövde inte var så organiserat 
efter en mindre händelse utan det räckte att få prata om vad som upplevts med kollegan. 
 
 

”Det spelar ingen roll med vem man åker med, man pratar nästan alltid 
om det varit något speciellt, så att man sätter sig och diskuterar och när 
man kommer in på stationen så kan det hända att man sätter sig ned och 
berättar för de andra kollegorna också.” 
 

 
Att få stanna kvar på stationen efter en påfrestande situation var ett bra sätt att få 
möjlighet att samtala med kollegor på stationen för kunna hantera händelsen i efterhand.  
 
 

”Det passade alldeles ypperligt när jag själv kände att nu vill jag prata 
lite, så fanns det alltid någon där som lyssnade.” 
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Ambulanspersonal är oerhört beroende av en bra kollega. Med hjälp av kollegan kunde 
den enskilda händelsen bearbetas genom att prata igenom den. Fördelen att samtala med 
kollegor var att de hade varit med i situationen och de förstod vad man pratade om.  
Samtal med familjen förekom också men det hjälpte inte att hantera händelsen lika bra 
som samtalen med kollegan. 
 

”Det klart att jag ventilerar en hel del hemma men det är inte alltid som 
man får den förståelsen från den som inte har varit i den situationen. I min 
sambos värld så förekommer inte det här, han ser aldrig det här, han 
jobbar på ett kontor liksom. Så det är skillnad med kollegor som förstår.” 
 

Att samtala professionellt 
 
Ibland behövdes det professionell hjälp för att hantera en påfrestande situation det vill 
säga samtal med sjukhuspräst eller debriefing. I samtalet med sjukhusprästen fick 
ambulanspersonal reda på hur man ska tänka för att hantera en upplevelse i efterhand. 
Sjukhusprästen hade en förmåga att fånga existentiella frågor som kunde vara till hjälp 
att komma vidare. Sjukhusprästen har verktyg för att stödja personer och undanröja 
mentala hinder som kan stå i vägen för en positiv hantering. Frågor och funderingar 
kring livet kunde sjukhusprästen diskutera om mer öppet och strävade efter att sätta sig 
in i personens livsvärld. 
 

 
”Sjukhusprästen tröstar på ett annat vis än en kollega kan. Kollegan kan 
ofta säga, ta en kopp kaffe så går vi vidare men med en präst kan man 
diskutera saker lite djupare.”  
 

 
Vid en debriefing direkt efter en påfrestande situation kan händelsen hanteras på ett 
bättre sätt då ambulanspersonalen kan ta del av annan information från andra som hade 
varit med i samma situation. Händelsen kan hanteras bättre på grund av att de fick ett 
sammanhang till allt som skett med hjälp av debriefingen och därmed fått en klar bild 
av det inträffade.  
 

”Det som fick mig att släppa det, egentligen mer, det var den debriefingen 
hos polisen. För det var ju mycket att de fick beskriva deras uppgifter… 
alltså det som jag inte hade koll på.” 
 

 
Djupare förståelse av händelsen 
 
Ambulanspersonal sökte efter en djupare förståelse efter en påfrestande situation som 
kunde hjälpa dem att komma vidare. Frågorna som ställdes i efterförloppet löste upp 
frågeställningar och tankar som ambulanspersonalen fastnat vid. De beskrev det som att 
lägga pussel och få en helhetsbild. 
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Att ställa frågor och lägga pussel 
 
Det fanns ett behov att söka svar och reda ut det inträffade för att få en förståelse efter 
händelsen. Hanteringen av upplevelsen i efterhand gjordes med hjälp av att ställa frågor 
till andra som varit med i samma situation. Frågorna hjälpte till med att mer ingående få 
reda på vad som hänt och allas del i arbetet.  
 
 

”Vad är det som har hänt? Var det hjärtstopp när ni kom? Vad hade hon 
sagt innan? Hur många var de i huset? Vem tog hand om dom där uppe? 
Man pratar när man är därifrån. När alla kan andas ut lite grann.” 
 

