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Hur kamratstöd hjälper ambulanspersonal att  
gå vidare efter starka upplevelser  

 
Jenny Eriksson 

 
 

Arbetet som ambulanspersonal är påfrestande, såväl fysiskt som psykiskt. 
Att vara fysiskt vältränad är säkerligen en fördel, men kan man vara 
vältränad även på det psykiska planet? Många studier har gjorts om 
ambulanspersonalens copingstrategier, men få har gjorts i Sverige. Studier 
gjorda utomlands har visat att några av de vanligaste copingstrategierna hos 
ambulanspersonal är socialt stöd, emotionell- och kognitivcoping. Denna 
studie har gjorts för att belysa relationen mellan socialt stöd och coping 
angående arbetsmiljöstressorer hos ambulanspersonal i Mellansverige. 
Författaren genomförde studien genom intervjuer av fyra kamratstödjare 
inom ambulansen. Resultatet visade att socialt stöd har en stor betydelse för 
ambulanspersonalen för att lägga upp copingstrategier i hanteringen av 
arbetsmiljöstressorer. Studien visar samma tendens hos ambulanspersonal 
utomlands. 

 
Key words: coping behaviour/strategies, ambulance personnel, peer support, 
defusing. 
 

 
Inledning 

 
Många studier har gjorts om ambulanspersonalens copingstrategier, men få har gjorts i 
Sverige. Personer som arbetar som ambulanspersonal utsätts dagligen för olika typer av 
extrema situationer. De vet aldrig riktigt vad som väntar dem när de kommer fram till platsen 
dit de blivit kallade och samtidigt måste de vara förberedda på allt. Det kan vara bilolyckor, 
eldsvådor, mord, självmord, självmordsförsök, våldtäkter, sjukdomar och drunkningsolyckor 
(Beaton, Murphy, Johnson, Pike, & Corneil, 1999; Jonsson & Segesten, 2004; Regehr, 
Goldberg, & Hughes, 2002). Listan kan göras lång. I alla dessa situationer räknar samhället 
med att den som kommer till undsättning ska klara av att arbeta under förhållanden som de 
själva inte klarar av, inte bara rent medicinskt utan också själva situationen i sig och allt vad 
den innebär (Miller, 1995). De utsätts regelbundet för våldsamma situationer i sitt arbete, 
situationer som en genomsnittsperson inte upplever någon gång under hela sitt liv (Regehr, 
2001; Regehr et al.). Blod, avslitna kroppsdelar, lik, förruttnelse, nödställda barn, stank, 
panikslagna människor, stress, skrik etcetera (Beaton et al.). Vad är det då som gör att dessa 
människor orkar gå vidare dag efter dag av extrema upplevelser? Hur gör de för att hantera 
alla känslor som väcks i de nödsituationer de ställs inför dagligen i sitt arbete? Ventilerar de 
sina känslor och i så fall hur? Eller håller de allt inom sig? 

För att på ett bra sätt fungera som ambulanspersonal, måste personen i fråga kunna hantera 
arbetsrelaterade stressorer, dessa inkluderar att ständigt utsättas för traumatiska händelser 
(Beaton et al., 1999). Enligt Beaton et al. har en del forskare varit tveksamma till att 
ambulanspersonal besitter några särskilda copingstrategier överhuvudtaget, medan andra tror 
att deras strategier bygger på erfarenheter och antal år inom yrket. Forskarna på det området 
är inte överens, bevisen för att en generell räddningspersonlighet skulle existera är begränsade 
(Wagner, 2005). Det råder dock ingen tvekan om att akutvårdsarbete kan leda till utmattning, 
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men observationer har visat att dessa människor överlever de traumatiska exponeringarna och 
stannar kvar i sitt yrke år efter år (Moran & Massam, 1997). Frågan är hur de orkar? 

Copingstrategier är det verktyg individer använder sig av, medvetet eller omedvetet, för att 
klara av livskriser eller stressande händelser/situationer i livet och för att åter kunna hitta 
tillbaka till ett hälsosamt tillstånd (Kowalski & Westen, 2005; Ogden, 2004). I den här studien 
har författaren valt att endast koncentrera sig på socialt stöd, kognitiv- och emotionellcoping. 
Socialt stöd innebär stöd hos andra personer i ens närhet (Kowalski & Westen). 
Emotionellcoping innebär enligt Ogden (2004) att individen försöker hantera känslor som 
framkallats av en stressande händelse. Detta kan göras på två olika sätt, antingen genom att 
förneka betydelsen av händelsen och istället försöka tänka på händelsen på ett positivt sätt 
eller att via beteendet hantera situationen såsom att tala med vänner om händelsen eller 
distrahera sig på annat sätt till exempel med hjälp av alkohol. Kognitivcoping innebär att 
individen medvetet tränger undan verkligheten såsom genom distansering eller försöker tänka 
mer rationellt kring situationen (McCarroll, Ursano, Wright, & Fullerton, 1993). 

