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Abstrakt 
Bakgrund 

En kritisk incident orsakar upplevelser av oväntat starka emotionella reaktioner som har 

potential att inverka på förmågan att fungera i yrkesrollen eller senare i tillvaron. För att 

minska incidentens inverkan på den egna förmågan behöver känslornas hanteras efter en 

kritisk incident. 

Syfte 

Beskriva upplevelser och hantering av kritisk incident inom blåljuspersonalen polis, 

brandmän och ambulanspersonal. 

Metod 

Kvalitativ intervjustudie av totalt 10 deltagare från polisen, räddningstjänsten och 

ambulanssjukvården med deskriptiv, induktiv design och en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat 

Exponering av kritiska incidenter kan bero av en känslomässig påverkan där farhågor att 

eller associationer till den egna livsvärlden framträder samt upplevelser av att vara 

otillräcklig. Detta genererar individuella varningssignaler som behöver bemästras. 

Arbetsklimatets inverkan på bemästringen inkluderar jargong på arbetsplatsen, ett 

oförlåtande arbetsklimat samt ett förlåtande arbetsklimat. Bearbetning kan ske på olika 

vis och en individuell bearbetning kan likväl som en kollegial berabeting vara till hjälp 

på samma sätt som en organisatorisk hantering kan leda till ett ökat välmående och 

minska riskerna vid en kritisk incident men även medföra att någon får mer information 

än önskat och därmed förvärra en upplevelse. 

Slutsats  

Att personal inom blåljusprofessionen påverkas av kritiska incidenter är ofrånkomligt. 

Inom samtliga tre blåljusprofessioner återfinns ett behov av att lyfta fram vikten och 

kunskapen av att kunna hantera sin upplevelser efter en kritisk incident på såväl 

organisatorisk nivå som på grupp och individnivå. Som fortbildning föreslås 

interprofessionell utbildning och ökad samverkan mellan blåljusorganisationerna. 

 

 

Nyckelord 
Kritisk incident, hantering, polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård 

 



  
 

ii 

Tack! 
Tack till informanter i studien för trevligt bemötande och öppna hjärtan. Tack Ann min 

sambo, kärlek och livskamrat för möjligheten att slutföra detta arbete, för ditt envetna 

tjat om att fortsätta skriva tills uppsatsen är klar. Stort tack till Carina Elmqvist för den 

enastående och irriterande positiva handledare du varit i skapandet av denna uppsats, för 

stöd och uppmuntran, för att du inte gav upp på en förvirrad magisterstudent. Du är 

verkligen en framstående forskare.  



  
 

iii 

Innehållsförteckning	
1	Inledning	 1	

2	Bakgrund	 1	
	2.1	Blåljuspersonal	–	en	utsatt	personalgrupp	 2	
2.1.1	Polis	 3	
2.1.2	Räddningstjänst	 4	
2.1.3	Ambulans	 5	

3	Teoretisk	grund	 6	

4	Problematisering	 8	

5	Syfte	 9	

6	Metod	 9	
	6.1	Design	 9	
	6.2	Urval	 9	
	6.3	Datainsamling	 10	
	6.4	Dataanalys	 11	
	6.5	Etik	 12	

7	Resultat	 13	
	7.1	Känslomässig	påverkan	 13	
7.1.1	Farhågor	 14	
7.1.2	Associationer	 14	
7.1.2	Otillräcklighet	 15	
7.1.3	Individuella	varningssignaler	 16	
	7.2	Arbetsklimatets	inverkan	 17	
7.2.1	Jargong	 17	
7.2.2	Oförlåtande	arbetsklimat	 17	
7.2.4	Tillåtande	arbetsklimat	 18	
	7.3	Bearbetning	 19	
7.3.1	Individuell	bearbetning	 19	
7.3.2	Kollegial	hantering	 20	
7.3.3	Organisatorisk	hantering	 21	

8	Diskussion	 22	
	8.1	Metoddiskussion	 22	
8.1.1	Design	 23	
8.1.2	Urval	 23	
8.1.3	Datainsamling	 24	
8.1.4	Analys	 25	
	8.2	Resultatdiskussion	 26	
	Konklusion	och	implikation	 31	

9	Referenser	 33	
Bilaga	1	 I	
Verksamhetsbrev	 I	
Bilaga	2	 II	
Informantbrev	 II	
Bilaga	3	 III	

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
I skrivande stund finns endast ett fåtal publikationer som belyser hur samtliga de tre 

blåljuspersonal polis, brandmän och ambulanspersonal hanterar upplevelser av kritiska 

incidenter och det kollegiala stödet. I min profession som ambulanssjuksköterska 

upplever jag att det förväntas av oss att vi ska klara av att hantera våra upplevelser som 

en del av vårt yrke. Hur vi löser denna förväntan och med vilka metoder och stöd som 

erbjuds varierar inom ambulansorganisationen. Hur löser polisen och räddningstjänsten 

situationer när någon utsätts för liknande upplevelser? Syftet med denna 

magisteruppsats är att beskriva upplevelser och hantering av kritisk incident inom 

blåljuspersonalen polis, brandmän och ambulanspersonal. 

 

Med termen blåljuspersonal menas i denna uppsats de personer, oavsett om det är en 

polis, en brandman eller en ambulanspersonal som arbetar prehospitalt. Då termen 

blåljusorganisation omnämns syftar detta till de tre olika myndigheterna polis, 

räddningstjänst och ambulanssjukvård. För att underlätta för läsaren används 

blåljuspersonal och blåljusorganisation då samtliga personalgrupper eller organisationer 

åsyftas.  

 

2 Bakgrund 
En kritisk incident definieras som en situation som orsakar upplevelser av oväntat starka 

emotionella reaktioner som har potential att inverka på förmågan att fungera i 

yrkesrollen eller senare i tillvaron (Halpern et al., 2012; Donnelly & Siebert, 2009). Hur 

de olika blåljusprofessionerna hanterar upplevelser av kritiska incidenter finns beforskat 

sedan tidigare. Dock finns endast ett fåtal studier som belyser samtliga tre 

blåljuspersonal i samma studie. 

 

Hanteras inte upplevelsen av en kritisk incident riskerar den utsatte att drabbas av post 

traumatic stress disorder (PTSD) vilket per definition enligt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM) är en ångestsjukdom. PTSD kan drabba en person 

oavsett ålder. Blåljuspersonal är upp till 32% mer utsatta för PTSD än andra 

yrkesgrupper (Javidi & Yadollahie, 2012). Post traumatic stress disorder (PTSD) kan 

utvecklas när som helst då någon upplever att denne utsätts för en traumatisk händelse, 

som exempelvis hot och våld (Javidi & Yadollahie, 2012). Det kan också utvecklas då 
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en person konfronterats med eller bevittnat någon händelse så som död eller hotande 

död, allvarlig skada, rädsla, hjälplöshet eller skräck (Donnelly & Siebert, 2009). 

Vanliga symtom som indikerar på PTSD är återupplevande av den kritiska incidenten, 

sömnsvårigheter, fysisk och mental utmattning, irritation/ilska, vara superalert, upplever 

koncentrationssvårigheter och störande minnesbilder, svår ångest och amnesi (Renck et 

al., 2002; Haslam et al., 2003; Nydegger et al., 2011; Dyregrov, 2003; Javidi & 

Yadollahie, 2012). 

 

 2.1 Blåljuspersonal – en utsatt personalgrupp 

 

När blåljuspersonal, oavsett om det är en polis, en brandman eller en ambulanspersonal, 

tar hand om en drabbad person kan de se, höra och känna med den drabbade som 

kämpar för sitt liv vilket skapar en stor emotionell påfrestning. Genom ett systematiskt 

omhändertagande enligt ett flöde skapar man en känsla av trygghet och distans till en 

situation där man som blåljuspersonal kan rädda liv. Att vara först på skadeplatsen och 

göra första insatsen kan generera känslor av ensamhet och utsatthet i en komplex 

situation, samtidigt som man känner trygghet i sitt inlärda systematiska arbetsflöde 

(Elmqvist m.fl. 2010). Att inte ta tag i emotionella stressorer leder till negativ coping, 

vilket innebär att man försöker undvika de ovanligt starka känslorna genom att använda 

sig av alkohol och/eller droger, att man inte söker emotionellt stöd utan behåller sina 

känslor för sig själv och kan förefalla oengagerad eller avtrubbad i sin yrkesroll, i allt 

större utsträckning vilket i sin tur resulterar i ett sämre välmående (Halpern et al., 2012; 

Arble & Arnetzs, 2017). 

 

I studier av de tre professionerna polis, brandman och ambulanspersonal har man 

undersökt samband mellan välmåendet, den organisatoriska stressen samt stress kopplat 

mot arbetsuppgifterna, arbetets inverkan på privatliv samt arbetsglädje. Både de 

organisatoriska och traumatiska stressreaktioner ledde till psykisk belastning i lika stor 

utsträckning (Brough, 2004). Såväl organisatorisk stress som stress kopplat mot 

arbetsuppgifterna ökade arbetets inverkan på privatlivet. Likaså innebar det en negativ 

inverkan på arbetsglädjen. Inom polismyndigheten dominerade den jobbrelaterade 

stressen på privatlivet medan i ambulanssjukvården hade den lägst inverkan på 

privalivet. Polisen tenderade att oroa sig över sin arbetssituation på fritiden mer än både 

brandmän och ambulanspersonal och hade svårare att släppa sitt jobb efter arbetstid 
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(Brough, 2005). Liknande resultat som påvisas i att de vardagliga problemen på 

arbetsplatsen, i större utsträckning kan associeras till psykologiska symtom och 

utbrändhet vilket beskrivs som en förlängd reaktion till kronisk arbetsrelaterad stress 

som påverkar en person både i yrket och privat med symtom som utmattning, 

personlighetsförändring, skepticism och minskad personlig prestation kopplat till dålig 

självkänsla i arbetsrelaterade situationer (Backteman-Erlanson, 2013), än upplevelser av 

mer eller mindre traumatiska händelser. På så vis påverkar de organisatoriska 

händelserna och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen privatlivet om de inte bearbetats i 

tillräcklig omfattning (Larsson et al., 2016).  

