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SAMMANFATTNING 

 

 

Ambulanssjuksköterskan är ofta den första patienten möter inom akutsjukvården, och varje 

enskilt uppdrag är unikt gällande både person och situation. På grund av det oförutsägbara i 

varje patientmöte prioriteras den egna säkerheten, vilken säkerställs innan vårdandet kan 

börja. Tidigare forskning var visat att ambulanspersonal är en grupp som löper ökad risk för 

att drabbas av hot och våld i sitt arbete, vilket kan få konsekvenser i form av mer avvaktande 

beteende hos ambulanssjuksköterskan. Det har inte gått att finna någon forskning gällande 

ambulanssjuksköterskan och terrorattentat. År 2017 befann sig Sverige på en förhöjd hotnivå 

gällande terrorattentat, på en femgradig skala bedömdes hotet vara på nivå tre. Vid svåra 

skador är tiden en avgörande faktor, varför patientomhändertagande i möjligaste mån måste 

gå fort.  

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka i en 

prehospital miljö i samband med ett potentiellt terrorattentat.  

Den valda metoden för studien var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Urvalet 

bestod av ett strategiskt och ett bekvämlighetsurval och bestod av tio ambulanssjuksköterskor. 

Inklusionskriterier var att informanterna skulle varit verksam som specialistsjuksköterskor 

inom ambulanssjukvård i minst ett år, vara verksamma inom ett för studien utvalt län i 

Mellansverige, samt både kvinnor och män. Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån 

ett förutbestämt frågeformulär med följdfrågor. Den insamlade datan analyserades sedan via 

en kvalitativ innehållsanalys med ett manifest förhållningssätt.  

Resultatet utgjordes av sju underkategorier, vilka sedan resulterade i två kategorier; 

Betydelsen av samverkan och Ambulanssjuksköterskans yrkesroll. Det framkom att 

ambulanssjuksköterskan upplevde en osäkerhet inför hur samverkan med polis, 

räddningstjänst och SOS skulle kunna ske vid ett terrorattentat, såväl gällande 

kommunikation, den egna säkerheten samt informationsinhämtningen. Vidare framkom det en 

känsla av bristande utbildning gällande arbetet vid ett terrorattentat, en känsla av att 

erfarenhet i yrket skulle spela stor roll vid ett terrorattentat och att den mentala förberedelsen 

och vikten av att alltid tänka brett ansågs mycket viktigt. Ur resultatet framkom även en 

känsla av inre spänning inför att verka vid ett potentiellt terrorattentat.  

Slutsatser som kunde dras av denna studie var att ambulanssjuksköterskan kände en oro inför 

hur samverkan med polis, räddningstjänst och SOS skulle kunna komma att se ut vid ett 

terrorattentat. Vidare noterades en känsla av bristande utbildning hos ambulanssjuksköterskan 

i det prehospitala arbetet vid ett terrorattentat. Ökad utbildning i detta är nödvändigt för att 

öka möjligheterna för ambulanssjuksköterskan att göra ett bra jobb, och genom detta öka 

möjligheten till ett väl fungerande patientomhändertagande.  

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, terrorattentat, samverkan och utbildning.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The ambulance nurse is often the first to meet the patient in emergency care, and each 

individual assignment is unique in terms of both person and situation. Because of the 

unpredictability of each patient meeting, the ambulance nurse prioritizes its own safety, which 

is ensured before the patientcare can begin. Previous research was shown that ambulance staff 

are a group that is at increased risk of being exposed to threats and violence in their work, 

which could result in more cautious behavior of the ambulance nurse. There has been no 

research on the ambulance nurse´s work on terrorist attacks. In 2017, Sweden was on an 

elevated threat of terrorist attacks, on a scale of five, the threat was assessed at level three. In 

the event of severe injuries, time is a determining factor, so the patient care must start with as 

small delay as possible.  

The aim of this study was to describe the ambulance nurse's feelings about working in a 

prehospital environment in connection with a potential terrorist attack.  

The chosen method for the study was a qualitative interview study with an inductive 

approach. The selection consisted of a strategic and a comfort selection and consisted of ten 

ambulance nurses. Criteria was that the informants would have been active as specialist 

nurses in ambulance care for at least one year, be active in one county in the middle of 

Sweden and both women and men. Semi structured interviews were conducted on the basis of 

a predetermined questionnaire with supplementary questions. The collected data got analyzed 

through a qualitative analysis of content with a manifest approach.  

