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Sammanfattning    

 

Bakgrund 

Ambulansorganisationen har senaste årtiondena genomgått en stor förändring. Denna 

förändring har inneburit att ambulanssjuksköterskan har fått ett allt större ansvar. 

En särskild händelse benämns i studien som en händelse utöver det vanliga, och som 

subjektivt upplevdes som extra jobbig. Då ambulanspersonal exponeras av särskilda 

händelser uppstår stress, det är därför viktigt att organisationen har en väl utvecklad 

stödfunktion. Eftersom alla upplever traumatiska situationer olika, var vår hypotes att 

stödet som ambulanssjuksköterskan behövde för att hantera stressen, kunde vara svårt 

att tillgodoses.  

 

Syfte 

Syftet blev därför att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av det stöd som 

erbjöds i samband med en särskild händelse och i vilken utsträckning sådant 

tillhandahölls av arbetsgivaren.  

 

Metod 

För att möjliggöra syftet valdes kvalitativa forskningsintervjuer. Åtta intervjuer 

genomfördes, fördelade på mindre tätort och storstad runt om i Sverige. Informanterna 

var ambulanssjuksköterskor som arbetat minst två år på berörd station.  

 

Resultat 

I resultatet framkom fyra olika kategorier som benämndes Förbättring, Vårda 

varandra, Det värdefulla stödet och (O) förståelse av händelsen. Dessa kategorier 

speglade en organisation i utveckling, där behovet av stöd var känt och olika långt 

utvecklat beroende på arbetsplats. Kollegan framstod som det mest naturliga stödet, tätt 

följd av den utbildade kamratstödjaren. Återkopplingen gjordes bäst tillsammans 

kollegor. Det fanns även en önskan om vidare samarbete och gemensam utbildningstid, 

med räddningstjänst samt polis. 

 



 

 

Resultatdiskussion 

Informanterna beskrev i huvudsak det organisatoriska stödet och den utveckling som 

varit som positiv. Denna utveckling, med mindre machokultur tros ha kunnat vara en 

bidragande orsak till att stödet är mer accepterat och efterfrågas i större grad än tidigare. 

Vidare framgick vikten av återkoppling till händelsen. Den familjära gemenskapen med 

kollegan utgjorde ett stort, indirekt organisatoriskt stöd. 
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INLEDNING 

Forskning tyder på att ambulanspersonal är predisponerade för stress i sitt arbete, denna 

stress är extra hög vid särskilda händelser. Eftersom arbetet innebär att vistas på 

olycksplatser och vårda akut sjuka uppkommer det dagligen stressframkallande 

situationer. En del upplever detta som alltför svårt och klarar inte av yrket, samtidigt 

som andra arbetar vidare i många år. Detta tyder på att stressupplevelsen är unik för 

varje individ och inte följer något generellt mönster. Behandlingen och stödet för den 

stressade ambulanssjuksköterskan tycks inte vara möjlig att vare sig förutse behovet av 

eller forma en generell behandlingsplan för. Forskning tyder på att det är oerhört viktigt 

att få bearbeta den stress som upplevs, för att kunna bibehålla en god hälsa. Vi har 

därför valt att studera hur ambulanssjuksköterskor upplever det stödet de får i samband 

med en särskild händelse.  

 

BAKGRUND 

I den följande bakgrunden beskrivs ambulanssjukvårdens utveckling, begreppen en 

särskild händelse, känsla av sammanhang, stress samt olika typer av stöd som kan 

erbjudas ambulanspersonal.  

 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

Enligt SOSFS 2009:10 innebär ambulanssjukvård: hälso– och sjukvård som utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans. Enligt Suserud (2005) har 

ambulanssjukvården historiskt sett mestadels varit en transportorganisation. Detta 

förändrades på 1950-talet då det skedde en successiv ökning av den prehospitala 

kompetensen i takt med samhällets ökade krav (a.a.). År 1995 slog Socialstyrelsen 

(SOSFS, 1995:8) fast att ambulanspersonal skulle innefatta både ambulanssjuksköterska 

och ambulanssjukvårdare. Yrkeskategorin ambulanssjuksköterska lades till för att 

säkerställa den medicinska kompetensen (a.a.). Från och med 2005 upphörde 

Socialstyrelsens dispens för ambulanssjukvårdare att prehospitalt få administrera annat 

läkemedel än syrgas, och sedan dess är det krav på att en legitimerad sjuksköterska 
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finns med i ambulansen (SOSFS, 2005:24). Suserud & Rådestad (2009) skrev att ett 

ytterligare steg mot kompetenshöjning kom 1997 då den första specialistutbildningen 

till ambulanssjuksköterska startades i Sverige, Högskolan i Borås var vägledande. Ahl, 

Hjälte, Johansson, Wireklint - Sundström, Jonsson & Suserud (2005) beskrev att 

ambulanssjukvården i och med fler mediciner, allt fler och tidigare initierade 

medicinska behandlingsstrategier samt ökad kompetensnivå, nu utvecklats till en 

betydande första länk i vårdkedjan. Jonsson (2009) skriver att i och med den 

kompetenshöjning som skett har ambulanserna kommit att bli större och innefatta allt 

mer avancerad utrustning. Intensivvårdsambulanser som klarar att transportera patienter 

i behov av respirator, eller kuvöser är numera ingen ovanlig syn. I dessa ambulanser kan 

vårdnivån bibehållas under hela transporten mellan en intensivvårdsavdelning till en 

annan, med extra plats för narkosläkare och narkossköterska (a.a.). Att möta patienter 

ute i fält med begränsade resurser, ställer stora krav på ambulanssjuksköterskan som ska 

kunna bemästra en stor variation av situationer (Ahl et al., 2005). 

 

 

En särskild händelse 

En ambulanssjuksköterska utsätts för traumatiska händelser dagligen i sitt arbete 

(Jonsson, 2004). Ibland är det någonting som gör att händelsen upplevs som en särskild 

händelse (Alexander & Klein, 2001). Enligt studien uppstår en särskild händelse då 

individens egna resurser att bearbeta denna inte räcker till, utan kräver extra resurser 

(a.a.). En händelse som inte motsvarar det förväntade, skapar stress (Jonsson, 2004). 

Det krävs då att individen som upplever händelsen klarar att bearbeta detta utan 

kvarstående effekter, för att bibehålla sin hälsa. Styrkan i de egna resurserna är störst 

hos en ung och frisk individ (a.a.). Att ambulanssjuksköterskor är utsatta visas i en 

studie av Bennett, Williams, Page, Hood & Woollard (2004) där det framkom att 22 % 

uppvisade symtom på PTSD, 22 % uppvisade olika grader av nervositet och oro, samt 

10 % var deprimerade. 
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Stress  

Enligt Nationalencyklopedin (2010) innebär ordet stress inom fysiologi och psykologi 

anpassningsreaktioner som i människans och andra djurs organsystem utlöses av 

fysiska och mentala påfrestningar, stressorer, som individen har begränsad möjlighet 

att påverka. Försvarsreaktionerna vid stress utlöses bl.a. av hormonerna adrenalin och 

kortisol samt av sympatiska nervsystemet. Celler svarar på stress bland annat genom att 

bilda skyddande proteiner, till exempel de så kallade värmechocksproteinerna. Stress 

hos människan kan framkallas av krav som överstiger individens förmåga eller av olika 

typer av begränsningar. Oförmåga att påverka den egna situationen ger bl.a. förhöjd 

kortisolnivå och skapar ovisshet, hjälplöshet och utmattning. En hög stressnivå under 

lång tid kan medföra förslitning av bland annat hjärta och blodkärl och öka risken för 

sjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och hjärnblödning (www.ne.se/stress/ ). 

 

Alla människor upplever enligt Perski (2006) stress olika och har olika förutsättningar 

för att hantera den. Han beskriver att det är relationen mellan stressen och individens 

resurser som avgör hur stressupplevelsen faller ut. Hjärnan tolkar händelser och 

framkallar stress olika utifrån vad personen varit med om tidigare, stödet från 

omgivningen, utbildning samt individens unika anlag. Ett annat sätt för att lyckas 

upprätthålla kontrollen på sina känslor är att förneka och minimera problemet, vilket 

kan resultera i att skulden läggs på vänner och arbetskollegor (Suserud, 2001). Ibland 

nyttjas även alkohol, rökning, eller droger för att döva effekterna av stressen (Perski, 

2006). En långvarig obalans kan också leda till att kroppens grundfunktioner rubbas och 

att störningar i temperatur, vätskebalans eller surhetsgraden i magen inte upprätthåller 

normal balans (a. a.). Stressen över att det bara finns möjlighet till några timmars sömn, 

kan i ett yrke med varierande arbetstid orsaka sämre kvalité på sömnen och för lite 

sömn ökar stresskänsligheten framöver (Rydin, 2010). Ambulansyrket innebär olika 

former av stress (Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003). I en studie av Sterud, Hem, 

Ekeberg & Lau (2008) gjord på ambulanssjuksköterskor, framkom att en bidragande 

orsak till ökad stressnivå relaterades till befolkningsmängden i det område de verkade i. 

