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Abstract 

Martin Johansson, Ambulance nurses views on possible measures to reduce work-

related mental stress, Degree project in occupational work science, University of Gävle. 

 

Problem: Mental illness is common in ambulance nurses due to traumatic events, 

irregular working hours, pressure and lack of time for recovery. The result of these 

factors can be long-term sick leave. There are som actions already taken in todays 

ambulance service but the problem with work-related mental stress is still present. 

Method: Six ambulance nurses were interviewed to see what actions they thought could 

be used to reduce the work-related mental stress. The interviews were then analyzed by 

using a qualitative content analysis. Several themes were revealed that then were used in 

the result. Result: Several possible actions where was considered as useful to reduce the 

work-related mental stress. Social relationships, a good leadership, control over 

scheduling, education, experience and leisure time activities were areas where possible 

actions could be taken. In som cases there were new methods to reduce stress and in 

others there were already existing ones that could be expanded. Conclusion: Work 

related mental stress in ambulance nurses is something that will not disappear. But this 

study showed that there are possible methods that could help reduce and manage the 

mental stress. A good leadership seemed essential to create a good working 

environment were work-related mental stress was not common. More qualatative 

studies needs to be done regarding this subject and then there is a possibility to learn 

more methods wich can help ambulance nurses deal with the problem of work-related 

mental stress. 
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Sammanfattaning 

Martin Johansson, Ambulanssjuksköterskors syn på möjliga åtgärder för att minska 

arbetsrelaterad psykisk stress, Examensarbete i arbetshälsovetenskap, Högskolan i 

Gävle. 

 

Problemformulering: Upprepade traumatiska upplevelser, oförutsägbara situationer, 

oregelbundna arbetstimmar, tidspress samt otillräcklig tid för återhämtning är bara 

några få anledningar som bidrar till att ambulanssjuksköterskor lider av stor risk att 

drabbas av psykisk ohälsa. Långa sjukskrivningar kan bli resultatet av den psykiska 

ohälsan. I dagsläget används flera metoder för att minska den arbetsrelaterade psykiska 

stressen men ändå är det ett stort problem. Genom att låta ambulanssjuksköterskorna 

själva berätta om vad de anser kan vara en möjlig metod för stressreducering kan 

problemet minska. Metod: En kvalitativ metod användes för att få en djupare förståelse 

inom det aktuella ämnet. Sex ambulanssjuksköterskor intervjuades, med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, där de fick berätta om vilka möjliga åtgärder de ansåg 

kunde minska den arbetsrelaterade psykiska stressen. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades därefter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Där togs teman fram 

som sedan användes i resultatet. Resultat: Respondenterna ansåg att det fanns flera 

områden där möjliga åtgärder kunde bidra till att minska den arbetsrelaterade psykiska 

stressen. Sociala relationer, bra ledarskap, kontroll över schema, utbildning, erfarenhet 

och fritid var de områden där respondenterna ansåg att det fanns möjlighet till 

potentiella åtgärder. I vissa fall var det nya åtgärder som kunde implementeras och i 

andra fall var det redan aktuella åtgärder som behövde förbättras eller användas mer 

frekvent. Slutsats: Det finns flera åtgärder som kan visa sig vara effektiva för att 

minska den arbetsrelaterade psykiska stressen. Ett bra ledarskap i samband med 

gemensamt ansvar är essentiellt för att skapa en bra arbetsmiljö. Möjligheten till att 

eliminera all psykisk stress från arbetet ses som väldigt svårt, men genom möjliga 

åtgärder kan den minskas eller hanteras. Mer kvalitativ forskning kring detta ämne kan 

leda till fler svar. 

 

Nyckelord: Ambulans, sjuksköterska, arbetsrelaterad, psykisk, stress 
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1.0 Inledning 

Det är välkänt att sjuksköterskeyrket är ett väldigt utsatt yrke, inte minst för stressen 

som läggs på de som arbetar med det. År 2015 visade statistik att individer som arbetar 

inom vård och omsorg i Sverige står för flest sjukfall av alla arbetsgrupper 

(Försäkringskassan, 2016b). Sjuksköterskor får varje arbetsdag arbeta under hård press, 

både psykiskt och fysiskt, då deras insatser är essentiella för att patienter inte ska bli 

mer sjuka, eller i värsta fall dö (Lim, Hepworth, & Bogossian, 2011). Individer i 

sjuksköterskeyrket blir utsatta för olika former av stressorer, eftersom de arbetar med 

varierande situationer. Ambulanssjuksköterskor kan lida av hög risk att utveckla 

psykisk ohälsa på grund av den arbetsrelaterade stressen de får utså (Forbes et al., 

2018). Forskning har visat att på grund av detta är det vanligare att 

ambulanssjuksköterskor tvingas avgå från sin tjänst, jämfört mot annan 

sjukvårdspersonal (Sterud, Hem, Ekeberg, & Lau, 2008a). 

 

2.0 Bakgrund 

2.1 Psykisk stress hos ambulanssjuksköterskor 

Psykisk ohälsa är den ledande orsaken till långtidssjukskrivningar i majoriteten av 

höginkomstländer, och ambulanssjuksköterskor ligger i riskzonen för att utveckla det 

(Deady et al., 2018). Stress och anpassningsstörningar var den vanligaste psykiska 

diagnosen hos vårdpersonal i Sverige 2015, och utgjorde 49 procent av sjukfallen med 

psykisk diagnos (Försäkringskassan, 2016b). Ambulanssjuksköterskor utsätts dagligen 

för olika moment i arbetet som bidrar till psykisk stress. Psykisk stress kan definieras 

som psykiskt utmattande stressorer, till exempel känslor av att inte kunna hantera en 

situation eller att bli orättvist behandlad på arbetsplatsen (Bohström, Carlström, & 

Sjöström, 2017; E. Donnelly, 2012). Eftersom ambulanssjuksköterskor vanligtvis är 

först på plats vid olyckor arbetar de ofta under tidspress, med oförutsägbara situationer 

och traumatiska upplevelser. Dessa är alla stressorer som kan leda till post-traumatiskt 

stressyndrom (Bohström et al., 2017; Forbes et al., 2018). Post-traumatisk stress kan 

även vara resultatet av upprepande misslyckanden att hantera stressorer i arbetsmiljön 
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(Jonsson & Segersten, 2004). Att ständigt bli utsatt för stressorer som är svåra att 

hantera ökar därför risken för psykisk ohälsa. Utöver det arbetar 

ambulanssjuksköterskor oregelbundna arbetstider, med hög arbetsbelastning och 

känslomässiga situationer vilka är faktorer som kan bidra till kronisk stress, som 

därefter kan resultera i ångest, depression och utbrändhet (Jonsson & Segersten, 2004). 

Som tecken på detta har en tidigare studie visat att 360 av 1286 ambulanssjuksköterskor 

har haft tankar om att livet inte är värt att leva, 270 har haft självmordstankar och 35 har 

försökt begå självmord (Sterud et al., 2008a). Den psykiska stressen kan även resultera i 

emotionell utmattning som i tidigare studier har visat sig ofta ha samband med allvarlig 

arbetsrelaterad stress (Jonsson & Segersten, 2004). Oregelbundet arbete och 

oförutsägbara situationer kan även påverka sömnen hos ambulanssjuksköterskor. Att 

inte få tillräckligt med sömn eller att sömnen avbryts kan göra att de känner sig utslitna 

(Wiitavaara, Lundman, Barnekow-Bergkvist, & Brulin, 2007). Störning av sömn är 

även kopplat till en rad olika sjukdomar som depression, hjärt- och kärlsjukdomar, högt 

blodtryck, migrän, lungsjukdomar och utbrändhet. Utöver det kan sömnstörningar även 

leda till arbetsolyckor, och eftersom ambulanssjuksköterskor ofta arbetar med akut 

skadade personer kan det påverka patienternas tillstånd (Pow, King, Stephenson, & 

DeLongis, 2017). 