The result consisted of seven sub-categories, which then resulted in two categories; The 

meaning of collaboration and the professional role of the ambulance nurse. It was found that 

the ambulance nurse experienced uncertainty about how collaboration with the police, 

emergency services and SOS could take place at a terrorist attacks, both in terms of 

communication, personal security and information retrieval. Furthermore, there was a feeling 

of lack of education regarding the work during a terrorist attack, a feeling that experience in 

the profession would play a major role in a terrorist attacks and that the mental preparation 

and the importance of always thinking broadly was considered very Important. The result also 

revealed a sense of inner tension to operate in a potential terrorist attacks.  

Conclusions that could be drawn from this study were that the ambulance nurse felt concern 

over the collaboration with the police, rescue services and SOS during a terrorist attack. 

Furthermore, a feeling of lack of education was noted in the Prehospital Work at a terrorist 

attack. Increased training in this is necessary in order to increase the possibilities for the 

ambulance nurse to do a good job, and through this increase the possibility of a proper 

functioning patient care.  

Keywords: Ambulance nurse, terrorist attacks, collaboration and education.  
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BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans arbete 

En ambulanssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Ambulanssjuksköterskan är ofta den första att möta patienter 

inom akutsjukvården, och på grund av det oförutsägbara i varje patientmöte prioriteras den 

egna säkerheten i varje situation. Vid ankomst till en patient bedöms alltid huruvida platsen 

är säker eller inte, vilket sker innan vården av patienten påbörjas (Suserud, Blomqvist & 

Johansson, 2002; Abrahamson & Mosesso, 2011). Ambulanssjuksköterskans kompetens 

innefattar bland annat att bedöma patientens medicinska tillstånd, besluta om 

undersökningar och åtgärder, samt självständigt administrera och utvärdera medicinsk 

behandling. Vidare ska ambulanssjuksköterskan kunna identifiera riskfyllda miljöer, 

upprätta handlingsberedskap vid hot- och våldssituationer samt triagera patienter vid 

allvarlig händelse. Ambulanssjuksköterskan ska även kunna planera och åtgärda sjukdom 

och skada vid kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär och explosiv händelse 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Ambulanssjuksköterskan är även ålagd att ha förmåga att kunna genomföra bedömning av 

patientens somatiska och psykiska status, samt vidta adekvata åtgärder under starkt 

varierande förhållanden, samt att kunna tillämpa sina kunskaper vid större olyckor och 

katastrofer (SFS 2017:1326). Utöver utbildningen till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot ambulans är det vanligt förekommande att ambulanssjuksköterskan via sin 

arbetsgivare får gå olika påbyggnadsutbildning, vilka syftar till att öka kunskapen i det 

prehospitala arbetet. AMLS, PHTLS och PEPP är namn på olika vanligt förekommande 

utbildningar som ambulanssjuksköterskan får gå via sin arbetsgivare (Abrahamson & 

Mosesso, 2011; NAEMT, 2016 & American Academy of Pediatrics Pediatric Education 

for Prehospital Professionals, 2016)  

Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström (2016) beskriver att ambulanssjuksköterskan 

verkar ständigt i nya miljöer och situationer. Varje nytt uppdrag innebär nya platser, möten 

med nya människor, väder, miljöer. På vägen ut till ett uppdrag kan på grund av dessa 

anledningar en prehospital handlingsplan vara till hjälp, för att på så sätt vara beredd på 

olika förutsättningar och vändningar en situation kan ta. Denna handlingsplan kan bestå av 

fyra övergripande faser; förberedelsefasen, prehospitalt vårdmöte, vård under transport 

samt utrustning, utvärdering och återkoppling. I den första fasen inhämtas så mycket 

information som möjligt om uppdraget, exempelvis övergripande information om vad 

uppdraget rör sig om, aktuell adress till uppdraget, och eventuella riskfaktorer så som 

rådande trafiksituation. väder, hot och våld, brand och liknande. Ambulanspersonalen 

försöker att utifrån den inhämtade informationen att bilda sig en uppfattning om händelsen 

samt omfattningen av denna. Vidare bildas det en uppfattning och bedömning av vilka 

resurser som är tillgängliga för uppdraget, och vad som kan behövas.  

Fas två i handlingsplanen kallas för prehospitalt vårdmöte. Denna fas innefattar den 

egentliga bedömningen och behandlingen av patienter men startar med en bedömning av 

huruvida platsen är säker eller inte. Därefter sker en initial bedömning av vitala funktioner 

så som luftväg, andning, cirkulation, medvetande och en snabb översiktlig undersökning av 

patienten. Detta för att snabbt upptäcka och åtgärda eventuella livshotande tillstånd. Om 

patienten initialt bedöms som tillräckligt stabil genomförs en sekundär bedömning med ett 

strukturerat bedömningssamtal, identifiering av patientens symptom och riktade 
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undersökningar innan behandling påbörjas (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström, 

2016).  

Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström (2016) beskriver vidare att den tredje fasen, 

vård under transport, innebär förflyttning till ambulans och påbörjad transport. Hänsyn 

måste här tas till patientens medicinska tillstånd och eventuell svikt i vitala funktioner. Det 

kan innebära att patienten behöver transporteras på ett speciellt sätt utefter de symptom 

som patienten uppvisar, exempelvis sittandes vid andningsbesvär. Fortsatt behandling sker 

under transporten, samt kontinuerlig utvärdering av behandlingen. Därefter förvarnas 

mottagande enhet då det krävs, och överrapportering sker vid ankomst. Fjärde fasen 

innebär att ambulansen samt utrustningen iordningställs för kommande uppdrag. På så vis 

säkerställs det att nödvändig utrustning och material finns, för att vara redo för exempelvis 

ett uppdrag gällande trauma.  

Prehospital traumavård 

Lennquist (2007) beskriver att det finns få situationer där tiden är så avgörande som vid 

svåra skador. Ofri luftväg eller utslagen andning måste åtgärdas inom ett fåtal minuter om 

den drabbade ska ha en chans att överleva. Skador på stora kärl kan leda till att den 

drabbade förblöder mycket fort, och patienten måste till sjukhus omgående för att opereras. 

Vidare kan nedsatt syresättning och cirkulation under längre tid ge skador på organen som 

resulterar i död, även om den drabbade hamnar på operationsbordet snabbt. Det har genom 

åren diskuterats vilken filosofi som bör gälla prehospitalt. ”Load and go” innebär att 

minimala men livräddande insatser sker på skadeplats och transporten till definitiv vård på 

sjukhus prioriteras i allra högsta grad. Alternativet kallas ”stay and play”, vilket innebär att 

inte bara de livräddande åtgärderna utförs så som upprätthållande av fri luftväg och 

andningshjälp, utan även mer avancerade åtgärder för att understödja vitalfunktionerna. 

Vilket koncept som är bäst är enligt Lennquist (2007) omöjligt att säga, utan behöver 

avgöras från situation till situation utifrån den drabbades tillstånd, tillgången på 

kvalificerad vård på plats och transporttiden till sjukhus. Kondo, Fukuda, Uchimido, 

Hifumi och Hayashida (2017) beskriver att det för traumapatienter är nödvändigt med vissa 

livräddande åtgärder på plats, men även vikten av att dessa patienter snabbt kommer till 

rätt typ av vård på sjukhus. 

Triage vid en allvarlig händelse 

Vid en större skadehändelse måste sjukvårdens resurser fördelas och prioriteras så att de 

mest allvarliga patientfallen får hjälp först. Denna process kallas för triage, och bygger vid 

en större skadehändelse på en bedömning av den drabbades fysiologiska status. Beroende 

på status kan den drabbade få prioritet ett, två, tre, där prioritet ett är livshotande skadad, 

prioritet två kan vänta och prioritet tre ska vänta. Triageringen används för att sortera 

patienter, vilka som helt enkelt är kritiskt skadade och vilka som inte är det. Här ingår även 

att ta hänsyn till eventuella försämringar i den drabbades tillstånd, och vid behov prioritera 

om denne patient (Nilson & Kristiansson, 2006). Triage är en dynamisk process, vilken 

kräver träning, förberedelse och lyhördhet för eventuella försämringar i en patients 

tillstånd. Triage kan, beroende på vilken modell som används, utöver en snabb prioritering 

även innebära snabba men livräddande åtgärder så som säkerställande av luftväg, 

stoppande av katastrofal blödning och dekomprimering av en övertryckspneumothorax 

(Clarkson & Williams, 2017).  

Arbete vid allvarlig händelse 

En allvarlig händelse innebär enligt Nilsson & Kristiansson (2006) en händelse som är av 

sådan allvarlighetsgrad att hälso- och sjukvårdens resurser måste organiseras, ledas och 
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fördelas på ett effektivt sätt. En allvarlig händelse kan både innebära att något har inträffat 

men även att det finns risk för att något ska inträffa. Vid en allvarlig händelse tillämpas 

särskild sjukvårdsledning i skadeområdet, i vilket ambulanspersonalen arbetar. Detta 

område är uppdelat i tre zoner; het zon, varm zon och kall zon. Det som skiljer dessa är att 

den heta zonen är det område som är närmast den aktuella händelsen, och här krävs det 

särskild skyddsutrustning för att arbeta. Zonen utanför den heta kallas för varm zon, och 

kräver skyddsutrustning, medan den yttersta zonen, kalla zonen, inte kräver någon 

skyddsutrustning. Ambulanspersonal är inte verksamma vare sig i den varma eller heta 

zonen.  