 
2.1.1 Polis 

Inom svensk polis utgör trafikolyckor och beväpnade hot 52% av de upplevda 

traumatiska situationerna som en polis utsätts för. Vidare utgörs de traumatiska 

situationerna av händelser som inkluderar mord, hot, olycksfall, utredningar, självmord, 

delgivningar, och omhändertagande av barn. Det sistnämnda utgör 1,9% av de 

traumatiska situationerna (Karlsson, Christiansson, 2003). I polismyndigheten i Sverige 

påvisas förekomster av varningssignaler i form av exempelvis utmattning, känslor av att 

vara fysiskt trött, oro, sömnproblem och känslor av håglöshet och initiativlöshet 

(Backteman-Erlanson, 2012, Renck et al., 2002). Farhågan att den drabbade är en 

bekant eller ett barn är en faktor som bidrar till ökad stress. Att skadorna är svåra och 

möjligheterna till att kunna hjälpa är begränsade vilket kan resultera i känslor av 

hjälplöshet och maktlöshet (Backteman-Erlanson, 2011; Renck et al., 2002).  

 

Polisutbildningen är idag 2,5 år lång och ges vid tre skolor i Sverige, Umeå universitet, 

Södertörns högskola och Linnéuniversitetet i Växjö. I grundutbildningen ingår det 

mentala kunskapsområdet som är en del av den polisiära konflikthanteringen vilken är 

nationellt fastställd och har för avsikt att vara densamma oavsett var polisstudenten 

genomför sin grundutbildning. I det mentala kunskapsområdet ingår akut 

stresshantering, att kunna hantera känslor, förstå krishantering och psykosocialt stöd för 

att de skall veta att de får ett gott psykosocialt stöd när de utsätts för psykiskt 

påfrestande händelser. I de förebyggande insatserna ges stöd i det dagliga arbetet, 

information och utbildning om kris  och krisstöd, handledning och mental träning. Som 

metoder för krisstöd omnämns kamratstöd och psykologisk första hjälp, 

avlastningssamtal, uppföljning och observerande väntan, professionellt stöd samt start- 

och avslutande samtal. Väl ute i polisregionerna är det upp till respektive region att 
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upprätthålla polisens kunskaper i akutsjukvård (RPSFS 2000:21 FAP 776-1). 

Kamratstöd definieras som en psykologisk första hjälp vilken ges av kamrater. Dock 

skall den som ger psykologisk första hjälp vara utbildad för detta (Brolin et al., 2011). 

Kamrater kan, utan att vara utbildade i att ge kamratstöd självklart kan utgöra ett stöd 

för en drabbad kollega (Dyregrov & Regel, 2012). Kamratstöd bör ses som ett 

förhållningssätt och präglas av omsorg om arbetskamrater som varit utsatta för en 

psykiskt påfrestande situation. Genom att lyssna och ge stöd kan arbetskamraterna 

underlätta för den drabbade att återhämta sig efter en kritisk incident (Tedfeldt & 

Larsson, 2003a). Det finns en av Nationell Operativ Avdelning (NOA) fastställd plan 

för när en debriefing skall genomföras. Debriefing är som ett gruppmöte anordnat för att 

integrera personliga erfarenheter, fakta, tankar, intryck och reaktioner efter en 

traumatisk incident. Målet med en debriefing är att minska den negativa påverkan från 

en traumatisk incident, att underlätta den normala återhämtningen och återsälla den 

anpassning som psykiskt friska och normala personer genomgår efter ovanligt belastade 

händelser samt indetifiera de gruppmedlemmar som kan vara i behov av extra stöd eller 

professionell hälso- och sjukvård (Dyregrov, 2003). Huruvida den följs i de sju 

polisregionerna finns ingen dokumentation om.  

 

2.1.2 Räddningstjänst 

Incidenter som är vanliga att framkalla ångest bland räddningstjänstens personal 

inkluderar dödsfall bland barn, svåra olyckor med avlidna personer, blod eller personer 

med livshotande skador, livshotande sjukdom eller dödsfall inom familjen (Haslam & 

Mallon, 2003). Känslor av skräck, rädsla, sorg, hjälplöshet, medlidande, konfrontation 

med döden, lyssna till drabbade som ber om dödshjälp är några aspekter som är särskilt 

chockerande (De Soir, el al., 2012). Andra stressorer bland brandmän är farhågor om 

fysiskt krävande arbete med tung utrustning, skaderisker och utryckningskörning 

(Young et al., 2014).  

 

Som heltidsbrandman genomgår man en tvåårig utbildning vid någon av de idag två 

befintliga utbildningsorterna Revinge eller Sandö. Utbildning i ämnet akutsjukvård 

innefattar ca 100 timmar med fokus mot omhändertagande av trauma samt i väntan på 

ambulans (IVPA). Enligt kursplanerna som tillhandahålls av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) framgår att det i olika delkurser ingår bland annat 

att studenten ska kunna förklara hur både den egna och de drabbades fysiska och 
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psykiska reaktioner kan uppstå vid en potentiell krissituation tillika redogöra för 

samhällets krisberedskap. Som anställd brandman vilar ansvaret om att upprätthålla 

kompetensen i akutsjukvård på respektive räddningstjänst i landet genom 

repetitionsutbildningar. 

 

2.1.3 Ambulans 

Ambulanspersonal utsätts regelbundet för kritiska incidenter. Reaktionerna på dessa 

incidenter varierar i beteende, emotionellt samt kognitivt och utsätter personalen för en 

varierande grad av svårigheter på väg till, under patientkontakt samt efter en incident 

(Avraham et al., 2014). Enligt kompetensbeskrivningen av en legitimerad sjuksköterska 

med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård skall 

ambulanssjuksköterskan kunna ”initiera erfarenhetsutbyte mellan kollegor samt leda 

kamratstödjande och reflekterande samtal”, (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Idag strävar man på de flesta orter i Sverige efter att anställa vidareutbildad 

ambulanspersonal i form av ambulanssjuksköterska som är en specialistutbildning på ett 

år vid högskola eller universitet. För att kvalificera sig till utbildningen krävs att man är 

legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Detta då 

det är lag om att minst en personal i varje ambulansbesättning ska vara delegerad att 

administera läkemedel (Sjölin et al., 2015). Inom besättningen kan även andra 

specialiteter förekomma så som anestesi eller intensivvårdsutbildad sjuksköterska samt 

ambulanssjukvårdare och allmänsjuksköterskor. I sitt yrke har ambulanspersonalen som 

stöd fastställda lokala riktlinjer samt att de fortlöpande ges kompetensutveckling för att 

klara sina uppdrag (Socialstyrelsen SOSFS 2009:10, 2005:105-1). 

 

På väg till ett uppdrag förbereder sig vårdaren genom att läsa riktlinjer, läkemedelsdoser 

och söker fokusera på kommande arbetsuppgift. Detta är ett sätt att undvika emotionella 

känslor på väg till patienten. Samtidigt som hjälpande åtgärder genomförs fokuserar 

personalen på tekniska hjälpmedel för att inte bli för emotionellt engagerade i patienten 

(Avraham et al., 2014). 
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3 Teoretisk grund 
De fyra konsensusbegreppen hälsa, patient, vårdande och miljö utgör grunden för 

vårdvetenskap.  

 

Begreppet hälsa finns beskrivet i en definition från 1946 av WHO som beskriver ”ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Hälsa är ett högst 

individuellt tillstånd som innefattar hela människan och vad som kan vara hälsa för en 

individ kan upplevas ha annan innebörd för någon annan. Hälsa anses därför vara ett 

mångdimensionellt begrepp. När man mår bra, klarar av att genomföra både små och 

stora livsprojekt samt upplever ett välbefinnande kan man anses befinna sig i hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa ur ett livsvärldsperspektiv beskrivs som ett tillstånd 

av att människan är i har en inre balans och är i jämvikt i relation till medmänniskor och 

livet i övrigt (Ekebergh, 2015). Vidare instämmer Ekebergh med Dahlberg och Segesten 

(2010) i att hälsa är individuell och mångdimensionell samt kan ha olika innebörd får 

olika personer. Hälsan speglar vår livssituation vilket man i egenskap av polis, 

brandman eller ambulanspersonal kan erfara då man inte själv befinner sig i inre blans 

eller är i jämvikt med sina medmänniskor kan få svårare att stödja och hjälpa vårtagare 

till hälsa. Vårdvetenskapens främsta intresse är personen med sviktande hälsa, patienten 

och att kunna hjälpa denna till att åter nå hälsa. Vårdare har ett professionellt 

expertkunnande, dock är det alltid patienten själv som är sin egen expert. Alla 

upplevelser är individuella och därför kan ingen annan än patienten själv veta hur det är 

att ha sjukdom. För att en vårdare skall kunna erbjuda god vård behöver denne uppleva 

vårdandet och vårdmiljön som positiv vilket kan vara svårt då en vårdare på grund av 

arbetssituationen upplever utsatthet och ohälsa. De känslor som svallar upp kan skapa 

en stor en emotionell stress och behöver tydliggöras. Många av dem som ger första 

hjälpen har ett stort behov av att få lätta på anspänningen, en del genom att gråta och 

andra genom uttryck av ilska och rädsla, sorg eller frustration (Elmqvist m.fl. 2010). 

