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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken typ av emotionellt arbete 

yrkesverksamma specialistutbildade ambulanssjuksköterskor utför i sitt arbete och 

hur detta står i relation till brist på återkoppling. För att undersöka detta utfördes 

kvalitativa intervjuer med sex ambulanssjuksköterskor. Den insamlade empirin 

analyserades sedan utifrån teorier samt tidigare forskning inom emotionssociologi 

och även tidigare forskning rörande ambulanspersonal och återkoppling. Resultatet 

för det emotionella arbetet visar på tre områden som är särskilt framträdande; 

hanteringen av egna och andras känslor i det dagliga arbetet; situationer som bryter 

mot mönstret; och strategin att distansera sig från arbetet för att orka med de ibland 

mycket känslomässigt påfrestande situationerna som uppkommer. Resultatet visar 

vidare att ambulanssjuksköterskornas främsta skäl till önskan om återkoppling, i 

denna studie uppdelad i medicinsk och känslomässig återkoppling, är att hela tiden 

ha högsta möjliga kompetens. Den medicinska återkopplingen ses som mest viktig 

vid de situationer där symptom och sjukdomsbild varit diffusa. De emotionella 

konsekvenserna gällande återkoppling kan ses som indirekta: bristen på medicinsk 

återkoppling skapar känslor av frustration och osäkerhet. Främsta skälet till 

bristande återkoppling är patientsekretessen. Studien visar att 

ambulanssjuksköterskorna har strategier för att kompensera för den bristande 

återkopplingen, dessa strategier är dock inte inbyggda i deras arbete. Ett sätt att 

hantera den bristande medicinska återkopplingen är att prata med sina kollegor och 

på så sätt utbyta erfarenheter och även bearbeta den känslomässiga delen av 

arbetet. Studien ska ses som explorativ, och författarna vill uppmana till framtida 

studier inom området återkoppling.  
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Inledning 

//… och så kommer man till sjukhuset och så lämnar man av… men, där slutar det för 

oss, och vi får egentligen ingen feedback på det man gjorde… var det bra eller dåligt? 

Hur gick det för patienten?  

 

I många arbeten kan bristande uppföljning och återkoppling på utfört arbete vara ett problem, 

kanske för motivationen eller för utveckling av verksamheten. Självklart får detta olika 

konsekvenser beroende på hur arbetet är organiserat, vilken typ av arbetsbelastning det är 

samt arbetets karaktär. Inom yrken som innebär mycket kontakt med människor finns det i 

arbetet en utmaning i att hantera sina egna och andras känslor. Kanske i synnerhet inom 

vården där det finns ytterligare en dimension då arbetet kan innebära kontakt med liv och död. 

I ambulanssjukvården, s.k. prehospital vård, sker behandling och vård ofta utifrån 

knapphändig information om patientens situation och historia. Efter vård och transport till 

sjukhus lämnas patienten över till vårdpersonalen på plats. På grund av bland annat 

patientsekretess finns det för ambulanspersonalen mycket små möjligheter att få veta hur det 

gått för patienten efter den utförda insatsen.  

  Ambulanssjuksköterskans arbete innehåller ständiga ansikte-mot-ansikte 

situationer, och interaktion med patienter, anhöriga och personal inom vård och säkerhet samt 

kollegor. Deras arbete inbegriper i många fall emotionellt arbete, såsom att lugna patienter 

och trösta anhöriga. De ibland mycket känslosamma möten som uppstår i 

ambulanssjuksköterskans arbete lade grunden för vår studie om känsloarbete. Att engagera 

sig, med både sina känslor och sin kompetens, och sedan lämna situationen bakom sig utan att 

veta utgången tror vi är en stor utmaning för de som arbetar inom ambulanssjukvården. En 

knapphändig forskning, både svensk och internationell, kring hur bristen på återkoppling 

kring patientens tillstånd kan påverka ambulanspersonalen på lång sikt, gjorde att intresset att 

även undersöka fenomenet återkoppling växte fram. 
  Tidigare var den generella uppfattningen att ambulanspersonal skulle lasta in och 

köra patienter till sjukhuset, där de sedan skulle få den nödvändiga vården (Suserud, 2005). 

Men det har skett stora förändringar under de senaste åren, då mer och mer kompetens flyttats 

ut i den prehospitala vården. Nu ser man istället ambulansen som den första delen i 

vårdkedjan, där det finns möjligheter till ett mer avancerat omhändertagande än förut. Sedan 
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2005 finns det ett krav från Socialstyrelsen att minst en av de två som arbetar i en ambulans 

ska vara grundutbildad, alltså legitimerad sjuksköterska (Suserud, 2005). Begreppet 

ambulanspersonal innefattar också ambulanssjukvårdare, som är utbildade undersköterskor 

med en påbyggnadsutbildning inom akutsjukvård.  

  SOS-centralen i Stockholm handlägger cirka 200 000 ambulansärenden i staden 

varje år. Av dessa bedöms ungefär en fjärdedel vara akuta fall, det som benämns som Prio 1 

(SOS Alarm, 2011). Ambulanspersonal arbetar även med mindre akuta fall, samt transporter 

av patienter mellan vårdinrättningar eller liknande.  

  Ambulanssjuksköterskor behöver i dagsläget en mycket bred kunskapsbas för att 

kunna möta fältet och för att kunna ge optimal vård. De behöver vara självständiga och kunna 

lita på sin erfarenhet då de ibland är de enda på plats med det medicinska ansvaret (Suserud, 

2005).  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken typ av känsloarbete yrkesverksamma 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor möter i sitt arbete och hur detta står i relation till 

den återkoppling de får. Vår hypotes är att brist på återkoppling leder till svårigheter att 

bearbeta den känslomässiga delen av arbetet. 

 

I denna uppsats önskar vi finna svar på följande frågeställningar: 

 

·        Vilka former av känsloarbete utför ambulanssjuksköterskan i sitt arbete?  

·        Hur ser ambulanssjuksköterskornas möjlighet till återkoppling ut och vad har 

återkoppling för betydelse för hantering och bearbetning av den känslomässiga delen av 

arbetet?  

Teori  

I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för analysen av den empiri som 

uppsatsen baserats på. Avsnittet inleds med en generell presentation av fältet efterföljt av en 
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genomgång av teoretiska ingångar i analysen. Avsnittet avslutas med en begreppsdiskussion 

där vi redogör för hur vi använder begreppen återkoppling och bearbetning i uppsatsen.  

Emotioner och emotionssociologi 

Emotion används inom emotionssociologin ofta synonymt med ordet känsla (Starrin et al., 

2008). Känsla är dock ett vardagligt och bredare begrepp. Emotion är ett flerdimensionellt 

begrepp som kan studeras ur en mängd olika utgångspunkter, till exempel med fokus på 

fysiologiska uttryck, eller på hur män och kvinnor förväntas uppleva och uttrycka emotioner 

på olika sätt. Inom sociologin handlar intresset för känslor om att belysa sociala aspekter av 

känslor. Intresset för känslor och emotioner inom den sociologiska forskningen har ökat 

avsevärt de senaste decennierna (Starrin et al., 2008), och fältet är brett. Tidiga sociologer 

som Durkheim och Marx intresserade sig för emotioner, men ämnet förde sedan en tynande 

tillvaro (Starrin et al., 2008). Ämnet emotionssociologi har dock exploderat de senaste åren 

och allt fler inser användbarheten för att förstå samhälleliga skeenden. Wettergren (2005) 

menar att emotionssociologin kan ses som en återupprättning av en förlorad länk mellan 

förnuft och känsla och att handlingar alltid har aspekter av både emotioner och rationalitet 

(Wettergren, 2005). En av förgrundsgestalterna i den moderna emotionssociologin är Arlie 

Russel Hochschild (Starrin et al., 2008), som bland annat har studerat emotionellt arbete hos 

flygvärdinnor och indrivare (Hochschild, 2003[1983]).  

Emotioner, arbete och regler  

Arlie Russel Hochschild gav 1983 ut boken The Managed Heart, vilket kom att bli en 

epokgörande bok inom emotionssociologin (Dahlgren & Starrin, 2004). Hochschild menar att 

emotioners betydelser skapas socialt och menar att det finns en koppling mellan hur en 

individ upplever känslor och hur samhället i stort ser på känslor. Det finns således sociala 

regler som guidar oss kring hur känslor ska uttryckas och hur vi ska känna i olika situationer 

och dessa sammantagna är den social struktur som finns kring känslouttryck (Hochschild 

1979; 2003[1983]).  

 
Acts of emotion management are not simply private acts; they are used in exchanges 

under the guidance of feeling rules. Through them, we tell what is ”due” in each 

relation, each role. In interaction we pay, overpay, underpay, play with paying, 

acknowledge our dues, pretend to pay, or acknowledge what is emotionally due another 

person. (Hochschild, 2003[1983]: 18) 
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Hochschild beskriver både känsloregler som är generella och gäller i alla sammanhang, 

sådana som går att koppla mer specifikt till olika fält eller professioner. Vi förstår vad 

känsloregler innebär genom hur andra reagerar på vårt uppvisande av känslor. Det finns ett 

tydligt rätt och fel vad gäller känslor vilket visar på att sociala konventioner och social 

kontroll är aktiva i uppehållandet av känsloregler (Hochschild, 1979).   

Hochschild definierar emotionellt arbete som; “…management of feeling to create a 

publicly observable facial and bodily display” (Hochschild, 2003[1983]: 7). Vilket betyder att 

vi genom kontroll av känslor och känslouttryck kan framkalla specifika känslor hos 

motparten. Detta arbete med att kontrollera känslorna således blir det emotionella arbetet.  

 Varje professionell disciplin har sina egna specifika känsloregler som är kopplade 

till målet för verksamheten (Bolton, 2005). De som verkar inom disciplinen eller fältet 

accepterar dessa regler som en naturlig del i arbetet. De professionella känsloreglerna 

internaliseras ofta villigt då det är ett sätt att möta kolleger och patienters krav och bild av 

professionellt agerande. Bolton menar att många yrkesutövande beskriver den professionella 

rollen som en mask som de känner ett behov att upprätthålla vilket är ett hårt emotionellt 

arbete (Bolton, 2005). Denna emotionella hantering är den typ av arbete som krävs för att 

klara av känsloregler (Hochschild, 1979).  

När våra känslor inte överensstämmer med känsloregler eller uttrycksregler 

uppstår en spricka som vi måste hantera. Emotionell dissonans handlar om denna skillnad 

mellan vad man känner och vilken känsla man visar upp (Hochschild, 2003[1983]). För att 

hantera denna diskrepans kan man använda teknikerna ytligt eller djupt agerande. Ytligt 

agerande, så kallad surface-acting, är ett påklistrat och spelat känsloläge där man låtsas känna 

de för tillfället ”rätta” känslorna. Djupt agerande, så kallad deep-acting, innebär att man 

arbetar med sina inre känslor och försöker förändra dem så att de passar situationen. Man 

känner det som faktiskt bör kännas (Hochschild, 2003[1983]: Olsson, 2008). Olsson (2008) 

menar att den emotionella kulturen på arbetsplatsen kan underlätta vid hantering av en 

situation av emotionell dissonans. Genom en stark gemenskap mellan kolleger kan man få det 

stöd som behövs för att överbygga den emotionella dissonans som kan uppstå (Olsson, 2008). 