Forskning som gjorts internationellt kring ambulanspersonalens copingstrategier har visat 
att humorn är en viktig del i arbetet (McCarroll et al., 1993; Miller, 1995; Moran & Massam, 
1997; Regehr et al., 2002; Rim, 1988). Rim menade att de fyra coping stilarna som ligger 
närmast humorn kan översättas till de motsvarande försvarsmekanismerna; bortträngning, 
förnekelse, sublimation och projektion, det vill säga emotionell coping. Inom akutvården kan 
omständigheterna vara både hemska och sorgliga och där kan humorn fylla sin funktion 
genom distansering och projektion. Regehr et al. fann att en del ambulanspersonal även talar 
om en medveten process av känslodistansering där man koncentrerar sig på att blockera ut 
patienten man arbetar med för att inte bli påverkad av dennes känslor. På samma sätt stängde 
man även av sina egna känslor. Likaväl som humorn nämns i tidigare forskning finns det även 
studier som visar på den speciella jargongen som ofta finns på ambulansstationer. Den kan 
komma till uttryck genom galghumor eller att personalen använder ett speciellt yrkesspråk, 
ofta med slang, när de talar med varandra (Jonsson & Segesten, 2004; Miller; Moran & 
Massam). Gruppens normer har stort inflytande på acceptansen av humorn och inom vården 
kan dessa normer åtföljas av implicita regler angående humorn (Moran & Massam), som att 
man till exempel inte skämtar i närheten av obehöriga. 

Humorn och jargongen på ambulansstationen och kollegorna emellan skapar sociala 
fördelar i arbetsgruppen (Moran & Massam, 1997). God stämning i arbetsgruppen är en bra 
grund att bygga kamratstöd på, då kamratstöd kräver att man har förtroende och tillit till 
varandra (Miller, 1995). Ambulanspersonalen spenderar många timmar på stationen mellan 
utryckningarna och tillbringar därför sin fritid tillsammans. De äter, tränar och sover 
tillsammans och på det sättet skapas en speciell gemenskap i arbetsgruppen (Beaton, Murphy, 
Pike, & Corneil, 1997). Alexander och Klein (2001) visade i sin undersökning att 
ambulanspersonal föredrar att tala med varandra om sina upplevelser och att de dessutom 
uppfattar den metoden som mycket användbar. I studien av Regehr et al. kom svaret från en 
av intervjupersonerna att ”en bra arbetspartner är 99 % av jobbet”. Författarna kom fram till 
slutsatsen att arbetskamraterna på ambulansstationen var till väldigt stor hjälp och de gav 
mycket stöd till varandra.  

Efter en stark upplevelse känner inblandade personer ofta ett behov av att tala om det som 
hänt för att på så sätt lätta på trycket inombords. Weaver (1995) använde sig av begreppet 
defusing i dessa sammanhang. Defusing innebär just att ”desarmera den emotionella bomben” 
individen kan bära inombords efter en stark upplevelse, att spontant och informellt prata av 
sig. Mycket forskning har visat på att socialt stöd hos arbetskollegor fungerar som en 
copingstrategi (Alexander & Klein, 2001; Beaton et al., 1997; Jonsson & Segesten, 2004; 
McCarroll et al., 1993; Moran, 1998; Regehr et al., 2002).  
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 Efter den informella och oorganiserade defusingen kommer nästa steg i processen att 
hantera känslor och intryck efter en stark upplevelse. Detta kan ske genom kamratstöd som är 
ett organiserat avlastningssamtal tillsammans med alla inblandade och leds av arbetskollegor 
utbildade för just detta. Kamratstödjarnas avlastningssamtal går inte så djupt in på tankar och 
känslor utan det hålls mer på ett faktaplan, där var och en av de inblandade redogör för sin 
upplevelse rent faktamässigt (Landstinget Sörmland, 2005).  
 Debriefing som är det sista steget i grupprocessen är ett ännu djupare samtal där man 
börjar med faktafasen och sedan går djupare in på tankar, reaktioner och känslor för att sedan 
avsluta med symptom-, normaliserings- och avslutningsfasen. Samtalet stannar i fasen för 
tankar, reaktioner och känslor så länge det finns ett behov hos de inblandade att tala om det. 
Symptomfasen tar upp och normaliserar de eventuella reaktionerna som kan följa efter en 
stark upplevelse. Syftet är att de inblandade ska känna att det är ok och normalt att reagera i 
efterhand (Dyregrov, 2003). 
 Som i alla andra yrken samlar ambulanspersonalen på sig erfarenheter som de ständigt bär 
med sig (Beaton et al., 1999). Forskningen är inte överens om i fall förvärvad erfarenhet gör 
det lättare att klara av starka upplevelser i arbetet (Alexander & Klein, 2001). 
 Under vissa uttryckningar kan en speciell koppling, en såkallad identifiering, uppstå 
mellan den eller de behövande och ambulanspersonalen, de kan bero på flera olika saker, men 
oftast sker det när det är barn inblandade (Beaton et al., 1999; McCarroll et al., 1993). 
Identifiering innebär att man som ambulanspersonal identifierar sig med offret, patienten eller 
dess anhöriga. Detta kan sedan leda till att ambulanspersonalen känner en emotionell koppling 
till de nyss nämnda och det i sin tur kan sedan leda till ökad stress efter uttryckningen (Regehr 
et al., 2002).  
 I denna studie jämför författaren sina resultat med annan forskning, både nationell och 
internationell, gjord på området om ambulanspersonal och dess copingstrategier. 
 

 

Syfte 
 
Den aktuella studien avsåg att belysa relationen mellan socialt stöd och coping angående 
arbetsmiljöstressorer hos ambulanspersonal i Mellansverige. Resultatet av denna 
undersökning kan sedan komma till nytta i utbildningssyfte för personer som utbildar sig till 
debriefinghandledare, kamratstödjare och/eller arbetsplatspsykologer inom just 
ambulanssjukvården i Sverige. Genom den begränsade kunskap som inhämtas från studien 
kan personalen som arbetar med handledning och debriefing få en djupare förståelse för vilka 
faktorer som kan vara av avgörande betydelse för mentalt välbefinnande hos ambulans- 
personalen.   