Storstan i sig agerade som en stressor (a.a.).  Den stress som kvarstår efter större 

http://www.ne.se/stress/
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händelser i det yrket bidrar till att den dagliga stressen blir svårare att hantera (Suserud, 

2001). En individ som upplevt en eller flera traumatiska händelser löper enligt Jonsson, 

et. al., (2003), Perski, (2006) risk för att utveckla post-traumatisk-stress (PTSD). En 

grundläggande självkänsla och samhörighet beskrivs motarbeta risken att utlösa post-

traumatisk stress. Kriterier för diagnosen av sådan sjukdom är enligt American 

Psychiatric Association (1980) bland annat då en person varit med om död, hot om död 

eller allvarlig skada och samtidigt haft en känsla av hjälplöshet, rädsla eller fruktan. 

Vidare har individen därefter plågsamma minnesbilder av händelsen i vaket tillstånd 

(flashbacks) och upplever kraftiga emotionella reaktioner då någon situation påminner 

om händelsen (triggers). En ambulanssjuksköterska löper stor risk att utveckla PTSD då 

denne hanterar trauma (Jonson, 2004). Ett sådant tillstånd är svårt att behandla, men 

kräver oftast förebyggande åtgärder via debriefing samt antidepressiva läkemedel 

(Perski, 2006).  Jonsson (2004) beskriver vidare hur viktigt det är att frekvent samtala 

om det som hänt, för att undvika ohälsa. En människa som inte har stöd från 

omgivningen känner sig enligt Perski (2006) och Jonsson (2004) lättare utanför och 

ensam. Det blir svårare att rådfråga någon kring ett beslut som ska fattas. Sådan känsla 

ökar risken för utlösandet av stress, sjukdomar och för tidig död. God sömn, motion, 

avslappningsövningar dagligen och kognitiv terapi beskrivs vara kontrollerbara faktorer 

som motverkar den ohälsa som stress kan medföra (Perski, 2006). Daglig 

avslappningsövning beskrivs av Perski (1999) ha funnits i tusentals år och vara benämnt 

som ”vita contemplativa” (a.a., s.35). Detta begrepp innebär den tid på dagen som 

varken består av arbete eller sömn, då vi laddar om och samlar kraft. Denna tid av 

dygnet innebär att vi på något sätt har kontakt med vårt inre. En del mediterar, andra 

utövar någon fysisk aktivitet. Dessvärre finns det i dagens samhälle allt mindre 

möjlighet för sådan tid (a.a.). 

 

Känslan av sammanhang  

Begreppet KASAM (känslan av sammanhang) är myntat av en forskare vid namn 

Anthony Antonovsky. I sin studie på 70-talet deltog kvinnor som varit i 

koncentrationsläger, tillsammans med en grupp andra kvinnor. I studien upptäcktes att 
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även flertalet kvinnor från koncentrationslägret upplevde god psykisk hälsa. 

Forskningen fortsatte och slutligen uppstod begreppet KASAM (känsla av 

sammanhang). Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt att ha en hög känsla av 

sammanhang (KASAM) för att undvika posttrauamtisk stress efter upplevelser av 

trauma. För att kunna utgöra nivån av en individs känsla av sammanhang används ett 

mätverktyg, där höga poäng innebär en stark KASAM (a.a.). För 

ambulanssjuksköterskan är ett starkt KASAM positivt, då detta innebär minskad risk för 

kvarstående negativa effekter av stress (Jonson & Segesten, 2003). KASAM är enligt 

Antonovsky (2005) uppdelat i tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dessa utgör huruvida individen förstår sig själv, andra, samt 

meningsfullheten av det som händer.  

 

 

Stöd 

Arbetsgivarens skyldighet enligt lag 

Arbetsgivaren är enligt (Arbetsmiljölagen, 1977:1160) skyldig att  vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare 

beskrivs att Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sådant sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna 

krav på en god arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka 

riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta (a.a.).   

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS, 1999:7) är arbetsgivaren skyldig 

att ha inarbetade rutiner för krisstöd av sin personal vid allvarliga händelser som kan 

riskera att utlösa krissituationer. De har ansvaret för att se till att chefer och arbetsledare 

har den kunskap inom krisstöd som krävs, för att kunna planera och genomföra 

krisstödet. Vidare är arbetsgivaren skyldig att se till så att sin personal vet vilka 

riktlinjer och rutiner som tillämpas i mån av krissituation. En riskbedömning bör ske 

fortlöpande och kan ses som en arbetsmiljöåtgärd (a.a.). 
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Organisatoriskt stöd 

I en studie av Halepern, Gurevich, Schwartz & Brazeau (2008) ansåg ambulanspersonal 

det som viktigast att arbetsgivaren inte bagatelliserade den särskilda händelsen, utan gav 

de inblandade emotionellt stöd. Ambulanspersonalen ville känna att arbetsgivaren 

brydde sig om dem och ville hjälpa dem. Vidare framkom önskemål om en kort paus 

efter händelsen på 30-60 minuter. Under denna paus kunde de varva ned och samtala 

med kollegor, detta upplevdes minska den emotionella stressen bland de intervjuade. 

Detta kollegiala samtal var det som föredrogs av informanterna. Svårigheten med att få 

organisatoriskt stöd ansågs vara tidsåtgången och svårigheten för arbetsgivaren samt 

kollegor att uppmärksamma andra kollegor i behov av stöd. I studien efterfrågades 

utbildning i att fånga upp ambulanspersonal som uppvisade symtom på stress (a.a.). I en 

enkätstudie av Alexander & Klein (2001) framkom att hela 73 % av 

ambulanspersonalen inte upplevde något stöd från organisationen efter en kritisk 

händelse. De antog att kritiken bottnade i kommunikationsproblem mellan ledningen 

och ambulanspersonalen, snarare än ledningens ovilja att stötta sin personal efter en 

kritisk händelse (a.a.). Enligt Suserud (2001) är det viktigt att organisationen möjliggör 

tillfälle till uppföljning av ambulanspersonal som varit med om traumatiska händelser. 

Vidare betonade Jonsson (2009) vikten av kontinuerlig handledning för att motverka 

uppkomst av posttraumatisk stress. Det är också av yttersta vikt att personalen ges tid 

till att återhämta sig fysiskt och psykiskt efter jobbigt uppdrag. Handledningen bör ske 

kontinuerligt med utbildad handledare och fungera som en ventilationskanal, som bör 

komma med lösningar och metoder för att bemästra svårigheter och problem. Vidare 

betonade Jonsson vikten av att den tysta kunskapen kommer upp till ytan och förs 

vidare inom gruppen i och med dessa handledningstillfällen (a.a.). Enligt Suseruds 

studie (2001) är samtalen med kollegorna den viktigaste delen av bearbetningen, för att 

motverka ohälsa på grund av stressupplevelser. Det är därför viktigt att enheten ordnar 

med möjlighet för personalen att sitta ner tillsammans och dela sina upplevelser 

(Jonsson & Segesten, 2003). Bennet, Williams, Page, Hood, Woollard & Vetter (2005) 

menar på att det är mycket viktigt att organisationen har klara riktlinjer för att minska 

risken för PTSD hos personalen. Okada, Ishii, Nakata & Nakayama (2005) menar att 

det är av vikt att organisationen kontinuerligt och preventivt, aktivt utarbetar riktlinjer 
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och handlingsplaner, för att kunna möta den höga grad av stress som ambulanspersonal 

uppvisar. 

 

Kollegialt stöd 

Alexander & Klein (2001) skrev att det kollegiala stödet är det mest framträdande på 

arbetsplatsen. Det kollegiala stödet var också det stöd som sågs som det mest positiva. 

Det kollegiala stödet användes med framgång som copingstrategi efter en skakande 

upplevelse. Detta bekräftas i en intervjustudie av Turunen och Johansson (2009) där 

informanterna värderade det kollegiala stödet högst. Då närstående inte hade förmågan 

att förstå yrket, hade kollegorna en fundamental stödjande funktion att fylla. Jonsson 

(2009) skrev att på senare år har en del ambulansorganisationer byggt upp en 

stödfunktion i form av kamratstödjare, som agerar som det initiala emotionella stödet 

vid en traumatisk händelse. Dessa kamratstödjare har genomgått utbildning och skall 

kunna fånga upp de i behov av stöd och lyssna på dennes upplevelser, detta för att 

kunna hjälpa kollegan att förstå och finna mening med den traumatiska situationen 

(a.a.). 

 

Avlastningssamtal/Debriefing 

Enligt Jonsson (2009) har ambulansstationer de senaste åren, mer och mer börjar införa 

avlastningssamtal efter psykiskt jobbiga uppdrag. Ett avlastningssamtal kan ses som en 

enkel strukturerad variant av debriefing för kollegorna och leds oftast av en arbetsledare 

som bör ha utbildats i krishantering. Här tas även beslut om eventuell fortsatt 

uppföljning av händelsen (a.a.). Enligt Larsson och Tedfeldt (2002), och Jonsson (2009) 

sker oftast avlastningssamtalet i nära anslutning till händelsen, och där lyftes tankar och 

känslor fram hos dem som direkt varit inblandad i händelsen. Enligt Dyregrov (2003) är 

debriefing en formell och systematisk genomgång av en grupp människor, som alla 

upplevt samma dramatiska eller kritiska situation. En debriefing bör ta cirka två och en 

halv timme och initieras dagarna efter en traumatisk händelse i en grupp om 12 - 15 

personer, med en uppföljning efter 3-5 veckor. Syftet med debriefing är att genom att 

ventilera tankar och känslor om en bestämd händelse, få ta del av andras perspektiv på 

samma händelse för att kunna se den ur ett unisont perspektiv. Gruppens sammanlagda 
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erfarenheter och tankar om denna situation bidrar till att skapa en helhetsbild för 

situationen. Målet med en debriefing är bland annat att försöka minska efterreaktioner, 

stimulera till gruppsammanhållning och stöd och att fånga upp de som är i ytterligare 

behov av stöd (a.a.). Enligt Suserud (2000) kan debriefing inte ersätta det kollegiala 

samtalet, men kan agera som ett viktigt komplement.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Ambulansyrket innebär att med begränsade resurser vårda patienter under fältmässiga 

förhållanden. Denna arbetsuppgift kan ibland kännas stressande och på så vis utlösa 

ohälsa hos personalen. Eftersom alla upplever traumatiska situationer olika, har vi 

uppfattningen att stödet som ambulanssjuksköterskan behöver för att hantera stressen, 

kan vara svårt att tillgodose. För att kunna bemöta patienten och skapa den tryggheten 

som behövs för att motverka eventuellt vårdlidande, krävs en trygg vårdare. Vi har 

därför valt att belysa hur ambulanssjuksköterskan upplever det stöd som ges vid en 

särskild händelse. 

