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Sammanfattning    
 
Att arbeta inom ambulanssjukvård är emellanåt mycket psykiskt påfrestande. Den verklighet 
man agerar i är fri från all censur och förskönande omskrivningar. Med all sannolikhet 
påverkar dessa händelser vårdaren, men exakt vad är det som påverkar och hur hanterar 
ambulanspersonalen dessa känslor?  
 
Syftet med studien är att undersöka hur ”särskilda händelser” påverkar privatlivet och det 
fortsatta vårdandet. Metoden för att besvara detta är kvalitativ intervju med utgångspunkt i 
informantens livsvärld. Åtta personer som arbetar inom ambulanssjukvården deltog i studien. 
För att finna ny kunskap inom området fick informanterna berätta om en särskild händelse 
som påverkat dem, istället för att de styrdes att berätta om kategorier såsom barnolycksfall, 
trauma etc. 
 
Oförutsägbarhet, kontrollförlust och overklighet utmärkte sig och fick stor plats i intervjuerna. 
Att inte kunna ”greppa” en situation ledde till frustration och maktlöshet. Händelser förblev 
ibland obearbetade då individen inte kunde få ett avslut på händelsen. Informanter beskrev att 
de blivit mer distanserade och avtrubbade, men även positiva effekter såsom ödmjukhet och 
tillfredsställelse framkom. Det tydligaste och mest anmärkningsvärda var dock att 
informanterna värderade det kollegiala stödet högst. De upplevde att bearbetningen av 
händelser enkom skedde med kollegor och att närstående inte hade förmågan att förstå vad 
yrket innebar. Dock hade närstående en stor funktion som fundament i individens 
grundtrygghet. 
 
Resultatet visar att det är högst personligt vad som påverkar personalen i arbetet. Detta kan 
ofta förbises när man inriktar forskningen på ett alldeles för smalt område. Vidare tror vi att 
det är viktigt att medvetandegöra för ambulanspersonal att hantering av känslor är mycket 
betydelsefullt. Oavsett om arbetsgivaren ger möjlighet till detta eller inte, så måste individen 
själv lyfta dessa frågor för att bevara sin egen psykiska hälsa. 
 
Nyckelord: särskild händelse, ambulanssjukvård, prehospital sjukvård, posttraumatisk stress, 
svåra situationer, stress, coping. 
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INLEDNING 
 
Att arbeta inom ambulanssjukvården ställer ibland mycket höga krav, såväl fysiskt och 
psykiskt. Att snabbt kunna bedöma patientens tillstånd och därefter besluta om vilken 
behandling som är nödvändig tillhör vardagen för ambulanspersonal. Den psykiska pressen 
kan öka med situationens allvarlighetsgrad och hur man som individ förhåller sig till den 
drabbade. Dessa situationer kan många gånger ge funderingar och grubblerier, dels över egen 
arbetsinsats, och dels över själva situationen med makabra scener, oväntade händelser, 
personliga orsaker, eller bara någon detalj i händelsen som etsar sig kvar i minnet. Hur 
påverkar dessa händelser ambulanspersonalen i privatlivet och det fortsatta vårdandet? 
 

BAKGRUND 
 

Ambulanssjukvård och forskningsområdet 
 
Att vårda utanför sjukhus, prehospitalt, är i många avseenden helt väsenskilt från arbete på en 
vårdavdelning. Patientgruppen är alla människor avseende samhällsklasser, etnicitet etc. men 
även ur medicinsk synpunkt. Ambulanspersonalen möter i princip alla förekommande 
sjukdomstillstånd och måste behandla patienter på helt andra premisser då det ofta saknas 
journalanteckningar, information om tidigare sjukdomar och eventuell medicinering. Personer 
kan vara medvetslösa och ingen information över huvudtaget finns att tillgå. Man arbetar utan 
någon som helst stöd av högre medicinsk kompetens och tvingas lita på sig själv och sin 
kollegas kunskaper och förmågor. Patienterna kan vara påverkade av droger, vara aggressiva, 
lida av psykiska störningar och så vidare. Personalen möter skadade patienter utan någon som 
helst censur eller förskönande omskrivningar där den råa verkligheten slår ned med obehaglig 
tydlighet och realism. 
 
Rent praktiskt skiljer sig vårdmiljön av naturliga skäl. Lägenheter som de flesta andra aldrig 
någonsin kommer att besöka, och där människor lever i svår misär och kaos, blir plötsligt en 
arbetsplats. Förhållandena kan vara ogynnsamma och farliga då personalen ofta får gå in i 
riskfyllda områden och bostäder där man nästan kan ta på stämningen. Vårdandet kan även 
ske i ett dike någonstans längs en enslig vägsträcka en mörk novemberkväll med regn, vind 
och kyla som ytterligare försvårar arbetet. Dessa praktiska problem ska dessutom adderas med 
de psykiska påfrestningarna som ibland uppstår med exempelvis barn som far illa, skadas 
eller omkommer. Man ser människor vara i stor sorg i situationer som ibland kommit mycket 
hastigt. Ibland tvingas vårdaren stå hjälplös helt utan möjlighet att behandla patienten eller på 
annat sätt kunna möta de krav som situationen ställer (Jonsson, 2004; Ahl, Hjälte, Johansson, 
Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005). 
 
Ambulanssjukvården har den senaste tiden genomgått stora förändringar. Från att ha varit ett 
transportyrke, där personal från räddningstjänsten arbetade utan någon högre utbildning, till 
dagens nivå där minst en i besättningen måste vara legitimerad sjuksköterska. På flera håll 
krävs det idag dessutom att en person i ambulansen skall vara specialistutbildad sjuksköterska 
inom amulanssjukvård eller anestesi. Denna kompetenshöjning har lett till att man kan börja 
behandla patienten tidigare samtidigt som antalet läkemedel blir fler och fler (Suserud, 1998; 
Jonsson, 2004).  
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Rent praktiskt indelas ambulansens uppdrag i tre olika prioriteter som bestäms av SOS-
operatören enligt ett förutbestämt medicinskt index, beroende på hur sjuk inringaren är  
(SOS-Alarm AB, 2009). 
 

• Prio 1 Akut livshotande symtom eller olycksfall 
• Prio 2 Akut men ej livshotande symtom  
• Prio 3 Övriga ambulansuppdrag 
• Prio 4 Uppdrag där det inte krävs tillsyn eller vård av medicinsk personal under 

transporten, en transport som kan genomföras av annat fordon än ambulans. 
 
Hur och vad som påverkar ambulanspersonalens psykiska hälsa är ett relativt outforskat 
område. Den forskning som vi finner användbar är Jonssons (2004) avhandling ”Stress efter 
traumatiska händelser” som berör ambulanspersonalens reaktioner och posttraumatisk stress 
(PTSD) efter traumatiska händelser. Där konstateras det bland annat att ambulanspersonal i 
högre grad, än till och med skadade soldater från Vietnamkriget, led av PTSD. Vidare är 
forskningsområdet relativt outforskat. Området problematiseras ytterligare då 
ambulanssjukvården skiljer sig stort vad gäller utförande, kompetens och struktur. Detta gör 
att forskningen emellanåt är svår att använda länder emellan.  
 

Stress och stressorer 
 
Stress är ett ofta använt begrepp i dagens samhälle och används ibland slarvigt. Definitionerna 
av stress är många och att definiera detta är svårt då det finns ett flertal definitioner. Williams 
(1995) har till och med beskrivit stressen som den vetenskapliga litteraturens mest oprecisa 
uttryck. Eriksen och Ursin (2005) sammanfattar stress som ”ett tillstånd i organismen som 
kännetecknas av psykologiska, beteendemässiga, perceptuella och fysiologiska reaktioner. 
Stress är en alarmreaktion som utlöses när något som är väsentligt saknas. Det är en 
nödvändig överlevnadsfunktion som förekommer överallt i djurriket, inom alla kulturer och i 
alla åldersgrupper” (s. 55). 
 
Allmänt kan man säga att stressprocessen startar när det uppstår en skillnad mellan de 
upplevda kraven och ambitionerna och den upplevda förmågan och resurserna för att uppfylla 
dessa (Johansson, 2005). Stressorer är de faktorer som utlöser stress hos människan och kan 
vara fysiska, psykologiska eller sociala. De är därmed också individuella och hur man 
påverkas beror på individen (Engman, 2002). Antonovsky (2005) tydliggör vidare att en 
stressor kan vara positiv och exempelvis ge en känsla av förtjusning för en individ medan 
samma händelse kan ge en negativ känsla för en annan. Stressorer sammanfattas som ”En 
livserfarenhet kännetecknad av en bristande entydighet, under- eller överbelastning och utan 
möjlighet till medbestämmande” (s. 58). Stressorer och hur de påverkar oss är tätt knutna till 
vilken motståndskraft individen har och den känsla av sammanhang (KASAM) som individen 
upplever.  
 
Folkow (2005) beskriver stressens fyra reaktionsmönster:  
 
Vaksamhetsreaktionen är det som får människor och djur att rycka till när det exempelvis 
plötsligt prasslar till i buske. Hjärnan gör en blixtsnabb bedömning om detta är ett hot eller ej 
och därefter reagerar vi beroende på vad det bedöms som. Är det ett hot leder detta till nästa 
stressreaktion som förbereder oss för exempelvis flykt, medan om det inte visar sig vara något 
farligt återgår vi till utgångsbeteendet.  
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Spela-död-reaktionen beskrivs som en akut reaktion som hos djur kan leda till att all motorik 
upphör där en mycket stark vagusaktivering nästan leder till hjärtstillestånd. Djuret blir som 
dött. Detta är sannolikt en ändamålsenlig reaktion hos många djur och skyddar dem 
exempelvis från rovdjur som endast äter djur som de själva dödat. Denna emotionella 
chockreaktion hos människan beskrivs som exempelvis en svimning när man får ett plötsligt 
sorgebud eller vid skräck.  
 
Alarmreaktionen är den vanligaste stressreaktionen hos människan och delas upp i två olika 
grader, maximala och milda engagemang. Den maximala och intensiva alarmreaktionen 
uppkommer vid flykt-, försvars- och attacklägen och kan ge oss ett extra krafttillskott i dessa 
lägen genom kroppens neurohormonella styrning med sympatikusaktivering och hämning av 
parasympatikus. Den längre och mildare effekten är däremot mycket vanligare och är mer 
vardagsutlöst vid olika aktiviteter och Folkow (2005) nämner bland annat tv-spelande och 
forcerad huvudräkning. Denna alarmreaktion kan även vara betingad av psykosocial stress 
och kan i ett modernt samhällsliv påverka det psykiska välbefinnandet och till slut bidra till 
allvarlig sjukdom.  
 