 

Enligt tidigare studier upplevs ambulansspecifika stressorer som värst och det bidrar 

även till högre känslighet för andra stressorer. Ambulansspecifika stressor inkluderar 

allvarligt skadade patienter, osäkerhet på vilka situationer som kommer uppstå, 

känslomässiga band till skadade patienter, skadade barn samt hot från patienter (Sterud, 

Hem, Ekeberg, & Lau, 2008b). Forskning har visat att situationer som involverar akut 

skadade barn bidrar till mest stress på grund av sympati, svårighet att se oskyldiga barn 

skadade, otillräcklig erfarenhet, emotionella faktorer och att barnets medicinska tillstånd 

snabbt kunde försämras. Känslan av att oskyldiga liv stod på spel skapade hög press på 

beslutsfattandet vilket agerade som svår stressor (Guise et al., 2017). 
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2.2 Post-traumatiskt stressyndrom 

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) karakteriseras av ångestsymtom som utvecklas 

efter att ha upplevt en traumatisk händelse, till exempel en situation som inkluderar en 

svår skada eller död (Bohström et al., 2017). PTSD är det vanligast förekommande 

symtomet från arbetsrelaterad stress hos ambulanssjuksköterskor (E. A. Donnelly, 

Bradford, Davis, Hedges, & Klingel, 2016). Förutom psykisk ohälsa kan PTSD även 

bidra till nedsatt arbetsförmåga (Försäkringskassan, 2016a). Traumatiska upplevelser är 

en av huvudfaktorerna till att ambulanssjuksköterskor utvecklar PTSD. Det har visat sig 

att kontinuerlig utsatthet, intensitet och duration av traumatiska upplevelser är faktorer 

som påverkar utveckling av PTSD (Jonsson & Segersten, 2004). Den mesta forskningen 

har fokuserat på incidentrelaterad stress, som traumatiska upplevelser, men det har visat 

sig att även arbetsrelaterad kronisk stress kan leda till PTSD. En amerikansk studie har 

visat att det finns en koppling mellan organisatoriska stressorer, operativa stressorer och 

PTSD. Organisatoriska stressorer innebär stress associerad med kulturen kring 

ambulansyrket medan operativa stressorer är stress som associeras med ambulansyrket i 

praktiken (E. Donnelly, 2012). Det har visat sig att en kombination av incidentrelaterade 

och operativa stressorer är det som ökar risken mest för att utveckla PTSD. På egen 

hand är det operativa stressorer som bidrar mest. Dessa innefattar till exempel, 

ansträngning från skiftarbete, utmattning, hantering av socialt liv utanför arbetet, oro 

över arbetsskador, bristande förståelse från familj och vänner samt känsla av att ”alltid 

vara på jobbet” (E. A. Donnelly et al., 2016). Fokus i tidigare forskning har ofta legat på 

incidentrelaterade stressorer i arbetet, men det har alltså visat sig att en kombination av 

operativa och incidentrelaterade stressorer är mest bidragande till utveckling av PTSD 

hos ambulanssjuksköterskor (E. A. Donnelly et al., 2016; Jonsson & Segersten, 2004). 

 

2.3 Stressreducerande åtgärder 

Studier har visat att socialt stöd hos ambulanssjuksköterskor är essentiellt för att 

reducera den psykiska stressen. Socialt stöd kan definieras som en känsla av att vara en 

del av en grupp, att ha någon att prata med eller att få sympati och förståelse från 

exempelvis en ledare (Jonsson & Segesten, 2003). Känslan av att vara en del av en 

social grupp där alla har liknande erfarenheter upplevs vara viktigt vid hantering av 
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arbetsrelaterad stress (Wiitavaara et al., 2007). Den vanligast förekommande 

stressreducerande åtgärden för ambulanssjuksköterskor är dock debriefing, både formell 

och informell sådan. Formell debriefing görs mellan ambulanssjuksköterskorna och till 

exempel en psykolog, medan informell debriefing görs kollegorna emellan. Studier har 

visat att informell debriefing upplevs som den bästa stressreducerande åtgärden 

eftersom ambulanssjuksköterskorna ofta har liknande erfarenheter vilket skapar en 

bättre förståelse för vad den andra individen går igenom. Genom informell debriefing 

kan kollegorna även hjälpa till att se situationer från andra synvinklar, vilket kan vara 

stressreducerande för den utsatte. (Bohström et al., 2017; Jonsson & Segesten, 2003). 

Utöver det så upplevs den psykiska stressnivån högre vid lågt socialt stöd (Sterud et al., 

2008a). Trots det så är formell debriefing det som används mest frekvent för att 

behandla till exempel PTSD efter traumatiska upplevelser. Formell debriefing har dock 

visat sig i vissa fall förvärra tillståndet hos ambulanssjuksköterskor, istället för att 

förbättra det (Bennett, Williams, Page, Hood, & Woollard, 2004).  

 

Socialt stöd och informell debriefing har som tidigare nämnt visat sig vara den mest 

effektiva stressreducerande åtgärden (Bohström et al., 2017; Jonsson & Segesten, 

2003). Socialt stöd, i form av kamratstödsgrupper, ökar den uppfattade generella hälsan 

och kan minska upplevda arbetskrav hos ambulanssjuksköterskor. Kamratstödsgrupper 

bestående av kollegor skapar en förståelse för vad andra i liknande situationer går 

igenom, känsla av sammanhang, ökat självförtroende, fokus på verkliga problem, 

minskning av symtom och förändring av beteende. Det är även en metod som är relativt 

billig och enkel att använda (Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg, & Nygren, 

2008). 

 

Tidigare forskning har visat att personliga egenskaper ligger till grund för vilka 

situationer anses stressande, hur väl en stressor hanteras samt hur misslyckande i att 

hantera en stressor upplevs. Subjektiv uppfattning av situationen samt bra kännedom av 

tillgängligheten av resurser kan även påverka stresshanteringen (Jonsson & Segersten, 

2004). Det är vanligt att stressreducerande åtgärder används för att behandla problem, 

men inte i förebyggande syfte. Istället för att enbart fokusera på att behandla 
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ambulanssjuksköterskor som blivit utsatta för arbetsrelaterad psykisk stress bör det även 

utvecklas metoder för att förebygga den psykiska stressen (Bennett et al., 2004). Alla 

individer är unika och kan inte behandlas med samma stressreducerande metod, vilket 

föder frågan varför samma metod används för att behandla alla situationer (Bennett et 

al., 2004; Jonsson & Segersten, 2004). Forskningen kring detta kan ses som bristfällig, 

då majoriteten av de studier som gjorts antingen är kvantitativa, fokuserar på vilka 

stressorer som upplevs eller talar om vilka metoder som används för tillfället (Bohström 

et al., 2017; Jonsson & Segesten, 2003). Ambulanssjuksköterskornas åsikter om 

potentiella åtgärder som kan användas lyfts sällan. 

 

2.4 Problemformulering 

Upprepade traumatiska upplevelser, oförutsägbara situationer, oregelbundna arbetstider, 

tidspress samt att inte ha tid att återhämta sig är bara några få anledningar som bidrar till 

att ambulanssjuksköterskor lider av stor risk att utveckla ångest, depression, utbrändhet 

och posttraumatiskt stressyndrom. De är mentala sjukdomar som kan leda till långvarig 

sjukskrivning och i värsta fall får individen sluta arbeta (Bohström et al., 2017; Deady 

et al., 2018; Forbes et al., 2018; Jonsson & Segesten, 2003; Pyper & Paterson, 2016; 

Wiitavaara et al., 2007). Även patienternas säkerhet kan påverkas av dessa problem. Om 

ambulanssjuksköterskorna inte klarar av att utföra sitt arbete medför det en risk att 

patienternas situation förvärras. Informell debriefing fungerar bäst som psykisk 

stressreducerande åtgärd, men även förtroende för sina kollegor och känslan av 

lagarbete kan minska den arbetsrelaterade psykiska stressen. Utöver detta saknas det 

dock åtgärder som har visat sig fungera för att hantera situationer som skapar psykisk 

stress (Bohström et al., 2017; Jonsson & Segesten, 2003). Denna studie skulle kunna 

bidra med kunskap om potentiella åtgärder för att reducera den arbetsrelaterade 

psykiska stressen som ambulanssjuksköterskor utsätts för, och därigenom minska risken 

för psykisk ohälsa. 
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3.0 Syfte 

Syftet är att undersöka ambulanssjuksköterskors syn på möjliga åtgärder för att minska 

den arbetsrelaterade psykiska stressen. 

 

4.0 Metod 

4.1 Design 

För att skapa en djupare förståelse för det syftet efterfrågade användes en kvalitativ 

design. Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data som sedan 

analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (Alvehus, 2013, p. 83; Graneheim 

& Lundman, 2004). Den kvalitativa designen bidrog till att studien kunde innefatta färre 

respondenter som var och en fick möjlighet att bidra med djupare tankar som var 

relevanta till problemet (Bryman, 2018, pp. 454–455). 