 
Genom att få svar på frågorna var det lättare att ta in händelsen och samtidigt bearbeta 
den. Att få reda på mer om det som inte hade uppfattats under händelsen gav en 
förståelse. Förståelsen om händelsen i efterhand gjorde att den kändes lättare att hantera. 
Insikten kändes befriande och när frågorna var besvarade blev händelsen inte så svår att 
lämna bakom sig.  
 

”Det var pusselbitar som föll på plats under den här debriefingen och när 
det gör det, då är det också lättare att börja bearbeta en situation.” 

 
 
Att lägga pussel var en bearbetningsform och med det menas att när svaren på frågorna 
som var oklara i händelsen besvaras faller pusselbitarna på plats. När hela pusslet är lagt 
skapades förutsättningar för hanteringen och händelsen kunde frigöras från tankarna.  

 
Att få en helhetsbild 

 
Att gå igenom en händelse från början till slut hjälper till att få en tydligare bild av 
händelsen. Ju mer information som kunde fås i efterförloppet desto bättre blev 
helhetsbilden och det var då lättare att hantera händelsen.  
 
 

”Jag kan uppleva att jag trivs bäst när jag får en helhetsbild och då kan 
jag gå igenom en process. Bearbeta en händelse från början till slut. När 
jag gjort det, fått ett slut på den långa kedjan, kan jag lägga det åt sidan.” 
 
 

Genom kollegans berättelser växer helhetsbilden fram. I den påfrestande situationen 
fanns inte förmågan att uppfatta allt som händer runt om kring en. Helheten kan endast 
skapas i efterhand med hjälp av andra personer som fyller i de tomrum som kvarstod 
efter händelsen. 
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”Kollegan fyller i luckorna, om du märker att du har luckor. Jag såg inte 
att det stod en bil där men då kanske kollegan har sett det och då kan jag 
få en bättre helhetsbild av alltihopa. Då är det lättare att bearbeta. Det 
handlar om att man hjälper varandra att bearbeta saker och ting och då 
kan man vara den som fyller i luckorna.” 
 
 

Att beskriva en händelse för en annan person hjälpte att få en helhetsbild som inte 
funnits innan. Det kunde resultera i en uppenbarelse om vad som hänt och på det viset 
kunde hanteringen av den påfrestande situationen bli bättre i efterhand. Uppenbarelsen 
kändes som en befrielse och gav ambulanspersonalen ett avslut på den tankegång som 
funnits efter händelsen. 

 

Bekräftelse från någon annan 
 
En oro fanns bland ambulanspersonal att de inte räckt till under en påfrestande situation 
det medförde en känsla av ofullkomlighet. Ofullkomligheten gjorde att 
ambulanspersonalen kände sig osäkra i sin profession. Med hjälp av kollegans 
bekräftelse kunde oron och osäkerheten försvinna.  

 
Att få vetskap om att allt är gjort 

 
För att få hjälp att hantera en påfrestande situation är det viktigt att prata med kollegan 
som varit med om samma situation. Detta för att få en bekräftelse från kollegan att det 
gjorts allt som funnits möjlighet till. 
 
 

”Nu så spelar det ingen roll längre, nu var det så, det blev så. Vi gjorde 
allt vi kunde och jag kunde känna att vi hade gjort allt vi kunde, så bra 
som möjligt. Det hjälper mig att hantera situationen efteråt bättre.” 
 

 
Det fanns ett omedvetet behov att stämma av med kollegan att allt hade gjorts på ett 
korrekt sätt. En oro kunde finnas hos ambulanspersonalen att de inte räckt till under 
händelsen eller misstag kunde gjorts som inverkat negativt på situationen. Bekräftelsen 
från kollegan gör att de kan sluta fundera på händelsen och gå vidare.  
 
 

”Oftast kommer man fram till att vi gjorde rätt, vi kunde inte gjort på ett 
bättre sätt, då är man ganska nöjd… Då kan man många gånger släppa 
det.” 
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Medvetna strategier  
 
Ambulanspersonal hade ett medvetet sätt att bemästra sin påverkan efter en påfrestande 
situation. En del ambulanspersonal använde sig av aktivering som gjorde att de fick 
utlopp för sina känslor. Under aktiveringen kom de närmare sitt innersta och kunde 
bearbeta händelsen. Andra använde sig av ett tankesätt där de såg en bild av den 
påfrestande situationen framför sig mentalt. På detta sätt konfronterade de situationen 
genom att återuppleva det som varit svårt. 
 