Berger & Luckmann (1998) menar att känsloyttringar kan förstås och skapa mening även 

utanför de situationer de sker i. Förståelsen blir möjlig genom språket, eftersom språket kan 

nå över gränser för här och nu. Detta bygger broar mellan verkligheter och skapar en 

förståelig helhet. Därmed kan känslan av parallella världar bli möjlig då varje socialiserad 
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individ vet att världen ska hänga ihop och därmed försöker få den att göra det genom att 

använda den kunskap som finns till hands (Berger & Luckmann, 1998). 

 Förutom emotionellt arbete (emotional management) beskriver Hochschild 

(2003[1983]) också emotionellt lönearbete (emotional labor). 

 

Emotional labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward 

countenance that produces the proper state of mind in others (like being cared for in a 

convivial and safe place). (Hochschild, 2003[1983]: 7) 

 

Man kan beskriva det som att arbetsgivaren köper den anställdes emotionella uttryck och den 

anställde måste använda sina känslouttryck för att utföra sitt arbete (Hochschild, 2003[1983]). 

Hochschild beskriver möjliga typer av kostnader det emotionella lönearbete kan orsaka den 

som utför det. Att vara alltför närvarande i sin yrkesroll kan leda till att man blir utbränd, om 

man däremot distanserar sig från sitt arbete för att slippa det emotionella lönearbetet kan man 

antingen få skuldkänslor för detta eller bli cynisk. Hochschild menar att problemet ligger i att 

balansera närvaron av sitt ”själv” i yrkesrollen på ett sådant sätt att stressen som själva 

yrkesrollen orsakar ”självet” blir så liten som möjligt. Ju mindre egen kontroll över mötet 

med kunden/klienten/patienten den anställde har desto större är risken att drabbas av någon av 

dessa kostnader (Hochschild, 2003[1983]). Vårdarbete medför en ”kostnad” för den som utför 

det då det påverkar den anställde både psykiskt och fysiskt. Kostnaden blir tiden och energin 

det tar att bearbeta känslorna efter de situationer som i många fall är påfrestande inom 

vårdyrket (Smith 1992, Larsson & Yao 2005).  

Det finns de forskare som definierar emotionellt arbete och emotionellt lönearbete 

på ett annat sätt än Hochschild gör. Pugliesi (1999) menar att Hochschilds distinktion mellan 

emotionellt lönearbete och annat emotionellt arbete (Hochschild, 2003[1983]) är snäv och 

problematisk. Pugliesis (1999) vidareutvecklade definition är att det finns två olika former av 

emotionell hantering i arbetet. Dessa består av att hantera de egna känslorna men även att 

hantera andras känslor. Det emotionella arbete som krävs i form av att hantera sociala 

relationer på arbetsplatsen är det som ställer högst krav på den anställde (Pugliesi, 1999; 

Lindgren & Olsson, 2008; Olsson, 2008). Även Bolton (2003) vill utöka Hochschilds snäva 

uppdelning och menar att emotionell hantering på arbetsplatsen även innehåller aspekter av 

det privata och samhälleliga, och att det privata även påverkas av det som sker på 

arbetsplatsen. De har en växelverkan som Bolton menar att Hochschild inte uppmärksammar 

(Bolton, 2003; se även Olsson 2008: 33). I denna uppsats används Hochschilds (1979; 

2003[1983]) definitioner men vi har uppmärksammat att det finns vidareutvecklade teorier 

kring emotionellt arbete och emotionellt lönearbete.  
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Begreppsdiskussion 

Återkoppling har olika betydelser inom olika discipliner. I denna uppsats använder vi oss av 

en definition av återkoppling som används inom beteendevetenskap. Återkoppling är den 

återverkan som en del av ett systems effekter har på själva grundsystemet (se Feedback 

Egidius, 2008: 201). Värdet av återkoppling kommer av de effekter det ger på 

grundhandlingen. Människor som arbetar inom yrken med stor klientkontakt är mycket 

beroende av återkoppling och brist på detta kan leda till stress och vantrivsel. Inom den 

arbetspsykologiska forskningen har återkoppling uppmärksammats som centralt för lärandet. 

Konstruktiv kritik skapar motivation hos individen medan negativ kritik kan leda till motvilja 

till vidare lärande (Egidius, 2008: 201).  

Bearbetning handlar om att vid upprepade tillfällen gå igenom och prata om en 

känslomässigt stark upplevelse. När detta har upprepats så många gånger att tankar på 

händelsen inte längre väcker starka känslor har en bearbetning skett (se Genomarbetning 

Egidius, 2008: 245 ).  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den tidigare forskning vi funnit inom området för 

denna studie. Avsnittet inleds med en text om emotionellt arbete inom sjukvården, och 

fortsätter sedan med ett stycke om ambulanspersonal samt återkoppling inom akutsjukvården.  

Emotionellt arbete inom sjukvården  

Forskning kring emotionellt arbete inom sjukvården blev uppmärksammat för knappt 25 år 

sedan, och ett stort fokus ligger på sjuksköterskors arbete (Smith, 1992; Staden, 1998). 

Flertalet forskare (Smith, 1992; Lindgren & Olsson, 2008; Olsson, 2008) menar att 

sjuksköterskor utför emotionellt arbete både gentemot varandra och gentemot patienter och 

anhöriga. Bolton menar att Hochschilds definition av emotionellt lönearbete (se avsnitt 

emotioner, arbete och regler) är för snäv för att appliceras på sjuksköterskans arbete då arbetet 

görs med viljan att ”göra skillnad” (Bolton, 2005). Bolton beskriver hur sjuksköterskors 

arbete kan utföras som en form av gåva utan krav på motprestation (Bolton, 2000). Det finns 
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också ett engagemang för patienten som går längre än vad yrkesreglerna kräver och som 

påskyndar tillfrisknandet och minskar vårdtiden (Frost, 1999; 2000).  

Oavsett om man utgår från Hochschilds eller Boltons syn på det emotionella arbetet 

så framgår det tydligt att sjuksköterskors arbete innehåller emotionella aspekter. Om 

arbetsplatsen genererar emotionellt stöd blir flera aspekter av arbetet lättare, både gentemot 

patienter och för den enskilda arbetstagarens hantering av känslor. Om det inte finns en 

stödjande arbetsmiljö behöver personalen på egen hand försöka hitta strategier för att hantera 

emotionella händelser, vilket kan kosta på känslomässigt (Smith, 1992; Olsson, 2008).  

En strategi för att underlätta arbetet kan vara att distansera sig från patienten i 

arbetssituationen genom att fokusera på kognitiva arbetsuppgifter såsom medicinska aspekter 

av arbetet. Detta innebär att det blir lättare att lägga sina känslor åt sidan när så krävs för att 

arbetet ska kunna utföras (Hayward & Tuckey, 2011; Smith, 1992). Att upprätthålla denna 

”känslomässig sköld” för att påverka intensitet och varaktighet i känslorna kan skapa 

förutsättningar för att uppnå arbetsrelaterade mål och även skydda de egna känslorna 

(Hayward & Tuckey, 2011; Frost, 2000).  

Patienter och anhörigas krav på hur vården ska utföras påverkar dock personalens 

möjlighet att använda sig av strategin distansering i patientmötet. Jonsson & Segesten (2004) 

menar att personalen då istället får gömma sina känslor och fokusera på att lugna och trösta 

patienter eller anhöriga. Distansering kan också försvåras om personalen kan identifiera sig 

med patienten, vilket kan göra att situationen blir svårare att hantera rent känslomässigt 

(Jonsson & Segesten, 2004).  

Ambulanssjukvård 

Tidigare studier om ambulanspersonalens arbetssituation visar att för att känslomässigt kunna 

gå vidare från en svår händelse måste man få möjlighet att bearbeta händelsen, och för många 

inom ambulanssjukvården sker detta med hjälp av att prata med sina kolleger (Jonsson & 

Segesten, 2003). Stöd från andra blir ett sätt att minska stress, göra traumatiska händelser 

greppbara och därigenom skapa förståelse kring dem (Jonsson & Segesten, 2004). När man 

uttrycker de känslor som uppkommit i arbetet blir mottagaren en slags container. Detta då 

containern, motparten, bär en del av ens känslomässiga upplevelse och det blir lättare att 

släppa känslor av skuld och skam (Jonsson & Segesten, 2004; Olsson, 2008).   

I en traumatisk situation kan ambulanspersonalen skapa en distans till övriga saker 

som händer i omgivningarna och bara fokusera på sin uppgift. Fokus blir så starkt att det först 
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efteråt blir möjligt att tänka på vad som egentligen hände. Denna distans kan senare, olika 

länge beroende på hur svår situationen var att hantera, leda till svårigheter att agera och 

fungera normalt i både arbets- och privatliv. Detta kan handla om svårigheter att reglera de 

känslomässiga reaktionerna både på arbetet och i privatlivet (Jonsson & Segesten, 2003).  

Återkoppling inom akutsjukvård  

En svensk studie som undersökt ambulanspersonals arbetssituation har genom enkäter 

synliggjort vikten av återkoppling angående den patient man vårdat. Personlig utveckling och 

viljan till framsteg var två tydliga orsaker till att återkoppling sågs som viktig. Av 108 

respondenter ställde sig 93,5 procent positiva eller mycket positiva till patientuppföljning med 

grund i att vidareutveckla och förbättra sitt prehospitala arbete (Forshed & Garhed, 2009). 

Även en internationell studie utförd i Kanada har visat hur personal inom akutsjukvården (i 

detta fall läkare) ser på den nuvarande situationen med bristande återkoppling (Lavoie et al., 

2009). Av de 231 respondenterna önskade 97,3 procent mer återkoppling i arbetet. Den 

generella uppfattningen var att en ökad återkoppling skulle kunna öka träffsäkerheten på 

diagnoserna, att den kliniska effektiviteten skulle öka och att även arbetstillfredsställelsen 

skulle bli högre. Men det fanns också en oro kring negativa följder av ökad återkoppling, och 

17,1 procent av respondenterna trodde att det kunde medföra negativa emotionella effekter 

(Lavoie et al., 2009). De negativa följderna har beskrivits som risk att känna sorg och minskat 

självförtroende (Croskerry, 2000). Den passiva återkoppling som var möjlig i arbetet, att få 

information om tidigare vårdade patienters tillstånd utan att söka efter den, skedde för 10 

procent av läkarna i den kanadensiska studien. Ett aktivt sökande efter information för att få 

återkoppling, till exempel att ringa till patienten eller besöka andra vårdavdelningar, utfördes 

av 7,5 procent (Lavoie et al., 2009).  