Olika prövningar i livet, vårdandet och arbetssituationer kan resultera i negativa känslor 

med stress, utbrändhet och samhälls- och arbetsproblem. Att hamna i situationer där 

vårdaren upplever att denne inte räcker till kan generera negativa känslor, personen kan 

upptäcka sin egen dödsångest, ha svårt att hantera egna känslor och gråt inför patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Patient är ett latinskt uttryck som betyder ”den lidande människan”. Enligt Ordbok över 

Svenska Språket (1952) innefattas uttrycket av ”person som lider av sjukdom eller 

kroppsskada o.d”. Med patient menas inom vårdvetenskapen den personen som vårdas 

och under 1990-talet beskrivs patient som någon som är intagen på sjukhus eller 

behandlas av en läkare (Kasén, 2012). Som vårdare värnar denne patientens värdighet, 

respekt för och bemötande av patienten som en unik människa. God omvårdnad 

kännetecknas av mod, kompetens och en förmåga att som vårdare kunna vara 

närvarande i situationen (Söderlund, 2012). Det krävs ofta en speciell attityd, att 

personen som medmänniska orkar höra och tål att se den drabbade människans 

berättelse. För att kunna möta vårdtagaren behov krävs att vårdaren har en vilja att 

förstå, att ha ett öppet sinne. En vårdare som lider av stress, utbrändhet eller ett på annat 

sätt befinner sig i ett inskränkt välbefinnadne kan det vara svårt att möta vårdtagaren på 

ett professionellt sätt (Ekebergh, 2015). En drabbad människa är ganska lyhörd för vad 

mottagaren/vårdaren har för inställning och mognad. Miljöns betydelse för både vården 

som ges samt vårdaren är central (Arman 2015). 

 

Ett vårdande möte skall stärka hälsa och kräver då förtroende som bygger på respekt 

och öppenhet för den drabbades behov och integritet. Den som ger vård behöver ha ett 

öppet sinne, vara lyhörd och alert, visa känslighet och nyfikenhet. Vidare krävs det av 

vårdaren en lust att vilja veta och att kunna bli förvånad. En vårdare med egna 

obearbetade upplevelser kan uppvisa inskränkningar i sin förmåga att med öppet sinne 

möta och visa bristande nyfikenhet för den drabbades behov (Ekeberg, 2015).  

 

Miljön påverkas av både atmosfär så som exempelvis klimat, anda, stämning, omvärld, 

sammanhang, kontext. Förhållande i form av beröring, hänsyn, relation, situation och 

uppträdande påverkar miljön precis som medelpunkt vilket innebär att vara mittpunkten, 

i centrum eller  huvudperson. Omgivning är förhållande, grannskap, närhet, omvärld. 

Miljön inverkar på människan sinnesstämning, ställer krav på anpassningsförmåga och 

påverkar vårdandet, patientens välbefinnande och tillfrisknande (Ylikangas, 2012). Det 

organisatoriska stödet förefaller viktigt för att skapa en god arbetsmiljö och jobb-

tillfredställelse inom de tre blåljusprofessionerna. Den ständiga utsattheten för stress 

resulterade i allt sämre och färre copingstrategier, ett minskat socialt stöd och försämrat 

välmående (Arble & Arnetz, 2016). Speciellt utsatta inom vårdyrket är 

ambulanspersonal då det anses vara en del i deras yrke att bli utsatta för traumatiska 
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upplevelser som kan resultera posttraumatisk stress med sömnsvårigheter, mardrömmar 

och negativa minnesbilder. En vårdgivare som själv inte mår väl kan uppleva 

svårigheter att möta patientens behov och kan då heller inte kunna erbjuda en god vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

4 Problematisering 
Dagligen samverkar blåsljusprofessionerna i dess arbete att stötta, vårda och ta hand om 

människor i behov av hjälp för minskat lidande, fortsatt välmående och överlevnad. De 

vardagliga situationerna anses generellt av de flesta inom professionerna vara 

hanterbara utan större emotionell påverkan. Vad som är att anse som en vardaglig 

situation varierar dock då alla människor är individer och påverkas utifrån olika faktorer 

relaterade till de individuella livssituationerna, erfarenheter och sociala status. På 

samma vis fungerar de kritiska incidenterna vilka kan innabära en emotionell påverkan 

såväl på kort sikt som på lång sikt. 

 

Att hantera upplevelserna av en kritisk incident är av vikt för att inte riskera långsiktig 

emotionell påverkan vilken kan medföra inskränkningar i det dagliga livet. Dock 

påverkas hanteringen av olika faktorer som kan både förenkla som försvåra för den 

utsatte individen.  

 

Det finns sedan tidigare forskning inom respektive blåljusprofession som belyser såväl 

förekomsterna och avsaknaderna av stöd efter kritiska incidenter. Forskning som visar 

fördelar och nackdelar med olika sätt att hantera känslorna som kan uppkomma i 

samband med incidenter som för indivden förefaller vara kritiska. Det finns dock få 

vetenskapliga artiklar som belyser samtliga tre blåsljusprofessioner trots att de ofta 

samverkar i sin dagliga verksamhet.  

 

Det kan därför finnas såväl utrymme som behov av att belysa de tre 

blåljusprofessionerna polis, brandman och ambulanspersonal för att försöka få en bild 

av hur upplevelser hanteras efter kritiska incidenter och därmed kunna ta lärdom av 

varandras metoder.  
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5 Syfte 
Beskriva upplevelser och hantering av kritisk incident inom blåljuspersonalen polis, 

brandmän och ambulanspersonal. 

 

6 Metod 
 

 6.1 Design 

En deskriptiv, induktiv design med en kvalitativ innehållsanalys användes för att svara 

mot studiens syfte. Innehållsanalys användes till en början för att bearbeta kvantitativa 

studier. Vid studier inom hälso- och sjukvården har denna metod blivit allt mer 

förekommande även vid kvalitativ ansats som exempelvis vid intervjuer där man söker 

belysa innebörder av deltagarnas upplevelser i enlighet med den hermeutiska 

traditionen. Den syftar till att beskriva människors upplevelser genom granskning och 

tolkning av inspelade intervjuer (Danielsson, 2017).  

	

 6.2 Urval 

Studien genomfördes i en region i södra Sverige och inkluderade olika professioner från 

polismyndigheten och räddningstjänst, ambulanssjukvården. Inklusionskriterier: en 

arbetslivserfarenhet längre än ett år, deltagaren skulle ha varit med om minst en eller 

fler kritiska incidenter och representanter från alla organisationer i studiens målgrupp. 

En urvalsmall användes för att täcka ett varierat urval av deltagare från de tre 

professionerna avseende en spridning i kön, ålder, yrkeserfarenhet, befattning samt 

deltagare från små och stora enheter samt tätort och landsbygd (Henricson, 201).  

 

Kontakt togs initialt telefonledes med verksamhetschefer för respektive profession där 

studiens syfte och genomförande presenterades såväl muntligt för att senare träffas och 

överlämna skriftlig information, samt samtycke, se bilaga 1, av författaren varefter 

cheferna gav sitt godkännande för studiens genomförande. 

 

Inklusionskriterierna presenterades och överlämnades till en kontaktperson vardera 

inom polismyndigheten, räddningstjänsten samt ambulanssjukvården som utifrån dessa 

tillsåg att deltagare från ovan nämnda organisationer erbjöds att delta i studien. 

Deltagarna tog därefter kontakt med författaren via mail för vidare information där de 
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även fick skriftlig information, se bilaga 2, om studien. Totalt ingick 10 personer med 

fördelningen fyra stycken från räddningstjänsten, tre personer från polismyndigheten 

samt tre personer från ambulanssjukvården. Dessa fyllde tillsammans samtliga kriterier.  

	

 6.3 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes på av deltagarna önskad plats och tidpunkt. Sju stycken 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats och tre intervjuer i informanternas 

hem. Två av intervjuerna fick avbrytas på grund av familjemedlemmar som påkallade 

uppmärksamhet, de återupptogs efter några minuter och kunde slutföras. Paus erbjöds 

till två informanter som under sin berättelse föreföll bli berörda och gråtmilda, paus 

avböjdes vid båda tillfällena. Intervjuerna har genomförts med öppna ostrukturerade 

frågor. Varje intervju inleddes med att deltagaren ombads återge en kritisk incident dom 

varit med om i sin yrkesroll och därefter beskriva hur de hanterade upplevelsen av 

incidenten. Som verksam ambulanssjuksköterska kan en känsla av samhörighet och 

kollegialt tänk inverkat till att informanterna förklarat på ett sätt där de förutsatt att 

intervjuaren är införstådd på en djupare nivå än en icke blåljuspersonal. Följden av detta 

kan varit att de söker en bekräftelse hos intervjuaren för att kontroller sina upplevelser 

och berättelser i form av igenkänningsfaktor från intervjuaren. Följdfrågor i form av 

”kan du förtydliga, berätta mer, hur kände du då, hur hanterade du dina upplevelser, 

vart sökte du stöd” ställdes samt frågor för att återkoppla till ämnet då utsvävningarna 

tenderade att ta fokus från syftet. Då författaren själv vid intervjutillfällena var verksam 

som föreläsare vid polisutbildningen i Växjö fanns en risk att informanterna skulle 

känna sig skyldiga till att deltaga eller att de inte upplevde att de kunde prata fritt och 

helhjärtat. En av informanterna hade varit elev för författaren under sin studietid i 

Växjö. Dock tydliggjorde informanten innan denne tackade ja till medverkan att det inte 

hade någon inverkan eller påverkan för intervjuns genomförande. Intervjuerna varade 

mellan 35 och 59 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av applikationen Voice 

Recorder Pro 7 installerad i författarens Iphone. Intervjuerna sparades därefter över till 

författarens dator och raderades från Iphone. Datorn förvarades inlåst på författarens 

kontor med lösenordsskyddad inloggning.  