Nilsson & Kristiansson (2006) beskriver vidare att skadeområdet utöver dessa zoner även 

delas upp i bland annat ledningsplats, uppsamlingsplatser, och i en brytpunkt. Innan 

skadeområdet är bedömt som säkert, avvaktar ambulansen på brytpunkten. Under insatsen 

sker en samverkan mellan polis, räddningstjänst och ambulans. Ambulanspersonalen delar 

upp sig i två roller; sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Sjukvårsledaren ansvarar 

bland annat för kommunikationen med SOS och sjukvårdsledningen på regional nivå, 

samverkan med polis och räddningstjänst, inventering av tillgängliga sjukvårdsresurser och 

säkerheten för sjukvårdspersonalen. Kommunikationen med andra ambulansenheter, SOS, 

räddningstjänst och polis sker oftast via RAKEL-nätet. RAKEL innebär en 

kommunikationsradio, där aktörer som är aktuella för olika händelser kan samverka över 

olika kanaler (MSB, 2010).  

Medicinskt ansvariges roll innebär att ansvara för initiering av triage och omhändertagande 

av patienter, fatta ett medicinskt inriktningsbeslut, göra medicinska bedömningar, och att 

förmedla medicinskt underlag till sjukvårdsledaren. Vidare ska den medicinskt ansvarige 

se till att rätt patient transporteras inom rimlig tid och till rätt plats. Övriga ambulanser som 

anländer till platsen rapporterar till den medicinskt ansvarige, och får patienter tilldelade av 

denne (Nilsson & Kristiansson, 2015). 

Internationella arbetssätt 

Vid ett terrorattentat är det svårt att säga exakt var gränsen för de olika zonerna som het, 

varm och kall zon kan gå, då det ofta inträffar flera attentat i anslutning till varandra 

(Hirsch et al., 2015; Sollid et al, 2012)). Vidare kan det vid terrorattentat vara svårt för 

ambulanspersonal att nå fram till skadade, då det ofta föreligger oklarheter i huruvida 

platsen är säker eller inte (Lockey, 2012). Ett internationellt etablerat arbetssätt för att 

bedriva sjukvård vid exempelvis terrorattentat är Tactical Emergency Medical Support 

(TEMS). Konceptet används bland annat i USA, och innebär att personer med gedigen 

erfarenhet från akut- och traumasjukvård utbildas i polisiär taktik. Dessa personer kan efter 

genomgången utbildning arbeta i både varm och het zon och på så vis kunna ge ett säkrare 

och snabbare omhändertagande av skadade i hot- och våldssituationer samt vid 

terrorattentat, och genom detta ge ett snabbare och mer kvalificerat omhändertagande av 

skadade (Turner, Lockey & Rehn, 2016).  

Hot och våld inom ambulanssjukvården 

Ambulanspersonal verkar ofta i nya, osäkra och stundtals oförutsägbara miljöer. Tidigare 

forskning har visat på att faktorer som natt- och helgtjänstgöring samt möten med alkohol- 

och drogpåverkade människor ökar risken att bli utsatt för hot och våld (Furin et al., 2015). 

Hot och våld kan visa sig i form av exempelvis verbal misshandel, skador på egendom, 

stöld, hot, fysisk misshandel, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp (Koritsas, Boyle 

& Coles, 2009). Att ha blivit utsatt för hot och våld i det prehospitala arbetet har visat sig 

leda till bland annat att ambulanspersonal kan uppträda mer defensivt i sitt arbete. Detta 



 

4 

 

kan visa sig genom att ambulanspersonalen exempelvis väljer att avvakta med att gå fram 

till patienter och att de lägger mer tid på placering av patient på bår och sin egen placering 

i bilen. Vidare har det visat sig att ambulanspersonal som varit med om hot och våld i 

arbetet kan uppleva ångest, depressioner och bli mer påverkade av stressade situationer, 

även om situationerna nödvändigtvis inte består av hot och våld (Taylor et al., 2016) 

Terrorism 

Terrorism innebär handlingar, vilka genom våld och skräck syftar till att påverka ett 

samhälle eller dess politik. Dessa handlingar kan se utan att hänsyn tas till vilka som 

drabbas av dem. Terrorism används av såväl höger- som vänsterpolitiska organisationer, 

men även religiösa, etniska och nationalistiska grupperingar (Arvidsson, 2017). Terrorbrott 

innebär gärningar som allvarligt kan skada en stat eller statlig organisation. Dessa 

gärningar kan syfta till att skapa oro och skräck hos befolkningen, eller att tvinga fram 

exempelvis olika beslut hos en statlig organisation. Gärningarnas syfte kan också vara att 

stabilisera eller förstöra sociala, ekonomiska, konstitutionella eller politiska strukturer i en 

stat (Terroristbrott, 2017).  