4.2 Urval 

Studien utgick från ett målstyrt urval för att försäkra att respondenterna i studien kunde 

bidra med relevant information. Det målstyrda urvalet betyder att forskaren kunde välja 

ut respondenter som ansågs besitta relevanta kunskaper till studien (Bryman, 2018, p. 

496). För att komma i kontakt med möjliga respondenter kontaktades en chef på en 

arbetsplats för ambulanssjuksköterskor för att få tillgång till kontaktuppgifter till dessa. 

Anledningen till att studien vände sig till ambulanssjuksköterskor var för att de 

vanligtvis utsätts för arbetsrelaterad psykisk stress och på så sätt kommer närmast 

problemet. Det har kunnat bidra till att de fått en annorlunda syn på problemet och 

därför har en annan inblick i vilka potentiella åtgärder som finns för att minska stressen.  

 

Urvalet utgjordes slutligen av sex respondenter då tidsbegränsningen gjorde det svårt att 

hinna med fler. Ett krav för att få delta i studien var minst ett års erfarenhet av yrket 

som ambulanssjuksköterska. Det inklusionskriteriet användes för att det ökade chansen 

för att respondenterna någon gång blivit utsatta för psykisk stress i arbetslivet. Genom 

att själva ha upplevt problem med psykisk stress i arbetslivet kunde respondenterna ge 

en annan inblick i vilka möjliga åtgärder som finns. Utöver det så applicerades inga fler 
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inklusionskriterier. Ålder samt arbetslivserfarenhet hos respondenterna var blandade (se 

tabell 1), vilket ansågs vara positivt då det bidrog med att ambulanssjuksköterskorna 

besatt olika erfarenheter av psykisk stress i arbetet. Urvalsprocessen styrdes dock inte 

utifrån detta.  

 

Tabell 1. Beskrivning av samtliga respondenter som deltog i undersökningen. 

Pseudonym  Kön Ålder Arbetade år på ambulansen 

Respondent 1 Kvinna 37 år 5 år 

Respondent 2 Kvinna 36 år 7 år 

Respondent 3 Man 50 år 9 år 

Respondent 4 Man 31 år 2,5 år 

Respondent 5 Man 55 år 25 år 

Respondent 6 Kvinna 48 år 15 år 

 

4.3 Litteratursökning 

För att hitta relevant information till bakgrunden gjordes en litteratursökning. Där 

söktes artiklar som handlade om det aktuella ämnet i databaser som Discovery, Google 

Scholar och DiVA. Dessa databaser användes för att de innehåller stora mängder 

artiklar och för att hitta relevant information så användes olika sökord. Dessa bestod av 

nurse, paramedic, ambulance nurse, ambulance personell, PTSD, stress och 

psychological stress. Sökorden mixades med hjälp av booleska operatorer för att hitta 

relevant information till studien. Sökningen begränsades till artiklar som var Peer 

Reviewed, skrivna på engelska, fanns tillgängliga i fulltext samt var från 2003 och 

framåt. Utöver databaserna användes även referenser från använda artiklar där forskaren 

ansåg att det kunde finnas relevant information. Forskarens handledare bistod även med 

artiklar som användes i bakgrunden till studien. 
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4.4 Data-insamling 

I studien användes semistrukturerade intervjuer vid insamling av data. De 

semistrukturerade intervjuerna bidrog till att respondenterna fick relativt stor frihet att 

berätta om sina upplevelser samtidigt som intervjun styrdes av bestämda teman för att 

försäkra att relevant data samlades in. Det innebär att respondenterna fick en frihet till 

att dela med sig av djupare tankar och synvinklar kring problemet, men samtidigt bidra 

med relevant information. Den semistrukturerade intervjuerna gav även forskaren mer 

frihet då intervjuguiden inte behövde följas strikt, utan gav möjlighet att hoppa fram och 

tillbaka mellan olika frågor vid behov. (Bryman, 2018, pp. 562–563) 

 

För att skapa trygghet och tillit mellan forskaren och respondenten ägde samtliga 

intervjuer rum på en avskild plats som respondenten fick välja. Anledningen till detta 

var för att skapa ett lugn miljö där respondenten inte blev störd av olika utomstående 

moment (Bryman, 2018, p. 566). En pilotintervju gjordes innan intervjuerna för att testa 

om intervjuguidens utformning bidrog till att samla in den typ av information som 

efterfrågades. Med hjälp av pilotintervjun kunde intervjuguiden sedan revideras och 

frågor ändrades och lades till för att öka chansen att få relevant information för studiens 

syfte. 

 

4.5 Analys av data 

Efter att intervjuerna ägt rum användes ordbehandlingsprogrammet otrancribe.com för 

att transkribera intervjuerna. De transkriberade texterna lästes igenom flera gånger för 

att försäkra att ingen information missades av forskaren. Därefter analyserades texten 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen användes 

för att hitta manifest och latent innehåll från intervjuerna. Manifest innehåll är 

uppenbart och sägs ofta rakt ut, medan latent innehåll är bakomliggande och behöver 

tolkas fram (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Efter att texterna transkriberats plockades olika meningsenheter ut från samtliga 

respondenters svar. Meningsenheterna kondenserades för att det skulle bli lättare att 

förstå och därefter skapades en kategoriseringstabell (se bilaga 1). I 

kategoriseringstabellen tolkades sedan varje kondenserat citat av forskaren för att 

därefter gruppera dem med liknande citat i olika sub-teman. Utifrån de sub-teman som 

tagits fram bildades sedan flera teman, vilket utgjorde grunden för kategorierna i 

resultatet. (Graneheim & Lundman, 2004) 

 

4.6 Etiska aspekter 

Studien utgick från de fyra forskningsetiska kraven. Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet uppfylldes genom att alla respondenter fick ett informationsbrev 

innan de deltog i studien. Informationsbrevet förklarade vad studien undersökte, vilka 

krav som ställdes på respondenterna och att medverkande var frivilligt. Utöver detta så 

blev respondenterna även påminda att deltagande var frivilligt innan intervjun ägde rum 

(Vetenskapsrådet, 2002). Även samtyckeskravet uppfylldes via informationsbrevet, där 

respondenterna blev informerade att samtycke från respondenter var obligatoriskt för att 

studien skulle kunna genomföras. Då deltagarna blev kontaktade innan studiens start så 

hade de full kontroll över om de ville delta i studien eller inte. Respondenterna blev 

även informerade innan studiens start att de kunde välja att avbryta sitt deltagande utan 

några konsekvenser från forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att följa konfidentialitetskravet lagrades den data samt de personuppgifter som 

samlades in i studien att på en privat och lösenordskyddad hårddisk där bara forskaren 

hade tillgång. Inga personuppgifter publicerades i studien och vid publicering av citat 

användes pseudonymer. Alla respondenter informerades om detta, både i 

informationsbrevet och innan studiens start. När studien har blivit publicerad kommer 

all data att raderas och förstöras för att försäkra respondenternas konfidentialitet 
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(Vetenskapsrådet, 2002). För att följa nyttjandekravet blev samtliga respondenter 

informerade om att den data som samlades in endast användes i forskningssyfte och 

ingen data användes för kommersiellt bruk. Även detta krav följdes via 

informationsbrevet, där respondenterna blev informerade att den data som samlades in 

enbart användes i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.0 Resultat 

Respondenterna i studien hade olika syn på vad som var orsaken till arbetsrelaterad 

psykisk stress, och därför hade de även olika åsikter om åtgärder som kunde minska 

stressen. Åtgärderna varierade från hur den psykiska stressen kunde reduceras och 

förebyggas från individnivå upp till organisationsnivå.  

5.1 Uppmuntran och bra relation till sina kollegor kan reducera stress 

Majoriteten av respondenterna upplevde att sociala interaktioner med både kollegor och 

chef var en av de åtgärder som användes mest frekvent men och hjälpte mest för att 

minska den arbetsrelaterade psykiska stressen. Något som lyftes var att det var lättare att 

prata med kollegor än chefer då tillgången var bättre och de hade en närmare relation. 

Dessa samtal kunde, till exempel, äga rum i ambulansen mellan larm. 