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Författaren valde att undersöka kamratstödjare inom ambulanssjukvården i Mellansverige. 
Sammanlagt deltog fyra personer i intervjuerna, tre män och en kvinna i åldrarna 30 – 60 år, 
alla var kamratstödjare och hade arbetat inom ambulansyrket mellan sex och 34 år. 
Deltagarna anmälde sig frivilligt till studien efter att ha mottagit författarens missivbrev. 
Ingen ersättning utgick till deltagarna. 
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Material 
 
Författaren skapade en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställning. Exempel på 
frågor: (a) ”När man går på ett arbetspass är man då mentalt förberedd på att det i stort sett 
kan hända vad som helst under den tiden?” (b) ”Efter en dag med speciella utryckningar kan 
man då släppa alla minnesbilder och sinnesintryck när man går hem för dagen?” (c) ”Vilken 
roll har kamratstödjarna?” Intervjun spelades in med hjälp av en kassettbandspelare och 
författaren förde egna anteckningar under intervjun. Allt material, det vill säga 
bandupptagningar, anteckningar och transkriberingar, förstördes när studien var avslutad.  
 

 

Procedur 
 
Arbetsledningen på en större ambulansstation i Mellansverige kontaktades via telefon och en 
kontakt skapades med en av kamratstödjarna. Denne hjälpte till med distribueringen av 
missivbrevet och var författarens kontaktperson genom hela intervjufasen. Missivbrevet 
skickades ut till samtliga ambulansstationer inom det aktuella landstinget. Målet var att 
intervjua mellan fem och tio personer, men endast fyra personer visade intresse att delta.  

Missivbrevet innehöll en kort presentation av författaren själv, bakgrunden till intresset för 
just ambulansvårdsyrket samt frågeställningen och syftet med undersökningen.  
Telefonnummer och e-postadress till författaren samt e-postadress till handledaren 
inkluderades. Brevet informerade även om att undersökningen var helt frivillig och att 
deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan och att svaren var anonyma och skulle 
behandlas konfidentiellt. Ett sista datum för intresseanmälan angavs.  

Kontakten med de intresserade skedde via e-post och telefon. Datum, plats och tid för 
intervju bestämdes gemensamt och alla intervjuer kom att ske på respektive ambulansstation i 
ett avskilt rum. Deltagarna var dock tvungna att ha sin komradio påslagen för eventuellt larm 
då de fortfarande var i tjänst när intervjuerna ägde rum.  

För att denna studie skulle genomföras etiskt korrekt valde författaren att intervjua 
deltagarna i egenskap av kamratstödjare, inte som privatpersoner.  

Innan intervjun startade informerades deltagaren återigen om att deltagandet var helt 
frivilligt och att han/hon när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Författaren 
informerade om deltagarens garanterade anonymitet och konfidentialitet. Intervjun 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide och hela intervjun spelades in på kassettband, 
deltagaren försäkrades om att detta kassettband skulle komma att förstöras efter att studien var 
avslutad. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Vid varje enskilt intervjutillfälle 
överlämnade författaren sitt visitkort med kontaktinformation. Deltagarna uppmanades att 
kontakta författaren om frågor uppstod. Alla intervjupersonerna var intresserade av att ta del 
av resultatet när studien var avslutad. 
 

 

Databearbetning  
 
Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet från bandupptagningarna och 
författaren läste igenom varje intervju ett flertal gånger. Därefter noterades likheter mellan de 
olika intervjuerna och likheterna skapade sedan olika kategorier. Dessa kategorier var: 
identifiering, jargong, ”ryggsäck”, defusing och kamratstöd. Dessa kategorier 
uppmärksammades av författaren då likheter påträffats i annan internationell forskning som 
omnämnts ovan i inledningen. Författaren har valt att genomgående kalla de svåra 
utryckssituationerna för starka upp- levelser då de upplevs olika från person till person.  



6 
 

Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna visade att alla intervjupersonerna upplevde utryckningar som var 
relaterade till barn i olika avseenden som det absolut värsta. Vid de utryckningar 
ambulanspersonalen kan relatera offret eller patienten med sig själv blir även det extra 
jobbigt, särskilt när barn är inblandade eller om det rör sig om en person i samma ålder som 
ambulanspersonalen. ”Om man hämtar någon i ens egen ålder som fått hjärtinfarkt börjar man 
tänka på sitt eget liv” (Person D). ”Vissa händelser berör ju mer än andra, som när det är barn 
inblandade till exempel. Har man egna barn blir det ju extra förstärkt, man är mer känslig för 
det” (Person C). Även var man arbetar kan ha en betydelse. ”Om man jobbar på en mindre ort 
och känner till de flesta som bor där, då får man en annan relation till körningen och arbetet” 
(Person C). 