   Det finns en acceptans kring det faktum att möjlighet till återkoppling är begränsad 

(Croskerry, 2000), men många i yrket går också med tankar om huruvida deras insats gjort 

någon skillnad för patienten (Harrahill & Gunnels, 1999). För att uppnå det Croskerry (2000) 

kallar kalibrerad prestation, krävs återkoppling på utfört arbete. Feedback anses vara extra 

viktigt vid fall där det varit en stor osäkerhet kring sjukdomsbilden och det varit svårt att 

diagnosticera patienten (Croskerry, 2000). Att få information om diagnoser i ett senare skede i 

vården, skulle kunna innebära att ambulanspersonalen kunde få information om huruvida den 

första bedömningen var korrekt eller inte. Detta leder i förlängningen till kvalitetssäkring och 

kompetenshöjning (Harrahill & Gunnels, 1999). Hinder för optimal feedback för 
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akutsjukvårdspersonal, menar Croskerry (2000), är bland annat att problemet inte varit 

tillräckligt uppmärksammat och att arbetsbelastningen och tidspressen inte alltid tillåter detta 

(Croskerry, 2000). Optimal feedback bör ske i nära anslutning till vårdtillfället och kräver ett 

system som varken hotar patientens integritet (med tanke på sekretess) eller är för tids- eller 

kostnadskrävande (Harrahill & Gunnels, 1999).  

   Just studier kring ambulanspersonal och återkoppling har varit svårt att finna och 

området verkar relativt outforskat. Internationell forskning redogör för 

akutsjukvårdspersonals (läkare, sjuksköterskor) önskemål om ökad återkoppling och förväntat 

resultat av en sådan förändring (Harrahill & Gunnels, 1999; Lavoie et al., 2009; Croskerry, 

2000). Dock har vi inte funnit forskning om hur bristen på återkoppling kan påverka 

ambulanspersonal på lång sikt. Om den organisatoriska förändringen inom 

ambulansverksamheten som skett i Sverige, att ha gått från transport till att tillhandahålla en 

ökad kompetens och möjlighet till avancerad vård, har varit liknande även internationellt kan 

detta kanske vara anledningen till att forskningen inte hunnit med ännu. Studier på 

ambulanspersonals arbetssituation har främst rört posttraumatisk stress och utbrändhet 

(Johnson & Segesten, 2003; 2004) och stressreaktioner hos ambulanspersonal har beskrivits 

som en naturlig reaktion på den typ av situationer de utsätts för i sitt arbete (Jonsson & 

Segesten, 2004). 

Metod och data 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för denna studie, det vill säga hur urvalet, 

datainsamlingen och analysen gått till. För att besvara frågeställningarna, aspekter av 

ambulanssjuksköterskors emotionella arbete och hur återkopplingen ser ut samt vad det har 

för betydelse för bearbetning av de känslor som uppkommer, har ett fenomenologiskt 

angreppssätt valts. En fenomenologisk studie används då syftet är att beskriva flera individers 

uppfattning och erfarenhet av ett fenomen (Creswell, 2007). Berger och Luckmann (1998) 

beskriver vardagslivets verklighet, vilken har sitt ursprung i individers tankar och handlingar 

men som samtidigt är ordnad och oberoende av enskilda individers uppfattningar. Den 

subjektiva världen delas med andra och tas för given av de som lever i den (Berger & 

Luckmann, 1998). När den subjektivistiske forskaren skapar en värld baseras den på hur 
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aktörerna i den uppfattar den. Detta perspektiv innebär att forskaren måste ta hänsyn till och 

beakta den mening aktörerna själva lägger i sitt handlande (Aspers, 2007).  

Förförståelse 

En av författarna har flerårig arbetslivserfarenhet inom vården, och även från en 

akutsjukvårdsavdelning på sjukhus. Om en forskare har stor förförståelse inom det fält som 

studeras, finns risk att missa viktiga pusselbitar (Aspers, 2007). Forskaren riskerar att se 

fenomenet och fältet på samma sätt som deltagarna i studien. Därför är det viktigt att vara 

medveten om vad man redan tar för givet (Aspers, 2007) och försöka att sätta sin förförståelse 

inom parentes (Creswell, 2007). Då den andra författaren inte har någon förförståelse inom 

området vård hade vi möjligheten att under arbetets gång kontinuerligt diskutera hur vi 

tolkade materialet. Under intervjuerna blev det en dynamik då vi inte tagit det respondenterna 

sagt för givet, utan gått mer på djupet för att öka förståelsen. Detta anser vi har varit en 

utmanande och väldigt givande del av studien, och tror att det har berikat vår analys och 

tolkning av resultatet. 

Datainsamling och genomförande  

Att genomföra intervjuer är ett vanligt tillvägagångssätt när man använder en fenomenologisk 

ansats då intentionen är att studera den egna erfarenheten hos de personer man studerar 

(Creswell, 2007). Ett komplement till intervjuerna skulle kunna vara observationer ute i fältet. 

Triangulering är en metod för att validera studien, genom att använda sig av flertalet källor för 

insamling av material (Creswell, 2007). Vi skulle genom observationer kunnat få fördelen av 

att fånga in respondenternas reflektioner kring sitt arbete samt fått möjlighet att jämföra 

uttalandena med hur ambulanssjuksköterskorna faktiskt agerar i arbetet. Men vi valde, främst 

på grund av tidsbrist, att enbart utföra intervjuer i denna studie. 

I en studie med fenomenologisk ansats är det viktigt att studera de individer som 

upplevt det man avser att studera (Creswell, 2007). Inom ambulansen arbetar både 

ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor, vilket krävde en avgränsning i studien. 

Ambulanssjuksköterskor är de som i ambulansen tar beslut kring patientens vård, och därför 

valde vi att undersöka endast denna yrkeskategori. För denna studie användes en 

snöbollsselektion (Aspers, 2007) vilket innebär att vi tagit hjälp av fältet för att finna 

individer med de egenskaper vi är intresserade av att studera. 

Genom en av författarnas vänner, fick vi kontakt med en ambulanssjuksköterska 

som arbetar inom ambulanssjukvården i Stockholmsområdet. Denna ambulanssjuksköterska 
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blev vår informant, och hjälpte oss att finna ambulanssjuksköterskor till vår studie. 

Informanten skickade ut vårt brev med information och studien samt våra kontaktuppgifter till 

samtliga anställda i organisationen. Ingen av respondenterna kontaktade oss direkt, utan gick 

via informanten som vidarebefordrade kontaktuppgifter till oss. Fördelen med en informant av 

detta slag är att ett redan etablerat förtroende kan göra det lättare att komma i kontakt med 

andra i fältet (Aspers, 2007). En nackdel kan vara att urvalet representeras av de som tillhör 

en specifik grupp, eller har ett visst intresse i frågan som studien behandlar.  

  I det första utskicket av informationsbrevet fick vi tre respondenter som bokades in 

på intervju och även informanten intervjuades i detta skede. Trots ytterligare ett utskick fick 

vi inte tag i fler att intervjua i Stockholmsområdet. Från samma organisation, men i en annan 

del av Sverige, anmälde sig dock två respondenter intresserade och dessa bokades in för 

videointervjuer via Skype. Att genomföra videointervjuer kan liknas vid ett mellanting mellan 

att ha en intervju ansikte mot ansikte och en telefonintervju. Denna typ av intervju kan vara 

tillräcklig om man redan har en bra kontakt och förtroende, men är inte alltid att 

rekommendera då man är ute efter en lite rikare beskrivning (Alvesson, 2011). Att 

respondenterna arbetar på olika orter i Sverige anser vi inte har någon negativ inverkan på 

studien, då de alla arbetar inom samma organisation. Dock kan det skilja sig åt mellan 

arbetsbelastning eller utformning av utgångsplatsen, men detta är inte huvudfrågan i denna 

studie varvid vi anser att alla respondenters tankar kring fenomenet ändå kan vara jämförbara.  

Sammantaget intervjuades fyra män och två kvinnor, samtliga med arbetserfarenhet 

från både sjukhus och ambulanssjukvård. Antalet arbetade år inom ambulansen varierade 

mellan fem och tjugofem år. Vid valet av intervjupersoner önskas representativitet och 

kvalitet vilket innebär att få en bredd och variation i valet av respondenter och att intervjua de 

som har egenskaper som gör att värdet av deras svar blir stort (Alvesson, 2011). Vårt urval är 

för litet för att kunna användas för att dra slutsatser om skillnader inom gruppen, men det kan 

ändå vara värdefullt att uppmärksamma skillnader mellan de med lång respektive kortare 

erfarenhet inom ambulansen som ett underlag för vidare studier. Alla våra respondenter hade 

en gedigen erfarenhet från både ambulans och som sjuksköterskor inom andra arbetsfält.  

En av respondenterna hade de senaste månaderna haft en annan roll inom företaget, 

och därmed inte arbetat ute i ambulansen. Vi har ändå valt att inte utesluta denna intervju, då 

respondenten relativt nyligen arbetat ute. Via informanten fick vi också en intresseanmälan 

från en person som vi sedan inte kunde komma i kontakt med. Efter en tid hörde denna person 

av sig med beskedet att tid för intervju tyvärr inte fanns. Under den sista intervjun via Skype 

hade vi möjligheten att intervjua ytterligare en respondent men valde att tacka nej då 
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kvaliteten på videosamtalet hade varit undermålig med hackande ljud och bild 

Konsekvenserna av Skype och teknisk problematik diskuteras i avsnittet intervjuer.                      

  Sammantaget bortfall blev två respondenter. En viktig del i kvalitativ forskning är 

att det empiriska materialet ska vara tillräckligt för att kunna besvara forskningsfrågan 

(Aspers, 2007). Detta behöver inte vara kopplat till antalet utförda intervjuer, utan snarare till 

den konkreta analysen som görs i studien (Aspers, 2007). Vi ansåg att vi samlat in ett material 

med både variationer och likheter, och kände därför trygghet i beslutet att inte utföra fler 

intervjuer. Att studien pågår under en relativt kort tid har också varit del i beslutet att inte 

samla in ytterligare material.  

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under respondenternas fritid för att inte riskera att bli avbrutna av 

larm som skulle medfört att respondenten behövt avsluta intervjun. Endast en intervju 

genomfördes under respondentens arbetstid. Respondenterna fick själva välja plats för 

intervjuerna och dessa genomfördes både på arbetsplatsen och i lokaler författarna hade 

tillträde till. Intervjuernas längd varierande mellan 55 till 75 minuter, och spelades in med 

digital utrustning vilket respondenterna samtyckt till. Intervjuguiden utformades som 

semistrukturerad (Aspers, 2007), med i förväg angivna frågor för att undersöka specifika 

teman utifrån valda teorier. En metod är att i de första intervjuerna ha en högre grad av 

struktur för att i senare intervjuer gå mer på djupet med det som tidigare visade sig vara 

”kärnan” (Alvesson, 2011). Vår intervjuguide har under processens gång formats om för att 

fungera optimalt. Denna studie är av explorativ karaktär och vi anser inte att vi kan generera 

grundade slutsatser. Studien får snarare ses som en öppning för vidare studier inom området.  