 

”Man jobbar ju nära varandra när man jobbar och man har tid att prata med varandra 

mellan körningar.” (Respondent 3) 

 

Två respondenter ansåg att ha en bra relation mellan kollegor var essentiellt för att klara 

av att hantera den arbetsrelaterade psykiska stressen. Det var särskilt viktigt med nya 

anställda då de har en tendens att bli mer stressade. Ingen eller lite erfarenhet ansågs 

vara anledningen till att nyanställda upplevde mer stress och via samtal med kollegor 

kunde stressen reduceras. I dessa fall är det viktigt att de mer erfarna medarbetarna tar 

initiativ och startar konversationer med de nya, då det kan vara svårt att våga öppna upp 

sig som nyanställd. Flera respondenter nämnde även att de inte behövde ha avancerade 

samtal för att må bättre efter en händelse, utan det räckte att de gick igenom vad som 
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hänt och vad de gjorde bra samt dåligt. I vissa fall räckte det med att bara prata med 

varandra om vad som helst, det behövde inte handla om situationen som de blivit utsatta 

för. En respondent nämnde att det viktigaste var att de anställda peppade varandra och 

att de fokuserade på det positiva. Eftersom samtal mellan kollegor var den mest 

effektiva metoden så ansåg majoriteten av respondenterna att mer samtal skulle hjälpa 

dem reducera den psykiska stressen. Ett förslag var att göra dessa samtal obligatoriska, 

men det skulle vara svårt att hålla koll på. 

 

”Det är viktigt att vara nöjd med det man gjort och peppa varandra. Allting behöver 

inte gå perfekt utan man kan berömma små saker.” (Respondent 1) 

 

Utöver samtal med kollegorna så nämndes även att samtal med chefen kunde vara en 

fungerande åtgärd. Både privata samtal med den nuvarande chefen samt debriefing var 

något som redan gjordes med personalen, men majoriteten ansåg att det kunde ske 

oftare. En respondent ansåg att debriefings borde göras även vid små händelser och inte 

bara vid stora traumatiska upplevelser till exempel. Alla respondenter var inte överens 

om det påståendet, utan en respondent upplevde att en viss form av debriefing var helt 

onödig och inte alls fungerade som stressreducerande metod. Majoriteten av 

respondenterna var dock eniga om att debriefing är en bra åtgärd för att minska och 

hantera den arbetsrelaterade psykiska stressen, och det borde göras oftare. Att 

debriefings med chefen äger rum oftare ansågs vara allas ansvar, men mestadels var 

ansvaret riktat mot chefen på stationen. Det var de anställdas ansvar att berätta och dela 

med sig om sina känslor efter en situation som kunde medföra till psykisk stress, och 

därefter var det chefens ansvar att en debriefing gjordes. Om inte chefen vet om att 

någon är stressad eller mår dåligt så är det svårt att veta att det behöver göras något 

menade en respondent.  

 

”Om vi inte säger att vi behöver det så kanske chefen tror att det är lugnt och då tycker 

han inte att han behöver göra något. Det är svårt att göra något om man inte vet att det 

behövs.” (Respondent 2) 
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Samtal med kollegor och debriefing är något som redan används för stressreducering 

inom ambulansyrket idag. Samtliga respondenter ansåg dock att det alltid kunde bli 

bättre och en potentiell åtgärd var att öka frekvensen av debriefings. Det behöver inte 

alltid krävas speciellt mycket för att dämpa den psykiska stressen men det förutsätter att 

den drabbade berättar att det den är utsatt. Fortsättningsvis går det att skapa en rutin där 

kollegor pratar med varandra om vad som har hänt och kontinuerligt går igenom 

situationer som har uppstått, för att försäkra sig om att ingen känner sig stressad. 

 

 

5.2 Ett bra ledarskap och gemensamt ansvar förebygger stress 

Förutom vad de anställda kan göra för sig själva för att minska den arbetsrelaterade 

psykiska stressen ansåg flera respondenter att ledning och organisation kunde spela en 

stor roll. Respondenterna i studien nämnde att ett bra ledarskap är essentiellt för att 

arbetet ska fungera och den psykiska stressen ska minska. Utan ett bra ledarskap och en 

stabil organisation kan de känna sig motarbetade och organisationen blir då ett extra 

stressmoment, ett onödigt sådant. En respondent ansåg att organisation och ledarskap 

var det viktigaste för att minska den psykiska stressen.  

 

”Men att man har en stabil och bra struktur och ett bra ledarskap är helt och hållet 

avgörande. Som förstår och vet vad vi håller på med också. Det har varit chefer här 

som inte haft något grepp om vad ambulansverksamhet handlar om, och det betyder 

otroligt mycket för dom kan inte relatera till det vi beskriver.” (Respondent 5) 

 

En bra ledning och en stabil organisation kan alltså spela en direkt roll i minskandet av 

psykisk stress i arbetet. Ambulanssjuksköterskorna blir utsatta för så pass mycket stress 

ute på fältet att organisationen inte ska vara ännu en anledning till att psykisk stress 

uppstår. Att ha en öppen kommunikation mellan ledning och fältarbetare kan vara en 

lösning på det problemet. För att ledningen ska kunna fatta beslut som gynnar de 

anställda behöver de veta vad de tycker och tänker. Det är viktigt att de anställda får så 

bra förutsättningar som möjligt för att klara av att utföra sitt arbete. En potentiell åtgärd 
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kan vara att se till att ledningen består av individer med erfarenhet av ambulansyrket, så 

de vet vad ambulanssjuksköterskorna går igenom. 

 

”Ge oss bra förutsättningar för att klara vårt jobb. Att man inte ändrar så mycket 

omkring jobbet.” (Respondent 3) 

 

Vid diskussion om vems eller vilkas ansvar det var att åtgärder togs till handling, ansåg 

flera respondenter att det fanns ett gemensamt ansvar. Som anställd har du ett eget 

ansvar att be om hjälp om du känner att du har problem med arbetsrelaterad psykisk 

stress. Eftersom alla påverkas olika av stress så krävs det ofta en individuell lösning för 

att minska den. Därefter ligger det ansvar hos ledningen, organisationen och kollegor att 

se till att den utsatte får den hjälp den behöver för att hantera eller minska stressen.  

 

”Det yttersta ansvaret ligger ju hos en själv men sen kan ju kollegor och chefer stötta 

och hjälpa en. Men jag tror ändå att ansvaret är på en själv att känna om det behövs 

något. Flagga för att få hjälp.” (Respondent 4) 

 

Även inom organisationen krävs det att de som arbetar på fältet gör sig hörda om vad 

som behöver göras för att deras arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt. Men det krävs 

även att ledningen lyssnar och utgår från det när förändringar ska göras. Ledningen 

behöver ha förståelse för vad som händer ute på fältet och hur de anställda arbetar för att 

kunna skapa en bra arbetsmiljö. Flera respondenter ansåg att det är viktigt att själv ha 

erfarenhet från fältarbete, även i chefsposition, för att ha en insikt i vad som gör en 

stabil och bra miljö där stress inte är ett lika stort problem. En potentiell åtgärd som 

flera respondenter ansåg kunde vara avgörande var en bra arbetsmiljö där de anställda 

vågar berätta om de behöver hjälp och då får det. För även om en anställd känner ansvar 

över sin egen hälsa kanske det inte alltid är lätt att berätta för sina kollegor, eller chef.  
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5.2.1 Kontroll över schema och arbetspass 

Längden på arbetspassen var inget som ansågs bidra till psykisk stress, utan snarare 

tvärt om. På grund av upplägget av arbetspass så fick de anställda mer sammansatt ledig 

tid vilket hjälpte dem att slappna av och bli utvilade. Även fast samtliga respondenter 

var nöjda överlag med arbetstider och schemaläggning så fanns det vissa förbättringar 

som kunde göras. Att få styra mer över schemaläggningen ansågs vara en faktor som 

kunde minska stressen och höja välmåendet.  

 

Det jag skulle vilja är väl kanske om man fick önska att fördelningen dagspass och 

nattpass, att man kunde få välja lite mer hur man ville jobba. För vissa tider i livet så 

passa det bättre att inte jobba så mycket natt. Andra gånger kanske det passar bättre.  

(Respondent 4) 

 

Att få mer kontroll över schemaläggningen sågs som en potentiell åtgärd som kunde 

bidra till att minska stress i arbetet, men samtliga respondenter uttryckte att de ändå var 

nöjda med hur schemat och arbetspassen var upplagda för tillfället. Det nämndes dock 

att det alltid kan göras förbättringar för att arbetet ska matcha mer med det privata livet. 

 

En metod som användes för att minska den arbetsrelaterade psykiska stressen var 

brytning av arbetspass. Vid traumatiska upplevelser eller liknande så hade de anställda 

alltid möjlighet att avbryta ett arbetspass för att bearbeta den stress som de blivit utsatt 

för.  