Samtliga intervjupersoner talar om att erfarenheten inom arbetet hjälper en att ha en mental 
förberedelse för vad som kan tänkas hända under en arbetsdag. Ju längre tid i yrket, desto mer 
förberedd är man mentalt sett. Eller som två av intervjupersonerna uttryckte det: ju mer de är 
med om i sitt yrke, desto större ”ryggsäck” bär de på och dessa upplevelser är något 
ambulanspersonalen lever med och ser som erfarenheter. ”Vissa saker glömmer man aldrig... 
det finns kvar och det är något man lever med och mår inte dåligt av det… det finns kvar som 
en erfarenhet” (Person D). ”Vissa minnesbilder kan man aldrig släppa… de får man tyvärr 
bära med sig som en liten ryggsäck” (Person A). ”Ju äldre man är och ju mer man har jobbat 
desto större ryggsäck får man ju bära på” (Person B). Förutom minnesbilder stannar även 
sinnesintryck kvar i ”ryggsäcken” såsom ljud och lukter eller att man förknippar en adress 
med en viss händelse. Om man sen känner samma lukt till exempel kan en förnimmelse 
komma tillbaka av det man en gång upplevt. ”Även om du pratar av dig och bearbetar 
situationen i sig så sitter alltid bilder och lukter kvar” (Person A). 
 Begreppet macho kom på tal vid två av intervjuerna och att det varit tabu att tala om 
känslor eller att visa att man mådde dåligt över något som hänt. Samtliga intervjupersoner 
påpekade att ambulansyrket har varit mansdominerat tills för ca 10-15 år sedan då kvinnornas 
intåg i yrket ”mjukade upp” stämningen en aning, det blev ett ”öppnare klimat” och det 
ansågs som något positivt av de manliga intervjupersonerna. 
 Jargongen och stämningen på ambulansstationen nämndes av en av intervjupersonerna som 
ganska rå och tuff, men samtidigt hjärtlig. ”Folk har kommit in här och undrat vad det här är 
för ett dårhus såsom folk sitter och pratar” (Person B). Det skämtas en del på stationen för att 
hålla modet uppe, som en sorts säkerhet, för att ”… klara sig inom det här yrket” (Person B). 
Alla intervjupersonerna påpekade dock att det var betydligt råare på stationerna innan 
kvinnorna kom. I samband med jargongen nämnde en av intervjupersonerna även att vem som 
helst inte passar för ambulansyrket, man får inte vara blyg och tillbakadragen utan man måste 
vara lite ”halvknäpp” eller ”lite galen”. Just personlighetsdragen var något som alla fyra 
nämnde som något vikigt inom ambulansyrket. Förutom ett drag av ”galenskap” nämndes 
egenskaper såsom stabilt psyke, trygghet i sig själv, att vara social, vilja hjälpa andra 
människor, ha ett inre lugn, kunna hålla många bollar i luften, att tycka om människor. Tre av 
intervjupersonerna trodde inte att vem som helst kan jobba inom yrket, utan att det krävs 
något speciellt hos personen i fråga. 
 

 

Spontant kamratstöd  
 
Samtliga intervjupersoner är överens om att det för ca 15-30 år sedan inte pratades något om 
känslor på ambulansstationerna, var och en tog hand om sitt eget och när arbetsdagen var slut 
åkte man hem. Det var först när media började skriva om krishantering i samband med stora 
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olyckor som det blev ett aktuellt ämne även på ambulansstationerna, menar två 
intervjupersoner. Sedan dess har det kommit mer och mer av kamratstöd och debriefing, 
menar de. Under intervjuerna pratades det mycket om relationen mellan kollegorna och hur 
den ser ut. Att relationen mellan arbetskamraterna är speciell bekräftas särskilt av två av 
intervjupersonerna.”Ibland tillbringar man mer tid med kollegorna än med familjen” (Person 
C). ”Man åker ju långt och man sitter och pratar nästan mer med kollegorna än vad man gör 
med sin egen familj ibland” (Person B). Tre intervjupersoner poängterar att man arbetar tight i 
arbetslaget och att de i stort sett bor ihop. ”Ibland brukar jag säga ’Jag ska hem’ fast jag ska 
iväg och jobba”, kommenterade person B med ett skratt. ”Här är det så intimt, vi bor ju 
liksom ihop…” (Person D). 
 I bilen på vägen tillbaka efter en utryckning pratar kollegorna ofta med varandra om vad de 
just upplevt. Samtliga av de fyra intervjupersonerna talade om samtalet i bilen efter 
utryckning. ”Det bästa om man tycker att det är lite jobbigt är att prata med kompisen som 
man upplevt det med” (Person B). Ibland blir det långa sträckor tillsammans i bilen och då 
finns det mycket tid att prata om händelsen och ofta blir det personliga samtal som inte sällan 
leder till en vänskap, menar en av intervjupersonerna. ”Nästan 99 % funkar bäst om de två 
som varit inblandade pratar sinsemellan, sen brukar det vara bra” (Person B). Två 
intervjupersoner säger att det är lättare att prata med någon som vet vad yrket innebär än att 
sitta och prata med någon utifrån som personalen måste förklara ”självklara” saker för. ”I och 
med att alla jobbar på samma ställe och alla vet vad det handlar om, så är gruppen ett bra stöd 
i sig…” (Person A). En intervjuperson tar dock upp en nackdel av detta. Intervjupersonen 
menar att bara för att man jobbar på samma ställe och med samma uppgifter behöver det inte 
betyda att man upplever allt på samma sätt. Att man kanske har förutfattade meningar, att man 
tar för givet och skapar en egen bild som kanske inte alls överensstämmer med kollegans 
uppfattning av händelsen. 
 Alla intervjupersoner anser att soffan i dagrummet är en plats för spontant kamratstöd. Det 
är oftast där ambulanspersonalen sitter före, efter och mellan utryckningar. ”Det är väldigt 
mycket prat i dagrummet och det är mycket dagrumsanalys av händelsen, där folk ställer 
frågor och ger sin syn och man diskuterar det som varit jobbigt” (Person A). En 
intervjuperson påpekar dock att det man säger i soffan i dagrummet inte lyder under 
tystnadsplikten om man inte uttryckligen ber om det. En intervjuperson nämner att 
ambulanspersonalen av erfarenhet har lärt sig att diskutera och ställa frågor i dagrummet. ”I 
bilen eller i dagrummet diskuterar man sådana här jobbiga händelser och är det extremt 
jobbiga händelser så är det ju kamratstöd som gäller” (Person A).  
 