 

      SYFTE 

Syftet är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av stöd som erbjuds i 

samband med en särskild händelse och i vilken utsträckning sådant tillhandahålls av 

arbetsgivaren. 

 

METOD 

 

Den metod som användes var kvalitativa forskningsintervjuer, då vi med öppna frågor 

ämnade fånga informanternas upplevelse om ett visst fenomen. 

 

Forskningsfält och urval av intervjupersoner  

De kriterier som fastställdes i urvalet var att informanterna skulle vara 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor, med minst två års erfarenhet ifrån berörd 
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enhet. Bedömningen som gjordes var att de behövde ha minst två års erfarenhet, för att 

få den inblick i organisationen som krävdes för att uppfylla syftet med studien. Efter 

verksamhetschefs godkännande (se bilaga 1) kontaktades lagansvariga och 

personalansvariga bland de olika stationernas personal. Dessa hjälpte oss att utifrån 

fastställda kriterier få fram frivilliga deltagare till studien. Önskemålet om åtta 

informanter till studien uppfylldes, med uppdelningen på fyra informanter i mindre 

tätort samt fyra informanter i storstad. Könsfördelningen bland informanterna var fem 

kvinnor och tre män. Stationerna var geografiskt belägna i Västra delen av Sverige och i 

Svealand. Norra Sverige exkluderades på grund av lång resväg. Ambulansstationen 

inom storstad bestod av sex fordon, varav tre var dagbilar. De var sammanlagt 60 

anställda på stationen, med cirka 57 larm/dygn. Den ena stationen inom mindre tätort 

bestod av tre fordon, varav ett dagfordon. De var 24 anställda, med cirka 12 larm/dygn. 

Den andra och sista stationen inom mindre tätort bestod av ett fordon dygnet runt. Där 

fanns 10 anställda och de hade cirka 4 larm/dygn. Vi hade ett avhopp på grund av 

tidsbrist, detta avhopp täcktes enligt arbetsgivaren upp med en likvärdig informant. 

Därefter skickades informationsbrev (se bilaga 2) ut där informanterna kortfattat 

informerades om bakgrund och syfte med studien. Frivillighet att delta betonades, 

liksom sekretessen kring de uppgifter de lämnade och möjlighet att när som helst 

avsluta intervjun och deltagandet i studien. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna skedde i olika miljöer och i överenskommelse med informanten i val av 

plats. De skedde I ett fall i hemmet, i ett fall i en högskola och i de andra fallen i 

avskilda rum på berörd ambulansstation. Med utgångspunkt i litteraturen skriven av 

Kvale & Brinkmann (2009) genomfördes intervjuerna i ett klimat där informanterna 

kände sig trygga och där intervjuprocessen inte skulle kunna störas. Några av 

informanterna hade inte öppnat mejlet med informantbrevet. För säkerhets skull gick vi 

igenom detta brev med samtliga informanter innan intervjun, för att reda ut eventuella 

frågetecken. De gav därefter skriftligen ett informerat samtycke till att medverka i 

studien och för att godkänna framtida publikation. Vi fick även deras adress för att 

kunna skicka den färdiga uppsatsen. I informantbrevet (se bilaga 2) redogjordes 
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kortfattat vad som menades med en särskild händelse. Intervjuerna tog mellan 25– 60 

minuter och inleddes med frågan ”Kan du berätta om en särskild händelse som du varit 

med om?”. Gemensamma stödord användes för att hålla intervjun på rätt spår, om den 

upplevdes hamna allt för långt ifrån syftet. Vid behov ställdes också följdfrågor såsom; 

kan du berätta mera? Hur tänkte du då? Fyra informanter intervjuades av vardera 

författare, dessa spelades in på en digital voice recorder. För att ytterligare förbättra 

intervjutekniken gicks de första två intervjuerna igenom gemensamt med handledaren. 

Dessa bedömdes hålla kvalitet nog att inkluderas i materialet. 

 

Dataanalys 

Det inspelade materialet skrevs därefter ned ordagrant och intervjuerna numrerades 

mellan 1 och 8. En kvalitativ innehållsanalys användes där terminologin domäner, 

meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier enligt beskrivning av 

Grundheim och Lundman (2008). 

  

Materialet lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger på skilda håll. En 

grovtolkning gjordes där stycken i texten som ansågs ha likvärdig innebörd markerades. 

Efter denna första grovtolkning granskades materialet gemensamt. Grovtolkningarna 

jämfördes och diskuterades tills enighet uppstod. Snart konstaterades att de kategorier 

som grovtolkats fram kunde sättas under domänerna utveckling och samtal. Därefter 

påbörjades arbetet med att lägga in de grovtolkade delarna under dessa två domäner. 

Materialet lästes sedan igenom ytterligare och resulterade i meningsbärande enheter. 

Dessa meningsbärande enheter kondenserades och ledde fram till koder. Koderna behöll 

hela tiden sitt intervjunummer för lätt identifikation. Analysprocessen tydliggörs genom 

exemplet i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Man får alltid 

tankarna – har jag 

gjort något som är 

galet? Man 

ventilerar dom 

händelserna då... 

går igenom 

situationen. Vi åkte 

tillbaka till 

familjen. 

Tankar... har jag 

gjort något galet? 

Går igenom 

situationen..åkte 

tillbaka till 

familjen. 

Tankar, går 

igenom, åkte 

tillbaka. 

Återkoppling (O)Förståelse 

Man ska inte prata 

med dom som inte 

fattar! Slipper 

belasta 

familjemedlemmar, 

dom tycker det är 

äckligt! 

Inte prata med 

dom som inte 

fattar! Slipper 

belasta familjen. 

Inte prata med 

utomstående. 

Utomstående (O)Förståelse 

 

  

 

Etiska aspekter  

Verksamhetscheferna informerades muntligt om studien och fick därefter skriftlig 

information (se bilaga 1) där de gav sitt godkännande. Därefter togs kontakt med 

informanterna och de fick information om studien (bilaga 2). Informantbrevet 

utformades i enlighet med http://www.codex.vr.se/index.shtml. Enligt denna kodex var 

det av viktigt att informanterna gjordes medvetna om att de när som helst kunde välja 

att avbryta studien, detta påpekades både i informantbrevet och muntligt innan 

intervjun. Allt insamlat material hanterades i enlighet med denna kodex och 

avidentifierades. Informanterna medvetandegjordes om denna process, och att alla deras 

uppgifter behandlades konfidentiellt. Vart efter intervjuerna skrevs ut, raderades det 

http://www.codex.vr.se/index.shtml
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inspelade materialet. Namn på ambulansstationer, personer samt upptagningsområden 

har medvetet utelämnats. Samtliga verksamhetschefer som informanter har godkänt 

studien för publikation och har lämnat oss adress, detta för att de genom utskick ska 

kunna tillgodogöra sig resultatet. 

 

  

     RESULTAT 

Domäner, kategorier: 

Under analysens gång framträdde två domäner som delades in i samtal och utveckling. 

Under hela granskningen av intervjuerna, framgick att ambulanssjuksköterskan 

upplever en stor utveckling angående stödet i sitt arbete överlag och att det är samtalet 

som är grunden för stöd. Vidare granskning och analysering resulterade i fyra 

huvudkategorier samt underkategorier, se tabell 2. Dessa utgjorde Förbättring, 

(O)erfaren, Det värdefulla stödet och (O)förståelse av händelsen. Varje kategori 

utgjorde en viktig komponent i ambulanssjuksköterskans upplevelse av stöd. 
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Tabell 2 

 

Domäner 

 

Underkategorier 

 

Kategorier 

 

 

 

 

 

Utveckling 

 

Förändring 

 

 

 

 

 

 

Förbättring 
 

 

 

 

 

 

En omodern 

machokultur 
 

Utbildning underlättar 
 

Omorganisation oroar 

 

Önskan om förbättring 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalet 

 

Den kollegiala familjen 
 

(O) Erfaren 

 

 

 
 

 

 

Vårda varandra 

 

Kamratstödet fungerar 

 

 

 

 

 

Det värdefulla stödet 

 

 

Smygande insikt 
 

Dom ser mig 
 

Chefen finns bakom 

 

Återkoppling  

 

 

 

(O) Förståelse av händelsen 
                 

Min del i det hela  

 

Utomstående kan inte 

förstå 
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Förbättring 

 

Kategorin beskriver den utveckling som ambulanssjukvården genomgått från 

machokultur, till ett mer öppet klimat och hur ambulanssjuksköterskorna syn på 

organisationens stöd förändrats. Vidare beskrivs hur de själva skulle önska utforma det 

organisatoriska stödet och deras farhågor inför omorganisation med bland annat 

nedskärningar.  