 

Men alltså man fångar ju alltid upp dom om man upptäcker att det är någon som mår 

dåligt så kan det ju vara till och med att man faktiskt får avsluta passet. Man tar in 

annan personal istället, för att det har hänt några gånger. (Respondent 3) 

 

Det är dock upp till den utsatte individen att bestämma om denne känner att den inte 

kan fortsätta arbeta och måste avbryta arbetspasset. Flera gånger har det hänt att de 
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anställda har blivit erbjudna att avbryta arbetspasset, men har tackat nej och fortsatt att 

arbeta. Vid flera av dessa tillfällen är den en respondent som säger att denne har känt att 

den har behövt avsluta passet men har ändå fortsatt att arbeta. Respondenterna ansåg att 

en potentiell lösning kunde göra det obligatoriskt att bryta arbetspasset, och i så fall 

skulle det vara viktigt att vara ärlig om hur stressen påverkade en. 

 

5.2.2 Utbildning ger trygghet 

Utbildning kan vara en källa till att lära sig minska och hantera den psykiska 

arbetsrelaterade stressen. Det behöver nödvändigtvis inte handla om hur psykisk stress 

ska hanteras eller reduceras utan snarare hur olika situationer ska hanteras. Flera 

respondenter ansåg att utbildningar och övningar kunde hjälpa att förbereda dem inför 

situationer ute på fältet och på så sätt minska den psykiska stressen genom att känna sig 

tryggare och mer kompetenta. Utöver det så kan utbildningar och övningar även bidra 

till att arbetsgruppen stärks och litar på varandra mer. I övningsscenarion är det inte lika 

illa om något gå fel dessutom. Genom att öva på situationer med sina kollegor som de 

senare utsätts för på fältet skapar en tillit till kompetensen som kan hjälpa till att hantera 

den psykiska stressen. 

 

”Vi har ju interna utbildningar och vi har övningar. Det tror jag kan lindra lite stress 

sen. Att man får öva och lära känna varandra lite mer och öva med varandra. Det tror 

jag betyder mycket här, att vi får göra övningar och utbildningar.” (Respondent 6) 

 

Det framgick även att oavsett vad utbildningen handlar om, så länge den är relevant för 

yrket, så finns det delar som varje anställd kan plocka med sig. Alla påverkas olika av 

stress i arbetslivet vilket betyder att det krävs olika saker för att hantera den. En 

respondent menade att genom utbildningar så kan varje individ ta med sig någon del 

som passar in i dennes tillvaro och kan hjälpa till att minska eller hantera den 

arbetsrelaterade psykiska stressen. Att få mer tid och tillgång till utbildningar och 

övningar kunde på så sätt förbereda ambulanssjuksköterskorna på situationer och kan 

lära dem hantera den psykiska stressen. 
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5.3 Utbyte av erfarenheter ökar möjligheten att hantera stress 

Som tidigare nämnt så påverkas alla olika av den arbetsrelaterade psykiska stressen. Det 

var något som samtliga respondenter ansåg stämma. Vissa individer påverkas väldigt 

mycket av stressen som arbetet medför medan andra inte känner sig speciellt stressade. 

En anledning som ständigt kom upp var erfarenhet, till exempel från andra 

vårdavdelningar. Flera respondenter ansåg att de som var nyanställda hade lättare att 

känna sig stressade, särskilt om de hade lite eller ingen erfarenhet från tidigare 

vårdavdelningar där stress är vanligt förekommande. 

 

”Sen att man ställer ett visst krav på yrkeserfarenhet för nu finns det ju lite att man går 

och tar in med mindre och mindre erfarenhet och då kommer du mer och mer 

oförberedd in i ett jobb som kan vara väldigt stressande.” (Respondent 1) 

 

Det nämndes även att oerfarna individer inte nödvändigtvis behöver ha svårt att hantera 

stressen i arbetet, men att majoriteten av de som blir anställda utan tidigare erfarenhet 

har en tendens att bli mer stressade. Att ha någon form av yrkeserfarenhet som krav vid 

anställning kan vara en aspekt som kan minska den arbetsrelaterade stressen hos 

samtliga anställda. 

 

5.4 En fysiskt aktiv fritid kan påverka arbetet 

Alla respondenter ägnade sig åt olika saker på fritiden som de ansåg hjälpte dem att 

hantera stress de blir utsatta för under arbetstid. Samtliga respondenter vara överens om 

att träna eller vara fysiskt aktiv var det absolut viktigaste. Att vara i form fysisk ansågs 

vara essentiellt för att klara av arbetet. Det ger en marginal att klara av de fysiska 

utmaningar som jobbet medför, vilket därpå stärker mentaliteten. Känslan av att klara av 

de situationer som de anställda utsätts för var direkt kopplat till känslan av mindre 

psykisk stress. Att vara i en sämre fysisk form kan medföra att de inte orkar med vissa 

situationer och då ansågs den psykiska stressen öka. Möjligheten till att vara fysisk 
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aktiv på arbetstid skulle kunna ökas för att hjälpa de anställda att uppehålla sin fysiska 

nivå. 

 

”Det är ju nästan en förutsättning för att man ska kunna jobba här. Att man försöker 

hålla sig någorlunda i trim i alla fall.” (Respondent 3) 

 

Utöver träning och fysisk aktivitet så var det flera som nämnde att familjen var en trygg 

punkt. Hos familjen kunde de alltid få förståelse även om de inte hade möjlighet att dela 

med sig fullt ut om vilka situationer som inträffat, på grund av tystnadsplikt. Det 

upplevdes dock att det inte var nödvändigt för att få förståelse för hur de kände, utan de 

räckte med att nämna att något hade hänt. Den fysiska aspekten ansågs dock som 

absolut viktigast och det var en förutsättning för att det ska gå att klara av jobbet som 

ambulanssjuksköterska. 

 

6.0 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet och metoden att diskuteras. Resultatet kommer 

analyseras och diskuteras gentemot tidigare forskning och vad denna studie har kommit 

fram till. Metoden kommer analyseras utifrån styrkor och svagheter. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Som resultat av studien framgick det av samtliga deltagare att arbetsrelaterad psykisk 

stress hos ambulanssjuksköterskor är ett brett och individuellt problem. Det vill säga att 

det finns ingen lösning som fungerar för alla. Alla påverkas olika av psykisk stress i 

arbetet och alla påverkas på så sätt olika av stresshantering eller stressreducerande 

metoder. Med det sagt så fanns det vissa potentiella metoder som respondenterna i 

denna studie ansåg vara mer effektiva än andra.  
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Majoriteten av respondenterna ansåg att ha en bra relation mellan kollegor var en stor 

hjälp till att kunna hantera stress. Genom att ha en bra relation var det lättare att prata 

om situationer som uppstått. Även tidigare forskning har visat att informell debriefing, 

mellan kollegor, upplevs som den bästa typen av stressreducerande medel (Bohström et 

al., 2017; Jonsson & Segesten, 2003). Det går att anta att eftersom 

ambulanssjuksköterskorna arbetar så nära varandra så får de en starkare relation än vad 

de har till sin chef, vilket kan göra det lättare att prata och förstå varandra. Känslan av 

att tillhöra en grupp och känna sig trygg kan vara en anledning till att den psykiska 

stressen minskar (Wiitavaara et al., 2007). Att göra informell debriefing obligatoriskt 

efter ett larm ansågs vara en potentiell lösning för att minska stress. Frågan blir då om 

det kommer tas seriöst av de anställda, och hur det ska försäkras om att det görs? En av 

anledningarna till att informell debriefing ansågs så bra var att de anställda själva fick 

bestämma när de behövde prata. Utöver sociala interaktioner kollegor sinsemellan så 

ansågs det även viktigt att chefen på avdelningen tog ansvar och höll i debriefingar. Så 

kallade formella debriefingar var något som användes efter större olyckor eller svåra 

situationer och medan majoriteten av respondenterna i denna studie ansåg att det var 

bra, så menade vissa att det bör göras även vid mindre situationer. Det kan på så sätt öka 

det upplevda sociala stödet på arbetsplatsen vilket kan minska den psykiska stressen 

(Sterud et al., 2008a). Användning av formell debriefing även vid mindre händelser kan 

anses som en åtgärd för att minska stressen, men det medför en risk att debriefingen blir 

mindre betydelsefull eller kanske används för ofta. En viktig aspekt att tänka på är dock 

att det krävs ett samspel mellan chef och kollegor för att uppnå en bra arbetsmiljö. En 

tidigare studie har visat att formella debriefingar kan förvärra tillstånden och höja den 

upplevda stressen hos ambulanssjuksköterskor (Bennett et al., 2004). Det kan bero på 

att chefen upplever att det behöver göras medan de anställda inte gör det. En respondent 

upplevde de anställda ibland hanterade den psykiska stressen med hjälp av informella 

debriefings och att sedan ha en formell debriefing gjorde att stressen kom tillbaka. 