Frustrationsreaktionen utlöses när en situation upplevs som övermäktig och hopplös. Känslor 
som maktlöshet, förtvivlan och sorg uppkommer. Typiska situationer hos människan är när 
man inte har kontroll över en situation eller vid brist på uppskattning och socialt stöd. De 
medicinska effekterna av detta är en ökad aktivitet i bland annat mag- och tarmfunktion och 
leder ofta till magsår (Folkow, 2005). 
 
Neumann (1995) har utvecklat en omvårdnadsteori omkring stress och bygger på människa, 
hälsa, miljö och omvårdnad. Detta är en systemmodell som fokuserar på interaktionen mellan 
ett fenomens olika delar. Det möjliggör en syn på varje enskild dels påverkan på helheten. 
Individen berörs av omgivande stressorer som Neumann (1995) benämner enligt följande; 
Intrapersonliga stressorer är en inre miljöbetingad interaktion som uppstår inom individen. 
Interpersonliga stressorer beskrivs som en yttre miljöbetingad interaktion och uppstår 
utanför, men nära, individen. Extrapersonliga stressorer är en yttre miljöbetingad interaktion 
som uppstår utanför och på större avstånd från individen. Dessa stimuli kan leda till obalans 
hos individens personliga stabilitet. Hur en stressor påverkar individen beror på två faktorer, 
intensiteten hos stressorn och antalet stressorer individen utsätts för.  
 

Stresshantering och coping 
 
Eriksen och Ursin (2005) menar att stressen är ofarlig i ett friskt system och en förutsättning 
för inlärning och förbättrade prestationer. Däremot kan den bli skadlig om man inte kan 
bemästra och hantera den. För att få den positiva effekten krävs det att personen bemästrar 
stressen och känner att han/hon har kontroll över situationen. Även om någon utsätts för en 
stor påfrestning blir inte reaktionen per automatik negativ. Att bli utsatt för påfrestningar där 
man har kontroll över situationen utvecklar individen och ger en ökad tolerans mot stress. 
Motsatsen är de situationer där man saknar kontroll. Då blir stressen negativ och man löper 
större risk att utveckla sjukdom.  
 
Coping beskrivs som en strategi i stressbemästring för att klara av situationer där individen 
utsätts för allvarliga inre och/eller yttre hot. Lazarus och Folkman (1984) beskriver coping 
som ”constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or 
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internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person.” (s. 
141). Copingstrategierna delas upp i två olika klasser, de emotionsfokuserade och de 
problemfokuserande. De förstnämnda kan exempelvis vara förnekelse, bortträngning, 
rationalisering, undvikande och ventilering, medan de problemfokuserande är mer aktiva 
lösningar och beskrivs som göra upp en handlingsplan, öka sin utbildning, söka socialt stöd, 
konfrontation etc. 
 
Antonovsky (2005) upptäckte i sin studie att kvinnor som varit i koncentrationsläger inte 
skattade sin hälsa märkbart lägre än kvinnor som inte varit tillfångatagna i 
koncentrationsläger. Denna upptäckt ledde sedermera till den salutogenetiska modellen där 
känslan av sammanhang, KASAM, kom att bli central. Enligt Antonovsky uppkommer hälsa 
när människan har en känsla av sammanhang. Antonovsky menar att människan ständigt 
utsätts för stressorer och det är hur man hanterar dessa som sedermera leder till sjukdom, 
hälsa eller till ett tillstånd däremellan. 
 
KASAM definieras som: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i 
vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig, men dynamisk tillit till att (1) 
de inre stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav 
som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang.” (Antonovsky, 2005, s. 46). En händelse måste ha en grad av 
begripbarhet och en person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som 
denne kommer att råka på i framtiden kan ordnas och förklaras. Hanterbarheten i situationen 
är avhängt av de resurser som tillfogas individen i händelsen och till vilken grad man kan 
möta de krav som ställs av de stimuli man utsätts för. Meningsfullheten är kopplad till vilken 
grad av känslomässig innebörd livet har och kraven som livet ställer är värda att engagera sig 
i (Antonovsky, 2005). 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Alla som någon gång arbetat inom ambulanssjukvård har sett människor lida, vara i stor sorg 
och även ibland hur tillvaron förgörs. Dessa upplevelser är ofta mycket stressfyllda och 
hanteras olika av oss som individer och ger därmed olika minnen och associationer i 
efterförloppet. Vissa minns inte händelsen alls, medan andra kan plågas av den i evigheter. 
Som yrkesverksamma inom ambulanssjukvården vill vi se på vilket sätt dessa händelser 
påverkar dem som arbetar med yrket. 
 

SYFTE 
 
Syftet var att undersöka ambulanspersonalens upplevelser av vad som är särskilda händelser 
och hur dessa påverkar deras tankar och känslor, samt det fortsatta vårdandet. 
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METOD 
 

Val av metod och livsvärldsperspektiv 
 
För att besvara vårt syfte valde vi en kvalitativ metod som består av intervjuer med personer 
som arbetar inom ambulanssjukvården. I den kvalitativa intervjun ska forskaren fånga 
erfarenheter och händelser ur informantens livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
& Fagerberg, 2003). Att genomföra intervjuer ställer krav på intervjuaren och metoden.  Att 
vara flexibel är mycket viktigt när man ska möta individen i dennes livsvärld. Att få 
informanten att öppna sig utan att styra för mycket kan vara svårt, men även viktigt för att inte 
tappa fokus från ämnet. För mycket styrning från intervjuaren kan göra informanten mindre 
spontan och detta är en avvägning som måste göras kontinuerligt under intervjun. För att få 
tillgång till människans livsvärld, fortsätter Dahlberg et al. (2003), måste forskaren pendla 
mellan närhet och distans, där närheten är viktig för att optimera öppenhet. Blir öppenheten 
för stor kan objektiviteten gå förlorad. 
 

Urval 
 
Studien baseras på åtta intervjuer där både ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor ingår. 
Informanterna valdes ut genom lämplighetsurval (Polit & Beck, 2008) där vi samtalade med 
kollegor och berättade om vår studie. Genom kollegorna fick vi sedan tips om lämpliga 
informanter. Vi hade även egna informanter som vi antog skulle passa bra för att få svar på 
våra frågor och som vi upplevde som pratsamma och lättintervjuade. Vi valde medvetet att 
utesluta kollegor som vi arbetade nära med, då vi tror att detta skulle kunna bara ett problem 
under intervjun, men även i efterförloppet, då känsliga saker sannolikt skulle blottas. Detta 
urval resulterade i åtta informanter, sex män och två kvinnor, i åldrarna 30 till 45 år. De hade 
arbetat mellan 2 och 22 år inom ambulanssjukvården. Två av de intervjuade var 
ambulanssjukvårdare och övriga sex var sjuksköterskor. Alla informanter arbetade i västra 
Sverige. Samtliga tillfrågade tackade ja till att deltaga i studien. 
 

Intervjuerna 
 
Informanterna tillfrågades muntligen och fick därefter ett informationsblad (bilaga 1) som 
innehöll problemformulering, syfte och beskrivning av begreppet ”särskild händelse”. Där 
framgick det även att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. Intervjuerna hade en öppen ansats där vi i förväg endast hade fyra förutbestämda 
öppna frågor. Detta för att rikta intervjun mot vårt syfte utan att för den skull styra intervjun 
för mycket. Följdfrågor improviserades fram utifrån informantens svar. Uppsatsförfattarna 
gjorde fyra intervjuer var. Den frågestruktur som användes finns som bilaga 2. Intervjuerna 
gjordes med Dahlbergs et al. (2003) tre begrepp, öppenhet, följsamhet och tyglande som 
grundpelare. Att vara öppen och följsam är en förutsättning för att informanten ska kunna 
berätta fritt och där påverkan av intervjuaren är minimal. Att medvetandegöra sin egen 
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förförståelse och att tygla den är nödvändigt för att inte resultatet enbart ska återge 
intervjuarens egna tankar och tidigare kunskap.  
 

Särskild händelse 
 
I vår studie vill vi inte låsa in oss i någon specifik form av händelse såsom barnolycksfall, 
katastrofhändelser, makabra scener etcetera, utan vi vill fånga det som våra kollegor har 
berörts av eller på något annat sätt påverkat dem på ett specifikt sätt. Denna ”särskilda 
händelse” behöver alltså ej vara av en viss karaktär, utan enbart en händelse som på något sätt 
fastnat och/eller påverkat det fortsatta arbetet eller privatlivet. Händelsen behöver ej heller 
vara något ovanligt eller något som andra tycker är obehagligt/besvärligt, utan enbart 
individens upplevelse av en situation. Vi vill även undvika termer som posttraumatiskt 
stressyndrom, då vi vill ha en öppen tolkning av händelsen, utan att fastna i medicinska 
diagnoser. 
 
 

Genomförande 
 
Efter att informanten gett sitt samtycke till studien fick denne bestämma tid och plats för 
intervjun. Intervjuerna spelades in elektroniskt och skrevs därefter ut och avkodades till ett 
nummer. Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att bilda sig en helhetsuppfattning 
för att därefter kunna analyseras på en djupare nivå.  
 
Analysmetoden lärdes in grundligt och därefter började vi analysera intervjuerna. Den första 
intervjun analyserades gemensamt där vi arbetade enligt modellens struktur. Vi kondenserade 
och abstraherade till nivån ”underkategori” och fortsatte därefter på var sitt håll med de 
kvarvarande intervjuerna. När vi stötte på problem eller frågor sammanstrålade vi och 
analyserade dessa tillsammans.  
 
När alla intervjuer var analyserade gick vi igenom intervjuerna och processen tillsammans 
flera gånger för att säkerställa att vi var överens i tolkningen. Ändringar gjordes och 
materialet genomarbetades kontinuerligt. Till slut hade vi funnit ett sextiotal underkategorier 
som grund för resultatet. Dessa placerades därefter in i kategorier. Åter igen gick vi igenom 
materialet och såg till att kategorin överensstämde med meningsenheten. Ändringar gjordes 
igen och när hela processen var klar återstod 18 kategorier. Ur dessa växte sedan resultatet 
fram. 
 