 

Förändring 

Gemensamt för alla intervjuer beskrivs en stor skillnad av stödet för ambulanspersonal 

från förr till nu. I intervjuerna framgår förändringarna från cirka 20 år tillbaka i tiden. 

Idag upplevs arbetsgivaren ta behovet av stöd på stort allvar. Förr i tiden fanns det inte 

något som kallades för organisatoriskt stöd och idag utbildas kamratstödjare av 

organisationen. Skillnaden beskrivs som stor och förändringen som positiv. Förr 

saknades organisationens förståelse för behovet av stöd. Det var traumat i sig som måste 

vara stort nog för att någon form av stöd skulle ordnas för de berörda. 

 

Att ställa av två personer är ju kvalificerad övertid så det har ju varit ifrågasatt, jag vet 

många som slutat på grund av att dom inte orkar med det (7).       

                  

Att ställa av ambulansen och erhålla stöd, beskrivs idag vara upp till den enskilde. 

 

Vi har en ganska bra, eller en väldigt bra organisation nu för tiden med debriefing och 

sådan där grejer. Vi kan alltid ställa av, det är ju det första, och det bestämmer jag 

eller jag och min kollega. Det är ingen som kan tvinga oss till att jobba. Så om det är 

något speciellt efter uppdraget så ringer vi till SOS och säger att vi ställer av nu (3). 

 

Idag är acceptansen kring behovet av stöd större. En ambulanssjuksköterska kan berätta 

om sitt behov och få förståelse från organisation, istället för oförståelse. Utvecklingen 

beskrivs ha nått så långt att förståelsen för att behovet av stöd är individuellt och inte 
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heller behöver bero på någon stor händelse. Behovet kan exempelvis vara orsakat av 

individens dagsform. 

Det har kommit ännu längre idag, det beror egentligen inte på händelsen, utan på hur 

man uppfattar händelsen, och mår för stunden (5). 

  

En omodern machokultur 

Utvecklingen för ambulanssjuksköterskan har också varit stor på det individuella planet. 

Förr i tiden skulle ambulanspersonal inte ha några patologiska symptom av stressen de 

utsattes för, utan bara vara redo att rycka ut på nästa larm. Att ringa till chefen för att 

ställa av ett fordon beskrevs inte ens förekomma i tankens värld.                                                                          

 

Det fanns en viss jargong att man inte pratar om det utan du har valt det här jobbet, det 

är bara att bita ihop (5).   

 

Följden av att inte bearbeta upplevelserna tillsammans på arbetsplatsen blev att de tog 

med sig arbetet hem och försökte gå igenom händelsen för sig själva istället. 

  

Förr spottade man i nävarna och så tog man sig en bläcka, och satte sig hemma och 

tänkte – Fy fan vad är det jag har sett? (1). 

 

Det framgår också av flera intervjuer att den dåtida machostilen troligtvis försvunnit 

allteftersom fler kvinnor har börjat arbeta inom yrket. Dagens attityd mot varandra har 

förändrats och en mjukare stämning har uppstått.  

 

Det har blivit en mjukare stämning och det har blivit en större acceptans mot dom som 

har det jobbigt och sådär.. tycker jag.. jag tycker det har blivit en mer harmonisk 

miljö...Jag tror att det blivit en annan attityd tack vare att fler kvinnor kommit in i 

yrket.. det är inte lika macho attityd längre (4). 
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Utbildning underlättar 

Under intervjuerna ges en positiv beskrivning av organisationens stöd genom 

kamratstödjarna. Dessa är utbildade av organisationen i att ta hand om människor i kris 

och upplevs ha en tillräcklig kompetens att ta hand om och ge stöd till kollegorna när de 

behöver det.  

 

Och vi har haft utbildning, så jag tycker liksom att man har fokuserat på det och gjort 

något bra utav det (4). 

 

Dom har ju gått fortbildningar, på att hantera människor i kris (5).  

 

Kamratstödjarna har också handledarsamtal för att kunna prata av sig. Detta beskrivs 

som viktigt för att sådant stöd ska fungera för alla.  

 

 

Man har inte begränsat utbildningar för kamratstödjarna, dom behöver prata av sig 

dom också, dom har handledarsamtal (6).  

 

En nyanställd ambulanssjuksköterska kanske inte upplever det kollegiala stödet till en 

början enligt de intervjuade. Dennes upplevelser av särskilda händelser kan däremot 

vara mer frekventa i början av anställningen och därför beskrivs det som viktigt att 

presentera kamratstödjarna redan under de första dagarna. 

 

 Under introduktionsutbildningen så presenterar vi kamratstödjarna (6).  
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För alla anställda på ambulansstationen finns det utbildningstid, som är till för att öka 

den anställdes kompetens. På en station beskrivs denna tid vara planerad av ledningen, 

vilket ger minskad möjlighet att tillgodose den enskildes behov av kompetens. En 

önskan om att få delta i planeringen av denna utbildningstid beskrivs. 

 

Dom ordnar utbildningstid men lägger fokus på fel saker, det är ju min upplevelse (7). 

 

Omorganisation oroar 

Stödet som ambulanssjuksköterskorna beskriver utgår i stor utsträckning 

organisationen. Det är där som möjligheterna för ett gott stöd möjliggörs. Ett viktigt 

organisatoriskt stöd beskrivs vara att arbetsplatsen och arbetssituationen är sig lik. 

Känslan av att kliniken har ont om pengar och att indragningar kan bli aktuella, väcker 

oro bland personalen. Arbetslusten minskar och risken för att vårdandet försämras 

uppstår vid sådana situationer.  

 

Det bästa sättet är att man får utrymme för en bra arbetsmiljö, i stället för 

omorganisationer och sparbeting, det sliter och tar fokus (7). 

 

Att vara en god kollega och finnas där för att ge stöd beskrivs vara viktigt under andra 

teman i studiens resultat. Eventuell omorganisation försämrar den möjligheten då denna 

kan medföra att personalen mår sämre och därför inte klarar av att ge varandra det stöd 

som behövs.  

 

Kliniken ska spara och på sikt kanske personalen mår sämre (2). 

 

Det är viktigt att känna tilltro till kollegorna för att kunna prata öppet om det som 

upplevs svårt. Omorganisation innebär ofta högre personalomsättning, vilket är 

krävande för de som arbetar kvar. Som ny på arbetsplatsen krävs det enligt flera 

informanter ofta mer från de som arbetar kvar.  
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Att få sitta ner tillsammans och prata är en viktig del för att kunna ge och ta emot stöd. 

På en station beskrivs överlappningstiden mellan de olika arbetspassen vara en 

möjlighet till att få sitta ner tillsammans.  Dock finns oron över att denna tid kommer att 

försvinna, vilket skapar viss misstro till arbetsgivaren. 

 

Tid för överlappning kommer försvinna, det känns som att arbetsgivare har glömt att 

det är en viktig del (2). 

 

En organisation som skapar goda möjligheter för att personalen ska trivas minskar 

frekvensen i personalomsättningen och möjliggör en trygg arbetsgrupp.  

 

Det är inte så stor omsättning här och det kan nog göra att vi blir trygga med varandra 

(4). 

 

Önskan om förbättring 

Under intervjuernas gång framgick olika önskemål kring det organisatoriska stödet. 

Behovet av att få förståelse från chefen framgick. Samt hur viktigt det är att chefen 

samtalar med de berörda efter en särskild händelse, för att känslan av stöd ska uppnås. 

Ytterligare framgår att behovet av att ställa av bilarna inte är tillräckligt tillgodosett och 

en önskan om bättre förståelse kring detta uttrycks genom:  

 

I den bästa av världar så skulle ju vår arbetsledare sagt så här att ehh… Ta nu en bastu 

och drick kaffe här, så kan vi sitta och snacka om det här, sen kan ni gå hem. Ni är 

avlösta. Så skulle det ju fungera (7). 

 

Alla anställda på en ambulansstation befinner sig i olika situationer varje dag. Det är 

omöjligt för kollegorna att veta vilket behov av stöd var och en har just för dagen. Detta 

kan innebära att någon som är i behov av stöd inte uppmärksammas och får detta. En 

oro över att inte sett sin kollegas behov beskrivs. Det framgår i flera intervjuer en 

önskan om att få regelbunden tid, som är avsatt för samtal med varandra. För att inte 
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förbise någon kollega beskrivs önskan om att sitta ner på obligatorisk tid och samtala, 

efter arbetspassets slut. 

 

Det är tekniskt svårt att gemomföra men man skulle ta sig en kvart för varje pass och 

liksom sitta ner och gå igenom (8). 

 

Räddningstjänstens tillvägagångssätt av att tillsammans bearbeta olika händelser har 

uppmärksammats som positivt. De sitter ner efteråt och samtalar kring 

händelseförloppet och upplevs så, ha ett väl fungerande stödjande system. En önskan 

om att göra på liknande sätt beskrivs. 