Anledningen till det skulle kunna vara att de blir påminda om situationen och det skapar 

en ny känsla av stress. Utöver bra stressreducerande metoder är det alltså lika viktigt 

med ett bra ledarskap. 
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Ett bra ledarskap är viktigt för att minska arbetsrelaterad psykisk stress, och chefen 

behöver förstå vad de som arbetar på fältet går igenom. Att ha förståelse för arbetet kan 

bidra till att rätt beslut tas och ingen orimlig press läggs på de som arbetar. Bristande 

förståelse för arbetet och de anställda kan istället leda till att den psykiska stressen ökar 

vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till utveckling av PTSD (E. A. Donnelly et 

al., 2016). Ambulanssjuksköterskor stöter ofta på stressande situationer ute på fältet och 

ett extra stressande moment inne på avdelningen kan vara en anledning till att de aldrig 

kan slappna av. Den mesta forskningen på arbetsrelaterad psykisk stress hos 

ambulanssjuksköterskor fokuserar på situationer som uppstår ute på fältet (E. Donnelly, 

2012). Respondenterna i den här studien ansåg dock att stressen som chefen och 

ledningen bidrar med kan vara minst lika allvarlig. En bra ledning och stabil 

organisation är essentiellt för att ambulanssjuksköterskor ska trivas och må bra på 

arbetsplatsen. För det är organisationen som är grundpelaren för arbetsmiljön, och i en 

dålig arbetsmiljö finns det högre tendens till psykisk stress. Ledningen har även ansvar 

för arbetsbelastningen hos ambulanssjuksköterskor. Det upplevdes som att mer frihet 

över sitt arbete kunde bidra till reducerad psykisk stress. Men det fanns ingen riktig idé 

på hur det skulle lösas, men beroende på livssituation så passade olika arbetstider mer 

för de anställda. Att frekvent jobba med att förbättra arbetspassen för 

ambulanssjuksköterskor skulle i så fall vara en potentiell idé för att minska den 

arbetsrelaterade psykiska stressen. Särskilt eftersom tidigare studier har visat att skift 

och oregelbundet arbete är en bidragande faktor till psykisk stress (E. A. Donnelly et al., 

2016; Wiitavaara et al., 2007). 

 

Att inte känna sig tillräcklig var också en av anledningarna till att psykisk stress kunde 

uppstå. För att motarbeta det och förbereda ambulanssjuksköterskorna på olika 

situationer så föreslogs fler utbildningar. Att få lära sig nya saker och öva på olika 

situationer hjälpte inte bara dem att bli mer trygga i sig själva, utan kunde även skapa 

starkare relation mellan varandra. Som tidigare nämnt var en bra relation mellan 

kollegor essentiellt för att klara av att minska och hantera stress. Det kan kopplas till att 

forskning ofta fokuserar på hur stressen kan behandlas, inte hur den kan förebyggas 

(Bennett et al., 2004). En anledning till att utbildningar ansågs vara viktiga kan vara att 

ambulanssjuksköterskorna vill kunna förbygga den upplevda psykiska stressen innan 
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den inträffar. Genom att förbereda sig själv på olika scenarion kan de ge sig själva 

möjligheten att klara av att hantera stressen när den kommer. 

 

Erfarenhet är en aspekt som bidrar mycket till att kunna hantera stress. Samtliga 

respondenter ansåg att erfarenhet var en viktig komponent i att kunna hantera de 

moment som skapar stressen. Erfarenhet från andra vårdavdelningar kan bidra till en 

högre resistens mot den psykiska stress som ambulansyrket medför. En bakomliggande 

faktor till att erfarenhet ansågs vara viktigt kan vara tillförlitlighet mellan kollegor. Att 

arbeta med en kollega som inte klarar av uppgiften kan bidra till en ökad stress hos en 

mer erfaren ambulanssjuksköterska. Även personlighet är något som kan påverka 

möjligheten att hantera stress. Beroende på personlighetstyp så har det visat sig att 

ambulanssjuksköterskor är olika kapabla till att hantera arbetsrelaterad psykisk stress 

(Jonsson & Segersten, 2004). Kan det finnas en möjlighet att låta sjuksköterskor som 

har en hög stresshanteringsnivå att arbeta med oerfarna sjuksköterskor tills de har fått 

mer erfarenhet då? Det skulle möjligtvis vara en åtgärd för att förberedda oerfarna 

ambulanssjuksköterskor på vad jobbet innebär. 

 

Hos vem ansvaret ligger att åtgärder tas berodde helt på vilken typ av åtgärd som 

behövdes. Det är stationschefens ansvar att formella debriefing-sessioner används, men 

det kräver samtidigt att ambulanssjuksköterska visar att de behöver det. Ett samspel 

mellan ledning och de som arbetar på fältet är essentiellt för en fungerande arbetsplats. 

Dock går det att tycka att formell debriefing bör göras oavsett om någon visar symtom 

på psykisk stress eller inte. Det bör vara obligatoriskt att ha regelbundna möten för att 

försäkra sig om att de anställdas hälsa ligger på en bra nivå. En bra arbetsmiljö är även 

viktigt för att minska den psykiska stressen, vilket tidigare nämndes. För att uppnå en 

bra arbetsmiljö ligger huvudansvaret på ledningen och organisationen. De har ansvar för 

att arbetsplatsen fungerar och de behöver även lyssna på vad ambulanssjuksköterskorna 

som arbetar på fältet har för åsikter, eftersom det är deras arbete som påverkas av beslut 

som ledningen tar. Det kan även betyda att de anställda vill känna sig sedda och att 

ledningen lyssnar på vad de har att säga. Istället för att ledningen väntar till de utvecklar 

symtom från psykisk stress så kan de arbeta med att förebygga det, vilket antagligen 
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skapar en känsla av tillit hos ambulanssjuksköterskorna (Bennett et al., 2004). En bra 

arbetsmiljö kan därefter bidra till möjligheten för mer informell debriefing och en 

känsla av att tillhöra en grupp, vilket har visat sig reducera psykisk stress (Wiitavaara et 

al., 2007). Men det finns även ett eget ansvar att prata med varandra och hitta strategier 

som kan hjälpa en själv att hantera stress. Informell debriefing har visat sig vara den 

bästa åtgärder, och då ligger det ett ansvar på individen att visa när denne behöver prata 

(Bohström et al., 2017; Jonsson & Segesten, 2003). En åtgärd som kan stärka både 

arbetsgruppen och individen kan vara att inse att det finns ett gemensamt ansvar för att 

skapa en bra arbetsplats där åtgärder tas för att minska och förebygga psykisk stress. 

 

Utöver vilka förebyggande åtgärder som kan tas på arbetstid, finns det även saker som 

kan göras på fritiden för att hantera den arbetsrelaterad psykiska stressen. Att träna och 

vara fysisk aktiv kan vara en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga psykisk 

stress. Det kan, till exempel, hjälpa ambulanssjuksköterskor klara av det överbelastande 

arbetet de utsätts för, vilket annars kan leda till psykisk ohälsa (Jonsson & Segersten, 

2004). Genom att klara av en hög arbetsbelastning kan det bygga ett högre 

självförtroende, en känsla av att de orkar och klarar av att hantera svåra situationer. Om 

det inte finns möjlighet att vara fysisk aktiv på fritiden kan kanske träning på arbetstid 

vara en lösning. Att hinna och ha möjlighet att träna på arbetstid hjälper då de anställda 

att hålla en hög fysisk nivå, samtidigt som de inte behöver ha känslan av att de måste 

träna på fritiden. Med det sagt kan det antas att känslan av att vara otillräcklig inom 

arbetet är en anledning som orsakar psykisk stress. Att ha en hög självkänsla gällande 

att kunna hantera de flesta situationer bör betyda att den psykiska stressen förebyggs. 