Att aktivera sig 

 
En bearbetningsform som var effektiv var aktiveringen. Aktiveringen hjälpte 
ambulanspersonalen att få utlopp för sina känslor och tankar. Tankarna som fanns efter 
en påfrestande situation kunde vara för ansträngande att hantera och då kunde 
aktiveringen användas för att rensa tankarna ur huvudet.  
 
Det fanns ett behov att göra någonting fysiskt vid hemkomst efter en påfrestande 
situation som upplevts under arbetstid. En metod var att gå ut i skogen. På det viset 
bearbetades det som upplevts genom att göra något fysiskt. Under aktiviteten gavs det 
utlopp för negativa energier, exempelvis ilska, som hade samlats mentalt efter en 
påfrestande situation. Efteråt upplevdes en trötthetskänsla som gav ett lugn. 
Trötthetskänslan var en positiv del av aktiveringen. Det var viktigt att utöva en aktivitet 
som upplevs positiv och som får en att känna ett välbefinnande. 
 
 

”Ja, eller får ur sig det här, eller… genom att göra något fysiskt så får jag 
ändå en trötthetskänsla och då på något vis så blir jag mer… det här som 
ligger och gnager, den här upplevelsen jag haft den klingar av lite på 
något vis då känns det som.” 

 
 
Promenaden användes som ett sätt att tänka igenom den påfrestande situationen. 
Tankeverksamheten som pågick under promenaden gav ambulanspersonalen en stund 
för sig själv. Under promenaden bearbetades påfrestande händelser genom att få ut de 
olika känslor som fanns. I ensamhet och nära till naturen kunde de möta sin egen 
sårbarhet.  
 
 

”Ibland är jag ute och promenerar… går själv utan att ha någon att prata 
med och så får jag tankar som jag funderar över. Det är väl en slags 
bearbetning över händelser som varit jobbiga… Promenera är en bra 
terapimetod.” 
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Att använda sig av ett tankesätt 

 
 
Som hjälp att hantera en påfrestande situation sågs det positiva i händelsen. Att se det 
positiva istället för det negativa underlättade hanteringen samtidigt som det också gav 
en erfarenhet att ta med sig. Förmågan att göra delar av den påfrestande situationen till 
värdefull kunskap är en styrka och till fördel inför eventuella händelser som behöver 
hanteras i framtiden. 
 
 

”Jag kan välja att se händelsen som en negativ händelse eller så får jag 
välja att se den som något positivt med delar ur den. Det kan vara sådana 
positiva delar ur den, som jag kan dra nytta utav en annan gång.”  

 
 
För att kunna hantera en påfrestande situation användes även en annan metod som 
innebar att en minnesbild från händelsen återskapades. Bilden som återskapades mentalt 
förstorades upp för att sedan frysas och bilden beskrevs sedan väldigt detaljerat. Efteråt 
kunde bilden läggas bort ur tankarna. Att få beskriva bilden som kunde kännas 
obehaglig och göra den mer begriplig för sig själv innebar en lättnad och var till 
betydande hjälp för hanteringen.  
 
 

”Jag la bort bilden medvetet i huvudet. Det är en mental bild som jag har 
målat upp och gått igenom och mentalt slängt bort. Det låter 
skitflummigt… men det fungera jättebra.” 
 

 
 
Metoden är ett redskap som ambulanspersonalen från början hade lärt sig utav 
sjukhusprästen. De kunde sedan själva använda sig av den som en hjälp i hanteringen. 
Att ha ett redskap att tillgå för att hantera en påfrestande situation i efterhand kändes 
som en trygghet inför framtida tänkbara händelser. 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
 
Syftet till uppsatsen var att beskriva ambulanspersonalens upplevelser och hantering 
efter en påfrestande situation. En kvalitativ intervjustudie passade väl med att få svar på 
syftet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) grundar sig intervjun på att få reda på 
fenomenet som intervjuaren vill studera. Forskningsintervjun är ett samtal mellan två 
personer med ett gemensamt intresse.  
 