 
Avlastningssamtal med kamratstödjare 
 
Vid ett av intervjutillfällena gav en intervjuperson ett dokument till författaren som 
kamratstödjarna arbetar utifrån. Dokumentet innehöll vissa bestämda situationer då 
ambulansstationen måste erbjuda kamratstöd, situationer som kan anses skapa trauma eller 
oro hos de inblandande. Dock kan en anställd be om kamratstöd när som helst oavsett 
händelse, eftersom alla reagerar olika på olika saker. Här nedan följer en lista på kriterier som 
alltid föranleder kamratstöd enligt Kamratstödspolicyn punkt 4.1 (Ambulanssjukvården, 
Landstinget Sörmland, 2005). (a) Annan personal iakttagit behov av kamratstöd (b) barn svårt 
skadat, död eller döende (c) grotesk situation (d) hot och våldsituation (e) katastrofsituation 
(f) känd person (g) misslyckande i samband med insats (h) mord/självmord med starka 
sinnesintryck (i) nära identifikation med anhörig (j) närstående organisation inblandad (k) 
prioriteringssituation (l) riskfylld insats (m) skada/svår plötslig sjukdom på personal (n) starka 
anhörigreaktioner (o) trafikincident med egen personal (p) övrig händelse. 
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 Författaren har här sammanställt de fyra intervjupersonernas svar på frågan om hur 
kamratstödet är upplagt, då upplägget för avlastningssamtalen är detsamma på alla stationerna 
där intervjupersonerna arbetar. All information som här tas upp kring kamratstödet grundar 
sig på svaren från de fyra intervjupersonerna. Kamratstödjarna arbetar utifrån en mall tagen ur 
boken Psykologisk debriefing (2003) skriven av Dyregrov. Det finns alltid två kamratstödjare 
på varje ambulansstation, dessa är utbildade i både kamratstöd och debriefing. Att vara 
kamratstödjare är frivilligt och har man tagit sig an den uppgiften måste man räkna med att 
man kan bli inkallad närsomhelst under dygnet, till och med på semestern, dock inte om man 
är bortrest. Som kamratstödjare har man ständig jour. När någon av ovanstående situationer 
inträffar kallas kamratstödjarna in, om de inte redan är i tjänst. Om det är någon av 
kamratstödjarna som själv är med om situationen kallas kamratstödjare in från närliggande 
ambulansstation i samma län. Personalen som var med om situationen tas ur tjänst och deras 
bil tas ur trafik, ledningen sätter in ersättande personal. De erbjuds därefter att stanna kvar på 
stationen ett par timmar för att inte behöva gå hem med eventuella tankar och känslor som 
kan uppstå efter en stark upplevelse. Kamratstödjarna förbereder kaffe och smörgås till de 
inblandade medan de kanske tar en dusch och byter om eller sitter i bastun ett tag, allt för att 
slappna av. Efter det sätter sig kamratstödjarna tillsammans med de inblandade i ett avskilt 
rum i ca en timme. Mobiler hålls avstängda och eventuella toalettbesök ska vara avklarade 
innan. Tystnadsplikt gäller för samtliga i rummet. ”Det som sägs i rummet stannar där” 
(Person D). 
 Avlastningssamtalet som sker direkt i samband med en stark upplevelse håller sig i en 
faktafas vilket betyder att man inte går in djupare för att bearbeta känslor utan man håller sig 
till vad som faktiskt hände. Var och en redogör för sin egen upplevelse av situationen, hur 
man handlade och varför. Intervjupersonerna liknade faktafasen vid att pusselbitarna läggs på 
plats tillsammans med de inblandade och det ger en helhetsbild av vad som hände. 
Anledningen till att samtalet inte går djupare känslomässigt beror på att de inblandade inte 
hunnit bearbeta händelsen än, detta görs vid ett eventuellt debriefingsamtal 72 timmar senare. 
 Viktigt under avlastningssamtalet är att kamratstödjarna förbereder de inblandade på att 
tankar och starka känslor kan komma i efterhand och att det är helt normalt. Att det är ok och 
att alla känner likadant. Broschyrer om stressrelaterade symptom delas ut i slutet av varje 
avlastningssamtal. Efter avslutat avlastningssamtal får de inblandade åka hem om de så vill.  
Skulle det sedan bli aktuellt med debriefing så sker det på de inblandades initiativ, de får 
själva säga till om de vill följa upp med fler samtal efter det, så gott som, obligatoriska 
avlastningssamtalet. Uppföljning på avlastningssamtalet sker ibland spontant av 
kamratstödjarna i form av telefonsamtal eller ”snack i korridoren” för att se hur personen i 
fråga mår, men det finns inget skrivet om att en uppföljning ska göras. 
 Kamratstödjandet uppfattas som något positivt hos kollegorna, anser alla 
intervjupersonerna. De tror att majoriteten uppskattar deras insatser som kamratstödjare, 
siffror som 90-95 % nämns av en av intervjupersonerna. I början var det svårt att få med alla 
och få dem att förstå att det var någonting som skulle göra dem gott, menar alla fyra.  
Motståndet och skepsisen visade sig i kommentarer som ”Jaha, ska vi sitta och kramas i en 
ring?” (Person A) eller ”Ska vi ha plyschpyjamas på oss då?” (Person A). Man förlöjligade 
kamratstödet och två av intervjupersonerna tror att det kan bero på den machokultur som 
tidigare funnits inom yrket. Det händer fortfarande att några av de äldre tackar nej till 
kamratstöd, enligt en intervjuperson. En del anser sig klara av situationen på egen hand och då 
är det viktigt att det respekteras. Det är frivilligt att delta i avlastningssamtalen som hålls av 
kamratstödjarna.  
 Kollegorna ställer upp för varandra, menar alla fyra. Det är inte alltid alla känner för att gå 
på ett avlastningssamtal, men oftast ställer man upp för dem som är i behov av det. Man deltar 
för att visa stöd och ge sin bild av händelsen, allt för att hjälpa varandra genom den svåra 
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händelsen. ”Man lyssnar ju alltid på den andres problem och det är ju dock ens kollega och 
det är kanske den personen jag ska jobba med imorgon, som sitter bakom ratten exempelvis” 
(Person A). 
 