Dataanalys 
 
I analysen har vi utgått från Granheim och Lundmans (2008) analysmodell ur boken 
”Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård”. Denna innehåller en väl 
strukturerad metod som vi valt att använda. Materialet analyserades i fem steg: Meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och slutligen kategori. För att beskriva denna 
process kortfattat kan man säga att meningsenheten utgör det som informanten säger 
ordagrant. Därefter görs en kondenserad meningsenhet, där texten förkortas samtidigt som det 
centrala innehållet bevaras. Därefter abstraheras detta vidare till en kod. Koden beskriver 
innehållet mycket kortfattat, exempelvis några ord eller en mening. Detta abstraheras sedan 
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ytterligare till en underkategori och därefter till en kategori. Ett exempel på denna 
analysmetod följer nedan. 
 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod  Underkategori Kategori 

Det hade säkert 
hade blivit bättre 
om jag hade 
träffat honom… 
… Jo jag tror att 
det hade lättat 
för mig om jag 
fått prata med 
honom efteråt.  
 

Hade säkert 
blivit lättare om 
jag hade fått 
prata med 
honom efteråt 

Inte fått träffa 
maken efteråt 

Oavslutat kapitel Söka förklaring 

 

Etiska överväganden 
 
Studien uppfyller de forskningsetiska kraven vilka bygger på de grundläggande etiska 
principer som uttrycks i Helsingforsdeklarationen (1964) och i FN: s deklaration om 
mänskliga rättigheter (1948). Alla informanter informerades muntligen och skriftligen enligt 
(bilaga 1) och tillstånd söktes från verksamhetscheferna i den berörda organisationen (bilaga 
3). 
 

RESULTAT 
 
I vårt arbete har vi funnit totalt 18 kategorier som är relevanta och centrala för att på ett bra 
sätt belysa kärnan i materialet. Då arbetet belyser tre kronologiska faser presenteras de även 
på detta sätt under tre huvudrubriker; Känslor i händelsen, hur händelsen påverkat privatlivet 
och det fortsatta vårdandet samt hantering av händelsen. 
 

Känslor i händelsen 
 

Otrygghet 
Situationer kan snabbt ändras i ambulanssjukvården. Detta medför att man slungas ur 
tryggheten ut i gungfly. Ett tydligt och obehagligt exempel på detta är när en lugn och 
avslappnad vårdsituation i ambulansen plötsligt förvandlas till en fysiskt hotfull situation där 
vårdaren utsätts för fara mot egen hälsa, och i värsta fall eget liv. En vårdare satt fastspänd i 
stolen utan någon som helst möjlighet att fly undan i det trånga utrymmet. Allt gick på bara 
några sekunder. 
 
”Han var vaken i bilen, och så exploderade han verkligen… … Dom pratade lugnt och så helt 
plötsligt blev han som ett monster. Han började sparka och bita, och strax innan [sjukhuset] 
så vände det bara.” 
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I en annan vårdsituation utsattes vårdaren för en stark känsla av otrygghet när en kvinna 
begått självmord genom att hoppa från en bro. När vårdaren närmar sig den sargade kroppen 
ser han att hon är väldigt lik hans hustru. Kläder, ålder, utseende, ja allt, utom att detta skedde 
i en stadsdel där hon rent praktiskt inte borde ha befunnit sig, stämde överens med hans fru. 
Trots att informanten visste att det med all sannolikt inte var frun som låg där, kände vårdaren 
en mycket obehaglig känsla av oro. Detta tydliggörs framför allt av hur lättad han blev när 
han vände på kroppen och insåg att det verkligen inte var hon.  
 
”… men det som kändes värst var att hon var så hemskt lik min fru. Man kände som en 
tegelsten föll när jag vände på henne…” 
 

Oförutsägbarhet 
När en situation plötsligt tar en vändning som man inte alls är förberedd på kan det påverka 
hela utgången av händelsen. Att gång på gång åka på exempelvis uppdrag där någon befaras, 
eller har, tagit sitt liv och där det sedermera visar sig att inget hänt och larmet närmast kan 
beskrivas som ett rop på hjälp, kan ställa till det för vårdaren när uppdraget verkligen blir akut 
och allvarligt. Att helt plötsligt stå där framför en människa som faktiskt hänger där från taket 
kan leda till ett väl snabbt ”uppvaknande”. Intervjupersonen upplevde detta som mycket 
obehagligt just för att han inte alls var förberedd på den syn som skulle möta honom. Är man 
dessutom i det läget på sin första hängning så är man än mindre förberedd på vad som komma 
skall.  
 
”Vi får ju många suicidlarm i månaden som brukar vara på ett speciellt sätt men just denna 
gången så hängde ju någon från taket när vi kommer in… … Man har ju sett det många 
gånger på TV men att något gjort det i verkligenheten… det är något helt annat…” 
 
I ett annat exempel tydliggörs känslan av oförutsägbarhet när en situation plötsligt ändras 
flera gånger under mycket kort tid. En patient blir plötsligt personlighetsförändrad av oklar 
orsak och vårdaren är helt oförberedd på händelsen. Situationen känns ännu mer oväntad när 
patienten helt plötsligt blir lugn igen och allt blir som tidigare. Känslan av att inte ha varit 
förberedd blir påtaglig. 
 
”Plötsligt börjar han sparka och bita, och strax innan [sjukhuset] så vände det bara. Han såg 
ut som om han själv inte fattade vad som hade hänt, och jag fattade ingenting. Det kom från 
ingenstans…” 
 

Ansvarsfullhet 
När man står helt ensam med ett svårt beslut där omgivningens krav är stora på 
ambulanssjukvården, gör att oron att agera felaktigt i en given situation stiger enormt. Detta 
leder ganska snart till att ansvaret känns betungande. Att arbeta inom ambulanssjukvården är 
ett självständigt arbete men det är inte alltid självständigheten är ett positivt begrepp för 
ambulanspersonalen. Med friheten kommer även ett ansvar som kan kännas mycket 
betungande i vissa situationer och där oron att göra fel nästan tar över känslorna. Att 
exempelvis åka på ett akutuppdrag som gäller ett livlöst spädbarn gör att man får ett enormt 
stresspåslag och oron att göra fel i situationen gör inte tillvaron lugnare. Den stora friheten är 
som bortblåst och det är bara det stora ansvaret kvar. Man förväntas att göra rätt i varje given 
situation. 
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En av de intervjuade beskrev en händelse där han plötsligt förväntades ta alla beslut. Han 
arbetade som en förhållandevis ny ambulanssjukvårdare tillsammans med en helt ny 
sjuksköterska, på ett larm där en person tagit sitt liv. Patienten var uppenbart utom all 
räddning och inget fanns att göra. Dock kände han ändå att det blev hans uppgift att ta 
beslutet om man skulle påbörja återupplivningsförsök eller inte, då han hade arbetat längst tid. 
Detta beslut var mycket svårt då han blev enväldig beslutsfattare och inte kunde diskutera 
detta med någon kollega, utan det skulle bli hans beslut som blev det slutgiltiga som han 
senare fick stå för. 
 
”Jag kände att det blev mitt beslut om vi skulle börja med detta eller inte. Man vill liksom inte 
ha det på samvetet – att om man kunde ha gjort något – och så gör man inget… … Det är en 
väldigt tunn linje man går på som ambulanspersonal. Det är alltid det här man funderar på - 
vad ska man göra och inte göra?” 
 
Beslutet i sig var helt korrekt, men vetskapen om att man kan vara den som i värsta fall tar 
någons liv genom sina beslut om att exempelvis inte påbörja återupplivning, var en mycket 
betungande uppgift som fortfarande väcker känslor hos informanten. 
 

Kontrollförlust 
När kontrollen över en situation gradvis förloras möter vårdaren en smygande känsla av 
maktlöshet. Denna kategori är återkommande i flera intervjuer och nämns ofta i samband med 
dödsfall. Den som arbetat en tid inom ambulanssjukvården har blivit van vid att agera och på 
olika sätt försöka begränsa skador eller att rädda liv, men att plötsligt stå inför en situation där 
inget finns att göra är omvälvande i vissa fall. Att som vårdare vid exempelvis plötslig 
spädbarnsdöd stå där helt handfallen där inget längre finns att göra upplevdes som mycket 
frustrerande. Det som inte får hända har just hänt. Paralleller mellan det avlidna barnet och 
ens egna barn börjar automatiskt dyka upp och man står bara totalt maktlös i situationen. 
Liknande omskrivningar finns där personer tagit sitt liv. Allt är oåterkalleligt och inget finns 
längre att göra.  
 
”Det är ju så i alla suicider att man känner sig ganska maktlös, för där finns ju ingen 
återvändo när dom redan är döda. Det är ju annorlunda på andra trauman där det finns en 
möjlighet att rädda människans liv men inte på suicider där dom redan är utom all 
räddning.” 
 
I ett fall beskriver informanten en situation där han vid ett lättare sjukdomsfall talat om för en 
anhörig att ”det inte är någon fara” och att ”det kommer att ordna sig”. Därefter säger 
informanten till den anhörige att han kan ta sin egen bil till sjukhuset och att de ska mötas 
inne på akutmottagningen. Dock får denna vårdsituation en mycket dramatisk vändning och 
patienten avlider sedermera i ambulansen. Ingen kunde ha förutsett det inträffade då adekvata 
kontroller och EKG togs innan transport till sjukhuset påbörjades och inget tydde på att 
situationen var så allvarlig, men känslan av att ha gett denna information till den anhörige var 
fruktansvärd och gav en oerhört stark känsla av maktlöshet. Inget fanns längre att göra åt det 
inträffade. Det som inte får hända har hänt. 
 