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant till textdokument och samtidigt togs ortsnamn 

och personuppgifter bort från materialet (Danielsson, 2017). Datamaterialet insamlades 

under 2014 – 2016. 
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 6.4 Dataanalys 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 

”tanken kring att det var 

ett barn, att det var ett 

barn som var lika 

gammalt som ett barn 

som jag hade själv 

hemma och att….ja” 

 

Tanken kring att 

det var ett barn 

som var lika 

gammalt som 

mitt eget barn 

 

 

Identifiering med 

anhörig 

 

 

Associationer 

 

 

Känslomässig 

påverkan 

 

 

Exponering 

”Det är ju bra för mig att 

veta att dom varit där 

och vad dom har gått 

igenom för det är ju 

förståelse för deras 

arbete och erfarenhet och 

så. Så man kan ju aldrig 

få för lite information” 

 

vad dom har gått 

igenom för det är 

ju förståelse för 

deras arbete och 

erfarenhet 

 

Debriefing ger 

möjlighet till 

förståelse för 

kollegornas 

erfarenhet 

 

Organisatorisk 

Hantering 

 

 

Bearbetning 

 

 

 

 

Bemästring 

Tabell 1. 

 

Materialet analyserades enligt modellen för innehållsanalys med en induktiv ansats, 

vilket innebär att söka efter upplevelser och hantering av kritisk incident och specifikt 

det kollegiala stödet inom blåljusorganisationerna. Analysmetoden söker efter skillnader 

och likheter i deltagarnas berättelser. Datamaterialet lästes i sin helhet flera gånger för 

att därefter identifiera meningsbärande enheter som svarar mot frågeställningen. 

Författarens egna förförståelse i egenskap av yrkesverksam ambulanssjuksköterska samt 

av att ha varit utsatt för kritiska incidenter som bearbetats genom såväl kollegialt stöd 

och debriefing kan medföra en djupare förståelse för materialet tillika en inskränkning i 

tolkningarna av intervjutexterna. För att undvika att vilseledas av den egna 

förförståelsen har materialet bearbetats med handledaren som frekvent bollplank.  
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De meningsbärande enheterna abstraherades genom kondensering vilket innebär att 

texten kortas ned för att bli mer lätthanterlig utan att det centrala innehållet påverkas. 

Den text som kondenserats ges en kod som i korthet beskriver innehållet i en 

meningsenhet. Koderna sammanställs sedan till 30 stycken subkategorier. Dessa 

subkategorier jämfördes i likheter och skillnader för att tillslut kunna delas in i 10 

subkategorier. Genom att ha arbetat med helhet, delar och åter till helhet bearbetades 

materialet noggrant och de 10 subkategorierna kunde delas in i tre kategorier som därtill 

kunde inkluderas i två teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 6.5 Etik 

Efter etisk egengranskning, se bilaga 3 samt etisk rådgivning genom Etikkommittén 

Sydost (Dnr EPK 188-2013), har såväl brev till verksamhetschefer samt informantbrev, 

omformats. Deltagarna har informerats såväl muntligt som skriftligt om att deras 

deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas samt att konfidentialitet 

garanteras.  

 

Etiska regler gällande forskning som rör människor skall forskaren inhämta informerat 

samtycke från de individer som planeras att delta i undersökningen, uppfylla 

konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet. Samarbetet kan när 

som helst avbrytas utan krav på förklaring av informanten (Helsingforsdeklarationen 

2013). 

 

Informerat samtycke innebär att informanterna i studien skall ha informerats om 

studiens syfte och upplägg, att den sker på av informanten vald plats och tidpunkt samt 

att de har förstått informationen. Denna information skickades till informanterna i ett 

informationsbrev innan studien genomförandet. De kan när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande utan att behöva ge förklaring eller orsak. Informationskrav innebär att 

författaren är skyldig att ge informanten induviduellt anpassad information om studien 

och syftet vilket gjordes i form av mailkontakt samt att skriftligt brev till informanterna 

innan intervjuerna påbörjades. 
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Konfidentialitetskrav betyder att man värnar om informanternas identitet så att inte 

obehöriga kan ta del av känsliga uppgifter som kan leda till möjligheter att identifiera 

vilka som medverkat i studien.  Data skall förvaras så på ett sätt så att det obehöriga kan 

ta del av den vilket innebär att den skall förvaras inlåst. Vidare skall data inte redovisas 

på sådant sätt att det går att härleda till en enskild person. För att undvika detta har 

ortsnamn byts ut eller utlämnas i denna studie likaså namn och fordonsidentiteter har 

utelämnats för att säkerställa konfidentialitet.  

 

Det material som framkommer i intervjuer får endast användas för forskningsändamål 

vilket innefattas i nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 2013). Informanterna gavs 

information om att materialet kommer att utgöra resultatet i denna uppsats samt att det 

kan komma att bli aktuellt med publicering i vetenskaplig tidsskrift.  

 

 

7 Resultat 
Utifrån innehållsanalysen kan resultatet delas in i två teman: exponering och 

bemästring. Exponering beskriver vad som påverkar individen och bemästring 

individens hantering av exponeringen. Innebörden av de båda temana belyses av tre 

kategorier: känslomässig påverkan, arbetsklimatets inverkan och bearbetning. Dessa 

teman belyser studiens syfte. Varje kategori består av tre till fyra subkategorier som 

beskriver de olika kategoriernas innehåll (se tabell 2). 

 
Tema Exponering Bemästring 

Kategorier Känslomässig Påverkan Arbetsklimatets inverkan Bearbetning 

 

Subkategorier 

 

Farhåga 

 

Association 

 

Otillräc

klighet 

 

Individuella 

varningssignaler 

 

Jargong 

 

Oförlåtande 

arbetsklimat 

 

Tillåtande 

arbetsklimat 

 

Individuell 

bearbetning 

 

Kollegial 

bearbetning 

 

Organisatorisk 

hantering 

Tabell 2.  

	

 7.1 Känslomässig påverkan 

Känslomässig påverkan visar på att oavsett vilken profession informanterna tillhör kan 

de inte undvika att bli känslomässigt berörd av en kritisk incident. Varje människa är en 

individ och berörs därför olika vid olika incidenter. Vad som påverkar informanterna 
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beror på deras farhågor och associationer, deras upplevelser av att vara otillräckliga och 

deras individuella varningssignaler vilket tydliggörs i subkategorierna.  

 

7.1.1 Farhågor  

Inom de tre olika blåljusprofessionerna polis, brandman och ambulanspersonal belystes 

olika farhågor att ställas inför varje uppdrag. Starkast förefaller var oron att behöva åka 

på uppdrag hem till någon person i den egna bekantskapskretsen, ta hand om ett barn 

eller ännu värre en familjemedlem som förolyckats, insjuknat eller avlidit”… jag trodde 

att det var min egen unge” (brandman 8). För de som arbetar på ytterstationer 

lokaliserade på mindre orter i regionen finns en oro att få ett uppdrag som berör suicid. 

Risken för personlig koppling till den drabbade är större än för den personal som arbetar 

i en stad eller större samhälle där möjligheten till anonymitet är större.  

 

7.1.2 Association 

Ibland kan det upplevas som en lättnad att låta kollegan kliva fram och ta ansvaret i 

situationer där det finns risk för egna associationer. På så vis utsätter sig inte berörd 

personal i lika stor utsträckning för att påverkas negativt, det kan till och med ge en 

känsla av att ”skönt att det inte var jag eller gällde min familj”.  Inför varje dödsbud, då 

då polisen skall komma i kontakt med anhöriga, för att meddela en familjebekants 

bortgång, finns en liten ångest som upplevs som påfrestande. Ofta identifierar sig 

personalen med den person som tas om hand om eller bemöts.  

 

”Man identifierar ju sig många gånger med om man hämtar någon som är lika 

gammal som sina barn eller föräldrar eller så här så kan ju det vara jädrigt 

tufft” (ambulanspersonal 4).  

 

”…åkt hem till kvinnan med dom små barnen … dom hade fulla blöjor och ett 

spädbarn låg och skrek och den här lite … ehh man märkte att dom hade fått 

vara själva då ganska länge och då helt plötsligt så tyckte jag att det blev en 

jobbig händelse för då berörde det mig känslomässigt, jag som mamma” (polis 

9). 
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Incidenten tenderar att upplevas som mer kritisk om det finns en personlig kännedom 

om den drabbade eller liknelser till sin egen livssituation vilket kan leda till en mer 

personlig påverkan. 

 

7.1.2 Otillräcklighet 

Då informanten inte lyckas lösa arbetsuppgiften, trots upprepade försök infinner sig 

känslor av misslyckande, maktlöshet och skam.  

 

”…en ung människa som dör när vi lastar in honom i ambulansen och vi kan 

inte göra ett jävla skit. Jag har aldrig, man kände sig som en naken jävla hund 

liksom som bara ville försvinna” (ambulanspersonal 2).  

 

Att exempelvis vårda ett barn som avlider i ambulansen eller situationer där den 

drabbades tillstånd förvärras eller avlider under transporten kan leda till att känslor av 

tvivel på den egna kompetens och förmåga till bedömning och behandling. Emellanåt 

ställs personalen i sin yrkesprofession inför uppgifter som de inte är vana vid. ”… jag 

gjorde ganska mycket som man inte är van att göra” (polis 7). Har det övats tillräckligt, 

hade någon annan klarat uppdraget bättre? Känslor av nedstämdhet och frustration då 

upplevelser av otillräcklighet kan resultera i att ifrågasättande av yrkesrollen och den 

egna kunskapen.  

 

”…var ju helt borta men bara den känslan att se någon som i en bur där inne 

och man inte kan göra någonting. Det är väl den starkaste, för då levde han 

ju” (brandman 6).  