 

Diskussion 
 

Frågorna ställdes till intervjupersonerna i egenskap av kamratstödjare och inte i egenskap av 
egen person, detta för att undvika eventuella övertramp av de etiska reglerna i kvalitativ 
forskning. På grund av det låga antalet intervjupersoner valde författaren att utelämna kön i 
resultat och diskussion, detta för att värna om intervjupersonernas anonymitet. Författaren 
valde att nöja sig med fyra intervjupersoner då intervjuerna var genomförda, detta eftersom 
materialet redan då var mättat. Intervjupersonerna uppgav i stort samma svar på samtliga 
frågor. Istället lägger författaren större vikt vid att jämföra resultatet med liknande 
internationella studier. Tolkningen av intervjuerna har en teoretisk inriktning mot det 
kognitiva och emotionella perspektivet. 
 Frågorna i intervjumallen var huvudsakligen riktade mot debriefing, det framgick dock 
snart genom intervjuerna att debriefing inte tillhörde vardagen på samma sätt som författaren 
hade förväntat sig. Intervjuerna kom istället att handla om kamratstöd som sker genom ett 
avlastningssamtal i samband med den starka upplevelsen. Eventuell debriefing hålls ca 72 
timmar efter händelsen. Författaren har dock valt att inte gå in på debriefing i den här studien 
då den metoden endast används i samband med större allvarliga händelser, vilket enligt 
intervjupersonerna inte sker speciellt ofta. 
 Alla intervjupersoner var överens om att livet på en ambulansstation grundar sig på 
förtroende kollegor emellan. Ambulanspersonalen måste kunna lita på varandra både 
yrkesmässigt och privat, då andra människors liv ständigt ligger i deras händer. Det är inte 
konstigt att det uppstår en viss stämning på en sådan arbetsplats där man äter, sover och bor 
tillsammans under korta perioder. Det blir en ”vi-känsla” i arbetsgruppen och en av 
intervjupersonerna uttryckte arbetsplatsen som ett andra hem. Trots den hårda verklighet som 
de dagligen utsätts för måste personalen hålla modet uppe och ständigt vara beredda på vad 
som komma skall.  
 ”Tjusningen med jobbet” (Person C), tyckte en intervjuperson, att inte veta vad som väntar 
här näst. Det finns anekdotiskt bevis i en engelsk studie som föreslår att ambulanspersonal 
skaffar sig en hel del tillfredställelse genom att syssla med potentiellt traumatiska händelser, 
även om många skulle tveka att berätta att de njuter av dem. Dessa traumatiska händelser är 
ändå anledningen till att de tog jobbet som ambulanspersonal och att de är de mest 
tillfredställande elementen i arbetet (Bennett et al., 2005). 
 Men hur gör man då för att hantera starka upplevelser som en del i sitt arbete? De fyra 
intervjupersonerna var ofta rörande överens.  
 

 

Jargongen 
 

På ambulansstationen lättas stämningen ofta upp med hjälp av skämt och en lite råare jargong 
samt att arbetskamraterna delar med sig av sina upplevelser från dagen som gått. Humorn och 
skämten ses som en copingstrategi för att klara av situationer då känslorna blir för starka. Det 
är lättare att skämta om sådant som är svårt, än att ta det till sig. Författaren tolkar detta i 
likhet med Rim (1988) som en sorts distansering till verkligheten, medvetet eller omedvetet. 
Distansering ger uttryck för emotionellcoping (Rim).  
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 På ambulansstationen kan det ibland finnas en viss ”macho-atmosfär” som gör att de inte 
kan dela med sig av sin verkliga oro och rädsla (Regehr et al., 2002), detta bekräftades i alla 
intervjuerna, men ansågs vara mer vanligt för 10-15 år sedan då ambulansyrket var mer 
mansdominerat. Samtliga intervjupersonerna menar även att jargongen var råare på den tiden. 
Enligt Moran (1998) har den stereotypa machokulturen inom ambulansyrket bytts ut mot en 
mer sårbar bild av ambulanspersonalen. Detta stämmer överens med resultaten ovan där tre av 
fyra nämner att kvinnornas inträde i ambulansyrket har givit en lugnande effekt på den annars 
ganska hårda och råa atmosfären på stationen. 