Sverige befinner sig år 2017 på en förhöjd hotnivå gällande terrorattentat, på en femgradig 

skala bedöms hotet vara på nivå tre. Sverige har legat på denne hotnivå sedan oktober år 

2010. Denna bedömning baseras på strategiska och underrättelsebaserade bedömningar av 

olika aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat i Sverige. I denna bedömning är ett 

flertal faktorer involverade, där hänsyn tas dels till hur många aktörer som har till avsikt 

och förmåga att begå terrorattentat i Sverige, samt hur säkra uppgifterna om detta bedöms 

vara. Förmågan att begå terrorattentat ökar om aktören har eller kan skaffa fram vapen, 

samt innehar kunskaper om bombtillverkning (Säkerhetspolisen, 2017; Nationellt centrum 

för terrorhotbedömning, 2017).  

Känslor och effekter av att arbeta vid en allvarlig händelse  

En känsla definieras av författarna till det här arbetet som ett personligt, naturligt och 

spontant sätt att värdera och förhålla sig till något. En känsla är något som upplevs oftast 

på grund av en yttre eller inre påverkan, så som sorg, skräck, rädsla och glädje 

(Nationalencyklopedin, 2017). Pedersen, Gjerland, Rishovd Rund, Ekeberg & Skogstad 

(2015) beskriver att arbetet vid en stor händelse är en dynamisk process, och att arbetet 

sällan kan följa de förutbestämda riktlinjer och arbetsplaner som bestämts på förhand. I 

ovissa situationer där den egna säkerheten inte går att garantera, beskrivs det att det både är 

viktigt att lyckas kombinera de inövade rutinerna men även att ständigt vara beredd att 

improvisera när det behövs. Vidare beskrivs vikten i en tydlig rollfördelning vid större 

händelser, vilket kan resultera i en ökad känsla av kontroll över en annars kaotisk situation. 

Skogstad, Fjetland & Ekeberg (2015) beskriver att det vid ett terrorattentat ständigt kan 

vila ett hot mot räddningspersonalen, detta i form av att bli skjuten eller skadad. Dessa hot 

kan öka risken för att drabbas av bland annat post traumatiskt stressyndrom (PTSD) och 

dissociationsstörningar efter att ha arbetat vid ett terrorattentat. Risken att drabbas av 

PTSD beskrivs öka med bristande förberedelse, högre utsatthet på attentatsplatsen och 

bristande flyt i arbetet på platsen (Skogstad, Heir, Hauff & Ekeberg, 2016).  

Problemformulering 

Sverige befinner sig på förhöjd terrorhotnivå, vilket innebär att det bedöms som möjligt att 

ett terrorattentat kan inträffa. Vid ett terrorattentat, där människor kan drabbas av olika 

skador, kan tiden vara avgörande för den drabbade och dennes möjlighet till överlevnad. 

Ambulanssjuksköterskan utför bedömningar av en människas hälsotillstånd, och därefter 

vidtas de åtgärder som behövs nödvändiga. Detta ska kunna ske under mycket varierande 
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förhållanden. Dock sätts alltid den egna säkerheten i första hand, vilket innebär att 

ambulanssjuksköterskan kan välja att inte befinna sig i situationer där den egna säkerheten 

kan riskeras. Tidigare forskning har påvisat att ambulanssjuksköterskor kan uppleva 

känslor av ångest och depression efter att ha arbetat i situationer vilka upplevts som 

hotfulla och stressiga. För att optimera omhändertagandet av en kritiskt skadad patient vid 

ett potentiellt terrorattentat, och öka förståelsen för ambulanssjuksköterskans känslor, är 

det av stor vikt att beskriva ambulanssjuksköterskans känslor inför ett potentiellt 

terrorattentat och därmed bidra till förbättrat omhändertagande 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka i 

en prehospital miljö i samband med ett potentiellt terrorattentat.  
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METOD 