Vid samtliga intervjuer har båda författarna varit närvarande och aktiva i 

intervjuarbetet. Vi har turats om att vara den som att leder intervjun och att vara den med 

uppgift att observera, anteckna och följa upp med frågor som väckts. Under de senare 

intervjuerna var även den observerande intervjuaren mer aktiv. Att den ena av oss inte satt 

tyst vid sidan av kan ha gjort intervjusituationen mer naturligt för respondenten. Alvesson 

(2011) diskuterar Eisenhardts rekommendation att två forskare är närvarande i 

intervjusituationen (i Alvesson 2011: 44). Det kan minska intervjuarens risk att snedvrida 

intervjupersonens svar utifrån den egna subjektiviteten. Att vara två kan dock vara kostsamt i 

form av tidsåtgång (Alvesson, 2011), men vår uppfattning är att tiden det tar är värt denna 

riskminskning. 
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  En av intervjuerna som genomfördes via Skype, skedde under respondenten 

arbetspass vilket ledde till en del avbrott i form kollegor som kom in i rummet respondenten 

satt i. Den andra intervjun via Skype innehöll flertalet avbrott med telefoner som ringde hos 

respondenten och även en längre paus på cirka 20 minuter. Då samtal som rör sig kring 

känslor kommer till sin fulla rätt under trygga och ordnade förhållanden, valde vi att använda 

videosamtal istället för ett vanligt telefonsamtal. Det märktes dock att det i intervjuerna via 

Skype var svårare att skapa det förtroende och närhet som kan behövas för att prata om så 

pass laddade frågor som känslohantering. Vi tror att det dels kan ha berott på den tekniska 

biten, att ljud eller bild ibland höll en väldigt låg kvalitet, men också avsaknaden av det 

personliga mötet. Detta kan ha gjort att respondenten inte utvecklat sina resonemang, eller att 

det blivit svårare för intervjuaren att fånga upp små trådar i samtalet. Ändå gav dessa två 

intervjuer många intressanta uppslag och vi valde därför att inkludera dem i studien. 

En annan metodologisk aspekt som gäller både genomförandet av intervjuerna och 

analysarbetet, är att låta fallet definiera begreppet (Becker, 1998). Med detta menas att 

försöka vara mottaglig för vad respondenten säger och att fånga upp det som inte passar in. 

Som forskare är det också viktigt att inte se mönster där de inte finns och på så sätt tvinga på 

teoretiska ramar på ett empiriskt material. För att undvika en studie där teorierna har svaga 

kopplingar till empirin, har vi valt att fokusera på den grupp vi studerar. Det är annars vanligt 

att ha önskan om att kunna generalisera sitt resultat till andra grupper (Becker, 1998).   

Kodning och analys 

Direkt efter intervjuerna hade vi möjlighet att tillsammans diskutera vad som varit 

framträdande i samtalet och i och med det kunna ändra intervjuguiden om någon fråga varit 

oklar. När vi avslutat den aktiva empiriinsamlingen transkriberades alla sex intervjuerna till 

text. Detta gjordes mycket noggrant för att inte förlora nyanser och skiftningar i materialet. 

Markeringar gjordes för pauser, tystnad, samt alla former av ljud och känsloyttringar. Denna 

typ av detaljer tas med i transkriberingen om de är meningsbärande (Aspers, 2007) vilket det 

kanske speciellt är vid intervjuer kring känslor (Bloch, 1996). Samtliga intervjuer var 

inspelade med bra kvalitet, med undantag för de två intervjuer som genomfördes via Skype. I 

dessa två blev det svårare att identifiera känsloyttringar och det var svårt att veta om pauser 

berodde på att respondenten inte uppfattat vad vi sagt. Dessa två intervjuer transkriberades 

efter bästa förmåga, men det kan tyvärr ha fallit bort värdefull information.  

  Efter transkribering läste vi upprepade gånger igenom intervjuerna, för att komma 

så nära materialet som möjligt och försöka blottlägga alla intressanta teman. Sedan valde vi ut 
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de teman, byggstenar, som kunde vara centrala för att svara på frågeställningarna. Ofta 

genererar fältet koder som inte ingår i den från början använda teorin (Aspers, 2007), och vi 

var medvetna om att teorin inte helt skulle styra materialet utan snarare vara en form av ram 

(Aspers, 2007). Kodningen av den insamlade empirin påbörjades genom ytterligare en 

ordentlig genomläsning av samtliga intervjuer. I början av kodningsarbetet satt vi tillsammans 

och diskuterade vilka byggstenar vi funnit i materialet. Byggstenarna blev sedan rubriker där 

all text rörande det ämnet sorterades in. Under detta arbete uppstod flera nya byggstenar och 

underrubriker till dessa, med avslutande arbete att sammanfatta byggstenarna till färdig text. 

Materialet analyserades sedan till stor del induktivt, vilket innebär att materialet fick visa 

riktningen och styra ytterligare val av teori. Att koder uppstår genom att de identifierats i 

fältet, induktiv kodning, är motsatsen till den deduktiva kodningen där det teoretiska 

begreppet blir en kod som överförs till fältet (Aspers, 2007).  

   Att strukturera materialet på detta vis ledde dels till att analysarbetet skedde redan 

vid kodningen och att vi, när vi sedan kodade individuellt, lätt kunde alternera mellan 

varandras texter och på så sätt säkerställa att vi uppfattat koderna på samma vis. Att koda på 

det genomförda sättet är mycket tidskrävande men vi känner dock att vi genom detta kan 

presentera ett resultat som vi anser är väl förankrat i empirin och där den röda tråden är tydlig. 

Etiska aspekter 

Etiska överväganden kan vara skäl till att vissa metoder helt enkelt inte är möjliga att 

använda. Det främsta redskapet för att orientera sig om rätt och fel är de gällande etiska 

reglerna (Aspers, 2007). Vetenskapsrådet (2002) ställer upp fyra huvudkravför individskydd. 

Vi har under insamlandet av data till studien informerat respondenterna om studiens syfte 

(informationskravet) samt klargjort att deltagande i studien är frivilligt och möjligt att avbryta 

när som helst (samtyckeskravet). Vi har värnat om respondenternas anonymitet 

(konfidentialitetskravet) och meddelat respondenterna hur studien kommer att användas 

(nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informanten som har vidarebefordrat mail från respondenter är medveten om vilka 

som ingått i studien, vilket innebär att anonymiteten inte är fullständig för deltagarna. Just 

ämnet återkoppling visade sig vara ett ständigt aktuellt ämne inom organisationen. Under 

studiens gång märkte vi att kulturen mellan ambulanspersonalen var väldigt öppen och att det 

förekom samtal om studien mellan de medverkande och även deras kollegor. Det beror 

förmodligen på sammanhållningen mellan kollegorna men kanske också på grund av ämnet. 
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Detta var ingenting vi kunde påverka, och vi tror inte heller att det medförde någonting 

negativt för de respondenter som var med eftersom de själva valde att prata om sin medverkan 

med sina kollegor. I uppsatsen har citat och berättelser presenterats på ett sådant sätt att det 

inte ska gå att härleda vilken av respondenterna som berättat vad. Även kön och ålder har 

hållits anonymt då detta inte har någon relevans för studien. 

Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat och analys parallellt under två huvudrubriker; 

emotionellt arbete och återkoppling. Alla citat presenteras utan hänvisning till respondenterna 

för att öka anonymiteten. Text innanför rektangulära klamrar [] beskriver något som 

respondenten gör såsom hostar eller gestikulerar varvid kurviga klamrar{} beskriver något 

som intervjuaren gör exempelvis kommenterar något eller skrattar. Tre punkter … betyder att 

delar av en mening avlägsnats, slash slash // betyder att citatet är nedkortat.     

Emotionellt arbete 

I denna del av resultat och analys undersöker vi de aspekter av det emotionella arbete som 

visat sig vara de mest framträdande. Tre områden visade sig utgöra en stor del av 

ambulanssjuksköterskornas arbete; de känslor som hanteras i det dagliga arbetet, situationer 

där egna eller andras känslor bryter mönster som finns och slutligen identifikation och distans 

vilket är strategier ambulanssjuksköterskorna använder för att hantera känslomässiga 

påfrestningar.  

Känslor i arbetet 

”man träffar tio patienter så har man kanske tjugo anhöriga till de tio… då har man 

helt plötsligt träffat trettio personer och man ska ta in vad de tycker och vad de 

känner…” 
 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver en arbetsmiljö som kännetecknas och präglas av möten 

med människor. De beskriver ett arbete som de investerat känslor i och som de brinner för. 

Det handlar om känslan av att hjälpa och att rädda liv - att göra en insats. Det verkar som att 

känslan kommer inifrån och strålar ut. Förutom att vårda patientens sjukdomstillstånd, är 
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ambulanspersonalens arbetsuppgift också att få patienter och anhöriga att känna sig trygga, 

lugna och omhändertagna. En respondent beskriver hur situationen lugnas och pulsen går ner 

hos anhöriga och patient bara ambulansen kommer till platsen. Arbetet innebär interaktion 

ansikte mot ansikte och att skapa känslouttryck hos andra personer, vilket är två 

utgångspunkter för att definiera ett arbete som ett emotionellt arbete (Dahlgren & Starrin, 

2004; Hochschild, 2003[1983]).  

  Det är inte de allra mest akuta fallen som utgör största delen av arbetet, istället sker 

mycket socialt omhändertagande och icke-akuta insatser. Det blir viktigt att både ha en hög 

kompetens och att kunna ge ett mycket gott bemötande utan att bli alltför berörd. För de 

erfarna ambulanssjuksköterskorna har många händelser och situationer blivit nästan vardag, 

medan patienterna kan se sin situation som en stor och omvälvande händelse.  

 

”patienter ringer efter ambulans… //… situationen kan vara väldigt… 

uppjagad…//…om vi då kommer och situationen… om vi bedömer situationen 

annorlunda än dom har gjort…//…dom har en bild av vad vi ska göra, och så gör vi 

nånting annat, och där kan… i det mötet där… när det inte uppfyller dom förväntningar 

dom har, då kan det uppstå… det gäller att vara tydlig med vad man gör, och varför 

man gör saker ibland…//. 

 

De anhöriga eller patienter som ringt efter ambulans har vissa förväntningar på 

ambulanspersonalen, och om dessa inte infrias tillkommer ytterligare en känslohantering. 

Emotionell dissonans, alltså skillnaden mellan det man känner och det man visar, kan vara 

tärande (Hochchild, 2003[1983]) för den som ska hantera det. I arbetet använder sig 

ambulanssjuksköterskorna av surface-acting (Hochschild, 2003[1983]), genom att känna en 

sak men visa något annat utåt. Detta för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt och enligt 

riktlinjerna. Ofta går det bra att förklara för patient och anhöriga, och som citatet ovan 

beskriver, genom att vara tydlig. Men flera av ambulanssjuksköterskorna beskriver hur de 

ibland får agera tvärtemot sin erfarenhet, kompetens och riktlinjer:  

 

”Och då har vi riktlinjer som säger att vi måste hålla på i 30 minuter innan vi får 

avbryta om vi inte ser några säkra dödstecken och såna saker [hjärt- och lungräddning, 

vår anteckning]…//… men vid vissa fall.. //… det vara så mycket folk och så hotfull 

stämning när vi är där…//… då gör man istället så att man lastar patienten och sen så 

kör man HLR på vägen in till sjukhuset istället {mm} trots att man vet att det här ändå 

är kört, det är utsiktslöst {mm}.” 