Vid misslyckande att förebygga stressen behövs dock en åtgärd för att minska den. Stöd 

från familj ansågs vara den viktigaste och bästa åtgärden. Varför just familjen är den 

bästa åtgärden kan vara tryggheten som de innebär. Att slippa bli dömd och att alltid få 

stöd oavsett vad kan vara en anledning till att just familjen kan hjälpa att sänka den 

psykiska stressen. Vid traumatiska händelser kan det då vara en idé att chefen har 

kontakt med potentiella familjemedlemmar till de som blivit utsatta, så de kan hjälpa till 

att lindra den psykiska stressen. 
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6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod grundade sig i studiens syfte och hur det bäst kunde besvaras. Genom 

att använda sig av ambulanssjuksköterskor som respondenter gick det att få inblick i 

problemet från de som blir utsatta för psykisk stress i arbetet. Rimligtvis bör det vara de 

då också har ett svar på potentiella åtgärder som kan tas för att lösa problemet.  

 

6.2.1 Styrkor & svagheter 

En kvalitativ metod har en tendens att skapa en djupare förståelse i ämnet och det kan 

ses som en styrka i denna studie. Genom att intervjua ambulanssjuksköterskor kunde de 

dela med sig av sin egen synvinkel på problemet och vilka potentiella lösningar som 

fanns, i en utsträckning som inte kan uppnås vid en kvantitativ design. En kvalitativ 

metod har utgångspunkt i respondentens perspektiv (Bryman, 2018, p. 487). Syftet i 

denna studie antyder att det är respondenternas synvinklar som ligger i fokus och det är 

deras åsikter som sedan leder till ett resultat. Ambulanssjuksköterskor som har minst ett 

års arbetslivserfarenhet från ambulansarbete kan då rimligtvis antas ha en kunskap och 

förståelse som kan besvara syftet i studien. Semistrukturerade intervjuer användes vilket 

lät forskaren frångå intervjuguiden vid vissa tillfällen för att ställa följdfrågor som 

kunde ge relevant information för att svara på studiens syfte. Både respondent och 

forskare tilldelades då en större frihet inom ämnet vilket kunde leda till en bredare syn 

på problemet (Bryman, 2018, pp. 562–563). Fokus hamnade dessutom på 

respondenterna och vad de ansåg vara viktigt inom ämnet som undersöktes. Forskaren 

kunde då ta del av mer välutvecklade svar, vilket inte hade gått vid användning av, till 

exempel, en kvantitativ enkätstudie (Bryman, 2018, p. 488). Alla intervjuer ägde rum en 

plats där respondenterna kände sig trygga och de inte blev störda av omgivningen. En 

lugn och trygg miljö bidrog till att respondenterna hade möjlighet att tänka efter under 

intervjun och kunde på så sätt ge mer utförliga svar (Bryman, 2018, p. 566).  

 

Trovärdigheten i studien stärktes via att urvalet inkluderade respondenter av olika kön, 

ålder och arbetslivserfarenhet (Graneheim & Lundman, 2004). Det bidrog till att det 

med största sannolikhet varit utsatta för någon form av arbetsrelaterad psykisk stress 

samt hade olika erfarenheter gällande problemet. På grund av de olika erfarenheterna 
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hade de även olika syn på potentiella åtgärder, vilket sågs som en styrka. Att studien 

bara inkluderade sex respondenter sänkte trovärdigheten då fler intervjuer hade kunnat 

ge en bredare bild av problemet samt potentiella lösningar (Bryman, 2018, p. 488; 

Graneheim & Lundman, 2004). På grund av tidsbegränsning så fanns det dock ingen 

möjlighet att utföra fler intervjuer. 

 

Användning av en kvalitativ innehållsanalys bidrog till en djupare förståelse i vad 

respondenterna menade och vilka åtgärder som de ansåg var viktigast (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det ses som en styrka då forskaren fick en djupare förståelse om vad 

respondenterna menade och kunde gruppera information för att får fram ett relevant 

resultat. En svaghet kunde dock vara att det bara var en forskare i denna studie och 

analysen kunde ses som subjektiv. Genom att inte ha en annan forskare att diskutera 

med finns det risk att forskaren omedvetet lagt till sina egna värderingar vid analys av 

studiens information. Det kan även ha påverkat valet av de meningsenheter som utgör 

resultatet. Även analysen av insamlad data påverkar trovärdigheten i studien och genom 

att vara ensam forskare kan det ses som en svaghet (Graneheim & Lundman, 2004). Det 

bidrar även till att överförbarheten för denna studie kan anses som låg, eftersom det kan 

anses svårt att replikera denna underökning och få ut samma resultat (Bryman, 2018, p. 

484). 

 

Det är viktigt att inse att sex respondenter inte representerar alla 

ambulanssjuksköterskor i hela Sverige, vilket medför en risk att andra inte alls upplever 

stressen på samma sätt. Resultatets pålitlighet i studien kan på så sätt ses som svag 

(Graneheim & Lundman, 2004). Generalisering ses allmänt som ett problem inom 

kvalitativ forskning och denna studie är inget undantag (Bryman, 2018, p. 484). Men 

även om resultaten inte blir representativa för hela befolkningen, ger det en bild av de 

potentiella problemen samt lösningar som finns och kan göras. 
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7.0 Slutsats & fortsatt forskning 

Det finns flera potentiella åtgärder för att förebygga och reducera den arbetsrelaterade 

psykiska stress som ambulanssjuksköterskor utsätts för. En viktig aspekt är dock att alla 

individer är olika och påverkas olika av stress (Bennett et al., 2004; Jonsson & 

Segersten, 2004). Det betyder att det även krävs olika åtgärder för att hjälpa. Resultatet i 

studien visade att ett bra ledarskap, samt både formell och informell debriefing ansågs 

vara de viktigaste potentiella åtgärderna för att minska den arbetsrelaterade psykiska 

stressen. Debriefing, som är en metod som redan används för att reducera stress, skulle 

kunna användas mer frekvent. Ett bra ledarskap med förståelse och samarbete mellan 

ledning och ambulanssjuksköterskor ansågs vara essentiellt för att skapa en miljö där 

den arbetsrelaterade psykiska stressen är låg. Den psykiska stressen som ambulansyrket 

medför kommer alltid att finnas, men förhoppningsvis kan dessa potentiella åtgärder 

hjälpa till att sänka stressnivån och öka möjligheten att hantera den. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att denna studie bara innehöll sex respondenter, vilket 

betyder att deras åsikter inte behöver reflektera hela populationen av 

ambulanssjuksköterskor. Deras åsikter och dock relevanta, och större kvalitativa studier 

med ett bredare antal respondenter skulle kunna visa vad som egentligen behöver göras. 

Det skulle skapa en bredare förståelse inom ämnet och vad ambulanssjuksköterskor 

egentligen anser är relevant. Genom att intervjua en mer omfattande grupp av kan nya 

potentiella åtgärder hittas och den arbetsrelaterade psykiska stressen som de får utså 

kanske äntligen kan hanteras på ett sätt som hjälper alla.  
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8.0 Bilagor 

8.1 Kategoriseringstabell 

Kondenserad text Kod Sub-teman Teman 

Det handlar mycket om att vara trygg i 

teamet och känna att min kollega har en 

kompetensnivå så att hela ansvaret inte 

hamnar på mig, och att man har en bra 

relation med sina kollegor. 

Att kunna ha tillit 

till sina kollegor 

En trygg arbetsmiljö och 

bra relation till sina 

kollegor kan minska 

upplevd stress 

Uppmuntran och 

bra relation till 

sina kollegor kan 

reducera stress 

 
Man jobbar ju nära varandra när man 

jobbar och man har tid att prata med 

varandra mellan körningar. 

Ha en nära 

relation mellan 

kollegor 

Jag tror man måste ge utrymme för att 

prata, för det har funnits en speciell kultur, 

lite machokultur.  

Skapa ett en bra 

miljö där alla är 

välkomna 

Vi har ett väldigt öppet klimat. Jag har 

några stycken som jag pratat med som mår 

lite sämre, eller kanske har en kris privat. 

Man kan prata om det mesta och det finns 

alltid någon att vända sig till. 

En arbetsplats där 

alla kan prata med 

varandra om hur 

man mår 

Det är viktigt att vara nöjd med det man 

gjort och peppa varandra. Allting behöver 

inte gå perfekt utan man kan berömma små 

saker. 

Använda positiva 

kommentarer 

mellan kollegor 

Uppmuntran och 

feedback kan dämpa den 

upplevda stressen 

Om vi är med om några grejer har vi alltid 

en debriefing med alla inblandade. Då 

tänker man om det var något som gick 

snett, vad gjorde vi bra, hade vi kunnat 

göra det bättre, vad ska vi tänka på till 

nästa gång. 