 
 

Ryggsäck full med erfarenheter 
 

Ordet ”ryggsäck” dök upp i två av intervjuerna, men innebörden av uttrycket nämndes i alla 
intervjuerna. Det vill säga den yrkeserfarenhet man bär på. Intervjupersonerna som talade om 
ryggsäcken med erfarenheter menade att de ständigt bär den och att den dagligen fylls på med 
nytt innehåll. En av dem uttryckte det som att ju fler år man har i yrket desto större ryggsäck 
har man att bära på. Ryggsäcken nämns i sammanhanget av svåra upplevelser, det var ingen 
som sa att det lagrades positiva erfarenheter i ryggsäcken. Det handlar om minnesbilder från 
olycksplatser, om ljud och lukter som förknippas med en speciell utryckning. Allt detta 
stannar kvar i ryggsäcken och gör sig påmint då och då, enligt tre av intervjupersonerna. 
Samtliga intervjupersoner menade att erfarenheterna underlättade för dem i arbetet, gamla 
erfarenheter kunde kopplas ihop med nya. Tre av intervjupersonerna tyckte att de hade hjälp 
av erfarenheter även på väg till nya larm då de inte riktigt vet vad som väntar dem, de menade 
att de med hjälp av tidigare erfarenheter kunde förbereda sig mentalt inför utryckningen. 
Författaren tolkar svaren som att alla intervjupersonerna såg tidigare erfarenheter som något 
positivt som dagligen hjälpte dem i arbetet. Alexander och Klein (2001) ifrågasätter detta. I 
sin studie gjord i Skottland menar de, att antagandet, att tidigare erfarenheter skulle göra 
arbetet lättare, utmanas. I deras studie angav 12 % av intervjupersonerna att tidigare 
erfarenheter av liknande situationer inte underlättat deras förmåga hantera svåra upplevelser. 
Studien visar även att 10 % av dem som till en början känt sig hjälpta av tidigare erfarenheter, 
kände senare att erfarenheterna till slut gjorde nya händelser svårare att hantera.  
 
 
Identifiering 
 

Identifiering med offer och patienter anses som ofrånkomligt då intervjupersonerna ibland 
behandlar personer i sin egen ålder, i sitt bostadsområde, personer de kanske har en relation 
till eller känner igen sen tidigare. Starkast blir identifieringen då det handlar om barn, särskilt 
om ambulanspersonalen själv har barn, detta eftersom de kan identifiera sig med föräldrarna. 
Alla fyra intervjupersonerna kommenterar att de jobbigaste utryckningarna är dem som 
involverar barn på ett eller annat sätt eller extremt starka upplevelser såsom självmord framför 
tåg. Ett sätt att komma undan identifieringen är att fly in i det medicinska och visualisera 
arbetet man ska göra för att på så sätt avskärma sig från omgivningen som ofta är fylld med 
ångest och hysteri (Regehr et al., 2002). En av intervjupersonerna bekräftar detta genom att 
berätta hur patienten objektifieras, ett objekt som ska tas om hand. Patienten blir inte en 
person förrän man talar med honom/henne när man kommit in i ambulansen och är på väg till 
sjukhuset. Det ses som en kognitiv copingstrategi att ta sig an händelsen utifrån en teknisk 
synvinkel då personalen samtidigt försöker se det som ett lärotillfälle (Regehr et al.). Annan 
forskning berättar om ambulanspersonal som använder sig av en mental sköld mellan sig själv 
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och patienten för att kunna koncentrera sig på arbetet som ska utföras och inte bli distraherad 
av alla intryck runt omkring (Jonsson & Segesten, 2004). 
 

 

Defusing – spontant kamratstöd 
 
Defusing innebär ett urladdande samtal direkt efter händelsen. Weaver (1995) uttrycker det 
som ett samtal där man ”tar bort stubinen från bomben” det vill säga att man avväpnar 
situationen. Det är ett tillfälle de inblandade ges chansen att prata av sig och ventilera sina 
minnen och stressorer i en stöttande atmosfär. Defusing sker oftast informellt och spontant, 
precis såsom alla intervjupersonerna förklarade det spontana kamratstödet i dagrummet eller i 
bilen, och den ses ofta som en upptakt till det riktiga avlastnings- och/eller debriefingsamtalet 
som följer senare. Författaren nämnde begreppet defusing under intervjuerna i samband med 
att det spontana kamratstödet togs upp, men ingen av intervjupersonerna hade hört talas om 
begreppet tidigare. Författaren drar dock ett likhetstecken mellan just defusing och det 
spontana kamratstödet. 
 