Informanterna var öppna och villiga att dela med sig av sina erfarenheter. 
Erfarenheterna svarade väl mot syftet vilket ökar tillförlitligheten. Med tanke på att 
ambulanspersonalen som intervjuades är aktiva inom ambulanssjukvården så stärks 
resultatets trovärdighet. Innan intervjuerna genomfördes diskuterades förförståelsen för 
att den inte skulle påverka förhållningssättet under intervjun. Detta kan antas ha stärkt 
studiens tillförlitlighet. Genom öppenhet och följsamhet till informanten så kunde de 
känna sig trygga i att berätta om sina erfarenheter. Författarna har ingen erfarenhet 
sedan tidigare inom ambulanssjukvården. Det kan vara en fördel då förförståelsen inte 
är så stor och i sin tur inte kan påverka resultatet negativt. Enligt Dahlberg (1997) ska 
förförståelsen anses vara något positivt men kan ibland begränsa öppenheten och på så 
sätt förstås inte det som ska studeras.  
 
Ett bekvämlighetsurval tillämpades och ett informationsbrev delades ut på 
ambulansstationerna där informanter frivilligt kunde välja att delta i studien. Enligt Polit 
och Beck (2012) är bekvämlighetsurval enkelt och effektivt men risken finns att 
informationen från informanterna eventuellt inte är den bästa som kan erhållas. 
Forskaren kan inte med säkerhet veta att informanten har erfarenhet om det som ska 
studeras.  I föreliggande studie bedöms detta försvaga tillförlitligheten i resultatet. 
Intresset för deltagande visade sig inte vara så stort till en början och 
ambulanspersonalen fick personligen tillfrågas om de ville delta. Alla som tillfrågades 
ville gärna medverka i studien. På grund av att informanterna blev tillfrågade 
personligen riskerades det att gå miste om någon informant som eventuellt passat väl till 
studien. Även detta kan försvaga tillförlitligheten. 
 
Provintervjuer utfördes och skickades in till handledaren som i sin tur gav respons. 
Förfaringssättet innebar att följande intervjuer kunde förbättras avseende intervjuteknik. 
Detta bedöms ha ökat resultatets trovärdighet. Efter att informanterna lämnat sitt 
samtycke genomfördes intervjuerna på ambulansstationerna, förutom en som skedde på 
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ett bibliotek i enskilt rum. Hänsyn togs till informanternas önskemål om tid och plats 
och författarnas krav var att intervjun skulle ske utanför arbetstid och utan störmoment. 
Detta för att inte riskera att informanterna skulle bli avbrutna i sin personliga berättelse 
och tappa fokus. Inledningsfrågorna var att informanten skulle berätta om en händelse 
som hade påverkat dem i efterhand och hur de hade hanterat händelsen. Informanterna 
fick god tid på sig att berätta om händelsen och på grund av detta bidrog det till att få 
svar på syftet till studien. När intervjun hade genomförts gjordes en försäkran om att 
informanten mådde väl, då det kunde väcka starka känslor att delge en påfrestande 
händelse.  
 
Efter transkribering lästes intervjuerna var för sig flera gånger för att sedan analysera 
texterna och genomföra dataanalysen. På detta sätt ökar tillförlitligheten enligt 
Lundman och Graneheim (2012). Dataanalysen var tidskrävande och komplicerad då 
det var svårt att veta om all relevant information tagits med som svarade på syftet. Efter 
noggrann dataanalys plockades text ut som svarade på hur ambulanspersonal hanterar 
en påfrestande situation i efterhand vilket var det ursprungliga syftet. En fördjupning 
behövdes göras för att tydliggöra hanteringen i efterhand. Syftet utökades då till 
upplevelsen av själva händelsen. Efter att syftet utökats hade resultatet fått en djupare 
innebörd och kändes tydligare. Citat togs även med i resultatet för att öka 
trovärdigheten och ge starkare uttryck till texten.  
 