 

Trots att situationer kan bedömas som utsiktslösa för patienten, kan förväntningarna från 

omgivningen ändå kräva att ambulanspersonalen utför någon form av åtgärd. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det finns en känsla som leder dem i en riktning men 
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att de på grund av situation och stämning får agera på ett annat sätt. Citatet är ett exempel på 

hur ambulanssjuksköterskorna använder sig av surface-acting (Hochschild, 2003[1983]), 

ibland för att inte riskera sin egen säkerhet.  

Ambulanssjuksköterskorna menar att det generellt sett är viktigt att ha kontroll över 

sina känslor i arbetet. Det är viktigare att hjälpa andra (patienter, anhöriga) att hantera sina 

känslor än att känna sina egna. Men det finns också en förståelse för att de som är nya i yrket 

blir mer känslomässigt påverkade än de som har mer erfarenhet. Att bli känslomässigt berörd 

i en situation där det krävs en fokuserad arbetsinsats, är någonting som bör hanteras när 

patienter och anhöriga inte är närvarande. 

 

//… man måste vara professionell, man kan inte, jag kan inte sätta mig ner och… och… 

och… bli handlingsförlamad och inte veta vad jag ska göra när jag kommer fram…//… 

utan det får man försöka koppla bort och koncentrera sig på patienten i första hand 

…//… Sen när vi har gjort det den här halvtimmen, då kan vi ta det här… andra och det 

är då man måste börja… //… då måste man gå in på den här mjuka biten {mm}. 

 

För att utföra sitt arbete blir det alltså nödvändigt att lägga sina egna känslor åt sidan. Med 

erfarenhet kommer en ökad kontroll över sina känslor, även om vissa situationer kan bli 

överväldigande även för de rutinerade ambulanssjuksköterskorna. Att i situationer inte kunna 

hantera sina känslor, att inte ha kontroll, är någonting som hänt de flesta av våra respondenter. 

En av ambulanssjuksköterskorna som har mycket lång erfarenhet i yrket beskriver den 

förvåning och besvikelse som uppstod då den professionella rollen fick en spricka i fasaden. I 

denna situation skulle föräldrarna få beskedet att det inte gick att rädda deras lilla barn.  

 

//… och sen så kände jag att… tittar dom upp på mig [föräldrarna, vår anteckning], 

då… då… jag klarar inte det här mer, jag klarar inte att säga ett ord till för jag känner 

att min röst kommer inte att hålla alltså. Och jag kände att jag var så jävla nära att 

börja grina där...   
 

I den professionella rollen ingår att visa empati och medkänsla men inte att själv gripas av 

sorg eller andra starka känslor vid behandlingstillfället. Att hålla tillbaka känslan är 

emotionellt arbete enligt Hochschild (2003[1983]). I situationen som beskrivs i citatet ovan, 

kom till slut en av ambulanssjuksköterskans kollegor och tog över samtalet med de anhöriga. 

Det finns ofta en tyst kommunikation mellan kollegor som kan användas i de situationer där 

det blir för känslomässigt påfrestande att vara framför patient eller anhöriga. Hochschild 

(2003[1983]) menar att det emotionella lönearbetet kan, när det finns en stress på den 

yrkesmässiga rollen, medföra kostnader. Att vara alltför närvarande i sin yrkesroll, kan i 

förlängningen ge en kostnad i form av utbrändhet eller utmattning (Hochschild, 2003[1983]). 

I samband med att ha en liten kontroll över mötet med patienten ökas risken för utbrändhet 
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eller skuldkänslor (Hochschild, 2003[1983]). Ambulanssjuksköterskan i exemplet ovan menar 

dock att situationen inte hörde till vanligheterna.  

Känslor som bryter mot mönstret 

De händelser som fastnar mer i minnet verkar vara de som verkligen har brutit mot mönstret. 

Det kan röra sig om reaktionen hos anhöriga, platser som har varit underliga eller att 

arbetsuppgifterna varit otydliga. Vid ett fall av plötslig spädbarnsdöd, där hela familjen var 

närvarande när ambulanspersonalen kom till platsen, reagerade en ambulanssjuksköterska på 

föräldrarnas otroliga lugn och avsaknad av ”typiska” känslor. Det var ingen som grät, ingen 

som var arg, inga känslor som ambulanspersonalen kunde bemöta.  

 

//…jag visste inte riktigt hur jag själv skulle agera, för det var så väldigt… utanför 

ramarna om man säger… Att i min tankevärld så, men så här gör man ju inte om ett 

barn har dött…// 
 

Tankevärlden, som ambulanssjuksköterskan beskriver, innehåller det Hochschild (1979; 

2003[1983]) kallar känsloregler. Om de anhöriga hade reagerat som man ”ska göra” när ett 

barn har dött, hade ambulanssjuksköterskan utfört sina vanliga arbetsuppgifter och kanske 

inte ens kommit ihåg just den här situationen. Men när ambulanspersonalen inte längre hade 

någon tydlig uppgift och de anhörigas reaktion inte var i linje med känsloreglerna, blev det ett 

emotionellt arbete att hantera situationen (Hochschild, 1979; 2003[1983]). Att anhöriga 

reagerar med ilska eller sorg efter ett dödsfall är förvisso en situation där det uppkommit 

känslor som måste bemötas. Men det blir ändå mer hanterbart för ambulanspersonalen som då 

kan lugna ner eller trösta och det stämmer samtidigt överens med den rådande bilden av hur 

någon ”ska” reagera i en sådan situation.  

Känsloregler kan också, när de bryts emot, indikera att någonting inte är som det 

ska. En av respondenterna var med om ett fall där ett mycket litet barn råkat ut för en olycka. 

Barnets pappa ringde efter ambulans, men genom sättet han agerade när ambulanspersonalen 

kom till platsen fattade respondenten misstankar mot honom. Pappans beskrivning av 

olycksförloppet stämde inte överens med skadorna och hans likgiltighet till situationen gjorde 

att respondenten valde ett annat tillvägagångssätt vid transport in till sjukhuset. Brottet mot 

känsloreglerna genererade i detta fall en misstänksamhet och skapade underlag för att gå 

vidare i en undersökning av händelseförloppet. Precis som i exemplet med de anhöriga som 

inte visade de ”rätta känslorna” tolkades denna situation utifrån regler om hur känslor ska 

uttryckas (Hochschild, 1979; 2003[1983]). Det finns ett antal känslor som anhöriga oftast 

uttrycker vid en svår olycka, men respondenterna menar också att alla människor reagerar 
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olika vid sorg och chock. Ett emotionellt arbete för ambulanssjuksköterskorna blir att veta hur 

det bästa bemötandet ska ske i dessa situationer.  

Förväntningarna från patient och anhöriga går, som tidigare nämnts, ibland emot det 

ambulanspersonalen ser och uppfattar i situationen. En respondent var med om en händelse 

där det inte var möjligt att ge patienten smärtlindring eftersom han var så uppjagad. För att 

kunna utföra sitt arbete och ge patienten vård blev det nödvändigt för respondenten att säga 

ifrån på skarpen: 

 

nu var det så att jag…//…höjde rösten och sa till honom att han fick skärpa sig, jag 

försökte liksom etablera nån kontakt med honom och att han skulle titta på mig då…//… 

lugna ner sig och så, då hade ändå min kollega redan dragit rätt hans knä. Så sen så 

lugnade sig situationen… men då, den mannen som stod bredvid där, han blev väldigt 

upprörd på mig då… 

 

Ambulanspersonalen förväntas förmedla lugn och trygghet till patient och anhöriga, i 

situationer som ibland är väldigt otrygga för patienten. När ambulanssjuksköterskan bröt mot 

känsloreglerna blev den anhörige så upprörd att han anmälde denne för otrevligt bemötande. 

Det finns en möjlighet för de som fått vård eller varit med vid vård att kontakta den 

ambulansaktör som varit inblandad och ge feedback. Ett kännetecknande drag för emotionellt 

arbete är att arbetsgivaren kan utöva en slags kontroll över den enskildes emotionella uttryck 

(Dahlgren & Starrin, 2004; Hochschild, 2003[1983]), vilket för ambulanssjuksköterskorna 

bland annat kan visa sig på detta sätt.   

Ambulanssjuksköterskorna beskriver hur vissa situationer som uppkommer ses som 

overkliga, surrealistiska och absurda. Det rör sig ofta om svåra trafikolyckor, eller tragiska 

och meningslösa våldshandlingar som i citatet nedan:  

 

jag blev rätt tagen utav det faktiskt, för att det var ju… dels var det ju surrealistiskt 

givetvis, det blir ju som… det är som på film liksom, med… och jag vet att poliserna 

reagerade väldigt starkt på det där också 
 

Att se en händelse som overklig är ett sätt att distansera sig från den och på så sätt förhålla sig 

till det man ser och upplever (Berger & Luckmann, 1998: Jonsson & Segesten, 2003; 2004). 

Genom att använda den kunskap man har tillhands, försöker man få världen att hänga ihop 

och vill göra den begriplig (Berger & Luckmann, 1998). De tragiska och meningslösa 

våldshandlingar ambulanspersonalen ibland möter i sitt arbete, kan tolkas utifrån det 

perspektiv man har tillhands, till exempel att det här är som på film. Detta gör att händelsen 

blir något lättare att begripa och internalisera i sin egen värld (Berger & Luckmann, 1998).  
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Vid ett annat tillfälle kom ambulanspersonalen fram till en olycksplats och insåg 

direkt att en person som krockat med en lastbil inte kommer att överleva. Personen i bilen 

skulle bara åka från jobbet och ut en kort sväng för att handla.   

 

Här ligger han i en ambulans, från den ena stunden till den andra så är han… så är 

hans liv slut. Han är 20 år, och hans telefon ringer, och kompisen undrar var han är. 

 

De såg en ung människas liv rinna iväg medan andra runt omkring inte hade en aning. Det var 

som att det hände saker i parallella världar samtidigt. Den döende mannens kompis var kvar i 

vardagen där man kan irriteras över att det kan ta så lång tid att bara åka och handla något, 

medan ambulanspersonalen befann sig i situationen utanför vardagen och såg ”sanningen”. 

Att internalisera denna overkliga händelse kan ske genom att använda sig av språket (Berger 

& Luckmann, 1998), eftersom språket kan bygga broar genom olika delar av verkligheten och 

därmed bilda en förståelig helhet. Genom språket kan man alltså skapa en förståelig helhet av 

den overkliga situation som uppstått och känslan av parallella världar blir möjlig.  