Räddningstjänsten går igenom exakt händelseförlopp, Man skulle kunna titta mer på 

dom, sitta ner med chefen eller någonting och bara gå igenom - Hur var passet? (8). 

 

  

Vårda varandra 

 

Denna kategori beskriver den nära relation som byggs upp med kollegorna samt hur de 

ser efter varandra, hur de upplevde det kollegiala stödet då de själva var nya, samt hur 

de ser på rollen som den erfarne kollegan. 

 

Den kollegiala familjen 

Underkategorin beskriver att det kollegiala samspelet i mångt och mycket kan liknas vid 

en familjerelation.  

 

En kollega jag jobbade med i 14 år var som en bror för mig (7). 

 

Det som är centralt för denna underkategori är det värdefulla samtalet. Vikten av att få 

prata med sin kollega och det stöd som detta samtal gav, var det som 

ambulanssjuksköterskorna upplevde som det viktigaste stödet. 
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Jag tror att det är jättebra att ventilera, vi har sett samma saker (2). 

 

Jag drog inte in nån i det här, det räckte ju att vi pratade (4). 

 

Att kollegorna stöttade varandra och ställde upp för varandra i vått och torrt, var något 

som var genomgående i denna studie. De kände att kollegan var ett stort stöd och 

kanske det viktigaste stödet. Det första stödet var oftast det som kollegan hade att 

erbjuda. Informanterna beskrev också som viktigt att det fanns en personkemi mellan 

kollegorna och vikten av att veta var man hade varandra. 

 

Jag har aldrig behövt nyttja något kamratstöd eller debriefing, min kollega ser på mig 

när jag mår dåligt av en situation och det tycker jag är ett underbart stöd (6). 

 

Alla kan se om någon mår dåligt den tryggheten är väldigt mycket värd för mig (7). 

 

Det fanns en uppfattning om att inom ambulanssjukvården, så ingår det i yrkesrollen att 

ta hand om varandra.  Och om det var någon som var i behov av stöd så engagerade sig 

alla i detta, oavsett om de kände att de var i samma behov av stöd.  

 

 

(O) Erfaren 

Underkategorin beskriver informanternas syn på stöd till dem som inte jobbat så länge i 

yrket. I beskrivningen ingår också hur de upplever rollen som att vara den erfarne 

ambulanssjuksköterskan. Informanterna beskriver att det var viktigt att de som inte 

arbetat så länge togs om hand av de mer erfarna. Det sågs som mycket viktigt att följa 

upp oerfaren personal som varit med om en särskild händelse. 

 

Vi hade en våldsamt allvarlig händelse för några år sedan när en av mina kollegor var 
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ganska ny och det var tufft. Och då gjorde jag så att jag åkte hem till henne då och vi 

diskuterade. Alltså vi satt hemma på fritiden och pratade igenom den här situationen. 

Den gången och sedan ytterligare gånger, och sedan det har vi pratat om under flera år 

(2). 

 

Att ta hand om ny personal och att inte vänta på att de ska säga hur det var och hur de 

mådde, gjorde att de kunde fånga upp de som inte mådde så bra. Denna förmåga att 

kunna läsa av kollegor sågs som en individuell egenskap som utvecklades i och med 

erfarenhet. Informanterna var överens om att det viktigaste var att vara lyhörd inför och 

att stötta de oerfarna. 

 

Sedan en grej som äldre i tjänst så är det viktigt att ha koll på dom som inte har jobbat 

så länge (3). 

 

Att bli äldre i yrket medförde även att det var lättare att kunna lämna upplevelserna på 

jobbet, att kunna lägga dessa bakom sig. Informanterna hade dock inte enbart positiva 

upplevelser av att vara de erfarna. I och med erfarenhet så ökade även kraven på dem att 

stötta de nya, och även fast de var erfarna så fanns det situationer där även dem kunde 

bli helt blockerade. 

 

Om jag jobbar med folk som är lite nyare då kan jag ibland känna pressen att vara 

stark, jag måste stötta andra (6.) 

 

Det värdefulla stödet  

Denna kategori beskriver det stöd som organisationen erbjuder informanterna. Den 

beskriver hur organisationen fångar upp och uppmärksammar dem vid en särskild 

händelse. Vidare beskriver de hur chefen ska agera och slutligen att det ibland kan vara 

svårt att själva veta när eller om de är i behov av stöd. 
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Kamratstödet fungerar 

Informanterna beskrev att den tid den kamratstödjande funktionen funnits på 

arbetsplatserna, var väldigt varierande. I storstaden hade den funnits i 10 års tid och i de 

mindre tätorterna, hade endast funktionen existerat i 6 – 12 månader, dock varit under 

utveckling de senaste 2 - 3 åren. I storstaden prisades kamratstödjarna och att 

kamratstödjarna spelade en viktig roll för ambulanspersonalens välbefinnande, rådde 

det inget tvivel om. 

 

Dom här har ju utbildning dom som är vårat kamratstöd men dom är ju inte 

specialiserade på samma sätt som en expertdebriefer är, men dom är ju otroligt duktiga 

och har ett stort hjärta (4). 

 

Det var tydligt att det var väldigt viktigt att de som blev utsedda till kamratstödjare, var 

erfarna och rutinerade. Det var även viktigt att man kände förtroende för denne, och att 

det man sa inte fördes vidare. Kamratstödjarna sågs som en trygghet, några att kunna 

luta sig emot.  

 

De är ju kollegor kan man säga fast ett snäpp upp (5). 

 

De som hade denna funktion väl inarbetad, upplevde att stödet i samband med en 

särskild händelse aldrig låg långt borta. 

 

... om det händer något att dom vet vem dom ska vända sig till. Det ska finnas någon 

kamratstödjare på varje arbetsplats (2). 

 

I de mindre tätorterna fanns ingen kännedom huruvida funktionen använts ännu. Det 

visade det sig att 3 av de intervjuade i de mindre tätorterna hade gått utbildning i 

kamratstöd. Och det var tydligt att man såg detta som en förbättring, och som ett 

positivt initiativ från arbetsgivaren. Majoriteten av kamratstödjarna som intervjuades, 
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uppvisade även viss osäkerhet inför att föra kamratstödjarsamtal när de själva deltagit i 

händelsen. 

 

Smygande insikt 

Informanterna beskrev att det inte alltid visste när de stod i behov av olika stödformer. I 

bland så kom den insikten först ett tag efter händelsen.  

 

Det är ju svårt att veta när man behöver ha någon slags avlastning eller feedback på 

det man har gjort (7). 

 

Det framkom också att även om känslan av behovet till stöd började infinna sig, var det 

inte alltid så lätt att själv ta första steget. Att begära resurser till sig själv kräver mod 

och en klar insikt. 

 

Det slog mig både då och efteråt att jag skulle jag nog behövt haft nåt stöd (5). 

 

Svårigheten att själv kunna avgöra när stödbehovet fanns, gjorde att det var av yttersta 

vikt att ambulanssjuksköterskorna fångades upp, och erbjöds stöd utan att efterfråga det 

och när stödet gavs sågs det som mycket positivt. 

 

Så man behöver liksom inte göra något själv och det är man kanske inte kapabel att 

göra när det händer nåt (6). 

 

Dom ser mig 

Att bli sedd kunde handla om att en kamratstödjare kontaktade en ambulans redan på 

olycksplatsen, eller att larmcentralen själva ringde upp och undrade om ambulanspersonalen på 

grund av omständigheterna kring uppdraget ville ställa av bilen. 

 

Oftast ringer nån och frågar om vi vill att ambulansen ska ställas av (1). 
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Det framkom att det sågs som väldigt positivt då chefen mötte upp personalen på 

sjukhuset, för att närvara strax efter en särskild händelse. Att någon annan tog över, 

strax efter att en särskild händelse inträffat. Det beskrivs även som positivt att 

kamratstödjarna ringde upp och på så sätt gav ett stöd, genom att bara finnas.  

 

När vi kom till akuten så fanns redan vår chef på plats, blev jättebra omhändertagna 

(2). 

 

Dom här debriefing eller kamratstödjarna hör av sig rätt snabbt, hos oss fungerar det 

bra tycker jag! (3). 

 

Chefen finns bakom 

Vikten av att känna att stödet från arbetsgivaren fanns, var något som tydligt framkom i 

intervjuerna. Detta underlättades om chefen själv hade erfarenhet av ambulanssjukvård, 

och kunde sätta sig in i ambulanssjuksköterskornas situation. Det framkom både 

positiva och negativa aspekter från informanterna. Chefen skulle förstå och underlätta 

för de inblandade då de träffades för att prata igenom en särskild händelse. 

 

Chefen ska stå där med kaffe och bullar, sen kan han gå! (1). 

 

Informanterna ville känna att organisationen fanns bakom dem och stödde dem i alla 

situationer. Att inte bagatellisera deras önskan om att få tänka igenom uppdraget, ställa 

bilen, eller att bli ifrågasatt om de kände behovet av att gå hem för dagen. 

 

Om folk mår dåligt så får bilarna stå och man får gå hem (3). 

 

Att man känner att man har ett stöd, trots än vad som hänt va (1). 

 

I de mindre tätorterna hade en nyligt genomförd omorganisation, gjort att de flesta i 

personalen kände sig tryggare och kände en större tilltro till sin nuvarande chef än den 
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förra. En informant upplevde knappt att stöd gavs, och hyste inte stor förhoppning till 

förbättring i och med utvecklingsarbetet med kamratstöd. 