 

Våra erfarenheter, oavsett profession ger tankeställare om hur sårbar människan är, att 

livet hastigt kan förändras eller ta slut på bara några sekunder. Medvetenheten vid 

arbete på eller då olycksplatser passeras där insatser utförts gör personalen ständigt 

påmind om de små marginalerna de lever med. Medvetenheten om livets sköra tråd 

belyses inom utryckningsprofessionen. 
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7.1.3 Individuella varningssignaler 

Vad som påverkar och berör personal inom blåljusprofessionen är individuellt och det 

kan vara svårt att fånga upp individer efter ett uppdrag. Vad som upplevs som en kritisk 

incident för en person kan vara en bagatell för en annan.  

 

”…jag vet andra kollegor som tycker det är jättejobbigt och obehagligt med 

just sådana saker. Men där är man så olika” (polis 9).  

 

Många känslor delas inte med andra personer i omgivningen utan bevaras hos den 

utsatte individen. Flera enskilda men obearbetade händelser kan leda till att känslorna 

blir för starka och ryggsäcken fylls på. En händelse kan sitta i olika länge, allt från 

dagligen i någon vecka till minnesbilder som förföljer i form av flashbacks i alla år. Den 

kan handla om hur den drabbade såg ut och var klädd, hur den drabbade låg framför 

hjälparen, hur anhöriga skriker. Starka minnesbilder av vädjande ögon. En informant 

beskriver hur denne hör skrik i tysta lokaler.  

 

”…väldigt obehagliga syner av en kropp som är deformerad, likt en människa i 

en bur” (brandman 6).  

 

En annan informant beskriver hur denne, när ögonen sluts för att sova ser sig själv i den 

drabbades situation. Samtidigt som minnen förträngs och glöms, blandas ihop med 

andra olyckor på nytt dyker upp när andra pratar om olika händelser. Minnesbilderna 

kan väcka känslor av frustration. Alla har ett egenansvar att säga till när man inte mår 

bra.   

 

”Inom ambulansorganisationen arbetar man så tätt med en och samma person, 

träffar dom nästan mer än sin familj där hemma och då blir det väldigt tydligt 

när någon mår dåligt” (ambulanspersonal 1). 

 

Som arbetsledare krävs vaksamhet på varningssignaler bland sina kollegor, om det är 

någon som pratar mer eller mindre än normalt, har bråttom att lämna stationen efter en 

händelse. Varningssignalerna kan te sig olika så som att till exempel undvika vissa 

situationer, sova sämre om nätterna, tålamodet är inte detsamma tålamodet sviker vilket 

speciellt kan märkas i hemmet där den påverkade personen väldigt lätt blir arg.  
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 7.2 Arbetsklimatets inverkan 

Arbetsklimatet har en stor inverkan på välmåendet och vad som påverkar informatnerna 

att  hantera upplevelserna av kritiska incidenter. I subkategorierna belyses 

arbetsklimatets inverkan på informanterna, hur det kan påverka dem att hanterar 

känslorna efter en kritisk incident.  

 

7.2.1 Jargong 

Personalen försöker vara hård och tuff, förtränga händelser. Humorn är en viktig 

komponent för att klara av yrket och används som skydd och för att förtränga 

upplevelser. Det blir en försvarsmekanism. Jargong används som en symtomlindring för 

allt obehagligt som upplevs. Mentaliteten är ofta rå men hjärtlig. Det är dock ingen 

lösning på problemet.  

 

”..vi såg ej behovet av samtal, det var mer jargong. Vi såg inte att vi behövde 

sätta oss ner och prata igenom det vi varit med om” (brandman 5). 

 

”Vi kan ju verka lite tuffa och så när man går på jobbet och skojar // men vi är 

nog lite känsliga allihop” (ambulanspersonal 4). 

 

7.2.2 Oförlåtande arbetsklimat 

Inom de olika blåljusprofessionerna lyser ett oförlåtande arbetsklimat igenom. Det kan 

handla om att personalen förväntas arbeta klart sitt skift eller täcka sitt geografiska 

arbetsområde eller att cheferna levererar ett budskap om att ifall du inte klarar av vissa 

situationer så ska du nog inte jobba i verksamheten.  

 

”Efter en incident så ringde chefen hem och frågade hur jag mådde, jag blev 

glad att han ringde och kollade läget. En vecka senare ringde han igen och sa 

att om det fortsätter att beröra mig så är jag nog inte rätt person för det här 

jobbet” (ambulanspersonal 4).  

 

Det finns en bild av att vara tuff och kan hantera alla situationer. ”…att nä men fan om 

jag erkänner detta så är jag inte den här tuffa polisen som man ska vara” (polis 7). 

Från arbetsledningen sänds signaler om att den anställde måste vara stark och klara av 
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alla situationer annars plockas personen bort från tjänsten vilket skapar ett negativt 

klimat för att våga blotta sig. ”Om jag inte kan hantera upplevelserna kommer dom att 

plocka mig från yttre tjänst och sätta mig någon annanstans” (polis 7). Istället spelars 

en fasad upp för att inte visa att välmåendet påverkas negativt. Framstår arbetsledaren 

som hård och inte verkar beröras av incidenter kan det leda till att de yngre i arbetslaget 

inte vågar blotta sig när de mår dåligt.  

 

”…den chefen som vi hade då som var insatsledare, han var väl inte så mycket 

för mjuka frågor sådär liksom. Det ska vara mer häftigt och så” (brandman 6).  

 

Det är sällan en individ går till chefen och säger att denne behöver prata om en 

händelse. Ledningen är därför ofta ovetandes om att någon mår dåligt. Det är genom 

kollegor som ledningen får kännedom. Arbetslagen ska kunna ha diskussioner och lösa 

situationer tillsammans. Det förekommer att arbetsledningen får reda på allvarliga 

händelser via media snarare än personalgruppen, mindre händelser kommer aldrig till 

deras kännedom.  

 

7.2.4 Tillåtande arbetsklimat 

Informanterna anser att varje arbetsplats behöver en chef som är erfaren och kan 

erkänna att saker påverkar honom eller henne också. En chef som vågar blotta sig för att 

de andra ska våga öppna upp för samtal. Det är viktigt att visa för de yngre, de nya 

kollegorna att det är naturligt att beröras och det kan leda till dåligt välmående efter 

olika händelser. Att äldre kollegor berörs och pratar av sig kan göra det lättare för den 

utsatte att tackla sina känslor. Det ska te sig naturligt att våga ta upp situationer som 

leder till ett minskat välbefinnande. De äldre visar ödmjukhet för att någon mår dåligt 

och värnar om de yngre. Förtroendet för äldre kollegor inger trygghet.  

 

”…de yngre poliserna förstår att //…om en erfaren och gammal polis kan 

känna att det påverkar dom så det är inte så konstigt att det påverkar mig” 

(polis 7).  

 

Enligt informanter kan skillnader ses bara de senaste åren, det tenderar att bli mer 

vanligt att våga säga ifrån, att våga tycka och säga att något var jobbigt. Det ska te sig 

naturligt att våga ta upp situationer man mår dåligt av.  
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”Du går och stöter och blöter hela dagar, hela kvällar, hela nätter, helger ehh 

man kommer varandra in på livet på ett annat sätt, känner en grundtrygghet i 

gruppen” (brandman 5).  

 

Som befäl eller chef är det ett ansvar att skapa ett tillåtande klimat för att de ska våga 

säga att något upplevdes som tufft eller tungt.  

 

”Man är ganska duktig på det på ambulansen, att ventilera situationer man är 

med om. Det är mycket kafferumsdiskussioner där man tar upp patientfall man 

varit med om och lär av varandra” (ambulanspersonal 1). 

 

 7.3 Bearbetning 

Efter en kritisk incident kan upplevelserna behöva bearbetas för att inte riskera att 

minnesbilder och känslor tynger den utsatte vilket kan leda till utbrändhet eller PTSD. I 

subkategorierna nedan belyses utifrån analysen av intervjustudien olika sätt att hantera 

sina känslor.  

 

7.3.1 Individuell bearbetning 

Oavsett profession så är det genomgående att det är omöjligt att inte beröras av olika 

händelser. Hur den känslomässiga påverkan som kan upplevas efter en kritisk incident 

hanteras är individuellt. Den kan bero av arbetsklimatet på arbetsplatsen, vilken kollega 

som delar arbetspasset med och förtroendet för organisationen. Huruvida upplevelsen 

kan bäras med hem och ventileras med anhöriga varierar då vissa inte vill belasta sin 

partner med händelsen eftersom denne inte förstår känslorna som upplevs. De som tar 

med sig händelsen hem till familjen finner ofta stöd i att kunna hantera sina känslor utan 

att behöva bryta mot sekretesslagen. 

 

”Även om man kanske inte kunde sitta ner på jobbet sådär så har jag alltid 

haft min fru, som har fått stå ut många gånger där man liksom kommit hem och 

varit nere o så det är ju hon egentligen som vart min räddningsplanka i sådana 

här tillfällen, många gånger” (ambulanspersonal 2).  
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Finns möjligheten till stöd och förståelse från familjen så upplevs detta som ett naturligt 

stöd och blir en del i berarbetningen.  

 

”…har lyxen att ha en fru som är intresserad av vad som händer mig på 

jobbet, så jag har den avlastningen också” (polis 10).  

 

Andra föredrar att isolera sig efter en händelse, skapa en trygghetskänsla i att vara 

onåbar eller att försöka stänga av sina känslor efter arbetstid i ett resonemang att 

arbetsgivaren inte betalar för att ta med jobbet hem som en slags acceptans och 

distansering för jobbets innebörd och påfrestningar.  

 

”Ehhhm, jag är väl en sån som att, glömmer rätt så fort eller förtränger eller 

vad man nu kallar det. Men ibland dyker det upp igen, händelsen och sen 

rinner den kanske ut efter ett tag” (brandman 6). 

 

7.3.2 Kollegial hantering 

Då avsaknaden av fasta rutiner för debriefing belyses förefaller den individuella 

hanteringen mer luta sig det kollegiala stödet. En del personer väljer att prata med 

exempelvis kollegan i arbetsgruppen eller med någon annan kollega där förtroendet är 

stort .  