En nackdel till resultatet kan vara en oerfarenhet i intervjumetodik då det kan vara svårt 
att följa upp informantens svar för att inte gå miste om viktig information. Ju fler 
intervjuer som genomfördes desto mer styrda kunde följdfrågorna bli och detta var 
något som försökte förhindras genom att vara öppna till informanternas svar. Vad det 
gäller resultatets överförbarhet på ambulansverksamheten i stort så kan slutsatsen dras 
att posttraumatisk stress är ett förekommande problem då flertalet informanter upplevde 
dessa symtom. Även om informantantalet endast var åtta personer så stärks resultatets 
överförbarhet då tidigare forskning visar att posttraumatisk stress förekommer hos 
ambulanspersonal. 
  
 

Resultatdiskussion  
 
Resultatet visar att ambulanspersonalen upplever ett illabefinnande efter en påfrestande 
situation. För att bli av med illabefinnandet behöver ambulanspersonalen hantera sin 
upplevelse både för egen del men även för patientvårdens skull. Hantering sker genom 
stödjande samtal. Det viktiga i samtalet var att få förståelse och senare en helhetsbild av 
händelsen. Händelsen som varit påfrestande kan göra sig påmind under livets gång och 
ge en livspåverkan som följd. 
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Välmående ger god vård 

 
Ambulanspersonalen upplevde symtom som påminner om posttraumatisk stress. Flera 
av informanterna hade minnesbilder, mardrömmar och sömnsvårigheter till följd av en 
händelse som berört dem. En vanlig uppfattning om posttraumatisk stress är att den 
drabbar de personer som har upplevt krig. Därför är det viktigt att belysa problematiken 
med att så många utav ambulanspersonalen upplever symtom på posttraumatisk stress 
relaterat till deras yrke i ambulanssjukvården. Studier av Regeher et al. (2002) och 
Alexander och Klein (2001) visar att en tredjedel av ambulanspersonalen hade symtom 
på posttraumatisk stress efter en påfrestande situation. Då dessa studier har ett liknande 
resultat avseende posttraumatisk stress kan det vara ett vanligt förekommande problem 
hos ambulanspersonal. Vetskapen om att posttraumatisk stress förekommer hos 
ambulanspersonal gör att frågan ställs om vad det kan innebära för den enskilda 
personens välbefinnande. Eftersom de dessutom kan drabbas av påfrestande händelser 
som normalt förekommer i livet. Påfrestande händelser i livet som skilsmässa, 
närståendes död men även enklare problem som hör till vardagen kan också ge ett 
illabefinnande. Det i kombination med att ambulanssjukvården är ett specifikt yrke i 
jämförelse med andra yrken då personalen kan bli psykiskt påverkade efter ett 
arbetspass gör att ambulanspersonal bör ha en bra hantering att tillgå i sitt yrke för att 
förhindra illabefinnande. 
 
Dahlberg och Segesten (2010) menar att en vårdare som inte mår väl, troligtvis inte kan 
möta patientens livsvärld eller utföra sitt yrke på bästa sätt. Vårdaren som inte kan möta 
livsvärlden kan inte heller utföra ett riktigt vårdande. Att ambulanspersonal inte hanterar 
en påfrestande situation kan leda till att patienten blir lidande. Patienten ska stå i fokus 
inom ambulanssjukvården och vården får inte äventyras av ambulanspersonalens 
illabefinnande. För att patienten ska kunna få en god vård behöver först och främst 
ambulanspersonalens välbefinnande tillgodoses efter en påfrestande situation. God 
patientvård och välmående ambulanspersonal går hand i hand. 
 
En behandlingsform som används för att behandla posttraumatisk stress går ut på att 
personen konfronteras med sina minnen från den påfrestande situationen. Personen 
bygger upp sin traumaberättelse och får i detalj prata om upplevelserna under lång tid. 
Detta i sig minskar ångest och illabefinnande hos personen (Michel et al. 2010). 
Ambulanspersonalen i uppsatsen hade ett likande sätt att konfrontera sin upplevelse 
genom samtal och i detalj gå igenom händelsen från början till slut. Konfrontationen 
ledde till att ambulanspersonalen kunde hantera upplevelsen bättre efteråt. 
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Vägen till välbefinnande 