 

Bad att få bli avställda, hon nere på SOS ville inte lyssna på det…I dom få fallen som 

man blir avställd eller så, det händer nästan inte. Jag kan inte påminna mig om att det 

har hänt någon gång sen jag började här (7). 

 

I Storstaden var man mycket nöjd med sin nuvarande chef, och kände att denne gjorde 

vad den kunde, för att möta ambulanspersonalen efter en särskild händelse. 

 

Inga dumma frågor ställdes, stå kvar där ni är, så löser vi det här. Det är det man vill 

höra i första läget (5). 

 

(O) Förståelse av händelsen 

I kategorin beskrivs komponenter för att förstå en särskild händelse och det beskrivs 

som viktigt att få en återkoppling av händelsen, samt att få samtala med andra aktörer 

för att få en helhetsbild. Närstående som ej arbetar inom yrket beskrivs som oförmögna 

att förstå informanternas situation efter en särskild händelse, därav rubriknamnet.   

 

 

 

Återkoppling  

Efter en särskild händelse beskrivs det som viktigt att gå igenom denna, steg för steg. 

Ofta sker detta tillsammans med kollegan på vägen tillbaka till stationen. De tänker 

tillbaka och går igenom bit för bit av vad som hänt och vilka åtgärder de tagit, för att 

förhoppningsvis bekräfta att deras agerande varit det rätta. Det beskrivs vara viktigt att 

tillsammans hitta en möjlig förklaring till varför de valt olika åtgärder och bli trygg i sin 

eventuella osäkerhet, eftersom denna kan skapa ångest och stress efteråt. 

Återkopplingen är enligt informanterna den viktigaste ingrediensen i stödet vid en 
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särskild händelse. Vägen tillbaka till stationen tillsammans med kollegan är oftast den 

första möjligheten till detta.  

 

Man stöter och blöter det här på vägen hem, vi hanterar ju det på det viset (7). 

 

 

Bara man får slänga ur sig – Gud varför kunde vi inte ha gjort så eller, så mår man 

bättre…..”Det är absolut det bästa som finns att få återkoppling (1).  

 

Man backar ju bandet och ser om man kunde gjort nåt annat…. det kan ju vara väldigt 

ehh.. jobbigt i efterhand att se någon större brist som man har gjort (5). 

 

En annan viktig form av återkoppling beskrivs i flera intervjuer vara att tillsammans gå 

igenom händelseförloppet med andra berörda, exempelvis närstående som varit på 

platsen.  

 

Vi åkte ju till.. tillbaka till familjen sen när hon hade kommit hem och hon mådde bättre, 

så åkte vi dit och liksom gick igenom händelseförloppet även med dom (8). 

 

 

 

Min del i det hela 

I intervjuerna framkom det blandade känslor kring genomgången av händelser 

tillsammans med berörda från helikopter, polis och räddningstjänst. Att arbeta med 

någon svårt skadad beskrevs ofta kräva hela uppmärksamheten och omöjliggöra 

överblicken av skadeplatsen under en tid. Känslan av att efteråt få hela bilden framför 

sig och att veta vad som hände runt omkring på olycksplatsen upplevdes därför som 

positiv av flertalet intervjuade. 
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Väldigt bra! Det var mycket känslor och upplevelser, man fick en helhetsbild (4). 

 

Det framgick också att det kunde vara svårt att hantera sin egen upplevelse av händelsen 

tillsammans med många, eftersom alla inte varit lika engagerade och därför inte heller 

blivit lika berörda.  

 

Vi var så pass många, det pratades om ja.. fredagens fester och… så alla vi här, jag 

tror vi låg på olika nivåer (5). 

 

 

Utomstående kan inte förstå 

En person som inte arbetar som ambulanspersonal kan enligt de intervjuade inte sätta 

sig in i hur arbetsuppgifterna upplevs. Det beskrivs därför som svårt att få något stöd 

från utomstående vid en särskild händelse.  

 

Jag har svårt att lätta mitt hjärta för någon utifrån….. För det är väldigt svårt att prata 

med någon utomstående, för jag vill ju inte jag ha någon som sitter och darrar på 

läppen och grinar (3). 

 

Flera av de intervjuade nämner den egna familjen, de närstående som utomstående 

personer, när det handlar om upplevelsen av att få stöd vid en särskild händelse. 

Oförmågan att förstå ambulanssjuksköterskans upplevelse kan skapa svårigheter i 

samlivet.  

 

Man kan ju inte komma hem till sin fru och prata, hon ju inte insikt i detta…. 

Och så kommer man hem och så kanske ens partner då börjar gnälla om någon bagatell 

och så ställer man då detta liksom omedvetet mot varandra och då kan man få ett 

fullständigt utbrott (7). 

 



 

 

28 

Närstående märker ändå när deltagarna i studien mår sämre och inte fungerar som 

vanligt. Detta beskrivs som stödjande. Att närstående finns i tillvaron och visar att de 

bryr sig om, ger alltså en annan form av stöd. 

 

Man ska inte prata med en som inte fattar vad man pratar om…. Alltså han kan ju vara 

stöd på ett annat sätt, han kan ju ge mig kaffe och dammsuga lite extra (1). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En kvantitativ forskningsmetod hade för avsikt att användas för studiens ändamål. I 

samband med ett designseminarium uppmärksammades att denna metod inte var 

optimal för syftet. Det fanns inte något färdigt mätinstrument för vår frågeställning och 

det skulle ta för lång tid för oss att ta fram ett sådant. Valet att ändra vetenskaplig ansats 

gjorde att vi fick mindre tid för förberedelse, och tvingades att tänka i andra banor. 

Detta sågs dock inte som något större hinder. I gengäld så erhölls en djupare insikt om 

fenomenet. En preliminär tidsplan upprättades och denna tidsplan utgjorde ett viktigt 

verktyg inte minst som motivationsgrund. Enligt Grundheim och Lundman (2008) är 

begreppen giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet mest relevant för att bedöma den 

kvalitativa studiens trovärdighet. Då vår studie endast är inriktad på Sverige och dess 

ambulanssjukvård är den inte giltig på internationell nivå, dock är den överförbar till 

andra områden på nationell nivå. Att upptagningsområden från skilda håll i Sverige 

studerades, borde vara av fördel då studiens applicerbarhet skall bedömas. Att det ej 

kunnat påvisas nämnvärda skillnader eller olikheter, mellan ambulansstationer drivna i 

privat respektive landstingmässig regi, kan upplevas som en svaghet för studien. Dock 

har inte syftet med studien blivit lidande för den avsaknaden av jämförelse.  Vår 

erfarenhet av akutsjukvård sträcker sig till våra tidigare arbetsplatser, medicinsk 

respektive kirurgisk akutavdelning, samt tre dagars kringstudier under 
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ambulanssjuksköterskeutbildningen. Att detta möjligtvis färgat resultatet gör enligt 

(Granheim & Lundman, 2005) inte vår studie mindre tillförlitlig, utan delaktighet har 

större plats inom den kvalitativa forskningsansatsen än den kvantitativa. Enligt Alleback 

& Hansagi (2005) kan inte en kvantitativ forskningsansats fånga djupgående mönster 

som exempelvis upplevelsen av hälsa. För att studera ett fenomen på djupet krävs en 

kvalitativ ansats (a.a.). Tack vare mycket behjälpliga administrativa kontaktpersoner på 

de utvalda ambulansstationerna, upplevdes inga problem med att få tag i informanter. 

De riktlinjer som utgjorde grunden för urvalet av informanterna, kunde kanske ha 

utformats än tydligare. Det kan om möjligt ses som en svaghet, att det inte noterades 

ålder på de som deltog i studien, dock hade alla utom en informant betydande erfarenhet 

inom yrket.    Samtidigt kan sägas att det kan vara en förutsättning för att inte röja 

informanterna på de mindre tätorterna, i detta avseende har vi låtit vår etik vara 

vägledande. De informanter som intervjuades var mycket tillmötesgående och gjorde 

sitt yttersta för att vara oss behjälpliga. Utmärkande för informanterna var att de var 

starka individer med tydliga åsikter, och inte hade svårt att sätta ord på sina känslor och 

tankar. I mindre tätort valde lagansvarig ut lämpliga informanter, i storstad råder 

osäkerhet angående urvalsprocessen. Måhända har urvalet i mindre tätort sållat bort 

mindre pratglada personer, och kan om möjligt därför ses som mindre representativt för 

den gemene ambulanssjuksköterskan. Människor är olika, och har olika förmåga och 

grad av vilja att studeras av främmande människor. Det är kanske inte möjligt att kunna 

fånga upp de mindre pratgladas tankar i intervju, utan de kanske kommer till tals endast 

genom sina pratglada kollegors påstående och utsvävningar. Att arbeta med 

forskningsintervjuer visade sig vara svårare än vad vi först trodde. Användandet av en 

inledningsfråga underlättade arbetet betydligt, och hjälpte till att intervjupersonen kunde 

slappna av och vi etablerade en relation. Analysprocessen upplevdes stundtals som svår 

att tyda, då vi tidigare använt oss av annan metod. Förståelsen för processen uppnåddes 

dock innan analysprocessen initierades och allt eftersom arbetet med denna fortskred 

fördjupades våra kunskaper om den.  
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Resultatdiskussion 

 
I resultatdiskussionen framgår i stort en positiv beskrivning kring det organisatoriska 

stödet som finns idag. Vidare framgår vikten av återkoppling och den familjära 

gemenskapen med kollegan. Diskussionen är uppdelad i förändring, familjär 

gemenskap, återkoppling och slutligen det större området, som innehåller 

omorganisation och skillnader i upplevelserna kring det organisatoriska stödet. 