”Eftersom vi i första läget inte trodde att det var något och därför sa till honom att vi skulle 
ta hand om hans fru och att han skulle ta det lugnt och vi skulle mötas på akutmottagningen… 
men så blev det ju inte… Det satt i länge…” 
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En annan typ av kontrollförlust beskriver en informant som när han inte riktigt blir trodd på 
av sina kollegor inne på akutmottagningen vid avlämning av en patient. Denne patient hade 
just räddats från att ta sitt liv. Informanten och hans kollega kom i sista sekund fram till 
patienten där han just hängt sig i taket och lyckas rädda denne. Dock är vägen till sjukhus så 
lång att patienten är fysiskt helt opåverkad när de kommer fram och vid överrapporteringen 
blir situationen närmast absurd. Ambulanspersonalen har just bevittnat en hängning där de 
dessutom räddat patienten, medan personalen på akuten ser en helt frisk individ. Vårdaren 
visste att om alla hade sett det som han just varit vittne till så skulle kollegorna ta patienten på 
större allvar. Han hade inte längre kontroll över vad som skulle hända med patienten inne på 
sjukhuset och om patienten skulle bli adekvat omhändertagen eller rent av få komma hem 
igen. 
 
”Det kändes som om jag inte kunde vara nog tydlig med att han verkligen hängde i taket. Det 
kändes inte som att dom riktigt trodde på mig. Jag var rädd att han skulle bli utskriven en 
timma senare utan att ha fått prata med en psykiater för att dom inte trodde på mig.”  
 

Overklighet 
Att stå i en situation där verkligheten inte går att greppa upplevs som frustrerande. 
Overkligheten blir påtaglig och situationen går inte att förstå. I ambulanssjukvården stöter 
man ständigt på nya situationer och denna frekvens är högre innan man blivit rutinerad i 
yrket. Dessa situationer kan ibland ge känslor av just overklighet. Händelser beskrivs med 
bred vidd som sträcker sig från rent fysiska sargade kroppar till overkliga positiva situationer 
när man exempelvis räddat någons liv. En informant beskriver omhändertagandet av en 
sargad kropp där inget stämmer överens med vad man tidigare är van vid. Att ta i exempelvis 
en arm som var som gelé rakt igenom gav mer en overklighetskänsla än ett obehag, men 
etsade sig ändå fast i minnet på ett mycket starkt sätt. Att någon som är i ens egen ålder vill ta 
sitt liv gav också en stark känsla av overklighet. Att någon jämngammal mår så dåligt att de 
gör att allvarligt suicidförsök, kändes mycket konstigt. Att det kan skilja så mycket mellan två 
människors välmående trots att de verkar så lika till yta, bakgrund, socialgrupp och så vidare, 
påverkade starkt.  
 
En informant som just räddat en ung man från en hängning beskrev ögonblicket när de just 
skurit den honom från taket, och patienten var så glad över detta, som oerhört absurd och 
verklighetsfrämmande. Dessutom var det en lång bit till sjukhus och då patienten var fysiskt i 
gott skick, så föranledde detta till en mycket unik situation där vårdaren kunde sitta och prata i 
lugn och ro med någon man just räddat till livet. 
 
Även en händelse där allt sker mycket snabbt och där patienten blir personlighetsförändrad 
och våldsam för ett kort ögonblick, för att därefter bli helt lugn igen, upplevdes som overklig. 
Det tog lång tid för informanten att förstå vad som verkligen hänt. 
 
…han satt på båren, kompisen, han fattade ingenting heller och vi satt där tre stycken helt 
apatiska och ingen fattade verkligen någonting. Det var liksom bara luft där inne. 
Jättemärkligt. Det tog ganska lång tid att förstå…  
 
Även att ha bevittnat ett oväntat hjärtstopp på en förhållandevis ung människa där vårdaren 
redan skapat en vårdrelation till patienten, upplevdes som mycket märkligt och overkligt.  
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”Det var ju första gången jag var med om en patient som fick stillestånd, och jag hade ju 
suttit och pratat med henne innan, och så plötsligt så… ja…” 
 

Sårbarhet 
Ambulanspersonal kan inte alltid avskärma sig och distansera sig från det som sker mitt 
framför ögonen på dem. De känner medkänsla med de drabbade och hur man reagerar just det 
tillfället styrs av många faktorer såsom, tidigare erfarenheter, graden av medkännande och 
vårdarens psykiska balans. Att känna sig sårbar som ambulanspersonal visar sig i våra 
intervjuer med två olika infallsvinklar. Det ena berör ”dagsformen” hos vårdaren och den 
givna situationen, och den andra handlar mer om hur man identifierar sig med det inträffade. 
Att vara med när någons barn avlider är givetvis en oerhört påfrestande situation, men har 
man som vårdare då egna barn så berör händelsen även på ett annat plan. Istället för den 
vanliga frustrationen och kontrollförlusten blir man plötsligt även oerhört sårbar då man sätter 
det avlidna barnet och föräldrarnas sorg, i direkt relation till sitt eget barn och livssituation. 
Denna oerhörda sorg och förlust skrämmer och gör att man blir mer sårbar privat vad gäller 
ens egna barn. 
 
”jag satte det i relation till mitt eget barn som skulle komma. Man blir väldigt orolig för att 
det ska hända något och har ögon och öron öppna, privat alltså.” 
 
En annan aspekt som återkom ofta var hur olika man reagerar i en given situation beroende på 
hur man själv mådde som vårdare. Om vårdpersonalen är ur balans en viss dag, exempelvis av 
privata grubblerier eller många tuffa händelser på rad, så kan man reagera väldigt starkt även 
på en sak som tenderar att vara trivial i sammanhanget. Denna ”lynnighet” var mycket svår att 
skydda sig emot och förbereda sig inför, då man inte alltid rår över sitt eget välmående och 
därmed ej heller kan påverka vad eller hur man reagerar i arbetet. Man blir därmed sårbar då 
det är mycket svårt att försvara sig mot reaktioner som kommer så oväntat.  
 
”Det kan ju vara mindre dramatiska saker som man upplever men som ändå påverkar en 
starkt på grund av vilken sinnestämning man är i den dagen man jobbar.” 
 
Även positiva upplevelser i arbetet var viktiga och var direkt avgörande för hur man skulle 
tackla de negativa. 
 
”… alltså det positiva och negativa måste ligga i balans. Det är lättare att hantera negativa 
saker om man bär med sig positiva saker också… … När man blir stärkt i situationer så blir 
man ju starkare och jag tror att man kan hantera negativa saker bättre då.” 
 

Tillfredsställelse 
När man som vårdare känner att man gjort nytta kommer känslorna av styrkt självförtroende 
och känslor av förnöjsamhet. Att i ett skarpt läge agera korrekt och fatta rätt beslut gav enligt 
informanter en otroligt skön känsla av tillfredsställelse. En informant beskrev hur han 
upptäckte en dold skada på en patient, där tidig behandling var viktig, och hur denna upptäckt 
senare gav en mycket skön känsla. En annan informant återberättade ett tillfälle då han och 
hans kollega åkte på ett larm med någon som hotat ta sitt liv, men där de bedömde att de inte 
behövde vänta på polisen innan de gick in i huset. Detta beslut visade sig vara helt korrekt, 
men även helt avgörande för patientens överlevnad. Att ha gjort rätt i det svåra läget 
upplevdes som att man var mycket nöjd med sin insats. 
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”Ja om vi prompt hade velat ha ut polis till plats så hade det ju säkerligen tagit en timme, och 
då hade utgången varit en helt annan.” 
 
I ett annat fall var en informant på ett uppdrag där ett barn hastigt avlidit och där tillvaron var 
totalt i upplösning, kände informanten ändå sig nöjd med att kunna finnas till hands för de 
anhöriga och kunna trösta och stötta så gott det bara gick. Detta trots att informanten givetvis 
var mycket illa berörd av händelsen och han själv var i en enorm känslostorm. Det var ändå 
skönt att finnas till för föräldrarna känna att man ändå gör viss nytta, trots att inget fanns att 
göra åt barnets liv. 

 
Påverkan på privatlivet och det fortsatta vårdandet 
 

Bli vaksam och försiktig 
Att ha varit med om en situation där man fruktat för sitt liv gör att man i fortsättningen känner 
ökad oro och rädsla över att detta ska upprepa sig. Man känner även en ökad vaksamhet över 
sina närstående och kollegor. Vårdaren blir mer vaksam och försiktig, både privat och i 
arbetslivet. I vårdandet är man mer orolig och har vetskapen om att alla situationer kan bli 
hotfulla när man minst anar det. Man är mer vaken efter tendenser hos människor och tar 
dessa på ett större allvar. En informant beskriver även hur hon i högre grad litar på sin 
intuition efter händelsen och är mycket mer försiktig i lägen där allt inte stämmer. Hon ser 
numera alltid till att det finns en möjlig flyktväg eller annan möjlighet att retirera. Ett annat 
återkommande fenomen är att man blir mer rädd om sin kollega. Man håller extra koll i 
backspegeln när kollegan sitter i vårdhytten och har mer ögonkontakt under färden för att 
kunna följa händelseförloppet bak i bilen. Detta ökade säkerhetsmedvetande har även lett till 
extrema åtgärder som att man ibland transporterar patienten ensam i vårdhytten och bägge 
vårdarna sitter fram för att skydda sig själva. Detta förutsatt att akuta insatser inte är 
nödvändiga. Man blev även mer försiktig när det är misshandel man åker på, eller när 
situationen på annat sätt redan är våldsam.  
 
”Är det våld inblandat någon gång så är man ju inte lika het på att blanda sig i och kolla vad 
som hänt utan man sitter helst kvar i sin bil.” 
 
Ytterligare en del som påverkades var att man numera aldrig har anhöriga bak i vårdhytten 
utan de får sitta i framsätet om de ska följa med. Detta kan vara problematiskt när man 
exempelvis har ett sjukt barn och föräldrarna vill åka med bak i bilen, men man försöker att 
hålla vårdutrymmet fritt från anhöriga så långt det är möjligt. 
 
Även privatlivet påverkades genom att man numera är mer reserverad och mer på sin vakt 
även där. Informanter berättade hur de blivit mer rädda om sina anhöriga efter några år i 
yrket. Oron att något ska ha inträffat kommer krypandes när någon inte svarar i telefonen, 
trots att denne borda vara i hemmet.  
 
”Ens närstående kan faktiskt vara ute och handla när man försöker ringa dem… Dom måste 
ju inte ligga döda innanför dörren bara för att de inte svarar i telefonen!” 
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Bli stödberoende 
Att initialt känna trygghet när man får hjälp av polisen eller av kollegor i samband med att 
patienter är stökiga kan i förlängningen leda till känslor av att inte längre klara situationer 
ensam och ge ett slags beroende av stöd och skydd. Obehagliga och hotfulla händelser 
påverkade arbetet genom att man blev mer beroende av polisens beskydd. Man visste hur 
snabbt en situation kunde förändras och hur sårbar man var i det läget och detta har lett till att 
man verkligen uppskattar beskydd i dessa fall där man misstänker att situationen kan bli 
hotfull.  
 