Identifikation och distans 

Ett arbetspass innebär kontakt med ett stort antal patienter och ibland ännu fler anhöriga, och 

det är inte alltid lätt att minnas vad som hänt under det senaste arbetspasset. Strategin att hålla 

distans till sitt arbete leder då till att de flesta situationer kan läggas åt sidan och ibland helt 

glömmas bort. Svårigheten att lämna arbetet bakom sig när man går hem från ett arbetspass är 

allra tydligast i början av yrkeskarriären, beskriver respondenterna. Då finns ännu inte en klar 

skiljelinje mellan den professionella och den privata rollen.  

  
När man börjar i det här yrket... eller när man är ny... så kommer man ihåg allting, du 

varvar dina händelser, du varvar dina patienter och du har ingen klar skiljelinje mellan 

ditt jag och dina patienter…//… efter ett tag så märker du att det här funkar inte, du 

kan inte ta alla patienter med hem…//…alltså när jag hänger av mig rocken, hänger 

jag av mig jobbet… så har det vart för mig väldigt länge…// 

 

Samtliga respondenter i vår studie har utvecklats i sin professionella roll och det är tydligt att 

de alla använder sig av strategier för att hantera det stundtals mycket påfrestande arbetet. Det 

beskrivs som nödvändigt att ”hänga av sig rocken” och ”att låta allting rinna av”, för att orka 

med arbetet. Jonsson & Segestens (2004) studie visar att ambulanspersonal som varit på en 

olycksplats ibland inte alls lagt märke till hur många patienter som funnits på platsen eller hur 

många fordon som varit inblandade i en bilolycka (Jonsson & Segesten, 2004 ). Denna typ av 

skyddsmur mellan dem själva och händelsen är någonting som flera av våra respondenter 

också tagit upp. Genom att fokusera så starkt på sin egen uppgift lägger ambulanspersonalen 
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inte märke till övriga saker som händer i omgivningen (Jonsson & Segesten, 2003). Fokus blir 

så starkt att det inte är förrän efteråt det blir möjligt att tänka på situationen som en helhet. 

Det är därför viktigt att ha möjlighet att bearbeta händelser i efterhand, vilket i nuläget främst 

sker genom debriefing
1
. Detta kan antingen ske på initiativ av räddningstjänsten, eller så sker 

det mer informellt kollegor emellan efter en arbetsinsats.  

En annan strategi för att hålla den känslomässiga distansen till patienter och 

anhöriga och därmed utföra sitt arbete lättare är att avpersonifiera patienten. Det kanske inte 

dras så långt som att patienten ses som ett objekt, men det personliga som kan väcka känslor 

hos ambulanspersonalen får stå åt sidan. En patient kallas kanske inte ”en 6-månaders bebis” 

utan istället ”en 6-månaders”. Det kan vara en indikation på att en arbetsuppgift blir lättare att 

hantera känslomässigt om man distanserar sig från det faktum att det gäller ett litet skadat 

barn. En av respondenterna beskriver en situation där en man avlidit i en arbetsplatsolycka. 

Mannens arbetskamrater ringde efter ambulans men han avled innan ambulans kom på plats. 

Initialt blev då ambulanspersonalen arbetsuppgift att stötta arbetskamraterna, tills ett 

krishanteringsteam kunde komma till platsen. Samtalet kom in på personliga saker och 

respondenten upplevde att det blev svårare att hålla distansen.  

 
//… vi träffar döda människor varje månad i det här jobbet, så det är ingen stor grej så, 

men när hans arbetskollegor börjar prata om honom…// … berättade allt han skulle 

göra… och hans barn, ja då ”herregud… nu måste vi gå”. Det är jobbigt, när det blir 

personifierat och det blir… man tänker sig in i hur hans barn känner och hur… alltså 

då blir det jobbigt… 

 

Det blir lättare att hantera känslorna när man inte har några som helst band till den som har 

avlidit. Men när patienten blir en ”verklig person” genom andras berättelser blir det svårt att 

hålla skyddsmuren uppe. Enligt Jonsson & Segesten (2003) ökar risken för att en händelse 

kommer att bli svår att hantera och lämna bakom sig om ambulanspersonalen på något sätt 

identifierar sig med patienten (Jonsson & Segesten, 2003). Identifikation kan ske om 

patienten är i samma ålder som en själv eller om patienten är ett barn och man själv har barn. 

Eller som i exemplet ovan, tänka sig hur barnen kommer att känna. Ibland har det hänt att 

ambulanssjuksköterskorna efter en tragisk händelse valt att avbryta sitt arbetspass för att åka 

hem till sin familj, med en önskan att få krama om sitt eget barn efter att ha sett någon annan 

förlora sitt.  

                                                      

1
 Debriefing initieras av räddningstjänst då flera instanser arbetat på en större olycksplats. Det 

genomförs genom ett strukturerat samtal med inriktning på de olika instansernas arbetsinsats. Se 

utförligare i avsnittet ”emotionell återkoppling”.   
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Att skapa och hålla en distans till patienten innebär dock inte samma sak som att 

vara känslokall eller att inte engagera sig i arbetet. Hayward & Tuckey (2011) beskriver 

distanseringen som en strategi för att uppnå de arbetsrelaterade målen. Hochschild (2003) 

menar dock att en kostnad distanseringen medför är att man får skuldkänslor eller att man blir 

cynisk (Hochschild, 2003[1983]). Hayward & Tuckey (2011) och Smith (1992) har i sina 

studier visat på hur distansering kan ske genom att ha fokus på det kognitiva, 

arbetsuppgifterna, istället för det känslomässiga. Denna distansering och fokusering på det 

medicinska istället kan bli till fördel för patienten som ju är i behov av vård. Vid mötet med 

en patient är det inte känslorna som är i fokus utan patientens hälsotillstånd, men med 

anhöriga finns det inte alltid några tydliga sätt att agera på. Att delegera en praktisk uppgift 

till en anhörig som är väldigt orolig, kan då användas som en strategi för att lugna situationen 

och få arbeta i fred. Den anhörige kan gå och hämta papper, tända lampan, hämta 

medicinlistor eller liknande. På samma sätt som ambulanssjuksköterskorna lättare kan hålla 

sina egna känslor i schack genom praktiskt arbete kan de anhöriga få hjälp att klara sig genom 

en svår situation.   

Återkoppling 

I denna del av resultat och analys undersöker vi två sorters återkoppling. Dels är det vad vi 

valt att kalla den medicinska återkopplingen som rör behovet av att få en uppföljning av 

patientens medicinska tillstånd. Vidare undersöker vi emotionell återkoppling, vilket 

innefattar både bearbetning av de emotioner som kommer ur starka upplevelser i arbetet och 

de emotioner som kommer som följd av bristen på medicinsk återkoppling.  

Medicinsk återkoppling 

… man utvecklas ju inte om man inte får nån feedback på vad man har gjort.  

 

Det finns en frustration kring hur situationen kring återkoppling ser ut idag och under 

samtliga intervjuer framkommer ett stort behov av och vilja till återkoppling. En av 

respondenterna menar att under nästan varje arbetspass uppkommer åtminstone en situation 

där man skulle vilja ha återkoppling. Ambulanssjuksköterskorna beskriver hur de hela tiden 

vill utvecklas i sin yrkesroll, bli bättre och duktigare. För att kunna lägga ihop symptom med 

den faktiska diagnosen, finns en önskan om att få medicinsk återkoppling. Just denna 

anledning visar sig också vara framträdande i resultat från nyligen utförda svenska och 
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kanadensiska studier (Forshed & Garhed, 2009; Lavoie et al., 2009). Att ha erfarenheten och 

kompetensen att koppla samman orsak och verkan blir möjlig om man vet att man tagit rätt 

beslut och förstått situationen rätt. Anledningen till önskan om mer återkoppling på vårdad 

patient är främst att utvecklas kompetensmässigt:  

 

//…man måste ju få veta, i vissa fall, lär du dig inte så kan du upprepa ett misstag…// 

… man kan lära sig saker både positivt och negativt liksom… konstruktiv kritik… //… 

det är ju för att, för att fortbilda sig själv så att säga 

//… ja, det är både för självkänslans skull men framför allt [betonar] tror jag det är 

nog för att man vill bli, bli bättre… bli duktigare helt enkelt.  

 

Särskilt viktig är återkoppling vid händelser där det varit oklara omständigheter och diffus 

problematik. Återkoppling anses extra viktigt i de fall där det varit en osäkerhet kring 

sjukdomsbilden (Croskerry, 2000). Återkoppling kring patientens sjukdomsbild skulle ge en 

möjlighet att utvecklas kompetensmässigt. Precis som respondenterna i Croskerrys studie 

(Croskerry, 2000) har ambulanssjuksköterskorna i vår studie accepterat och vant sig vid att 

det är begränsad tillgång till återkoppling, och beskriver det som en brist och svaghet i 

systemet. 

Samtliga respondenter beskriver hur det tidigare har varit enklare att använda 

personliga kontaktvägar för att få någon form av återkoppling. Det kunde innebära att 

ambulanspersonalen, när de lämnade av en annan patient senare under arbetspasset, frågade 

personalen på akuten om den patient de tidigare lämnat av. Att, som det ser ut idag, arbeta i 

ett stort område med flertalet sjukhus och akutmottagningar ger en mindre möjlighet att 

använda sig av detta för att få återkoppling. Vilken återkoppling man kan få styrs av 

lagstiftningen och patientsekretessen, och man har som sjukvårdspersonal endast rätt att ta del 

av den information om patienten som krävs för att ge en bra vård. Eftersom 

ambulanssjuksköterskorna inte längre vårdar patienten när de lämnat av denne, anses de inte 

behöva någon ytterligare information om patientens tillstånd efter det.  

 

Men det känns ju fel att man nästan ska… begära att nån annan ska vara… brottsling 

eller bryta mot sekretessen eller att jag själv måste... snoka liksom för att, för att få 

reda på nånting. Det känns inte heller riktigt bra, det är därför man inte gör det oftare 

än vad man gör… 

 

//… man kanske ska lätta lite på… murarna i det här fallet. För vi är ändå en del av 

vården… 

 

Frustrationen märks även i citaten ovan; man vill inte be någon bryta mot sekretessen för att 

få återkoppling, men eftersom ambulansen ändå är en del i vårdkedjan finns en önskan om att 
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få ta del av information. Den formella vägen för återkoppling är via ambulansläkaren
2
 men 

den anses vara lång och krånglig och det är ofta som patientsekretessen sätter stopp även där. 

Några av ambulanssjuksköterskorna uppger att de försökt få återkoppling via 

ambulansläkaren. Andra menade att det inte känns som ett alternativ eftersom det ändå inte 

fungerar och det tar lång tid att få svar om man ens får det. Samtliga respondenter uppger att 

de tycker att det är mycket viktigt att skydda patientens integritet och tycker att 

patientsekretessen i grunden är bra. Men samtidigt får detta lagliga skydd konsekvenser för 

arbetet som sker i ambulansen och möjligheten att få besked om vad som hänt patienten. 