 

”…i bilen på väg till stationen så pratar vi en del om det och det var ju jag och 

han den andre kollegan som hade gjort söket. Så där någonstans så påbörjas 

en liten bearbetning” (polis 10).  

 

Då samverkan mellan de olika professioner skett ter det sig naturligt att de som verkat 

tillsammans spontant sitter ner och ventilerar situationen och sina upplevelser. Det blir 

sällan uppstyrt utan sker utan någon struktur och ofta är det rena tillfälligheter att samtal 

blir av. Detta upplevs som positivt då det inte är helt enkelt att få till någon gemensam 

debriefing för några få inblandade. Det kollegiala stödet upplevs vara det som hjälper 

mest då ansvaret på vis delas med kollegan.  
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”Jag skulle nog kunna prata med i stort sett vem som helst av mina kollegor 

om det var någonting så. Det är ändå en väldigt speciell gruppkänsla” 

(brandman 8).  

 

Det kan röra sig om att kollegorna hör av sig och frågar hur man mår efter en kritisk 

incident eller att kollegorna tar sig tid, visar intresse för och delar känslorna.  

 

”…kunna avlasta till en kollega, prata känslor och dela på ansvaret. Alla var 

uppe och satte sig att prata, tårarna sprutade” (ambulanspersonal 4).  

 

Kollegorna förstår inte bara berättelsen utan känslorna bakom också. Det kollegiala 

samtalet upplevs ge mer, direkt efter en incident. Ofta börjar samtalen redan i bilen på 

väg tillbaka till stationen efter ett uppdrag. I första hand vänder söks stöd hos kollegorna 

och räcker inte det stödet lyfts behovet högre upp i organisationen.  

 

7.3.3 Organisatorisk hantering 

Bearbetning kan innebära allt från handledning till ostrukturerade samtal, så som en 

informant beskriver att ”en avrapportering kan vara en fantastisk bearbetningsform där 

man sätter ord på allt man sett, upplevt och gjort” (polis 10). På grund av 

arbetsbelastningen saknas ofta tid till avrapportering och avlastning. Personal som 

arbetar på en ytterstation är skyldig att täcka sitt område vilket kan innebära sämre 

möjligheter till avlastning. Inom professionerna har de tidigare varit mindre bra på att 

genomföra debriefing, något som dock har blivit bättre med tiden. Inom olika 

arbetsgrupper förekommer rutiner för debriefing. Dessa är dock inte generellt 

vedertagna och bättre rutiner efterfrågas. Arbetsledning och organisation är idag mer 

involverade och ger stöd och stöttning. Inom exempelvis räddningstjänsten har man 

skapat en rutin att vid IVPA (I Väntan På Ambulans) och suicidlarm åker insatsledaren 

till berörd deltidsstation då sannolikheten är väldigt stor att personalen vet vem den 

drabbade personen är som de undsatt. I organisationerna finns interna 

samtals/debriefing handledare som de flesta är bekanta med vilket kan skapa trygghet 

och tillit. ”Man har möjlighet att ta ut en kamratstödjare från X-by och så här. Jättebra 

organisation” (brandman 8). Skulle dessa personer inte räcka till finns ytterligare 

resurser som exempelvis arbetspsykologer och företagshälsovård. Skyddsnätet för att ta 

hand om utsatta kollegor är idag bättre. Att ha eftersnack direkt efter en händelse kan 
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vara bra men de flesta behöver prata igen efter några dagar. Det kan då finnas en vinst i 

att använda en arbetsledare eller kamratstödjare som inte varit med i händelsen då de 

involverade får förklara mer och tänka till lite. Kamratstöd anses vara bra men räcker 

inte alltid hela vägen. Märks det att någon i gruppen tagit illa vid sig kallas en 

samtalsledare in, vilket kan göras av vem som helst och en debriefing genomförs. Det 

finns alltid utrymme för debriefing. Oftast sker debriefingen när flera olika professioner 

samverkat och en gemensam debriefing upplevs ofta som positivt då alla får berätta om 

sina känslor och vad var och en gjorde på platsen. En debriefing kan ge möjlighet till 

förståelse för kollegornas erfarenheter och upplevelser. Minnesbilderna lastas av och 

blir inte lika tunga att bära. 

 

Samtidigt som en debriefing kan leda till ökad förståelse så kan den även medföra att 

någon får mer information än önskat. Det kan leda till att personalen blir mer 

känslomässigt påverkad.  

 

”Jag hade mått lika bra utan debriefing, fick för mycket information och blev 

påverkad i hjärtat, känslomässigt. Det blev värre efteråt” (polis 9).  

 

När personlig information kontinuerligt delges kan det plötsligt upplevas att en slags 

relation skapas till den drabbade.  

 

”Vi fick ju information om henne hela tiden så man plötsligt kändes nästan 

som att man, inte kände henne men fick någon slags relation” 

(ambulanspersonal 4).  

 

Likaså när en debriefing blir avbruten eller där alla inte får delge sin upplevelse kan 

detta förvärra situationen då den saknar avslut. På större skadeplatser där olika stationer 

samverkar kan det vara ett problem att deltidsbestättningen glöms vid debriefing.  

 

8 Diskussion 

 8.1 Metoddiskussion 

För att beskriva och bedöma en kvalitativ studies hållbarhet används 

trovärdighetsbegreppet som består av tre termer: tillförlitlighet, överförbarhet och 



  
 

23 

giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa begrepp återfinns i metoddiskussionen 

nedan under respektive rubrik. 

 
8.1.1 Design 

Kvalitativ innehållsanalys anses vara en bra nybörjarmetod då fokus är att beskriva 

skillnader och likheter i textinnehåll (Kristensson, 2014). Då syftet med denna studie är 

att beskriva upplevelser och hantering av kritisk incident och inom 

blåljusprofessionerna lämpar sig en kvalitativ innehållsanalys väl för att svara upp till 

syftet då det är informanternas upplevelser av ett fenomen som eftersöks att beskrivas 

och tolkas (Polit & Beck, 2017; Dahlberg & Segesten, 2010; Graneheim & Lundman 

2017).  

 

8.1.2 Urval 

Vid en kvantiativ studie eftersträvas att urvalet blir represenativt för populationen. I en 

kvalitativ studie behöver inte urvalet vara representativt då studien inte behöver 

generaliseras. Till denna studie har ett avsiktligt eller strategiskt urval gjorts för att finna 

informanter med erfarenheter som kan representera syftet i studien (Kristensson, 2014; 

Henricson & Billhult 2012). För att finna informanter  till studien etablerades kontakt 

med verksamhetsschefer inom respektive organisation. Verksamhetscheferna gav sitt 

godkännande för studiens genomförande i respektive organisation. Inom ambulans och 

polisorganisationen utsågs en kontaktperson som valde ut deltagare enligt 

urvalskriterier. Vid räddningstjänsten hanterade verksamhetschefen urvalet på egen 

hand utifrån förutsättningarna som givits. Grundtanken var att nio informanter skulle 

ingå i studien. Dock presenterade man från räddningstjänsten fyra informanter vilka 

representerade syftet i studien väl. Från ambulans- och polisorganisationen 

presenterades tre deltagare vardera. En deltagare från ambulansorganisationen bytte 

arbetsplats och ersattes med en något mer erfaren personal (Kristensson, 2014; Polit & 

Beck, 2017). Överförbarheten syftar till huruvida resultatet kan passa in på andra 

sammanhang än de som inkluderats i studien. Detta är en bedömning som endast läsaren 

själv kan avgöra (Polit & Beck, 2017). Då urvalet i studien haft en strävan att uppnå en 

representativitet där kön, ålder, befattning samt tätort/landsbygd i de tre olika 

blåljusprofessionerna varit inklusionskriterier, gentemot syftet anses författaren att 

överförbarheten till annan likvärdig kontext såväl lokalt som nationellt är god. 
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8.1.3 Datainsamling 

Samtliga intervjuer genomfördes på av informanten vald plats och tidpunkt och av en 

och samma författare vilket borgar för likvärdiga förutsättningar för samtliga 

informanter i studien. Alla intervjuer inleddes med samma fråga som var öppen och 

bred där dom ombads att återberätta en kritisk incident dom varit med om. Därefter 

ställdes ostrukturerade följdfrågor för att dels förstå vad som gjort incidenten till en 

kritisk incident samt även hur informanten hanterade incidenten och specifikt det 

kollegiala stödet (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Då en kritisk incident 

upplevs olika hos varje individ hade en intrervjuguide med strukturerade frågor riskerat 

bli allt för styrande i informanten svar. Därav valdes ostrukturerade öppna frågor 

(Danielsson 2012). På detta vis får informanten berätta om sin upplevelse med så få 

avbrott som möjligt för att av författaren få följdfrågor som till exempel ”kan du 

utveckla detta ytterligare?” och ”vad kände du då?” (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 

2017).  

 

En pilotintervju genomfördes då författarens erfarenheter som intervjuare var ringa. 

Denna pilotintervju föll gentemot syftet så pass väl ut att den inkluderades i studien. Att 

genomföra en pilotintervju upplevdes som en trygghet, dels för att öva intervjuteknik 

men likväl för att se hur datainsamlingen passade in på syftet (Polit & Beck, 2017). 