”Innan tyckte jag att polisen kanske överreagerade men nu tycker jag det är skönt att dom tar 
tag i det och låter mig sköta mitt jobb… då är det skönt att polisen är på plats.” 
 

Bli distanserad och okänslig 
Alla upplevelser och erfarenheter från ambulansyrket är knappast av godo och dessa negativa 
erfarenheter leder även till att man påverkas som person till det sämre. Man kan känna en 
ökad distansering och viss grad av avtrubbning. En informant berättar om hur hans hustru ofta 
påpekar hur han blivit kallare och att han inte längre den glade och positive killen som han en 
gång var. Själv kan han hålla med om den beskrivningen, men som alltid i liknande frågor, är 
det omöjligt att säga om det är enkom på grund av arbetet. Dock finns det saker som helt klart 
har med arbetet och vad man ser i sitt yrke, att göra. Att man bagatelliserar när någon i 
hemmet beklagar sig över en krämpa är givetvis en effekt från yrket där allvarliga 
sjukdomstillstånd och skador tillhör vardagen. Man tycker att saker är triviala och tar inte 
omgivningens bekymmer på allvar. 
 
En informant beskriver hur hon inte är lika kärvänlig med patienterna som tidigare. Hon 
”daltar” inte så mycket med dem som beter sig otrevligt, utan säger då hellre ifrån till 
patienterna. Man har inte lika mycket tålamod då patienterna är otrevliga, eller då de inte 
tycks sjuka och ändå har beställt en ambulans. Detta uttrycker även andra informanter och det 
framkommer att hög arbetsbelastning och uppfattningar om onödigt utnyttjande av 
ambulanser är en av orsakerna till denna avtrubbning och distansering.  
 
”Det är klart att jobbet går ju upp och ner och efter 22 år kan jag inte säga att jag älskar 
jobbet varje dag. Att till exempel behöva hoppa upp mitt i natten för att hämta någon som har 
haft ont i huvudet i två timmar – det kan man ju inte kalla stimulerande…” 
 

Bli mer ödmjuk och lyhörd 
Många av de intervjuade har uttryckt att de har blivit mer ödmjuka, dels inför andra 
medmänniskor, men även inför yrket och känslorna som kommer i samband med olika 
uppdrag. Ibland snuddar denna ödmjukhet vid sårbarhet. 
 
En informant beskriver om hur starkt han påverkas av när människor begår självmord, 
framför allt unga människor som tar livet av sig och efterlämnar en oerhörd sorg till anhöriga. 
Döden blir så otroligt påtaglig då. Andra informanter beskriver hur de blivit mer förstående 
för dem som mår psykiskt dåligt och respekterar dem på ett helt annat sätt efter att ha sett 
många gå hela vägen. Man tar uppdragen på större allvar och man respekterar alla patienter.  
 
”Man måste se till patienten som behöver hjälp. Man behöver inte svära åt patienten utan det 
får man göra i bilen på väg hem till stationen. Många tar debatten med patienten om varför 
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dom har ringt, men det är inte vårt jobb. Alla har rättighet att åka ambulans, även om det 
känns som taxiverksamhet ibland.” 
 
Erfarenheterna gör att man blir mer ödmjuk inför de känslor som uppkommer i samband med 
dessa uppdrag. Man ger känslorna plats och låter dem finnas. Man blir även mer förstående 
över att vissa kollegor kan må otroligt dåligt över händelser som man själv upplever som 
triviala, då man inte vet hur man reagerar själv nästa gång. En vårdare beskriver också hur 
han blivit mer ödmjuk inför sina närstående och hur viktigt det är att vårda sina relationer 
eftersom man aldrig vet när någon människa plötsligt inte finns längre.  
 
Andra beskriver hur händelserna gett dem en ökad lärdom och hur de förbereder sig mer inför 
nästa gång genom att studera och söka ytterligare kunskap om ämnet. De är mer ödmjuka 
inför nya uppgifter och har en självinsikt om att man inte kan kunna allting. Man lär sig av 
uppdragen och sina egna misstag. 
 

Bli osäker och rädd 
Det finns situationer man kan förbereda sig på, i alla fall hjälpligt. Men så är det tillfällen då 
man tror att man är förberedd men ändå blir överraskad och står utan sitt mentala försvar. En 
informant tar upp ett uppdrag där det rör sig om självmord, där man förbereder sig på att det 
nog inte är så farligt för oftast brukar dessa uppdrag inte vara av allvarlig karaktär, men i detta 
fall hänger en person från taket när de kommer fram. Detta förändrar situationen radikalt. 
Informanten berättar att händelsen förföljde honom en lång tid efter det inträffade och gjorde 
att han blev mörkrädd. Kanske inte för mörkret i sig utan vad som kunde döljas i det. Vid 
fortsatta uppdrag där de var tvungna att gå in i mörka utrymmen valde han ofta att gå efter sin 
kollega just på grund av mörkrets obehag och vad som kunde dölja sig där. 
 
”Det var nog rädsla över att se något otäckt som jag inte skulle kunna bli av med från 
hornhinnan, något som skulle förfölja mig resten av livet och poppa upp när som helst.”  
 
Den prehospitala sjukvården är ändå ganska väl rustad att ta hand om de flesta 
patientkategorier och sjukdomstillstånd, men det finns områden som ambulanspersonalen 
fortfarande står handfallna inför. En informant beskriver svårigheter att svara upp till 
patienters behov i samband med psykisk ohälsa. 
 
”Vi har ju läkemedel som kan läka det mesta, men den psykiska obalansen hos folk den kan vi 
ju inte bota.” 
 
Han fortsätter att beskriva hur han försöker att vara en god medmänniska och lyssna, men till 
sist så är mötet ändå förhållandevis kort och att man sannolikt inte gör någon skillnad i en 
människas liv på så kort tid, även om man skulle önska. Motsatsen kan vara om man råkar ut 
för våld mot egen person, och vid liknande situationer tar ett steg bakåt och inte gör mer än 
nödvändigt. Man önskar man kunde vara mer bestämd om någon skulle börja agera hotfullt. 
 
”… Det var en ny upplevelse att bli nedslagen av en annan människa som man dessutom inte 
känner. Men om man skulle hamna i en sådan situation igen så skulle man nog 
förhoppningsvis vara mer bestämd… säga ifrån… men det vet ju man aldrig.” 
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Bli tillfredställd 
I den prehospitala vården krävs ofta att personalen tar självständiga beslut. Detta kan stärka en 
individ men det kan också ställa personalen inför i det närmaste omänskliga krav. Som en 
informant beskriver vid ett självmord där han fick ta hela ansvaret för om de skulle påbörja 
återupplivning eller inte. Informanten beskriver att denna händelse där han fattade ett korrekt 
beslut, gav honom en känsla som stärkte hans självförtroende. Han beskrev även hur besluten 
blir lättare med erfarenhet, samt att stöd och goda råd från kollegor gör att man känner sig 
tryggare om man åker på liknande fall i framtiden.  
 
Efter att ha träffat många utsatta människor, ibland människor man inte ens trodde existerade i 
samhället, så upplever en del att de fått större tolerans för människor som är olika. Även vid 
fall där informanterna har lyssnat till sin intuition i kritiska lägen, och det visat sig vara 
korrekt handlat, har de vuxit i sin roll som vårdare och har lett till en ökad positiv personlig 
utveckling. 
   
Att särskilda händelser leder till en ödmjukare syn på livet är något som de flesta 
informanterna har gemensamt. Även att livet är föränderligt och ömtåligt och att man inte kan 
ta något för givet är något som framgår intervjuerna. Detta är enligt de flesta något positivt 
som leder till att de tar vara på livet lite mer och är mer måna om sina anhöriga och tiden de 
har med dem.  
 
 

Hantering av händelsen 
 

Söka stöd 
Arbetet inom ambulanssjukvården är bitvis mycket tufft och detta kan leda till att personalen 
mår dåligt på ett eller annat sätt. Att i dessa lägen ha någon att stödja sig emot är avgörande. 
Det framgick att många av informanterna sökte och fick stöd av kollegor. Detta upplevdes 
som lättare och mindre dramatiskt än att dra igång med debriefing, som kan kännas 
opersonligt och skrämmande. Ibland kan det dock vara svårt att få tillräckligt med stöd, med 
hänsyn till patientsekretessen, och de problem som den kan ställa till med i dessa 
sammanhang. Det kan ibland vara svårt att samtala om vissa händelser utan att röja vad det 
rör sig om, exempelvis vid situationer där en kollega har agerat fel och som resulterat i en 
jobbig händelse. Då vill man skydda kollegan från att andra ska få reda på händelsen, 
samtidigt som man själv har ett behov av att samtala med kollegorna. 
 
Det är enligt de flesta informanter skönt att få prata med kollegor som har varit med vid 
situationen eller varit inblandade på annat sätt. Man tar oftast upp det på stationen, både 
under, men framförallt efter passets slut. En informant ser det som terapi att prata med sin 
kollega, och då helst direkt efter händelsen.  
 
”Vi hade lång väg dit och en lång väg hem så vi kunde prata av oss i bilen. Det blir som en 
aktiv terapi.” 
 
Det finns specifika fall där informanter upplever det som positivt när man tillsammans med 
kollegan, och med andra inblandade, samtalar och reder ut eventuella frågetecken i händelsen. 
Det kan röra sig om arbetsplatsolyckor, där ett arbetslag som jobbat länge tillsammans och 
någon plötsligt råkar ut för en allvarig olycka eller kanske rent av dör. Det ger en chans för 

 - 15 -



alla inblandade att ventilera vad de tänker och känner. Dessa samtal upplevde en informant 
som mycket positiva och de hjälpte honom att gå vidare efter händelsen. 
 