I vissa situationer är patienten inte vid medvetande, det finns inga anhöriga som kan 

berätta om bakgrund eller sjukdomstillstånd och det finns ingen journal att läsa i. En 

respondent beskriver hur man får vara lite av en detektiv för att försöka lista ut vad patienten 

kan ha råkat ut för. På sjukhuset kan mer omfattande undersökningar utföras vilket ger en 

helhetsbild som inte är möjlig att få i ambulansen.    

 Respondenterna beskriver alternativa vägar för att räta ut frågetecken kring vissa 

patienter. Att stanna kvar på sjukhusets traumarum
3
 efter avlämning ger ytterligare en 

pusselbit och kanske ett kvitto på att preliminär diagnos och behandling varit korrekta. Detta 

tillvägagångssätt kallas aktivt sökande efter återkoppling i den kanadensiska studien, och 7,5 

procent av respondenterna använde sig av det (Lavoie et al., 2009). Denna typ av återkoppling 

är inte inbyggt i arbetet, och kan bara ske om ambulansen inte får en till körning i direkt 

anslutning till avlämnandet på sjukhus. Därför får detta ses som väldigt individuellt och inte 

helt självklart. 

Jonsson & Segestens (2003) studie visar att det läggs större vikt vid att ha någon, 

ofta sina kollegor, att dela sina emotioner med snarare än att få svar på sina frågor (Jonsson & 

Segesten, 2003). Respondenterna i vår studie har en stark kollegial sammanhållning men 

saknar ändå återkoppling om patientens medicinska tillstånd efter avlämnandet på sjukhuset. I 

särskilda fall är det extra viktigt att få återkoppling för att kunna släppa osäkerheten och få en 

möjlighet att gå vidare, menar våra respondenter. Att efteråt se tillbaka och reflektera över sin 

insats, samt prata med kollegor är en form av återkoppling på arbetet, enligt en av 

respondenterna. Samtalen sker när tillfälle finns; i ambulansen mellan uppdrag, vid 

                                                      

2
 Medicinskt ledningsansvarig läkare 

3
 De patienter som är svårt skadade och råkat ut för vad som definieras som trauma, undersöks direkt i 

detta rum där det finns möjlighet till röntgen och andra avancerade undersökningar.  
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frukostbordet eller på stationen. Det finns också möjlighet att samtala med ambulansläkaren 

kring möjliga behandlingar.  

 

//… man släpper det efter ett tag. Ibland kan man… ofta gör man det, jag frågar mina 

kollegor, vi hade det här patientfallet, hur skulle ni ha gjort, jag gjorde såhär... Ja, och 

då kan man höra att, ja vi var med om nått liknade och vi gjorde såhär och det funkade 

också bra… och det är ju det allra största instrumentet vi har att jobba med. Det är ju 

varandra.” 

 

Ambulanssjuksköterskorna menar att det inte alltid känns viktigt med återkoppling. Patienter 

med diffus problematik skapar ett behov att få veta om arbetsinsatsen var bra. Den 

medicinska återkopplingen kan vara viktig för ambulanssjuksköterskans självförtroende i 

arbetet och en känsla av att kompetensen hela tiden är uppdaterad. En svensk och en 

kanadensisk studie visar att över 90 procent av personalen inom akutsjukvård önskar mer 

återkoppling på vårdad patient (Forshed & Garhed, 2009; Lavoie et al., 2009).   

I arbetet finns alltid en rädsla för att göra fel och att inte lyckas hjälpa patienten 

(Jonsson & Segesten, 2004). Enligt Jonsson & Segesten (2003) är det viktigt för 

ambulanspersonalen att rädda patientens liv och det är detta som visar att man gjort en väl 

genomförd insats (Jonsson & Segesten, 2003). Detta är något som våra respondenter också 

lyfter fram, men de beskriver också att det kan vara tillräckligt att veta att man gjort en väl 

genomförd insats. Om patienten inte överlevt är det viktigt att veta att man åtminstone gjort 

sitt allra bästa och tolkat situationen rätt. De menar att det är lättare att känna sig nöjd om man 

får mer information och svar, och detta önskas ske med återkoppling.   

  Det främsta skälet till önskan om återkoppling och feedback rör alltså det 

medicinska kring patienten, inte den personliga upplevelsen. De emotionella konsekvenserna 

gällande återkoppling kan därmed ses som indirekta: bristen på medicinsk återkoppling 

skapar känslor av frustration och osäkerhet. Detta kan inte direkt kopplas till emotionellt 

arbete i relation till patienter, men kan ändå betraktas som en viktig aspekt av 

ambulanssjuksköterskornas yrkesutövande.  

Emotionell återkoppling 

För att hantera bristen på återkoppling får ambulanssjuksköterskorna istället prata med 

varandra, och diskutera hur de kan agera i vissa situationer. Forumet som nämns i citatet 

nedan, visar hur det man inte kan visa för patienten i stunden istället får visas för kollegorna.  

 
//… alltså vi har ju ett forum ... jag och kollegan i ambulansen, som är ganska unikt, 

som inte finns på så många andra ställen, alltså vi, det som vi pratar om i ambulansen, 
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och tillsammans, det är till för bara oss två, det ska ingen annan höra. 

 

Det finns ingen egentligt tystnadsplikt mellan kollegor, men en respondent beskriver en 

moralisk tystnadsplikt som innebär att man inte för det en kollega sagt vidare till andra.  

Det är inte alltid det finns tid eller ork att prata med de kollegor man löser av vid arbetspassets 

början eller slut, men under passet sker oftast de samtal som gör det möjligt att bearbeta sina 

upplevelser och utvärdera sin insats. Samtalen med kollegerna ger även möjlighet att på ett 

tidigt stadium uppmärksamma om någon inte mår och om någon skulle vara i behov av mer 

stöd i bearbetningen av en händelse. Den första möjligheten att diskutera med varandra är i 

ambulansen på väg från händelsen. 

Det blir någon slags avlastningssamtal… ganska omgående när man åker därifrån… så 

pratar man om… händelsen. Ofta vad man har gjort, har man kunnat göra nåt 

annorlunda, hur såg det ut? Man känner också av liksom, hur den andra känner för det 

här {mm} att man liksom kollar av varandra att det är okej.  

 

Gemenskapen mellan kollegorna och vikten av att kunna avlasta varandra är tydlig i 

intervjuerna. Jonsson och Segesten (2003; 2004) menar att samtal med kollegor gör det lättare 

att hantera och känslomässigt gå vidare efter svåra händelser (Jonsson & Segesten, 2003; 

2004). Behovet att prata om och bearbeta svåra händelser var för respondenterna i Jonsson 

och Segestens (2004) studie väldig omedelbart. Respondenterna i vår studie menar att det kan 

vara skönt att kunna tala direkt med sin kollega i bilen, men ibland har inte känslorna hunnit 

med. Ibland kommer känslorna någon dag eller vecka senare och då vill man kunna prata då 

istället. Jonsson och Segesten (2004) diskuterar inte återkoppling i sin studie, vilket kan vara 

anledningen till dessa skiljande resultat. Jonsson och Segestens studie är främst inriktad på 

uppkomsten av och metoder för hantering av posttraumatisk stress, men återkoppling nämns 

inte i detta sammanhang.   

När ambulanssjuksköterskorna pratar om känslor som uppkommit i situationer, blir 

den som lyssnar det som kallas container (Jonsson & Segesten, 2004; Olsson, 2008). Man blir 

som en container både för sina egna och andras känslor (Olsson, 2008), och genom att 

använda en annan person som container blir det lättare att släppa känslor av skuld och skam 

(Jonsson & Segesten, 2004). Man kan också se det som att ambulanssjuksköterskorna blir 

containers för patienternas känslor, vilket torde skapa ett ännu större behov av att ha det 

kollegiala stödet för att orka med hantering och bearbetning av sina känslor.  

 

// …och när man går ut från lägenheten och sätter sig i bilen, det är då man känner 

liksom den här mentala utmattningen som att man är nästan tom när man stått i 2 

timmar och försökt tagit hand om dom här… den här familjen…// 
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En annan strategi för att bearbeta situationer som varit känslomässigt påfrestande kan vara att 

ta del av uppgifter från andra instanser som också är involverade i den aktuella händelsen. Vid 

större insatser finns till exempel räddningstjänst eller polis också på plats. Om det rör sig 

situationer där det finns hot om våld, får ambulanspersonalen ibland inte ens gå fram till 

patienten förrän polisen finns på plats. Respondenten nedan beskriver vad som hände efter en 

insats där en person blivit svårt misshandlad med kniv:  

 

//…så jag bad faktiskt att få ta del av...eh... polisens protokoll inför, deras förhör och 

så... för att kunna bearbeta och så... //… vi hade ingen debriefing efter det utan hans, 

han som jag åkte med hade jobbat länge och var så... ”nu går vi å lägger oss, vanlig 

händelse”…// 
 

Efter en svår eller känslomässigt påfrestande upplevelse finns möjlighet att tas ur tjänst, 

antingen tillfälligt eller resten av arbetspasset. Detta ger tid till återhämtning och bearbetning. 

Det kan innebära att stanna kvar en stund på akuten för att prata igenom händelsen med sin 

kollega, eller med någon annan instans som också varit involverad.   

  Möjlighet till återkoppling idag, utformad av organisationen, är främst debriefing. 

En form av debriefing sker på räddningstjänstens initiativ och är enligt en av respondenterna 

mer tekniskt än känslomässigt inriktad. Att få inblick i de andra instansernas insats kan hjälpa 

ambulanspersonalen att se helheten i en händelse. En av respondenterna berättar att vissa inte 

alls vill gå på debriefing:  

 

//… det tycker jag kan vara taskigt mot sin kollega. Kollegan kanske vill gå på en 

debriefing men vill då inte, den andra inte gå då… då kanske det inte blir nån 

liksom…// 

 

Debriefing är inte någonting som passar alla, menar ambulanssjuksköterskorna. Det är dock 

ett mer öppet klimat kring debriefing nu, och en större förståelse för att det finns behov av 

detta för att kunna bearbeta vissa händelser. Det finns även möjlighet till kamratstöd, som 

drivs av ambulanssjuksköterskor som fått utbildning i krisstöd. Detta är ett organisatoriskt 

utformat individuellt stöd vid situationer som uppfyller särskilda krav.  

 

//… det är väldigt sällan det [kamratstödet, vårt tillägg] används {okej} eller, behov 

finns egentligen [hostar högt] men jag tror att vi är väldigt duktiga på att prata med 

varandra…//  

 

Dock verkar det som att ambulanssjuksköterskorna hellre vänder sig till kollegor, familj eller 

vänner för att prata om svåra saker som hänt, trots att kamratstöd ses som någonting mycket 

bra i teorin.  
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  En av ambulanssjuksköterskorna berättar om en situation för länge sedan då denne 

valde att lämna patienten, ett svårt sjukt barn, på ett mindre sjukhus istället för det stora 

sjukhuset som tar hand om barnpatienter. Därefter skedde återkopplingen i tre former. Genom 

att stanna kvar i behandlingsrummet en stund fick ambulanssjuksköterskan veta resultat på 

undersökningar som inte kunde utföras i ambulansen. Efter en tid kom även återkoppling från 

den behandlande läkaren på sjukhuset som berömde ambulanssjuksköterskans beslut och 

insats. Sedan kom även barnet på besök på ambulansstationen och ambulanssjuksköterskan 

fick själv se hur barnet mådde.  