 

Förändring 

Studiens resultat tyder på att informanterna upplevde en positiv förändring av den 

stödjande funktionen. Enligt Aasa & Witawaara (2009) beskrivs det vara lättare att fä 

stödet när det behövs idag. När det förr inte fanns någon förståelse kring behovet 

beskrevs utvecklingen ha tagit ett jättekliv, eftersom det idag var accepterat med 

individuellt behov av stöd. I SÄS handlingsplan för krishantering finns en beskrivning 

av den stressade individen, detta tyder på att förståelsen för fenomenet har utvecklats. 

 

En drabbad person kan utåt sett se mycket samlad och behärskad ut. Denna känslokyla 

är inte bevis på att personen klarar situationen utan är ett slags försvar för den 

smärtsamma upplevelsen. När känslokylan släpper kommer oftast en flod av känslor 

fram (SÄS). 

 

        

          Vidare beskrivs också att krissituationen kan vara relaterad till privatlivet eller 

arbetsmiljön. Den är personlig och formas utifrån hur vi upplever den.  

          Dåtidens machokultur beskrevs enligt informanterna i studien nu vara ett minne blott 

och organisationen hade satsat på att utveckla den stödjande funktionen, genom att 

bekosta utbildning på kamratstöd. Sådant kamratstöd bestod av en arbetskamrat som var 

utbildad i att bemöta stress. Att känna personen de öppnade sig för var viktigt, samt att 

den personen hade ett stort hjärta och inte förde vad som sagts vidare. Det framkom 
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också att de nya på stationen redan under de första dagarna presenterades för 

kamratstödjarna och erhöll information om vad de stod för och hur de kunde nås. Alltså 

lärde de nya kollegorna känna kamratstödjarna omedelbart, vilket främjade 

möjligheterna till en tryggare arbetsmiljö och minskade risken för stress. Vidare 

beskrevs också med positiva ord hur kamratstödjare ringt upp till ambulansen och hört 

hur de mådde när det hänt något. Detta skapade en känsla av att bli sedd. Möjligheten 

att tänka efter en stund och kanske upptäcka att de behövde stöd, gavs också på så vis. 

Detta främjade alltså möjligheten för ambulanssjuksköterskan att lättare kunna 

identifiera en särskild händelse.  

Precis som i Suserud (2009) framkom det kollegiala stödet som det viktigaste stödet. 

Enligt Svensson & Fridlund (2008) beskrevs det som en stor trygghet att få arbeta med 

samma kollega eftersom de lärde känna varandra väl. Det känns positivt att deltagarna 

upplevde sin kollega som det viktigaste stödet, eftersom alla har en kollega i detta yrke. 

Oavsett vilken livssituation ambulanssjuksköterskan än befinner sig i, så står alltid en 

kollega intill, under arbetspasset i alla fall. 

 

Familjär gemenskap på jobbet 

Studiens resultat tyder på att kollegorna hade en familjär känsla för varandra och det 

tycktes i enighet med Dahlberg (2003) vara en avgörande faktor för att de skulle klara 

av jobbet och dess särskilda händelser. I studiens resultat framkom också att de 

närstående inte kunde tillgodose det behovet av stöd som uppstod, eftersom de inte hade 

någon insikt i arbetet. Informanterna beskrev utifrån studiens syfte, närstående som 

utomstående. I en intervju framgår dock att anhöriga kunde stödja genom vissa 

handlingar, såsom att exempelvis koka kaffe eller dammsuga. I enighet med 

Antonovsky, (2005) och Jonsson (2004) gav de anhöriga på så sätt stöd genom att ge 

individen en känsla av sammanhang. Sådan känsla behöver varje individ för att vara 

stresstålig och undvika posttraumatisk stress. Det optimala för ambulanssjuksköterskan 

var alltså en förstående familj, ett bra arbetsteam med stödjande kollegor och en väl 

insatt chef för att klara av stressen i arbetet.  
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Återkoppling genom kollega och andra 

I studien framgick i enighet med Aasa & Wiitawaara (2009) vikten av återkoppling som 

stor. Samtalet med kollegan på vägen tillbaka, mötet med familjen till den drabbade, 

samt träffen på stationen med räddningstjänst polis och alla som deltagit på 

olycksplatsen. Detta gav enligt studien ambulanssjuksköterskan en möjlighet till 

bearbetning och en slags befrielse. Återigen bekräftas vikten av möjlighet till 

begriplighet, meningsfullhet, hanterbarhet och på så sätt en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). Att vara den ansvarige på en olycksplats innebär många beslut att 

fatta, en del av dessa till och med livsavgörande. Att arbeta nära döden kan kännas tungt 

påverka den egna hälsan negativt. Studiens resultat tyder i enighet med Svensson & 

Fridlund, (2008) och Arbetsmiljölagen, (1977:1160) på att organisationen behöver 

forma arbetsmiljön på ett sådant sätt att den positiva återkopplingen främjas och 

möjliggörs, för att förebygga ohälsa. Enligt Koepcke (2007) så kan den kollegiala 

relationen verka gynnsam för organisationen som helhet. 

 

 

Skillnad i upplevelsen av det organisatoriska stödet 

Det tycktes ha skett en utveckling av det organisatoriska stödet under den senaste tiden, 

då det framgick en förväntan och positiv spänning kring funktionen kamratstödjare i 

flera intervjuer. I de övriga intervjuerna beskrevs organisationens stöd i form av 

kamratstödjare redan som väl etablerat och även i dessa intervjuer med positiva ordalag. 

Eftersom stödet i enighet med Jonsson (2004) behövde komma ifrån en väl insatt person 

och dessutom vara känd av den drabbade, fyllde kamratstödjaren denna funktion väl. 

Enligt Larsson och Tedfeldt (2002) var det viktigt att kamratstödet inte praktiserades 

spontant, utan att funktionen var förankrad och väl presenterad/preciserad på 

arbetsplatsen. Vidare framgick att det kan vara svårt för kamratstödjarna att veta när de 

praktiskt skulle övergå, ifrån en stödjande funktion till en mer kollegial funktion (a.a.). 

Organisationen hade dessutom varit förutseende angående dennes hälsa och ordnat med 

tid för samtal, åt kamratstödjarna. Funktionen gav alltså alla vårdare på arbetsplatsen en 

möjlighet till stöd. Detta främjade i enighet med Dahlberg et. al., (2003) att vårdaren 
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kunde må bra och på så vis möta patienten med öppenhet i en god vårdande relation, 

vilket minskade risken för vårdlidandet. Kedjereaktionen av organisationens stöd till 

ambulanssjuksköterskan, som främjade att denna kunde må väl i sitt arbete och minska 

patientens lidande tycktes enligt studiens resultat alltså fungera!  

Inom storstad hade funktionen funnits i ca 10 års tid och inom mindre tätort under de 

senaste månaderna. I intervjuerna framgick att det var en viss spridning angående hur 

organisationens stöd upplevdes. Deltagarna i studien beskrev att bristen på 

organisatoriskt förtroende skapade oro.  På den mindre stationen beskrevs en mindre 

tilltro till arbetsgivaren och den stödjande funktionen upplevdes inte som 

tillfredställande. Eftersom det inte var mer än en ambulans på den mindre stationen 

fanns inte heller någon kamratstödjare i tjänst, om behovet skulle bli aktuellt. Det var 

svårt att ställa av bilen för att sitta ner tillsammans. Enligt Bengtsson & Boström (2009) 

tar arbetsgivaren ibland för givet att personalen bearbetar upplevelsen med sin kollega 

och att detta är fullt tillräckligt som stöd. I de fallen drabbas både personalen och 

därefter patienten (a.a.).  Det beskrevs även vara svårt för ambulanssjuksköterskan att 

veta när denne var i behov av stöd. En särskild händelse beskrevs även enligt Halpern, 

Gurevich, Schwartz & Brazeau (2009b) vara svår att identifiera för individen. Den som 

upplevt händelsen avfärdade sina egna känslor och kunde även vara rädd för att bemöta 

dem. De hade även en känsla att som professionell inte kunna bli så starkt berörda. 

Studien beskrev därmed i enighet med Ward, Lombard & Gwebushe (2006) att 

ambulanssjuksköterskan behövde utbildning i att hantera sina egna känslor, för att 

kunna bemöta och bearbeta dem då en särskild händelse uppstod.    Enligt Eftersom 

chefen för den mindre stationen befann sig på annan ort, kunde denne inte 

uppmärksamma den anställdes aktuella behov. Det framkom en önskan att chefen skulle 

finnas där, när det uppstått en särskild händelse. I en storstadsintervju beskrevs med 

positiva ord hur chefen varit på plats och även väntat på akuten, när ambulansen rullat 

in. Alltså var det en markant skillnad i möjligheterna till det organisatoriska stödet. 