Fokus på 

situationen istället 

för individers 

känslor 

Dels är det antalet körningar men sen att 

få en bra introduktion av oss som jobbat 

länge, och känner att man kan stötta och 

lära dom saker. 

Bli välkomnad in 

i gruppen som 

nyanställd 

Att dela med sig av 

erfarenheter hjälper vid 

hantering av stress 

Utbyte av 

erfarenheter ökar 

möjligheten att 

hantera stress Jag tror och tycker vi försöker även om 

inte personen pratar eller tar upp det så 

kan jag göra det om jag vet att det är 

någon som är ny. Man kan ta upp och 

fråga hur dom mår och hur dom känner. 

Ta kontakt med 

kollegor även om 

dom är 

nyanställda 

Ha en bra fysisk status så man alltid har 

extra marginal, så man inte tröttar ut sig. 

Det ger en extra tolerans att vara lite 

högre nivå på den fysiska stressen. 

En ha en bra 

fysisk status 

hjälper att hantera 

stress 

Fysisk aktivitet ses som 

essentiellt för att hantera 

stress 

En fysiskt aktiv 

fritid kan påverka 

arbetet 



 

 

Det är ju nästan en förutsättning för att 

man ska kunna jobba här. Att man håller 

sig någorlunda i trim. 

Det anses näst 

intill obligatoriskt 

att hålla sig i form 

på arbetet 

Det är vårt ansvar att se till att 

uppmärksamma om vi behöver det. Sen 

ligger det på chefen att det ordnas. 

Ansvaret ligger 

hos olika 

individer på olika 

nivåer 

Gemensamt ansvar 

mellan chefer och 

anställda för 

stressreducerande 

åtgärder 

 

Ett bra ledarskap 

och gemensamt 

ansvar förebygger 

stress 

Om vi inte säger att vi behöver det så 

kanske chefen tror att det är lugnt och då 

tycker han inte att han behöver göra något. 

Det är svårt att göra något om man inte 

vet att det behövs. 

Våga visa att man 

mår dåligt 

Någon gång när vi var jättenöjda för det 

hade gått bra och vi hade pratat i bilen så 

ville vi behålla den känslan, men då ville 

chefen ha en debriefing och slita upp allt 

igen, och då blir det en missmatch hur man 

hanterar händelsen. 

De anställda och 

chefen arbetar 

mot varandra 

 

 

Ge oss bra förutsättningar för att klara 

vårt jobb. Att man inte ändrar så mycket 

omkring jobbet. 

Ledningen bör 

lyssna på den 

anställda om 

arbetsmiljön 

Ledningen bör lyssna och 

relatera till de anställda 

Man har en stabil struktur och ett bra 

ledarskap är helt avgörande. Som förstår 

vad vi håller på med. Det betyder otroligt 

mycket, för dom kan inte relatera till det vi 

gör 

Ledning som kan 

relatera till vad de 

anställda går 

igenom 

Vi har ju debriefing och jag tycker vi ska 

ha det oftare på mindre saker. Men oftast 

är det när det varit något allvarligt. 

Fler sociala 

interaktioner 

mellan anställda 

och chef 

Ge oss mer tid för utbildning och bredda 

utbildningen så vi kan känna att vi är 

trygga i det vi gör. 

Mer utbildning 

skapar trygghet 

på fältet 

Utbildning i relevanta 

ämnen skapar trygghet 

och kan hjälpa anställda 

hantera stress 

Utbildning ger 

trygghet 

Det finns godbitar från all utbildning och 

stress är väldigt individuellt, men det går 

säkert att plocka det man behöver från en 

utbildning. 

Alla tar in olika 

delar från 

utbildningar 

Större frihet vad gäller schemamässigt och 

ledighet i så fall då. Så att jag får mitt 

privata liv att fungera lite bättre. Det 

skulle avgöra, det skulle göra att jag 

mådde lite bättre. 

Mer kontroll över 

schemaläggningar 
Mer kontroll över 

schema och arbetspass 

kan skapa en känsla av 

frihet 

Kontroll över 

schema och 

arbetspass 



 

 

Om man fick önska att fördelningen 

dagspass och nattpass, att man kunde få 

välja lite mer hur man ville jobba. Vissa 

tider i livet så passa det bättre att inte 

jobba så mycket natt. 

Kontroll över dag 

och nattpass 

Om man upptäcker att det är någon som 

mår dåligt kan det vara till och med att 

man faktiskt får avsluta passet. Man tar in 

annan personal istället. 

Avluta 

arbetspasset om 

man mår dåligt 

Om man mår dåligt kan 

man avsluta arbetspasset 

för att återhämta sig. 

 

  



 

 

8.2 Informationsbrev 

Till dig som arbetar som ambulanssjuksköterska 

Ambulanssjuksköterskor blir ständigt utsatta för stress på arbetet och som resultat av 

detta ökar risken för ohälsa hos de anställda. Både fysisk samt psykisk stress är ett 

problem och denna studie fokuserar på hur den psykiska stressen kan minskas. 

Med det som baktanke vill jag därför utföra en intervjustudie där resultatet 

förhoppningsvis kommer bidra till nya potentiella lösningar och idéer som kan minska 

den psykiska stressen som ambulanssjuksköterskor blir utsatta för på arbetet. 

Syftet är att undersöka ambulanssjuksköterskors syn på möjliga åtgärder för att minska 

den arbetsrelaterade psykiska stressen. 

Kraven för att få delta i studien är att du arbetar som ambulanssjuksköterska samt har en 

arbetslivserfarenhet på minst ett år. 

Medverkande i studien är helt frivilligt och du kan vid vilken tidpunkt som helst välja 

att avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer utföras i en lugn miljö på din 

arbetsplats eller en alternativ plats som du själv får välja. Tidsintervallen för 

intervjuerna beräknas vara ca 40 minuter. 

Den data som samlas in från intervjuerna samt personuppgifter kommer behandlas med 

konfidentialitet för att ingen obehörig ska få tillgång till dessa. Inga personuppgifter 

kommer att nämnas i studien och alla deltagare kommer vara helt anonyma. 

Jag heter Martin Johansson och läser arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle. Som 

examensarbete i utbildningen så jag skriva en magisteruppsats, och det är därför jag gör 

denna intervjustudie. Vid eventuella frågor 

eller funderingar så hör gärna av er till mig via 

mail eller telefon.  

 

Tack på förhand! 

 

 

 

Student: Martin Johansson 

Tel: 070-215 66 09 

Mail: permartiinjohansson@gmail.com 

Handledare: Birgitta Wiitavaara 

Tel: 026-64 84 05 

Mail: birgitta.wiitavaara@hig.se  



 

 

8.3 Intervjuguide 

1. Bakgrundsfrågor 

a. Berätta lite om dig själv (ålder, arbetslivserfarenheter med mera) 

 

2. Berätta gärna lite om ditt arbete överlag 

a. Ta mig igenom ett typiskt arbetspass 

b. Hur stor variation i arbetsuppgifter har du från dag till dag? 

 

3. Berätta lite om vad du tror och vet om vad för mycket stress i ditt arbete kan 

leda till 

 

4. Vad är psykisk stress i arbetet för dig? 

a. Kan du beskriva några situationer när du upplevt det? 

i. Finns det vissa situationer som är mer stressande än andra? 

b. Har du upplevt några symtom pga psykisk stress i arbetet? 

i. Har du några kollegor som visat symtom eller varit sjukskriven? 

c. Anser du att stressen i arbetet är ett problem? På vilket sätt? 

i. Långvarig och kortvarig stress 

 

5. Hur ser du på möjliga åtgärder för att minska den psykiska stressen i arbetet? 

a. Hur skulle den kunna minskas? 

b. Vad skulle kunna göras? 

c. Vems ansvar är det att något görs? 

 

6. Vad kan göras för att hantera den psykiska stress som i utsätts för? 

a. Vad görs idag? 

b. Hur hanteras kortvarig stress (traumatiska upplevelser) kontra långvarig 

stress? 

 

7. Trivs du på ditt arbete? 

a. Om du hade fria tyglar, vad skulle du göra för att förbättra din 

arbetssituation? 

 



 

 

8. Hur mår du på fritiden? 

a. Finns det något i din fritid som hjälper till att minska den psykiska 

stressen i arbetet? I så fall vad? 

 