 
Samtalet för informanterna var den viktigaste hjälpen för att kunna hantera en 
påfrestande situation i efterhand. Nästan alla informanter hade behov av att framför allt 
prata med kollegan och en del hade även behov av att prata med en professionell inom 
ambulanssjukvården. Det viktiga var att de fick tid till att prata och det tycktes som att 
de informanter som hade fått samtala var de som kunde hantera den påfrestande 
situationen på ett bra sätt. Jonsson och Segesten (2004b) beskriver på liknande sätt i sin 
studie att alla deltagare tyckte att det var nödvändigt att ha någon att samtala och delge 
sina känslor med för att kunna hantera en traumatisk händelse. De beskriver vidare att 
det var möjligt att hantera händelsen genom att aktivt beskriva intryck och reaktioner 
med hjälp av samtalet med kollegorna. Resultatet i uppsatsen stärks även av Ploeg och 
Klebers (2003) studie som beskriver betydelsen av socialt stöd och kommunikation 
mellan kollegor för att förebygga besvär efter en påfrestande situation. Det centrala i 
informanternas hantering var att få en förståelse om den påfrestande situationen genom 
samtal. Samtalet bestod av att få svar på frågor och först när frågorna besvarats föll 
pusselbitarna på plats. Efteråt kunde en förståelse bildas som gav en helhetsbild av 
händelsen. Vägen till välbefinnande går genom andra då informanterna var helt 
beroende av samtal med sina kollegor för att skapa helhetsbilden. Informanternas 
erfarenheter av att samtalet mellan kollegor behövs, stärks av Antonovsky (2005) som 
beskriver att hjälpen med hantering efter en påfrestande situation sker i sampel med 
andra.  
 

Erfarenhet som skydd 

 
Informanterna hade kvar sin upplevelse efter den påfrestande situationen i flera års tid. 
Minnet från händelsen kunde komma tillbaka när ambulanspersonalen flera år senare 
körde förbi olycksplatsen och för en del fanns minnet kvar resten av livet, som ett ärr i 
själen. Regehr et al. (2002) beskriver på liknade sätt att ambulanspersonal hade svårt att 
köra förbi olycksplatsen utan att gråta. Det kunde pågå under lång tid.  
 
Ambulanspersonal kommer alltid ha minnen från situationer som berört dem och de bör 
vara medvetna om konsekvenser som yrket medför. En risk med minnen som kvarstår 
är att det till slut kan bli för mycket att bära på. I förlängningen kan det innebära att 
personen inte orkar utföra sitt yrke. Reghr och Millers (2007) studie visar att en 
tredjedel av ambulanspersonalen någon gång behövt ta en paus från sitt arbete på grund 
av psykisk illabefinnande. En bidragande orsak till att personalen fick ett psykiskt 
illabefinnande var att de upplevde att yrket ställde stora krav samtidigt som personalen 
hade för lite kontroll över sin arbetssituation men även brister i stödet från arbetsgivaren 
efter en påfrestande situation bidrog. 
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Att behöva ta en paus från sitt yrke på grund av psykiskt illabefinnande innebär en 
negativ livspåverkan för den personen då möjligheten inte finns att utföra det yrke man 
önskat arbeta med.  
 
Ambulanspersonal skulle kunna använda sin erfarenhet som ett skydd för att inte få en 
negativ påverkan efter en påfrestande situation. Erfarenheten kan ge kunskap om hur 
ambulanspersonal kommer reagera efter en händelse på grund av att det upplevts 
tidigare. Svensson och Fridlund (2008) beskriver att ambulanspersonal som har arbetat 
länge inom yrket blir lugnare på grund av att de har varit med i många olika situationer. 
Lugnet och vetskapen om att de kan klara av de flesta situationer kommer från 
erfarenhet. Ambulanspersonal i studien tyckte att erfarenheten var den viktigaste faktorn 
i yrket. Författarna till uppsatsen menar att erfarenheten hjälper ambulanspersonal att 
vara mer förberedd vid en påfrestande situation. Detta gör att situationen inte berör 
personalen lika djupt och det kan i sin tur göra att händelsen inte resulterar i negativ 
livspåverkan.  
 