Dock kan författarens ringa erfarenhet av att genomföra intervjuer påverka både 

trovärdigheten och giltigheten i studien (Kristensson, 2014). Tillförlitligheten handlar 

om de tolkningar som gjort och hur de påverkar sanningshalten i resultatet. Som 

intervjuare med erfarenhet av prehospitalt arbete som ambulanssjuksköterska ställde 

detta krav om öppenhet och att inte styra informanten i dennes berättande. Innan varje 

intervju påbörjades förklarades det att informanten uppmuntrades tala fritt och med 

minsta möjliga avbrott från intervjuaren (Polit & Beck 2017). Detta för att undvika att 

intervjuaren omedvetet ställer ledande frågor. Dock tenderade intervjun, ju längre den 

fortskred att mynna ut i ett öppet samtal där informanten tycktes söka bekräftelse i sina 

upplevelser och jämförelser med författarens egna erfarenheter om framför allt 

kollegialt stöd och upplevelser vid kritiska incidenter. Utmaningen blev då att guida 

utan att styra eller påverka informanten tillbaka till sin egna berättelse och upplevelse 

utifrån syftet med studien (Kristensson, 2014).  
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Flera av informanterna påvisade känslor av sorg och nedstämdhet i under intervjuerna. 

Detta kan indikera att de inte hanterat sina känslor efter den kritiska incidenten de 

beskrev på ett tillfredsställande eller tillräckligt vis vilket påvisas av Jacobsson, et al. 

(2015). De informanter som påvisade dessa känslor erbjöds paus i intervjun samt att 

efter intervjuns avslutande ställdes en fråga om huruvida dom kände sig okej. Samtliga 

svarade att de mådde bra och inte önskade erhålla ytterligare stöd.  

 

Merparten av materialet inhämtades under 2014. Dock krävdes komplettering då några 

informanter som tackat ja till studien föll bort då de inte gick att nå för intervju. 

Komplettering av informanter skedde under 2015 samt 2016. Några större avvikelser 

gentemot inhämtat material under 2014 kunde inte påvisas i analysen. Giltigheten i 

studien beror av de karaktäriska, att det är representativ för det som avses att beskrivas 

(Graneheim & Lundman, 2017). I denna studie anser författaren att giltigheten är god 

men kunde varit bättre om intervjutekniken varit mer utvecklad.  

 

8.1.4 Analys 
Den egna erfarenheten av att arbeta prehospitalt och i situationer som kan utvecklas till 

kritiska incidenter har bidragit till en förförståelse som i studien utnyttjats till en bättre 

förståelse för informantens reaktioner och sätt att uttrycka sig likväl som att ”läsa 

mellan raderna” och tolka det som beskrivs vilket annars kan vara svårt om man inte är 

införstådd med vad man i sin yrkesroll kan mötas av och uppleva (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

Igenom hela analysprocessen har handledaren i studien funnits nära till hands som 

bollplank och reflekterande stöd för att inte den egna förförståelsens influenser skulle 

påverka analysens alla delar, där två eller fler som tillsammans analyserar och tolkar 

materialet, stärker resultatet (Kristensson, 2014). Inledningsvis lästes de transkriberade 

intervjuerna igenom i sin helhet och diskuterades med handledaren. Därefter plockades 

meningsbärande enheter fram ur intervjuerna, det vill säga de delar av innehållet som 

kan relateras till syftet i studien. De meningsbärande enheterna infogades i en 

analystabell. Analysen fortskred i sitt tredje steg genom att koda de meningsbärande 

enheterna vilket betyder att de sammanfattas med några ord i ovan nämn analystabell. 

De olika kodningarna diskuterades och justerades i samråd med handledaren. Efter 

kodningen skrevs analystabellerna, en för varje informant, ut för att kategoriseras i 

kuvert. 
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Kategorierna med koder och texterna lästes igenom både som delar och som helhet för 

att kunna anpassa kategoriseringen. Utifrån detta identifierades underkategorier, hela 

tiden med studiens syfte som fokus. Abstraktionen är den process där kategorier skapas 

och sorteras så att texterna lyfts till en högre nivå. Detta hade inte varit möjligt utan det 

stora stöd som handledaren bidrog med.  

 

Då författaren återigen rört sig mellan delar och helhet tillsammans med handledaren 

skapades kategorier i syfte att finna ett övergripande tema (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 8.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studies resultat visar att blåljuspersonal inte kan undgå att bli berörd efter 

kritiska incidenter. Det går inte att undvika att exponeras för incidenter som upplevs 

som kritiska i egenskap av att vara blåljuspersonal. Ju mer frekvent personalen utsätts 

för denna stress desto större krav sätts på hur vi bemästrar våra upplevelser för att inte 

riskera att drabbas av PTSD.  

 

I befintlig forskning är fokus vanligare inriktad på en yrkeskatori inom 

blåljuspersonalen och sällan inkluderas alla tre. I denna studie framkommer hur lika 

blåljuspersonalen är i deras utsatthet och vad som påverkar dem i sitt yrkesutövande. 

Tydligt blir även hur arbetsklimatet på de tre blåljusorganisationern skiljer sig åt och 

vilken inverkan detta har på respektive blåljuspersonal. Mest accepterat att visa sina 

känslor och hantera dem öppet förefaller det vara inom ambulansorganisationen medan 

det inom polismyndigheten och räddningstjänsten finns ett hårdare klimat vilket kan ha 

en negativ inverkan på individens vilja att hantera sina upplevelser på arbetsplatsen. 

 

I egenskap av att vara den som ger första hjälpen till någon i en kritisk situation finns 

det ofta ett behov av att få lätta på känslorna genom att prata med någon om sina 

upplevelser (Elmqvist m.fl., 2010). Detta belyses i föreliggande studies resultat som den 

viktigaste formen av avlastning eller bearbetning för att må bra i både sin yrkesroll och 

vardag vilket krävs för att kunna stödja och hjälpa en drabbad person (Ekebergh, 2012; 

Dahlberg & Segesten, 2010). Den vanligaste formen av bearbetning efter en kritisk 
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incident och även andra situationer som inte definieras som kritiska förefaller vara det 

kollegiala stödet. Blåljuspersonal upplever att kollegan förstår på ett annat plan än vad 

andra, utomstående kan göra vilket överensstämmer med definitionen av kollegialt stöd 

som innebär ett givande och tagande av hjälp grundat på principerna respekt, delat 

ansvar och ömsesidig överenskommelse av vad som kan vara till hjälp. Det kollegiala 

stödet handlar om att förstå en annan människas situation på ett empatiskt vis genom 

gemensamma erfarenheter av såväl känslomässig som psykisk smärta (Mead. et al, 

2001; Novara, et al. 2015). 

 

I denna studie visar resultatet att oavsett vilken blåsljuspersonal informanterna tillhör så 

återfinns gemensamma nämnare om utsattheten i yrket, att arbeta under stor emotionell 

stress. Farhågorna av att behöva åka på ett uppdrag till någon i bekantskapskretsen eller 

den egna familjen eller att behöva ta hand om ett svårt drabbat barn är inte unik för 

någon inom blåljuspersonalen vilket även Alexander & Klein (2001) påvisade. Speciellt 

uttalat är detta bland de individer som arbetar på mindre orter där ”alla känner alla” 

vilket belyses i tidigare forskning av Avraham et al. (2014), Haslam & Mallon, (2003), 

Karlsson & Christiansson, (2003) samt Svensson & Fridlund (2008).  

 

Ovan nämnda farhågor och associationer kopplas ihop med blåljuspersonalens känslor 

av att vara otillräcklig där oron över sin egen kompetens och förmåga att lösa 

arbetsuppgiften beskrivs vilket ger känslor av misslyckande och maktlöshet 

nedstämdhet och frustration. Informanterna i studien lyfter fram oron över att ta 

felaktiga beslut och inte klara av sin arbetsuppgift eller känna ett bristande förtroende 

till sin kollega vilket kan leda till en ökad stress inför uppdraget och att de ofta får ta 

hand om situationer de inte är vana vid vilket styrks i befintlig forskning av Jacobsson, 

et al. (2015), Bohström, et al., (2017), Young, et al. (2014), Svensson & Fridlund 

(2008), van Der Ploeg & Kleber. (2003), De Soir et al. (2012), Donnelly & Siebert 

(2009), Avraham et al., (2014) och Backteman-Erlanson (2013).  

 

Hur de hanterar sina upplevelser är individuellt men påverkas av både organisationen 

och arbetsklimatet (Arble & Arnetz, 2016). Dock förefaller den individuella 

bearbetningen att luta sig åt det kollegiala stödet snarare än det organisatoriska enligt 

informanterna i föreliggande studie.   
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Debriefing är vanligare förekommande vid större incidenter enligt informanter i studien 

samt då flera olika aktörer samverkat för att få en samlad bild av incidenten. Samtidigt 

berättar en ambulanspersonal att efter en kritisk incident återgår respektive organisation 

till sina ordinarie verksamheter då de har sina upptagningsområden att ta hand om, 

vilket kan resultera i att utrymmet för debriefing inte återfinns. Detta är ett sedan 

tidigare belyst problem av Berlin & Carlström (2011).  

 

Föreliggande studie visar på att en debriefing kan ge helhet, förståelse och klarhet till de 

inblandade som får en chans att lasta av sig sina känslor och de minnesbilder de bär blir 

inte lika tunga. En studie innefattande 45 poliser som deltog i arbetet av en katastrofal 

händelse vid en brand i en lokal med 390 ungdomar i Göteborg 1998 upplevde 66% av 

poliserna debriefing som positivt (Renck et al., 2002). Men en debriefing kan även 

innebära att det blir mer information om den eller de drabbade än vad som förväntats av 

den involverade personalen vilket kan generera känslor de inte varit förberedda på vilket 

på så vis kan förvärra upplevelsen av en kritisk incident, speciellt om det leder till att 

någon börjar associera till sin egen livssituation vilket stöds av såväl Jacobsson, et al. 

(2015) som Jahnke, et al. (2014). 

 

Alla individer reagerar olika i olika situationer, det kan därför vara svårt att förutse att 

någon upplevt en situation som kritisk. Genom att lyfta fram varningssignaler på 

posttraumatisk stress och utbrändhet kan man öka möjligheten att faktiskt få hjälp och 

stöd efter en kritisk incident. 