Samtliga upplever att det är bäst att prata med kollegor och eventuellt inblandade om svåra 
händelser. Några samtalar även med närstående, men i samtliga dessa fall rör det sig om 
närstående som är yrkesverksamma i sjukvården. En informant ger även uttryck för att det kan 
vara svårare för dem som inte har anhöriga som arbetar inom vården och där det inte finns 
någon att samtala med i hemmet. En av informanterna tycker att det är skönt att prata av sig 
när han kommer hem så han inte stänger in allt. En annan beskriver att hemmet i sig är ett 
ställe där han kan hämta kraft och andas ut och där han undviker att prata om jobbet. Hemmet 
är en frizon. Övriga informanter tycker att det är oerhört svårt att prata med närstående för de 
har ingen förståelse för, eller kunskap om vad yrket innebär. 
 
”Jag pratar väldigt lite om mitt jobb där hemma. Det gör man oftast med någon kollega som 
man känner förtroende för. Det är svårare för dom där hemma att sätta sig in i vad man är 
med om. Det är en helt annan värld som man är med om. Inte att det alltid händer hemska 
saker men man får se väldigt mycket som är svårt att förklara för någon som inte jobbar med 
detta.” 
 
Man upplever att människor utanför yrket är helt oförstående till vad yrket innebär och vilka 
arbetsuppgifter och påfrestningar man genomgår.  
 
”Jag tror inte att någon som inte har åkt ambulans riktigt kan förstå vad jobbet egentligen 
innebär. Allt från dem som man inte upplever har någon sjukdom till riktiga tragedier. Folk 
upplever bara blåljus och fart och fläng.” 
 

Bearbeta händelsen själv 
Det är inte alltid en händelse kan bearbetas med kollegor eller andra närstående. I vissa fall 
kan det av olika anledningar bli så att personal får bearbeta känslor och händelser själv. En 
informant berättar om ett tillsynes rutinuppdrag som slutade med ett dödsfall. Det föll sig så 
att det inte blev någon kontakt med anhöriga efteråt och kollegan slutade strax efter händelsen 
och informanten fick därför ingen möjlighet att samtala om händelsen. Detta ledde till 
grubblerier som förföljde honom i flera år på ett mycket påtagligt sätt. Det fanns ingen att 
prata med om händelsen och det enda alternativet som han såg det, var att bearbeta detta själv. 
Dock tyckte informanten att detta inte var ett sätt att rekommendera, utan han hade helst 
träffat de anhöriga efteråt och haft en kollega att samtala med. 
 
”Jag har legat och grubblat många nätter på vad jag sa till honom. Det har suttit i länge... 
Nu är det ju länge sedan så nu är det glömt. Men det är ju en sådan sak som egentligen inte 
är ett otäckt sjukdomsfall utan det är mitt agerande mot honom som gnager…” 
 
En annan person menar att enda gången han pratar om vad som händer på jobbet är när det 
har med små barn att göra, annars håller han närstående utanför arbetet. En informant 
beskriver att han bearbetar känslor på egen hand genom exempelvis avkoppling och fysisk 
aktivitet. Att exempelvis vara ute och segla kan skingra tankarna på ett oerhört effektivt sätt 
och hjälpa en att tänka klart.  
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Förträngning  
Det kan vara svårt att vara privat i vissa fall. En informant beskriver att han ofta rådfrågas om 
sjukdomar och om man behöver ringa ambulans, eller när nya bekantskaper undrar om han 
sett något otäckt i jobbet. Detta har lett till att informanten undviker att berätta vad han jobbar 
med. En informant beskriver uppdrag som följer med länge som minnen. Det kan vara 
exempelvis självmordsförsök, eller där någon har lyckats att ta sitt liv. För att klara av jobbet 
använder han sig av förträngning som en skyddsmekanism. 
 
”Jag tror att alla inom detta yrke dras med någon form av posttraumatisk stress. Det är ju 
inte normalt att se det vi ser. Man får stoppa det i en låda liksom” 
 

Reflektion 
Reflektion är både brett och väldigt individuellt. Att ta ett steg tillbaka och tänka på vad som 
hänt och försöka att se händelsen med andra ögon kan vara underlättande och 
medvetandegöra problem och möjligheter. En informant noterade ganska tidigt i karriären att 
det var många som hade jobbat i flera år och hade stora alkoholproblem, sannolikt för att de 
inte hade någon att prata med. Detta reflekterande gjorde att han själv medvetandegjorde 
behovet av samtalsstöd. Det kan även röra sig om händelser där någon känner stor frustration 
för att man inte har kommit tidigare vid självmordsförsök, eller att man klandrar samhället för 
det finns för dåliga skyddsnät. Varför har ingen lyckats fånga upp de människor som nu tagit 
livet av sig?  
 
En informant upplevde det som mycket betungande när han mer eller mindre lovat anhöriga 
att situationen skulle ordna sig, men där patienten tragiskt nog avlider under transporten. 
Detta ledde till att informanten anklagade sig själv och nästan kände skuld över att patienten 
dog, trots att han inget kunnat göra. Det fanns även djupa grubblerier utifall han handlat 
korrekt i situationen och om han kunde ha agerat annorlunda. En informant berättar om en 
händelse där patienten utan någon förvarning blir våldsam. Hon frågar sig om det var något 
som hon gjorde som var felaktigt som orsakade patientens agerande. 
 

Söka förklaringar 
Informanter beskrev händelser som inte fått något avslut som mycket påfrestande. Man kunde 
tydligt se hur det blev som ett oavslutat kapitel. Informanterna beskrev hur de sökte 
förklaringar till höger och vänster, ibland helt utan logik, bara för att få ett avslut på 
händelsen. Denna ovisshet verkade vara mycket svår att komma tillrätta med. En informant 
beskrev att patienten som hade hotat och utsatt henne för våld, sannolikt var sjuk eller 
påverkad av narkotika, bara för att få en förklaring varför han gjorde som han gjorde. I de 
fallen med självmord inblandat blir det många ”lösa ändor” kvar. Informanter försöker att 
konstruera bilder om varför just den personen tagit sitt liv. Detta blir givetvis omöjligt i 
många fall då uppdraget blir ganska kort eftersom det inget längre finns att göra och man får 
ingen mer förklaring till det inträffade. Även funderingar om hur man hade mått om man hade 
fått träffa anhöriga efter en tragisk händelse, som nu blivit svår att bearbeta. Hade det 
underlättat och hur hade man mått nu? Hur mår de anhöriga idag?  
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METODDISKUSSION 
 
Vi upplevde att dataanalysen bitvis var krånglig och svår att arbeta utifrån, då inga data får 
hamna mellan två kategorier, men heller ej rymmas i två kategorier. Detta var frustrerande 
emellanåt då viss data angränsade till två olika kategorier. Dock påtalas det i analysmetoden 
av Granheim och Lundman (2008) att detta ibland är omöjligt att uppnå då människors 
upplevelser ibland kan vara så sammanflätade att de kan passa in i flera kategorier. I de fall vi 
stött på detta har vi valt den kategori som passade bäst.  
 
Det är även svårt att sätta ord på kategorierna. Vi har kunnat förklara samma fenomen 
enstämmigt under analysen utan att för den skull hitta ordet vi är ute efter. Detta är en klar 
svaghet i metoden om man inte får exakt rätt ord för kategorin. En lingvist kommer sannolikt 
att finna ord som passar bättre till vissa kategorier, men vi har dragit detta så långt vi kunnat 
för att uppnå så bra kategorinamn som möjligt. Vi anser att det fortfarande är resultatet som är 
det viktiga och inte rubrikerna för dem, trots att vi förstår vikten av att använda rätt begrepp 
för ett visst fenomen. Vi tycker att en metod inte ska hindra resultatet från att växa fram. 
 
Då studien av naturliga skäl styrs av tidsramar valdes informanterna ut med hjälp av 
lämplighetsurval. Detta för att få tag på informanter som var lätta att samtala med och 
därigenom kunde ge studien mer innehåll. Detta urval kan ha svagheter då tysta och mindre 
frispråkiga informanter exkluderas och värdefull information kan gå förlorad. Även praktiska 
hinder såsom avstånd gjorde att vi begränsade upptagningsområdet till enbart Västsverige. 
Resultatet kan givetvis skilja sig från andra delar av landet då uppdragsgivarna kan skilja sig 
från dem som vi valt ut. Även närheten till en storstad kan ge ett annat arbetsklimat med andra 
patientkategorier än på landsbygden. Vi tror dock att studien är överförbar till 
ambulanssjukvården i hela Sverige då resultatet visar att det är helt olika händelser som 
påverkat informanterna och karaktären bland händelserna inte hade några specifika drag 
avseende storstad eller landsbygd. 
 
Analysmodellen i övrigt är tydligt utformad och ger i sig validitet åt studien. Den beskriver 
noggrant analysprocessen som också säkerställs genom att man kontinuerligt bollar tillbaka 
kategori och kod gentemot meningsenheten. Detta blir en slags dubbelkontroll på att 
kondenseringen och abstraktionen har fungerat. 
 
För att öka resultatets tillförlitlighet tolkades först en intervju tillsammans. Därefter tolkade vi 
resterande på var sitt håll för att sedan gå igenom alla intervjuer tillsammans för att se om 
våra tolkningar överensstämde med varandra. Vi har gått igenom intervjuerna ett otal gånger 
bara för att få ut så valida kategorier som möjligt. För att ytterligare säkerställa kvalitén så har 
vi frekvent fått stöd och handledning av vår handledare i analysprocessen. 
 
I analysen måste man välja vilken nivå av abstraktion man ska lägga sig på. En viss grad av 
abstraktion är nödvändig, medan en för hög abstraktionsnivå kan leda till att resultatet blir 
alltför abstrakt och övergripande. Vi har medvetet lagt abstraktionen på en något lägre nivå 
för att resultatet ska vara tydligt. 
 
I efterhand kan vi se att syftet har varit brett vilket resulterade i ett brett och bitvis spretigt 
resultat. Detta var dock delvis en medveten strategi då vi inte ville låsa in oss i något specifikt 
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fack vad gäller de särskilda händelser som informanterna upplevt. Hade vi exempelvis bara 
valt barnolycksfall hade resultatet sannolikt varit mer kompakt, men vi ville inte fastna i en 
viss kategori utan såg hellre till att informanten fick berätta om en valfri händelse som 
påverkat honom eller henne. Det intressanta är ändå hur människor påverkas överlag av 
arbetet. Detta breda material och resultat kan ses som en svaghet då det är svårt att 
sammanfatta resultatet då det har få tydliga drag. Det kan även ses som en styrka då 
informanterna inte blivit styrda i sitt berättande om sina upplevelser, utan helt fritt beskrivit 
om händelsen och känslor i samband med den. 
 