 

SLUTSATS 

 
Ambulanspersonal upplever minnesbilder och känner en trötthet som är utöver den 
vanliga efter en påfrestande situation. Det ger ett illabefinnande som kan stanna kvar en 
tid och för vissa kan det innebära en livslång påverkan. Detta ska tas på allvar då ett 
illabefinnande även kan innebära att personen har posttraumatisk stress. 
Ambulanspersonalens illabefinnande kan i förlängningen innebära en oförmåga att 
vårda. För att motverka illabefinnande och för att förhindra vårdlidande måste tid 
skapas till hantering efter en påfrestande situation. Hanteringen bör ske genom samtal 
då ambulanspersonal uttryckt att det är den viktigaste delen i bearbetningen. Det finns 
risk att personer som mår psykiskt dåligt inte uppmärksammas efter en påfrestande 
situation, speciellt om personen inte uttrycker sitt illabefinnande. Detta skulle kunna 
förebyggas med hjälp av regelbundna uppföljningar av ambulanspersonalens 
välmående, exempelvis i form av bestämda samtalsträffar. Även ökad kunskap hos 
ambulanspersonal om fördelar med att ha en egen strategi för att kunna hantera en 
påfrestande situation skulle kunna gynna deras bearbetning. Egna strategier kan vara 
någon form av metod eller fysisk aktivitet som ökar välbefinnande och som i sin tur 
underlättar hanteringen.  
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Bilaga 1 

 
Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå under våren 2013.  
Vårt syfte med examensarbetet är att beskriva hur ambulanspersonal hanterar 
påfrestande situationer i efterhand. Examensarbetet är en kvalitativ studie där vi 
kommer att intervjua ambulanssjuksköterskor på olika ambulansstationer i Västsverige. 
Vi efterfrågar 8 aktiva ambulanssjuksköterskor, sjuksköterskor eller 
ambulanssjukvårdare med 1-30 års yrkeserfarenhet. Ett önskemål från vår sida är även 
att båda könen blir någorlunda jämnt representerade. 
Deltagande i studien bygger helt på frivillighet. Allt datamaterial kommer att behandlas 
konfidentiellt och informationen förvaras på ett säkert sätt så att ingen av de intervjuade 
kan bli identifierad. Intervjuerna spelas in digitalt och intervjun kommer att ta ca 45 
minuter och ske utanför arbetstid, detta för att undvika störande moment. Innan 
intervjuerna kan genomföras vill vi ha informerat samtycke från samtliga informanter 
som vill medverka i studien. 
Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet 
kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i examensarbetet av 
nedanstående handledare. 

Hälsningar 

Sandra Eskilsson & Camilla Engrup   

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Sandra Eskilsson och Camilla 
Engrup genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 
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Bilaga 2 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå under våren 2013. 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva hur ambulanspersonal hanterar påfrestande 
situationer i efterhand. Problemet som ligger till grund för detta syfte är att 
ambulanspersonal kan ställas inför påfrestande situationer i sitt yrke och det har enligt 
tidigare forskning visat sig att ambulanspersonal ibland har svårt att hantera händelsen 
känslomässigt. Kunskapen som examensarbetet kan generera är värdefull genom att den 
kan ge en tydligare bild av vad ambulanspersonal behöver för stöd efter en påfrestande 
situation.  
 
Vi kommer att samla in information med hjälp av intervjuer. En intervju kommer att ta 
runt 40 minuter och det är viktigt att du avsätter tid till intervjun för att undvika 
störande moment. Intervjun hålls på en avskild plats som vi kommer överens om. 
Intervjun spelas in digitalt och transkriberas i efterhand. Informationen kommer endast 
att bearbetas utav oss som arbetar med examensarbetet och behandlas konfidentiellt. 
Informationen förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig har tillgång till 
datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat 
så att deltagare inte kan spåras. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas 
utan förklaring. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 

Vi söker nu dig som arbetat inom ambulanssjukvården i minst 1 år. Vi söker 
ambulanspersonal oavsett formell utbildning. 

Vi hoppas att just du vill bli intervjuad. Ta i så fall kontakt med någon av oss så får du 
mer information. 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Eskilsson & Camilla Engrup                  

Handledare  
Anders Bremer 
Universitetslektor                                                                                                              
Institutionen för vårdvetenskap 

 