 

Flera av informanterna i denna studie belyste organisationens betydelse för hur den 

anställde mår och hanterar sina upplevelser och känslor vilket är linje med vad 

Alexander & Klein (2011) samt Sterud et al. (2011) i sina publikationer påvisat. Ett 

bristande stöd från arbetsledning kan resultera i bitterhet, ilska och missnöje (Halpern et 

al., 2009). Detta kan präglas av inkräktande eller undvikande beteende. Tillåts 

blåljuspersonalen inte att visa att de berörs av olika incidenter riskerar de att må sämre 

och i ett tillstånd av försämrat välmående är de inte lika kapabla till att engagera sig till 

fullo för den drabbade personen de försöker ta hand om. Detta kan leda till färre 

copingstrategier och därmed en kumulerande stress med minskat välmående enligt 

Arble & Arnetz (2016). På så vis spelar arbetsklimatet en stor roll för hur 

blåsljuspersonal arbetar med de drabbade som söker hjälp vilket framkommer av 
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informanternas intervjuer. Det som dock framkom i denna studie var huruvida den 

organisatoriska inverkan är, eller inte är avgörande för välmående på arbetsplatsen, 

endast att den är en del i välmående på arbetsplatsen. Flera informanter i föreliggande 

studie berättar att en mer ödmjuk och förlåtande arbetsledning kan bidra till ett bättre 

arbetsklimat där de anställda känner att det är tillåtet att visa känslor och dela med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser vilket stöds av Sterud, et al., (2011).  

 

Föreliggande studie visar att det inom såväl polismyndigheten som räddningstjänsten 

tycks finnas ett hårdare klimat än inom ambulansorganisationen där personalen inte törs 

visa känslor, i rädsla av att bli förflyttad eller ”tappa ansiktet” inför sina kollegor, att 

kollegorna skulle uppfatta personen som svagare och misslyckad om någon visar att de 

berörs av upplevelser efter kritiska incidenter vilket även påvisats av Haslam et al., 

(2003). Å andra sidan berättar flera informanter att prata med sina kollegor om det 

inträffade i hög utsträckning anses vara mycket användbart och ger ett bra stöd vilket 

såväl Renck et al (2002) och Jeanette & Scoboria (2008) påvisar. Informanterna i 

föreliggande studie berättar att de ofta på väg tillbaka från ett uppdrag eller mellan de 

olika uppdragen bollar tankar och känslor om det som nyligen ägt rum och hur 

uppdraget löstes vilket enligt Renck, et al. (2002) ofta är ett tillräckligt stöd. Om 

arbetsbelastningen är hög kan detta påverka möjligheterna till bearbetning då personalen 

tvingas att inrikta sig på nästa uppdrag istället för att hantera upplevelserna av det de 

nyligen varit med om varför de obearbetade upplevelserna riskerar att byggas på och 

resultera i en stress och utbrändhet om de inte hanteras i ett senare tillfälle. Således 

tycks det finnas en medvetenhet om vikten att berätta och prata om upplevelser fastän 

rädslan att blotta sig kan vara större.  

 

Yngre brandmän är mer benägna att förlita sig på och söka emotionellt stöd än sina mer 

erfarna kollegor. Ju fler tjänsteår som brandman, stigande ålder samt rang desto sämre 

copingmetoder i form av att man skuldbelägger sig själv, blir beteendemässigt 

avtrubbad samt att man inte förlitar sig till emotionellt stöd (Chamberlin & Green, 

2010). I samband med intervjuer av blåljuspersonal visar flera av de mer erfarna 

informanterna tecken på att de inte i tillräcklig utsträckning bearbetat sina upplevelser. 

Detta i form av att de blir gråtmilda, nedstämda och gör kortare uppehåll i sina 

berättelser för att därefter återuppta där de nyss var i sin delgivelse. En möjlighet är att 
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det förhåller sig på just så vis som Chamberlin & Green (2010) enligt ovan påvisar i sin 

studie.  

 

I analysen av föreliggande studie framkommer att det i samtliga tre blåljusprofessioner 

förekommer humor som ett sätt att hantera sina känslor och används för att både dölja 

sina egentliga känslor och upplevelser som ett sätt att ventilera detsamma. Humorn kan 

vara befriande då den tillåter individen att på ett lättsamt vis prova sin omgivning om 

huruvida det accepteras att visa sina känslor. Dock är det viktigt att humorn inte tar 

överhand och fokus från de känslor som behöver ventileras. Som arbetsledar i en grupp 

berättar en informant att de axlar ett ansvar att känna av hur individerna i gruppen mår 

efter genomförda uppdrag och då vidta åtgärder (Jahnke, et al. 2014). Med erfarenhet 

följer ansvar och ju mer erfaren en person anses vara desto mer ser övriga kollegorna 

med mindre erfarenhet upp till och tar efter beteendet hos den erfarne vilket påtalas av 

flera informanter i samtliga tre personalgrupper då de ger exempel på hur äldre kollegor 

blottat sig och ventilerat känslor och upplevelser efter kritiska incidenter. 

 

Föreliggande studies resultat visar att det största ansvaret vilar hos den egna individen 

att påtala sitt behov om stöd. Flera av informanterna berättar att de väljer att ta med sig 

sina upplevelser hem till sina respektive och på så vis ytterligare få en möjlighet att 

bearbeta den kritiska incidenten. Av dem som tar med sig och delar sina upplevelser 

hemma är majoriteten övertygade om att det är till en stor hjälp för deras fortsatta 

välmående i professionen att kunna ventilera sina känslor vilket även stöds av befintlig 

forskning (Novara, et al. 2015). På samma vis förekommer att de inte tar med sig sina 

upplevelser hem och ventilerar dem där. Dels då man inte vill belasta sin partner med 

upplevelser av kritiska incidenter och dels för att man partnern inte kan förväntas förstå 

de känslor man bär på då denne inte arbetar inom samma profession (Renck, et al., 

2002).  

 

Förekomsten av alkohol och PTSD tenderar att följas åt enligt Halpern et al. (2011). Ju 

mer stress och utsatthet, högre grad av PTSD desto mer förekommande är alkohol som 

ett medel för hantering av de psykiska påfrestningarna menar Donnelly & Siebert 

(2009), Ménard & Arter (2013) samt Bacharach et al. (2008). Huruvida alkohol och 

PTSD följs åt bland de informanter som medverkat i föreliggande studie har inga 
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uppgifter framkommit. Mest troligt beror detta på att några riktade frågor kring 

alkoholkonsumtion kopplat mot välbefinnande och stress ej ställdes vid intervjuerna.  

 

Som blåljuspersonal är det viktigt att både i sin profession och i sin vardag uppleva 

hälsa, att må bra och ha sunda värderingar i relation till sin livssituation för att på så vis 

kunna erbjuda den drabbade människan en professionell och korrekt vård i sträva att 

minska lidanden, bevara integritet och bidra till hälsa i så stor utsträckning som möjligt. 

Kunskap av detta slag kan bidra till ett ökat välmående bland blåljusprofession då 

förståelsen för hur viktigt det är att bidra till ett välmående arbetsklimat så den enskilde 

kollegan vågar visa känslor och påkalla hjälp. Genom kunskap kan blåsljuspersonalen 

öka sitt välmående så att den drabbade de söker undsätta ges bästa förutsättningar till 

vård, omsorg och återhämtning (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 
 Konklusion och implikation  

Att personal inom blåljusprofessionen påverkas av kritiska incidenter är ofrånkomligt. 

Om miljön och kulturen inte är gynnsam för att visa när man påverkas och mår dåligt 

ökar risken att man hellre bär sina bördor själv utan att ventilera känslorna. Den 

ständiga utsattheten för stress resulterar i allt sämre och färre copingstrategier, ett 

minskat socialt stöd och försämrat välmående. 

 

Organisationens inställning kan vara ett sätt att beskydda den anställde, att erbjuda 

andra arbetsuppgifter, istället för att hantera det inträffade genom kamratstöd eller 

debriefing. Detta kan samtidigt av den utsatte personen uppfattas som en bestraffning 

för att denne visar sårbarhet. Den kliniska verksamheten behöver kunna erbjuda 

individanpassad avlastning och debriefing till den drabbade personalen.  

 

En viktig faktor som inverkar på huruvida en utsatt person i gruppen verkligen lyfter 

fram sitt behov av berarbetning styrs av gruppens inställningar och attityder på 

arbetsplatsen, klimatet. Att som erfaren kollega föregå som gott exempel och våga 

blotta sig i att man far illa av olika incidenter och därmed har behov av att bearbeta 

dessa kan leda till att de yngre i gruppen finner en acceptans i att själva våga blotta sig.  

 

För den person som i sitt yrkesutövande upplever en incident som kritisk åligger det, 

oavsett vilken profession, den drabbade att själv lyfta detta initialt till en lämplig nivå 
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för bearbetning. I föreliggande studie framstår det kollegiala stödet det vill säga det 

ostrukturerade samtalet vara den första och mest förekommande nivån av bearbetning. 

För att förstå vikten av bearbetning och hur den kan genomföras krävs ökad kunskap till 

individen genom utbildning i krishantering.  

 

Inom samtliga tre blåljuspersonal återfinns ett behov av att lyfta fram vikten och 

kunskapen av att kunna hantera sin upplevelser efter en kritisk incident på både 

organisatorisk nivå som på grupp och individnivå. För fortbildning i ämnet samt för att 

kunna påverka och förändra arbetsklimaten vid respektive arbetsplats föreslås utökad 

interprofessionell utbildning och samverkan inom och mellan polisen, räddningstjänsten 

och ambulanssjukvården. Professionerna kan lära av varandra och därmed nå 

progression på såväl individuell som organisatorisk nivå i verksamheterna.
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personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  X 

 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  X 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld: 
    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  
(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

X   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

X   

 



  
 

IV 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 
projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 
 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
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