 

Kamratstöd 
 

Ambulansstationerna i studien arbetar efter Kamratstödspolicyn punkt 4.1 som har bestämda 
kriterier som föranleder kamratstöd och avlastningssamtal. Regehr et al. (2002) poängterar att 
det inte alltid är de händelser som organisationen ser som svåra som uppfattas som svåra av 
de anställda. De kan även vara andra händelser som har stor effekt på den enskilda individen, 
det är därför viktigt att man som arbetsledare känner av stämningen i personalgruppen. Det 
kan vara såsom en av de intervjuade sa: ”Det behöver inte vara det otäcka med mycket blod 
eller en avsliten arm, utan det kan vara en anhörig som står och skriker en i örat ’Gör 
någonting, gör någonting!!’ eller att man blir fellarmad och man kommer försent…” (Person 
D). Att ta om hand om andras sorg kan upplevas som traumatiskt för ambulanspersonalen 
(Regehr et al.). Återigen nämns dock händelser som på något sätt inkluderar barn som det 
absolut värsta utryckningarna. Alla intervjupersonerna är eniga om att detta gäller för all 
ambulanspersonal. Annan forskning gjord inom ambulansyrket bekräftar samma sak (Beaton 
et al., 1999; McCarroll et al., 1993; Regehr et al.). 
 Avlastningssamtalet med kamratstödjarna är inte obligatoriskt, var och en har rätt att tacka 
nej. Däremot måste kamratstödjarna erbjuda sin hjälp när något av kriterierna för kamratstöd 
blivit uppfyllt under en utryckning. Tre av intervjupersonerna tycker att kollegerna på 
respektive station ställer upp för varandra och medverkar på avlastningssamtalen, ibland mer 
för sin kollegas skull än sin egen. Total tystnadsplikt råder efter ett avlastningssamtal och alla 
intervjupersonerna är överens om att det fungerar bra och att förtroendet hålls. Efter en 
utryckning med starka upplevelser tas personalen ur tjänst. Kamratstödjarna kallas in och tar 
hand om situationen och ser till att de inblandade får koppla av en stund innan de samlas för 
ett avlastningssamtal. Efter avlastningssamtalet får personalen ledigt resten av passet om de så 
önskar. Forskning visar att beroende på händelsens natur varierar återhämtningstiden för 
ambulanspersonalen samt hur lång tid personalen får innan de blir tvungna att handskas med 
ännu en stark upplevelse. Vikten av tid för återhämtning betonas i samband med 
varaktigheten av eventuella post- traumatiska reaktioner (Alexander & Klein, 2001). 

Förlöjligande av kamratstöd var något som samtliga intervjupersoner hade upplevt under 
uppstarten av kamratstödsverksamheten. Kollegorna kunde till exempel komma med gliringar 
eller ironiska skämt om hur man satt tillsammans i en ring införda plyschkläder och pratade 
känslor. Två av intervjupersonerna trodde att det berodde på den tidigare machokulturen som 
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rått på ambulansstationerna, att man minsann skulle klara sig själv och inte behövde prata 
med någon annan om sina upplevelser. Författaren tolkar förlöjligandet som okunskap och 
rädsla för förändringar och nya idéer. I en studie av McCarroll et al. (1993) visade det sig att 
många i utryckningspersonalen, efter en stark upplevelse, ansåg deltagande i 
avlastningssamtal som något oacceptabelt i rädslan av att bli förlöjligade av sina medarbetare. 
I en annan studie av utryckningspersonal genomförd av Miller (1995) framkom det att 
ambulanspersonalen såg avlastningssamtal som någon form av förnedrande hjärntvätt där man 
skulle ligga på soffan och gråta över sin barndom. Samma studie visade på uppfattningen om 
att den som är i behov av avlastningssamtal är svag, feg och saknar förmågan att genomföra 
sitt arbete. Då Millers studie har dryga 10 år på nacken visar skrivande författarens studie att 
utvecklingen har gått framåt och kamratstödet och avlastningssamtalen blivit mer accepterade 
sen 1995, i vart fall när det gäller Sverige. Det framkom i intervjuerna att inställningen till 
kamratstödet förändrades så fort kollegorna märkte att det gjorde dem gott att ha dessa samtal. 
Nu uppfattas kamratstödet som något väldigt positivt bland kollegorna enligt alla fyra 
intervjupersonerna.  
 
 
Konklusion  
 
Resultatet visar att socialt stöd har en stor betydelse för ambulanspersonalen för att lägga upp 
copingstrategier i hanteringen av arbetsmiljöstressorer. Socialt stöd tar sig form i både det 
spontana kamratstödet, den så kallade defusingen, och i det organiserade kamratstödet. 
Resultatet visar även att det är viktigt att ambulanspersonalen har någon att tala med i 
anslutning till en svår upplevelse, för att slippa ta med sig tankar och känslor hem. 
Jämförelserna i studien visar samma tendens hos ambulanspersonal utomlands, förutom i en 
studie av McCarroll et al. (1993) som visade på att utryckningspersonalen såg 
avlastningssamtal som förnedrande hjärntvätt. 
 Resultatet av den aktuella studien, som visade på att kamratstöd har en stor och viktig del i 
ambulanspersonalens sätt att handskas och hantera svåra upplevelser, kan komma till nytta i 
situationer där ambulanspersonalens hälsa kommer på tal. I utbildnings- och 
återkopplingssyfte för nya som gamla kamratstödjare, där de kan få svart på vitt att deras 
insats är viktig för arbetskollegorna och att deras arbete uppskattas och gör nytta i 
arbetsgruppen.  

Författaren upplever att studiens syfte uppfylldes, men anser att det skulle vara mer 
informativt att intervjua ambulanspersonalen om deras egna upplevelser och erfarenheter, 
men på grund av de etiska principerna är det väldigt svårt att genomföra en sådan studie på C-
uppsatsnivå.  
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