Anställda på den mindre stationen behöver därför uppmärksammas i frågan och ges ett 

kompletterande stöd, till dagens aktuella.  
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Under intervjuerna inom storstad framgick en förståelse kring den lilla stationens 

oförmåga att tillämpa denna form av stöd. De trodde att den stödjande funktionen var 

annorlunda utformad på den mindre orten. Alltså framstod bristen som känd, men ännu 

inte åtgärdad. Eller kommer det organisatoriska stödet att upplevas som bättre då 

kamratstödet blivit mer etablerat och inkört? Eventuellt har inte den stödjande 

utvecklingen hängt med generellt i samma tempo som det ökade kravet på kompetens, 

som beskrivs i studiens bakgrund. I Intervjuerna från en mindre tätort framgick en oro 

över omorganisation, då i form av indragen överlappningstid. Omorganisation beskrivs 

även av Aasa & Wiitavaara (2009) vara tärande för personalen. Denna överlappningstid 

gav enligt studien de anställda på den lilla stationen, en möjlighet att sitta ner och prata 

med varandra. De beskrev tiden som en viktig komponent av stöd. Samtidigt framkom i 

studiens andra intervjuer en önskan att på obligatorisk tid få sitta ner en kvart efter 

arbetspasset och tillsammans samtala om dagens händelser. Denna önskan skulle enligt 

de informanterna utgöra en förbättring av det organisatoriska stödet. Omedvetna om 

varandra beskrevs en önskan om att ordna med sådan tid, som på ett annat ställe skulle 

dras in. Det tycks finnas en del onödig omorganisation som skadar mer, än vad den gör 

nytta. I detta yrke är ambulanspersonalen i enighet med Dahlberg (2003) behov av 

trygghet och sådan omorganisation bör därför planeras mer noggrant. Den lilla 

stationens behov av stöd tycktes inte heller följa den moderna, positiva utvecklingen av 

det organisatoriska stödet!  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Nedan följer utifrån studiens resultat, författarnas förslag på olika möjliga förbättringar. 

 

 En fadderverksamhet där organisationer med välutvecklat kamratstöd vägleder. 

 Ett utökat samarbete med räddningstjänsten beträffande samtal och utbildning. 

 Obligatorisk tid som ges för återhämtning, särskilt viktigt på den lilla stationen. 

 En mindre organisation behöver ett specifikt anpassat stödprogram, då det som 

är väl fungerande i storstad inte är fullt applicerbart. 

 En chef med utgångspunkt från stationen, eller inom räckhåll för de anställda. 
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 Fortsatta studier med fokus på upplevelsen av det organisatoriska stödet, inom 

storstad respektive mindre tätort. Ett förslag på vidare studier är att undersöka 

hur organisationen upplever att personalens hälsa påverkats, i och med den 

utveckling av olika stödfunktioner som implementerats på ambulansstationerna. 

  

KONKLUSION 

Studiens resultat bekräftade i enlighet med tidigare forskning, vår hypotes om att 

ambulanssjuksköterskeyrket är förenat med risk för stress och det är därför mycket 

viktigt med ett väl fungerande organisatoriskt stöd. Det kollegiala stödet beskrevs även i 

denna studie som den viktigaste stödformen. Utvecklingen har gått mot en större 

förståelse för ambulanssjuksköterskornas individuella behov av stöd. Detta har 

utmynnat i att organisationen utvecklat en stödjande funktion i form av kamratstödjare. 

Denna utveckling har varit gynnsam för ambulanssjukvården och upplevdes som positiv 

av informanterna. I studien framgick att närstående inte hade lika stor möjlighet att 

tillgodose informanternas behov av stöd, som viss tidigare forskning antytt. 

Det finns inte tillräckligt med studier gjorda i ämnet, för att helt kunna utvärdera den 

organisatoriska stödutveckling som varit. Författarna skulle önska fortsatta studier med 

fokus på upplevelsen av det organisatoriska stödet, inom storstad respektive mindre 

tätort. Det hade varit intressant att se hur vårt resultat ställer sig mot liknande studier. 

Ett förslag på vidare forskning är att studera hur organisationen upplever att personalens 

hälsa påverkats, i och med den utveckling av olika stödfunktioner som implementerats i 

ambulansstationerna. En trygg och välmående personalstyrka är essentiellt för vården i 

det prehospitala mötet med patienten. Stödet i och med en särskild händelse har blivit 

bättre, men ännu finns det mer att önska. Det är viktigt att inte bryta denna positiva 

utveckling på grund av sparbeting, för det kommer med all sannolikhet att slå tillbaka 

på den egna personalen, på organisationen och i slutändan blir det alltid den 

vårdsökande patienten som blir drabbad! 
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Bilaga 1 

 

Ansvarigs godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva 

ambulanspersonals upplevelse av den stödfunktion som erbjuds på arbetsplatsen i 

samband med en ”särskild händelse”. Med särskild händelse menas här en händelse 

utöver det vanliga och som subjektivt upplevs som extra jobbig. 

Kunskapen om hur ambulanssjuksköterskor upplever den stödfunktion som erbjuds på 

arbetsplatsen i samband med ”särskild händelse” är mycket begränsad. Tanken med vårt 

examensarbete är att få fördjupad kunskap om hur ambulanspersonal upplever det stöd 

som erbjuds på arbetsplatsen i samband med en särskild händelse. Metoden i 

examensarbetet baseras på kvalitativa intervjuer riktad till ambulanspersonal med minst 

2 års erfarenhet från berörd arbetsplats. 

Intervjuerna kommer att utföras av undertecknade studenter februari 2010 på 

ambulansstationerna i X-stad, Y-stad och Z-stad. Deltagarna informeras muntligt om 

examensarbetets bakgrund och syfte. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. 

Ingen obehörig har tillgång till inhämtat material eller utskrifter. Vid publicering 

kommer enheterna att vara anonyma. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas utan förklaring. Vi hoppas på ett gott samarbete och att resultatet i vår studie 

kan komma att fungera som ett hjälpmedel för arbetsplatser, då ambulanspersonal 

upplevt en särskild händelse. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Handledare 

Björn-Ove Suserud 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: bjornove.suserud@hb.se 

Tfn 033-435 47 76, 0731-84 00 19 
 

Med varma hälsningar 

__________________________ __________________________ 

Annica Källqvist Fredrik Douhane 

E-post: s074551@utb.hb.se E-post: s082076@utb.hb.se  

Tfn 0320-70309, 073-5040961                          070-2946511 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Annica Källqvist och Fredrik 

Douhane genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

XXX stad     /       2010  Namn:______________________________ 

mailto:s074551@utb.hb.se
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Bilaga 2 

Information till informanter 
Vi är två studenter, Fredrik Douhane och Annicka Källqvist som genomför vår 

specialistsjuksköterskeutbildning, med inriktning mot ambulanssjukvård vid högskolan 

i Borås. Vi har för avsikt att under våren 2010 skriva vår 15-poängs magisteruppsats i 

huvudämnet vårdvetenskap. 

Bakgrund och Syfte 

Hot och våld ökar i samhället, även mot ambulanspersonal. Fler bilar samt fler 

registrerade motorcyklar leder till fler olyckor. Som ambulanssjuksköterska får man se 

verkligheten utan censur. På olycksplatsen existerar inget medialt filter. Den ökade 

tillgången till läkemedel och andra hjälpmedel i ambulansen, gör att vården kan bli mer 

specifik, men kräver samtidigt en hög kompetens hos ambulanssjuksköterskan. Detta 

skapar ibland situationer som är svåra att hantera och kan orsaka alltför hög stress. 

Studier har visat att ambulanspersonal har behov av att få bearbeta den stress de utsätts 

för i arbetet. Forskning visar vidare att stressen är extra hög vid en särskild händelse. 

Det råder ingen tvekan om att det krävs ett aktivt bearbetande utav en sådan stress, för 

att inte bli kortvarig i yrket. 

Syftet med studien är att ta reda på ambulanssjuksköterskans upplevelse av det stöd som 

arbetsgivaren erbjuder vid särskilda händelser. 

(Med en särskild händelse menar vi en situation du upplevt som extra jobbig p.g.a. 

rådande omständigheter i ditt yrkesutövande. Denna särskilda händelse behöver ej vara 

relaterad till specifika medicinska tillstånd, utan kan även innefatta omständigheterna 

runt omkring dessa.) 

Urval 

Du har utsetts till informant då din lagledare ansett dig lämplig för studien. Du uppfyller 

kriterierna ambulansspecialistsjuksköterska med minst två års erfarenhet från berörd 

enhet. 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen kommer att ske genom djupintervjuer, där vi utifrån inledningsfrågan 

kommer att ställa följdfrågor. Intervjuerna beräknas ta 45 - 60 minuter och kommer att 

spelas in digitalt. Materialet kommer sedan att skrivas ut och allt datamaterial kommer 

att behandlas konfidentiellt och förvaras på ett säkert sätt vilket innebär att ingen 

informant kan identifieras. Det är endast vi som genomför studien som kommer att ha 

tillgång till materialet. Tid och plats kommer vi överrens om tillsammans. 

Deltagande i studien är helt frivillig, och du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun. Då uppsatsen är klar kommer ni per post att få den skickad till er hemadress. 

Därför är vi även intresserade av er adress. 

Kontaktuppgifter  

Studenter: Fredrik Douhane 0702-94 65 11, Annicka Källqvist 0735-04 09 61 

Handledare: Björn-Ove Suserud 033-435 47 76 

Jag samtycker till studien, och av avidentifierad publikation utav materialet. 

Informant: ..........................................................   

Adress:..........................................................Postnr:.........................   

Ort:.....................................Datum:.............................   

 

Underskrift:............................................................…. 