Då vi själva arbetar inom ambulanssjukvården har vi sannolikt påverkat resultatet genom vår 
förförståelse. Denna påverkan kan ha varit både positiv och negativ. De positiva faktorerna 
kan bestå i att vi lättare kan förstå informanternas berättelser och kunna utforma bra 
följdfrågor i intervjun. Dock kan denna förförståelse ha gett negativa konsekvenser genom att 
vi är färgade av verksamheten och det kan förhindra ett öppet tankesätt där nya dimensioner 
kan förbises.  
 
Gentemot den kvalitativa metoden och framför allt intervjuer och tolkningen av dessa, kan 
man rikta generell kritik då författaren av studien blir medskapare till resultatet. Detta är dock 
oundvikligt då det handlar om att tolka andra människors berättelser, men genom att följa 
analysprocessen enligt modellen säkerställs dock validiteten i studien.  
 

RESULTATDISKUSSION 
 

Känslor i händelsen 
 
Oförutsägbarhet, kontrollförlust och overklighet är de kategorier som märkbart utmärkte sig 
och fick stor plats i intervjuerna. Dessa tre kategorier är nära besläktade med varandra i vårt 
resultat. Att inte kunna greppa situationen upplevdes som svårt, för att inte säga, omöjligt 
ibland. Jonsson (2004) skriver om hur ambulanspersonal blir stressade av att inte kunna 
förbereda sig på det okända. Enligt Jonsson skiljer sig den erfarnes och den oerfarnes sätt att 
förbereda sig. Den erfarne minskar sin stressnivå innan man kommer fram till platsen genom 
att utgå från tidigare uppdrag, medan den oerfarne måste skapa helt nya bilder om vad som 
skall möta dem vid platsen. Gemensamt för de båda är att det är omöjligt att förbereda sig 
tillräckligt. Detta är återkommande i vår studie och bekräftas av exempelvis dem som åker på 
sitt första uppdrag där någon hängt sig, eller där situationen på annat sätt inte går att förutse. 
Man känner sig oförberedd på händelsen och vårdaren känner en slags kontrollförlust när 
saker sker utan förvarning och man inte har garden uppe inför situationen.  
 
Det oförutsägbara glider ofta in i kontrollförlust och overklighet. Man försöker skapa sig en 
förklaring av varför detta har skett bara för att kunna hantera känslorna i en ”meningslös” 
situation. Vårt resultat överensstämmer med det som Jonsson (2004) presenterar i sin 
avhandling. För att en händelse ska kunna bli traumatisk måste vårdaren identifiera sig med 
den drabbade. När denna identifikation sker blir det omöjligt att skilja den drabbades livsvärld 
från den egna och känslor av vanmakt uppstår när vårdaren inte kan tillgodose behoven till de 
drabbade. I intervjuerna blev detta oerhört tydligt när det handlade om plötslig spädbarnsdöd 
när vårdaren själv väntade barn med sin hustru. Även samma upplevelser beskrev de som 
hade varit på uppdrag med självmord inblandade där patienten var i ens egen ålder, eller att 
man hade barn som var lika gamla som den avlidne. 
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En kontrollförlust kan också vara att man känner fullständig maktlöshet. Man söker 
förklaringar till det inträffade och efter en känsla av sammanhang (KASAM). Förmågan att 
känna KASAM är enligt Jonsson (2004) en skyddsfaktor som kan både skydda och mildra 
effekterna av dessa upplevelser. Antonovsky (2005) beskriver KASAM mer som en strategi 
att hantera händelser i efterförloppet, men vi tror att den är direkt överförbar till den akuta 
situationen som vårdaren utsätts för i ambulanssjukvården. Att ha en hög KASAM i den 
direkta händelsen påverkar vilka känslor man känner under det inträffade. 
 
Påverkan på det fortsatta vårdandet och privatlivet 
 
Denna kategori präglas av framför allt två skilda upplevelser, den positiva påverkan och det 
negativa. Den positiva innefattar kategorierna bli ödmjuk och bli tillfredsställd. Den negativa 
påverkan uttrycks genom att bli distanserad och att bli osäker och rädd. 
 
Att utsättas för händelser som initialt kan upplevas som negativa kan ge positiva effekter i 
efterförloppet. Detta kan låta paradoxalt men att exempelvis bevittna självmord kan ge en 
ökad förståelse för psykisk sjukdom och sedermera leda till ett bättre omhändertagande av 
patienterna. Förförståelsen av att patienten kan gå så långt som till självmord på grund av sitt 
lidande gör att man blir mer ödmjuk inför patienter som lider av psykisk ohälsa. Man kan 
även dra nytta av tragiska situationer genom att söka kunskap om ämnet för att förbereda sig 
bättre inför nästa gång det inträffar. I privatlivet blir man mer ödmjuk och rädd om sina 
anhöriga då man ser hur fort ens livsvärld kan påverkas. Även situationer där vårdaren fått 
arbeta under press och där agerat korrekt, gav en känsla av tillfredsställelse. 
 
Man kan diskutera om detta är en ”vinst” för vårdaren då dessa händelser sannolikt påverkat 
negativt också. Detta kanske mer ska ses som en positiv bieffekt mitt i allt elände. 
 
De negativa effekterna bestod av att vårdaren blev mer distanserad i sitt fortsatta vårdande. 
Sannolikt är detta en effekt av att slippa identifiera sig med patienten för att skydda sig själv. 
Denna distansering beskriver Lazarus (1984) som att man försöker dra sig ur händelsen rent 
tankemässigt för att överhuvudtaget kunna vara kvar i situationen. Jonsson (2004) nämner 
detta som att man försöker att koncentrera sig på rent medicinska arbetsuppgifter. 
 
I privatlivet benämns distansering mer som avtrubbning. Man blir mer emotionellt avtrubbad 
och tar inte omgivningens bekymmer på allvar då man ser så svåra saker i arbetet. Att 
ambulanspersonal har sämre psykisk hälsa bekräftas av många studier och vi ser denna 
avtrubbning som ett resultat av detta. 
 
I kategorin bli rädd ses tydliga drag av PTSD. Att ha varit med om en obehaglig händelse 
gjorde att man senare undvek att vara med om detta igen. Tydligt blir det när en av 
informanterna beskriver om hur han blev rent fysiskt mörkrädd efter att ha hittat en man som 
hängt sig i ett mörkt rum. Han undvek mörkret så långt det gick och ville inte gå in som förste 
person när det fanns situationer som krävde detta. Från en annan persons berättelse, där 
personen hade upplevt hot, kunde man tydligt tolka hur hon undvek situationer. Detta är 
tydliga tecken på att personerna, åtminstone en tid efter händelsen, led av PTSD. 
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Hantering av händelsen 
 
Det är i denna kategori vi funnit det som alla informanter samstämmigt uttryckt. Kategorin 
söka stöd har vi funnit som central och anmärkningsvärd. 
 
I tidigare forskning gjord av Ploeg (2003) och Jonsson (2004) visar det sig att ett rikt socialt 
nätverk är avgörande för hur man hanterar traumatiska händelser. Jonsson menar att en stark 
grupptillhörighet på arbetsplatsen är viktig och det har även visat sig i vår studie att våra 
informanter känner mest stöd från kollegorna. Dock har det visat sig i vårt resultat att det är 
kollegorna som står för allt stöd vad gäller hantering av händelserna. Det visar sig att 
informanterna uppfattar omgivningen och närstående som oförstående inför vad yrket innebär. 
Det finns några som säger sig kunna prata av sig med sin sambo, men i dessa fall är sambon 
yrkesverksam inom samma område. Vissa av informanterna kan hämta kraft hos anhöriga och 
sina barn, men som samtalsstöd fungerade inte de närstående. Vi tolkar detta som att 
kollegorna och vilket förhållande man har till dem är helt avgörande för hanteringen av 
händelserna. Frågan är bara vad som händer med dem som inte har en kollega som man kan 
prata med.  
 
Studien visar även att kategorin söka förklaring är något som är återkommande i intervjuerna. 
Man försöker hitta en förklaring till det inträffade oavsett om det är någon som tagit livet av 
sig eller att man själv har blivit utsatt för våld och hot. Det är väl dokumenterat i forskningen 
bland annat av Antonovsky (2005), Kobasa (1982) och Jonsson (2004) att en händelse måste 
vara gripbar för att kunna hanteras. Även graden av ”gripbarhet” påverkar utgången av 
hanteringen. Jonsson menar även att det är viktigt att kunna sätta ord på en händelse för att 
göra den förståelig.  
 
Vi anser att allt högre press med upphandlingar där pengar styr ambulanssjukvårdens 
utförande leder till att man allt oftare byter kollega och får jobba mer med timanställda som 
kanske bara gör något pass på ambulansstationen, gör att man som vårdare blir mycket mer 
sårbar. Om inte arbetsgivaren kan tillgodose att man har en kollega som man kan prata med så 
är det åtminstone viktigt att lyfta upp frågan och medvetandegöra det för vårdarna om hur 
viktigt det är med kollegor som stöd och att anhöriga inte kan ersätta dessa. Vi anser att detta 
är ett forskningsfält som borde utredas mer då det verkar vara en central punkt i hur man går 
vidare och hanterar sina känslor efter jobbiga händelser. 
 
Frågan är också hur många av dem som arbetar i ambulanssjukvården som tar hanteringen av 
känslor på allvar. En av informanterna uttryckte hur han tidigt kunde se att det fanns personer 
i organisationen som hade alkoholproblem. Om denna problematik har med 
ambulanssjukvården att göra är ej klart, men bland annat Ploeg (2003) nämner att endast 
hälften av de tillfrågade i hans studie ville deltaga och att det visat sig att de som inte deltagit i 
studien hade en högre grad av psykisk ohälsa än de som deltog. Detta påvisar att mörkertalen 
kan vara stora vad gäller hur man upplever sin psykiska hälsa och om man hanterar jobbiga 
händelser på ett bra sätt. Vi anser att denna problematik kan bli avsevärt större i framtiden på 
grund av en ny slags ambulansorganisation som är mer föränderlig än förut, som vi redan 
nämnt tidigare i diskussionen. 
 