Ansats och design 

Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka i en 

prehospital miljö i samband med ett potentiellt terrorattentat. Av denna anledning valde 

författarna en kvalitativ ansats, vilket innebär en holistisk inriktning med en induktiv 

ansats. En induktiv ansats anses vara en fördel då författarna vill undersöka känslor kring 

ett valt fenomen. Kvalitativ metod anses lämpligt för att beskriva ett fenomen och tillföra 

nya perspektiv kring fenomenet. En kvalitativ ansats kan skapa en ökad kunskap och 

förståelse kring människans erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. Metoden syftar 

till att skapa en helhetssyn kring det fenomen som planerats att undersökas. Den 

genomförda studien var en kvalitativ intervjustudie med en deskriptiv design. Genom att 

använda en deskriptiv design kan forskaren beskriva fenomen samt händelser som de är. 

Resultatet blir att forskaren analyserar den information som givits utan att själv genomföra 

egna tolkningar (Forsberg & Wengström, 2008; Kvale & Brinkman, 2009; Polit & Beck, 

2012). 

Urval 

Informanterna i denna studie bestod av ambulanssjuksköterskor verksamma inom 

ambulanssjukvården i ett specifikt utvalt län i Mellansverige. Inklusionskriterier för denna 

studie var att informanterna skulle vara både män och kvinnor samt vara 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. De skulle även ha varit verksamma inom 

ambulanssjukvården minst ett år, ingen övre gräns för antal år i tjänst sattes. Ingen 

avgränsning gällande ålder hos informanterna gjordes. Ambulanssjuksköterskorna skulle 

även vara verksamma inom det valda länet i Mellansverige. Informanterna rekryterades via 

ett mail som skickats ut till berörd verksamhet, och de tio första informanterna som visade 

intresse för studien valdes ut. Urvalet bestod av dels ett strategiskt urval, där kön samt 

antal verksamma år var avgörande samt av ett bekvämlighetsurval där de första 

informanterna som motsvarade det strategiska urvalet valdes för studien (Denscombe, 

2016; Polit & Beck, 2012). Detta då information om studien skickades ut till personer som 

arbetar som ambulanssjuksköterskor, och då de tio första informanter som uppfyllde 

kriterierna och visade intresse för studien valdes ut.  

Datainsamling 

Innan studien påbörjades tog författarna kontakt via mail med aktuell verksamhetschef på 

en av ambulansentreprenörerna i det valda länet. I mailet till verksamhetschefen gav 

författarna information om studiens syfte samt en förfrågan om godkännande att 

genomföra studien (Bilaga 1). Då verksamhetschefen gav ett godkännande kunde 

författarna skicka ut mail till alla anställda ambulanssjuksköterskor på företaget.  

Författarna skickade då ett massutskick till samtliga ambulanssjuksköterskor på valda 

ambulansföretag. Inget påminnelsemail behövde skickas ut, då tillräckligt med informanter 

visade intresse. Totalt tackade tio personer ja till att delta i studien, sex män och fyra 

kvinnor. Informanterna fick därefter ett bekräftelsemail där även samtyckesformulär 

bifogades (Bilaga 2).  

Intervjuerna genomfördes i avskilt rum på ambulansstationerna där informanterna arbetar. 

Informanterna som visade intresse för att delta i studien tillfrågades om lämplig tid för 

genomförandet av intervjun. Informanterna fick på förhand information om att intervjuerna 
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beräknades att genomföras under cirka trettio till sextio minuter. De genomförda 

intervjuerna tog mellan 16 och 44 minuter. Genom en diktafon spelade författarna in 

intervjuerna. Båda författarna närvarade under intervjuerna samt turades om att agera 

intervjuare eller observatör. Den författare som inte agerade intervjuare, intog en passiv 

roll och förde anteckningar, för att på så vis minska risken för att informanten skulle 

uppleva sig i underläge med två intervjuare (Trost, 2010).  

Innan intervjuerna började fick informanterna muntlig och skriftlig information, därefter 

fick de skriva på samtyckesformulär (Bilaga 2). Intervjuerna baserades på en intervjuguide 

(Bilaga 3). Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade intervjuer som baserades 

på ett antal förutbestämda frågor samt öppna följdfrågor. Genom detta avsåg författarna att 

öka möjligheten att styra intervjuerna via de förvalda frågorna, men samtidigt ge 

informanterna utrymme att svara utifrån personliga erfarenheter och upplevelser (Polit & 

Beck, 2012).  