Det verkar som det ibland kan vara extra viktigt med återkoppling på grund av 

känslomässiga skäl. Ett avslut kan innebära att få veta hur ens arbetsinsats varit, eller hur det 

gått för patienten efter avlämnandet på sjukhuset. En del uppdrag ses inte som ”hela” om det 

inte sker ett avslut, och ibland bara måste man få veta hur det gick, menar en av 

ambulanssjuksköterskorna.  

 

//… För då har man kanske jobbat så intensivt, både… fysiskt och mentalt liksom, med 

patient och anhöriga kanske, och sen så, sen så vet man inte ”vad hände sen”, tänkte vi 

rätt, gjorde vi rätt, kunde vi ha gjort på något annat sätt? 

Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion utifrån de resultat som framkommit i uppsatsen. 

Utifrån uppsatsen syfte kommer vi här att diskutera de slutsatser och tolkningar som 

möjliggjorts genom vårt insamlade material. Avslutningsvis diskuterar vi kring metod samt 

förslag till vidare forskning.  

Hypotesen i denna studie är att bristande återkoppling ger svårigheter med att 

bearbeta de känslomässiga upplevelser arbetet medför. Detta undersöks genom att titta 

närmare på de former av känsloarbete som ambulanssjuksköterskor utför i sitt arbete för att i 

förlängningen svara på frågeställningarna; vilka former att känsloarbete sker och hur kan detta 

kopplas till återkoppling och bearbetning. Vi anser att vi genom vårt resultat har fått stöd för 

vår hypotes. Detta då bristen på medicinsk återkoppling har ett direkt samband med 

möjligheten till en känslomässig bearbetning. Att inte veta om bedömningen av den akuta 

situationen varit rätt, samt att inte veta utfallet leder till en osäkerhet. Denna osäkerhet 

försvårar en sund bearbetning och avslut av arbetsinsatsen, vilket i vissa fall kan krävas för att 
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kunna gå vidare rent känslomässigt. Det är av vikt att poängtera att det inte gäller alla 

patientmöten eller patientsituationer och att det är en skillnad på medicinsk och emotionell 

återkoppling.  

Det resultat som framkom kring emotionellt arbete rör dels det generella 

känsloarbetet, dels om känslor som bryter mot mönstret och om användning av strategier för 

att hantera känslor i arbetet. Beskrivningar av situationer som bryter mot mönstret visar 

tydligt att det finns förgivettagna regler kring hur känslor ska uttryckas och vilka uttryck som 

är passande i olika situationer. I arbetssituationen är det patientens känslor som ska bemötas 

varvid de egna känslorna måste hamna i skymundan. Så känsloarbetet handlar främst om att 

hantera patientens känslor och undertrycka de egna känslorna i arbetssituationen. 

Ambulanssjuksköterskorna måste ha kompetens att samtidigt som de hanterar den 

känslomässiga situationen också utföra ett medicinskt arbete där det ställs höga krav på 

precision och vikten av att ta rätt beslut. Arbetet innehåller även en stor del socialt arbete, där 

det också ställs krav på insikt, ödmjukhet och finkänslighet. Känslorna som uppkommer 

under en arbetsinsats kan inte visas förrän i det avskilda mötet med kollegan, och det är också 

där den första känslomässiga bearbetningen kan påbörjas. Planering och organisering av 

arbetet måste därför innefatta tid till återhämtning.  

Genom att distansera sig från patienten blir det möjligt att fokusera på 

vårdsituationen, och därmed också hantera sina egna känslor. Både tidigare studier och denna 

studies resultat visar på hur identifikation med patienten gör det svårare att upprätthålla den 

distans som behövs för att skydda sina egna känslor. Distansen behöver inte ses som negativ, 

utan kan i vissa fall vara nödvändig för att de arbetsrelaterade målen ska uppnås, samtidigt 

som ambulanssjuksköterskorna ska kunna må bra rent känslomässigt. Distansen mellan 

ambulanssjuksköterskan och patienten minskar när det finns någon form av identifikation. 

Vårt resultat visar på en signifikant känslomässig utmaning i arbetet, men det är inte heller 

någonting som sker i varje patientmöte. När detta ändå händer är det viktigt med en 

medmänsklig och stöttande organisation där förståelsen inför detta fenomen är hög.   

Vad gäller återkoppling har vårt resultat visat att det är av vikt att göra en tydlig 

distinktion mellan medicinsk och emotionell återkoppling. Vad gäller den formaliserade 

mediciniska återkopplingen visar vår studie att det idag finns stora brister vilket får 

konsekvenser för ambulanssjuksköterskornas möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Bristen 

har lett till skapandet av egna strategier för att få den information som det finns behov av. Då 

dessa inte är formaliserade bygger de på vårdinstansers goda vilja samt att det finns utrymme 

i arbetsschemat för att ta egna initiativ till uppföljning. Det innebär att återkopplingen endast 
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kan ske endast om de yttre omständigheterna tillåter det. Vår studie visar att medicinsk 

återkoppling efterfrågas och ses som mycket viktig för ambulanssjuksköterskorna. Vikten av 

återkoppling för att genomföra ett bra arbete rent medicinsk får stöd i den knapphändiga 

forskningen vi funnit. I vår studie har vi har funnit att man främst efterfrågade återkoppling av 

medicinska orsaker och då främst för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. I viss tidigare 

forskning (Johnson & Segesten, 2004) har det visat sig att det är viktigare att man får bevis på 

att man har gjort rätt och att patienten överlever, vilket vi inte funnit belägg för i vårt material.  

Emotionell återkoppling sker främst via kollegor trots att det finns formella vägar 

för återkoppling inom organisationen. Anledningar till att till exempel kamratstödet inte 

används fullt ut, tror vi beror på att det kollegiala stödet redan är så pass starkt. Vårt resultat 

visar vidare att de formaliserade vägarna inte alltid stämmer överens med den form av 

emotionellt stöd ambulanssjuksköterskorna önskar. Även vikten av emotionell återkoppling 

och bearbetning får stöd inom tidigare forskning även om den då inte definieras som 

återkoppling utan som kollegialt stöd (Jonsson & Segesten, 2004; Olsson, 2008).  

Metodval och avgränsningar är något som påverkar resultat och diskussion. Därav 

vikten av att inta ett kritiskt perspektiv till metod och data. Uppsatsarbetet har genomförts av 

ett litet team på två personer. Vi kan i efterhand konstatera att detta har givit mycket positivt 

till arbetet. Det finns dock några få aspekter som det kan vara värda att uppmärksamma. Dels 

handlar det om förförståelsen där en av oss hade en större insikt och kunskap om 

studieområdet, se avsnittet metod och data. Sedan framkom det tidigt i uppsatsarbetet att våra 

frågeställningar stämde väl överens med en problembild som uppmärksammats av de 

anställda på arbetsplatsen. Detta kan ha lett till att urvalet främst representeras av de som är 

väldigt engagerade i frågan och som har en vilja att förändra den nuvarande situationen.  

Vår uppsats bygger på empiri insamlad genom enskilda intervjuer med ett antal 

respondenter. Under arbetets gång har vi dock funderat på den information som man har 

möjlighet att få genom valt angreppssätt. Vi var intresserade av att fånga in de känsloyttringar 

som sker i själva intervjusituationen men de intervjuer vi genomfört resulterade inte ett sådant 

material. Genom att genomföra återkommande intervjuer med respondenterna hade detta 

kanske kunnat komma fram, eller genom kompletterande observationer, eller intervjua andra 

yrkesgrupper inom ambulanssjukvården.  

I dagsläget pågår ett projekt på SOS Alarm, som på sikt förväntas utvecklas till ett 

nationellt prehospitalt verktyg för optimering och kvalitetssäkring. Den bedömning som SOS 

Alarm gör via telefon, och den bedömning ambulanspersonalen gör när de kommer till 

platsen, kan skilja sig åt. Ett system för återkoppling mellan SOS Alarm och 
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ambulanssjukvården skulle kunna innebära bättre kunskaps- och beslutsunderlag för bland 

annat kvalitetssäkring. De båda aktörerna, SOS Alarm och ambulansen, skulle då kunna 

utveckla och optimera ambulanssjukvårdens resurser (SOS Alarm, 2011). Om projektet får ett 

positivt utfall, skulle det kanske också vara möjligt att ta detta ett steg längre. Att utveckla ett 

system där man utan att röja patientens identitet kan koppla anledning till utryckning med 

genomförd vårdinsats och slutligt resultat. 

Som vi tidigare poängterat har engagemanget från respondenterna och deras 

kollegor samt deras intresse för frågeställningen varit oerhört stort. Vi har vidare under arbetet 

uppmärksammat stora luckor inom forskningsområdet samt genom vårt resultat fått insikt i 

den stora förändring som skett inom området de senaste decennierna. Förutom detta har 

ambulanssjukvården uppmärksammats i media under senare tid. Alla dessa faktorer 

sammantaget visar på att behovet av vidare forskning inom området ambulanssjukvård är 

mycket stort. Vi ses att detta främst behövs inom tre områden; hur utvecklingen med mer 

avancerad vård i ambulansen har påverkat arbetssituationen, behovet av utbildning samt hur 

man ska lösa den återkopplingsproblematik vi berör i denna uppsats. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

- Hur länge arbetat inom ambulans/akutsjukvård? Varför valt att arbeta med ambulans? 

 

- När klar med vidareutbildning, sammanlagd erfarenhet som sjuksköterska? 

 

- Berätta om ditt senaste arbetspass! Var det ett typiskt arbetspass? 

 

- Finns det någon arbetssituation som finns kvar i dina tankar/känslor? 

 

- Hur ofta händer det? Vilka känslor kan det röra sig om då? 

 

- Berätta om en situation där du känt en väldigt stark känsla. Hur visar du en stark känsla i mötet med 

en patient eller anhörig? Vad gör du av och med de känslor som uppkommer i 

arbetet? 

 

- Berätta om ett tillfälle då en patients anhörig visat mycket känslor! Hur påverkar det dig och den 

insats du ska utföra? 

 

- Vad sker inom dig efter att patient lämnats på sjukhus/instans? Hur hanterar du det? 

 

- Vad finns det för möjlighet till återkoppling i ditt arbete? 

 

- Hur, och varför skulle du vilja få återkoppling? 

 

- Hur vet du om arbetet du utfört var bra eller dåligt? 

 

- Vad finns det för möjlighet att följa upp vissa patienter och deras hälsotillstånd? 

 

- Händer det att patienter återkopplar, eller att anhöriga till patienter återkopplar? Om ja, hur upplever 

du det? 

 

- Hur upplever du din plats i vårdkedjan? Vad anser du att ditt arbete främst handlar om? 

 

- Hur mycket upplever du att du kan påverka din arbetssituation? 

 

- Finns det någonting du vill lägga till? 