Då forskningen inom ambulanssjukvården är begränsad och forskningsområdet är relativt nytt 
så har vi använt oss mycket av Jonssons avhandling ”Stress efter traumatiska händelser”. Det 
är den avhandling som belyser området bäst och innehåller slutsatser av stora delar av den 
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forskning som finns i ämnet. Vi är medvetna om att Jonssons avhandling berör PTSD, men vi 
tycker att många av våra informanter visar dessa tendenser, om inte så kraftigt som att klassas 
in i PTSD, men ändå till den grad att vi inte kan bortse från den värdefulla forskning som 
detta trots allt är. Vi önskar att forskningen ska fortsätta utan att fastna i PTSD då människor 
kan uppleva saker mycket stark och påverkas av händelser utan att för den skull lida av PTSD. 
 

KONKLUSION 
 
Att arbeta inom ambulanssjukvården upplevs av informanterna som mycket psykiskt 
påfrestande emellanåt. Studien visar dock att det inte är enbart traumatiska händelser som 
påverkar personalen. Dessa personer kan lätt missas när studier utförs med inriktning mot en 
viss sorts händelse. I fortsättningen kan detta leda till att exempelvis debriefing och 
handledning endast ges till en viss grupp av personer som bevittnat en viss sorts händelse. 
Vidare framkommer det att personer nämner en ökad grad av avtrubbning i både arbete och 
privatliv, och att personalen distanserar sig mer gentemot patienten i vårdandet. Det tydligaste 
och mest anmärkningsvärda i resultatet var dock att informanterna värderade det kollegiala 
stödet högst. Samtliga informanter beskrev att det är kollegorna som står för allt stöd vid 
hanteringen av händelserna. Det fanns några informanter som sade sig kunna prata av sig med 
sin sambo, men i dessa fall var sambon yrkesverksam inom samma område. Närstående 
fungerade inte som samtalsstöd då informanterna upplevde att människor utanför yrket inte 
hade förmågan att förstå vad arbetet inom ambulanssjukvården innebar. Dock hade närstående 
en stor funktion som fundament i individens grundtrygghet.  
 
Vi anser att dagens syn på debriefing och hantering av händelser inom ambulanssjukvården är 
ett arv från tiden då räddningstjänsten drev verksamheten. Denna metod är föråldrad och inte 
kompatibel med dagens ambulanssjukvård utan är anpassad efter räddningstjänstens sätt att 
arbeta med få insatser, stark laganda och uppföljning efter de flesta uppdrag. Vi efterlyser en 
radikal förändring där individanpassade modeller för hantering av särskilda händelser 
utarbetas. Dessa verktyg och möjligheter måste ges från arbetsgivaren då de är ytterst 
ansvariga för ambulanspersonalens arbetsmiljö. 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
 

• Kontinuitet i arbetsgruppen för att främja en trygghet bland kollegor. 
• Individuellt anpassad uppföljning efter särskilda händelser. 
• Tydliggöra arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för att frigöra resurser. 
• Hanterbar arbetsbelastning för att ge utrymme för reflektion. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 

 
Högskolan i Borås 
Institutionen för vårdvetenskap 
 
Information till informanter 
 
Vi är två studenter, Mikael Johansson samt Juha Turunen som går vår specialistutbildning till 
ambulanssjuksköterskor på prehospen, högskolan i Borås. Under våren 2009 ska vi 
genomföra ett examensarbete på 15 högskolepoäng som ingår i huvudämnet vårdvetenskap. 
Handledare är Anders Bremer på institutionen för vårdvetenskap i Borås. 
 
Alla som någon gång arbetat inom ambulanssjukvården har sett människor lida, vara i stor 
sorg och även ibland se deras tillvaro förgöras. Dessa upplevelser är ofta mycket stressfyllda 
och hanteras olika av oss som individer och ger därmed olika form av minnen och 
associationer i efterförloppet. Vissa minns inte händelsen alls, medan andra kan plågas av den 
i evigheter. I vår studie vill dock inte låsa in oss i någon specifik form av händelse såsom 
barnolycksfall, katastrofhändelser, makabra scener etc. utan vi vill fånga det som våra 
kollegor har berörts av eller på något annat sätt påverkat de på ett specifikt sätt. Denna 
”särskilda händelse” behöver alltså ej vara av en viss karaktär, utan enbart händelse som på 
något sätt fastnat och/eller påverkat det fortsatta arbetet eller privatlivet. Händelsen behöver 
heller ej vara något ovanligt eller något som andra tycker är obehagligt/besvärligt, utan enbart 
individens upplevelse av en situation. Syftet med studien är att se hur dessa händelser 
påverkar det fortsatta arbetet och/eller privatlivet. 
 
Vi vill vara tydliga med att Du inte behöver ta upp något som Du känner är blottande eller på 
annat sätt känsligt och Du får givetvis avbryta eller backa ur när Du vill.  
 
Deltagandet är som sagt helt frivilligt och tid och plats kommer vi överens om tillsammans, 
beräknad tidsåtgång blir ca 30 minuter. Vi kommer att spela in intervjuerna digitalt, för att 
senare skriva ut dessa i sin helhet. Allt datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt och 
förvaras på ett säkert sätt vilket innebär att ingen informant kan identifieras. Endast vi som 
utför studien kommer att kunna ta del av det obehandlade materialet.  
 
 
 
Med hopp om er medverkan. 
 
Studenter: 
Juha Turunen        Tel: 0706-022905 
Mikael Johansson Tel: 0705-749293 
 
Handledare: 
Anders Bremer      Tel: 033-4354000       
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Bilaga 2 
 
Frågestruktur 
 
Vi har valt att dela upp intervjun i fyra block. I varje block finns en huvudfråga som är öppen 

och ger informanten ett stort utrymme att få fritt formulera sig och berätta utan riktlinjer och 

ledande frågor. Under varje huvudfråga får intervjuaren ställa följdfrågor utifrån vilka svar 

som informanten ger. Dessa följdfrågor improviseras fram där intervjuaren undviker att rikta 

intervjun, men fortfarande håller samtalet på rätt spår utifrån syftet. På detta sätt får vi en 

öppen struktur initialt som vi senare kan rikta utan att påverka informantens berättelse. 

Genom att dela upp den i block får vi ändå en struktur som hjälper oss att få svaren på våra 

frågor och hjälper oss med intervjun i rätt riktning. Vi har funnit att de tre begreppen, 

öppenhet, följsamhet och tyglande, överensstämmer med vår tanke om hur intervjun ska gå 

till väga och är centrala i en öppen intervju (Dahlberg, 2003). 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
    
 
 

Typ av 
händelse 

Känslor i 
händelsen 

Hur 
påverkar 

Hantering 
av 
händelsen 
och känslor 

händelsen 
vardagen 
eller arbetet

 
Kan du berätta om 
en specifik händelse 
i ditt arbete som 
påverkat dig på 
något speciellt sätt? 
 

Vad upplevde du 
när detta 
inträffade? 
 

Hur har detta 
påverkat ditt 
fortsatta arbete? 
Hur har detta 
påverkat ditt 
privatliv? 
 
 

Har du något sätt 
att hantera detta 
på?  
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Bilaga 3 
 
Högskolan i Borås 
Institutionen för vårdvetenskap 
 
Förfrågan/information till verksamhetschef  
 
Vi är två studenter, Mikael Johansson samt Juha Turunen som går vår specialistutbildning till 
ambulanssjuksköterskor på prehospen, högskolan i Borås. Under våren 2009 ska vi 
genomföra ett examensarbete på 15 högskolepoäng som ingår i huvudämnet vårdvetenskap. 
Handledare är Anders Bremer på institutionen för vårdvetenskap i Borås. 
 
Alla som någon gång arbetat inom ambulanssjukvården har sett människor lida, vara i stor 
sorg och även ibland se deras tillvaro förgöras. Dessa upplevelser är ofta mycket stressfyllda 
och hanteras olika av oss som individer och ger därmed olika form av minnen och 
associationer i efterförloppet. Vissa minns inte händelsen alls, medan andra kan plågas av den 
i evigheter. I vår studie vill dock inte låsa in oss i någon specifik form av händelse såsom 
barnolycksfall, katastrofhändelser, makabra scener etc. utan vi vill fånga det som våra 
kollegor har berörts av eller på något annat sätt påverkat de på ett specifikt sätt. Denna 
”särskilda händelse” behöver alltså ej vara av en viss karaktär, utan enbart händelse som på 
något sätt fastnat och/eller påverkat det fortsatta arbetet eller privatlivet. Händelsen behöver 
heller ej vara något ovanligt eller något som andra tycker är obehagligt/besvärligt, utan enbart 
individens upplevelse av en situation. Syftet med studien är att se hur dessa händelser 
påverkar det fortsatta arbetet och/eller privatlivet. 
 
Metoden vi tänkte använda oss av är semistrukturerade intervjuer, D.v.s. fyra huvudfrågor 
med ett antal följdfrågor beroende lite på vad som framkommer. Vi kommer att delge 
huvudfrågorna innan intervjutillfället så att informanterna i lugn och ro kan sätta sig in i 
dessa. Vi vill även vara tydliga med att informanterna inte behöver ta upp något som de 
känner är blottande eller ”jobbigt”, och får givetvis avbryta eller backa ur när de vill.  
 
Vi behöver därför verksamhetschefernas medgivande för att hitta sex stycken informanter 
som är aktiva inom er ambulansverksamhet samt är intresserade av att delta i denna studie. Vi 
ser gärna att de som deltar har minst fem års erfarenhet av ambulanssjukvård. 
 
Deltagandet är som tidigare sagts helt frivilligt och tid och plats kommer vi överens om 
tillsammans, beräknad tidsåtgång blir ca 30 minuter. Vi kommer att spela in intervjuerna 
digitalt, för att senare skriva ut dessa i sin helhet. Allt datamaterial kommer att behandlas 
konfidentiellt och förvaras på ett säkert sätt vilket innebär att ingen informant kan identifieras. 
Endast vi som utför studien kommer att kunna ta del av det obehandlade materialet.  
 
Med hopp om er medverkan. 
 
Studenter: 
Juha Turunen        Tel: 0706-022905 
Mikael Johansson Tel: 0705-749293 
 
Handledare: 
Anders Bremer      Tel: 033-4354000       
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