En pilotintervju genomfördes för att undersöka hur väl författarna uppfattade att 

intervjuguiden fungerade samt för att undersöka kvalitén på inspelningsutrustningen. Om 

pilotintervjun blev bra så skulle denna inkluderas i det slutgiltiga materialet, vilket så 

skedde. Det inspelade materialet kodades, detta för att ingen av informanterna skulle kunna 

identifieras med namn. Materialet behandlades konfidentiellt, och det inspelade materialet 

förvarades inlåst så att endast författarna hade tillgång till det.  

Dataanalys 

Efter genomförda intervjuer lyssnade författarna tillsammans igenom varje intervju, och 

valde därefter att fördela intervjuerna jämnt mellan varandra. Därefter påbörjades 

transkriberingen. Detta innebar att materialet skrevs ut ordagrant i text (Jakobsson, 2011). 

Därefter läste författarna gemensamt igenom samtliga transkriberade intervjuer flera 

gånger var för sig. Avsikten med det var att minimera risken för feltolkningar av materialet 

och för att skaffa en helhetsbild över intervjuerna och dess innehåll (Kvale & Brinkman, 

2009). Sedan diskuterade författarna med varandra för att sammanställa den insamlade 

datan samt bilda sig en enhetlig uppfattning om de svar som intervjuerna gav. 

Alla texter har ett manifest samt ett latent innehåll. Skillnaden mellan dessa är att manifest 

är mer textnära och beskrivande, till skillnad från ett latent budskap som ger utrymmer för 

att i högre grad tolka texten (Graneheim & Lundman, 2004). Den insamlade datan 

analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys då syftet var att beskriva 

ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka i en prehospital miljö i samband med ett 

potentiellt terrorattentat. Efter transkribering identifierades meningsbärande enheter. Detta 

genom att författarna gemensamt läste igenom varje transkriberad intervju, och 

färgmarkerade de valda meningsbärande enheterna som ansågs svara på syftet. Därefter 

kondenserades dessa till kortare meningar, som sedan abstraherades till en kod vilken 

beskrev innehållet i den meningsbärande enheten. Koder som hade likvärdiga innehåll 

sammanfördes därefter, och bildade då underkategorier. Underkategorier bildade slutligen 

kategorier, vilka presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Om vi till exempel 

har svårt att 

kommunicera med 

polisen i ett 

vardagsärende, där 

kanske fyra är 

inblandade. Och 

det inte är så 

många inringare, 

och det inte är så 

svårt att validera 

den informationen 

man får. Och ändå 

blir det brist i 

kommunikationen 

mellan operativa 

ambulansen, LKC, 

SOS och den 

operativa polisen. 

Då blir man lite 

skeptisk, att det är 

svårt att fungera 

vid enkla jobb är 

det svårt att se hur 

det ska fungera vid 

större händelser.  

Svårt att 

kommunicera 

med LKC och 

SOS i ett 

vardagsärende. 

Då blir man 

skeptisk till att 

det ska fungera 

vid större 

händelser.  

 

 

Svårt att 

kommunicera 

redan i 

vardagen.  

Kommunikationens 

betydelse. 

Känslan av samverkan.  

Jag skulle vilja ha 

större övningar, 

tillsammans med 

polis, 

räddningstjänst 

och ambulansen… 

Men då kan man 

inte bara skicka en 

besättning, en 

ambulans som ska 

vara allt… … Det 

är själva ledningen 

runt hela 

händelsen som jag 

behöver öva på 

Jag skulle vilja 

ha större 

övningar, 

tillsammans med 

polis, 

räddningstjänst 

och ambulans.  

Mer utbildning. Betydelsen av 

utbildning 

Ambulanssjuksköterskans 

yrkesroll. 

Forskningsetiska övervägande 

Verksamhetschefen på tilltänkt ambulansbolag tillfrågades om ett godkännande att 

genomföra studien genom att (bilaga 1) skickades. Etiska principer i form av informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser, forskarens roll tillämpades i studien (Kvale & 

Brinkman, 2009). Informerat samtycke innebär att informanterna informeras om det 

allmänna syftet med undersökningen, hur studien är upplagt i stort samt vilka risker och 

fördelar som finns att vara deltagande i forskningsprojektet. Informerat samtycke innebär 

även att informanterna deltar frivilligt samt kan ha rätt att när som och utan att ange orsak 
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dra sig ur forskningsprojektet. Informanterna skall ges möjlighet att fatta egna beslut och 

får inte under några omständigheter komma till skada (Kvale & Brinkman, 2009). 

Konfidentialitet syftar till den överenskommelse som informanterna som ingår 

forskningsprojektet får. Att den privata datan som frambringas i undersökningen inte 

avslöjar den enskilda informanten. Om forskningsprojektet skulle publiceras och den 

enskilda informantens kan kännas igen bör informanten godkänna att denna identifierbara 

information publiceras (Kvale & Brink, 2009). Konsekvenser i kvalitativa studier innebär 

att bedöma de skador som informanten kan lida av efter de vetenskapliga fördelar som 

deras deltagande i studien ger. Författarna följer den etiska principen att ”göra gott” och 

utsätta informanten för så liten skada som möjligt under studien. Författarna är medvetna 

om att den öppenhet som en intervju kan upplevas, kan uppfattas som avslöjande av 

informanter för att de på något sätt delger sina erfarenheter i studien (Kvale & Brink, 

2009). 

Författarna är även medvetna om att forskarens roll är betydelsefull och avgör den kvalitet 

och hållbarhet i de etiska beslut som fattas under undersökningen gång. Att ha moraliskt 

ansvarsfyllt forskningsbeteende är mer än abstrakt etisk kunskap. Det handlar även om 

forskarens moraliska integritet, empati samt känslighet och engagemang i moraliska frågor. 

Genom att forskarna har kännedom om värdefrågor, etiska riktlinjer och etiska teorier kan 

det hjälpa forskaren göra val då etiska och vetenskapliga intressen vägs mot varandra 

(Kvale & Brink, 2009). Intervjuerna som genomfördes kodades, så att ingen informants 

identitet skulle vara känd för någon annan än författarna. Nyttjandekravet innebär att 

materialet endast får användas av författarna till studien och inte för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2011). Den insamlade datan förvarades i inlåst utrymme där endast 

författarna hade tillgång till datan. Materialet förvaras inlåst till dess att studien är färdig 

och därefter kommer arbetet att examineras på Sophiahemmets högskola. Efter det att 

arbetet är examinerat och godkänt så kommer materialet att raderas och kasseras. Därefter 

kommer det färdiga arbetet att publiceras i DIVA, vilket är ett öppet arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. 
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RESULTAT 

Ur analysen av den insamlade datan framkom det två kategorier, vilka var av större 

betydelse för ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka vid ett potentiellt 

terrorattentat, betydelsen av samverkan med polis, räddningstjänst och SOS samt 

ambulanssjuksköterskans yrkesroll. I kategorierna innefattades totalt sju olika 

underkategorier (se Tabell 2). Kategorin ambulanssjuksköterskans yrkesroll berörde de 

känslor som den individuella ambulanssjuksköterskan kunde känna inför att ställas för ett 

eventuellt terrorattentat, dessa relaterade till yrkesrollen. Kategorin känslan av samverkan 

berörde de delar av ambulanssjuksköterskans arbete som innebär samverkan med polis, 

räddningstjänst, SOS Alarm samt med övrig ambulanspersonal utöver kollegan i bilen.  

 

Tabell 2. Sammanställning av underkategorier och kategorier.   

Underkategori 
 

Kategori 

Kommunikationens betydelse 
 

Betydelsen av samverkan 

med polis, 

räddningstjänst och SOS 
Bristande säkerhet 

Betydelsen av att inhämta 

information 

Utbildningens betydelse 
 

 

Ambulanssjuksköterskans 

känslor relaterat till sin 

yrkesroll 

Betydelsen av tidigare 

erfarenheter 

Bristande mental föreberedelse 

Inre spänning 

 

Betydelsen av samverkan  

Kommunikationens betydelse 

Majoriteten av informanterna uppgav att en oroskänsla inför hur kommunikationen med 

andra aktörer, exempelvis polis och räddningstjänst, skulle kunna se ut vid ett 

terrorattentat. Detta baserades främst på upplevelser ifrån tidigare samverkan vid allvarliga 

händelser, då det ansågs föreligga brister i kommunikationen. Kommunikationen ansågs 

bristfällig även i mer vardagliga ärenden, varför oron inför hur kommunikationen vid ett 

potentiellt terrorattentat ökade. Att kommunikationen ansågs bristande i vardagen ledde till 

att informanterna kunde uppleva en ökad osäkerhet, stress och otrygghet inför hur 

kommunikationen fungerade vid ett potentiellt terrorattentat. Kommunikation med andra 

aktörer ansågs viktigt, dels för att kunna samla information om ett ärende men också för att 

minska risken att åka in i situationer som äventyrade den egna säkerheten. 

”Om vi till exempel har svårt att kommunicera med polisen i ett vardagsärende, 

där kanske fyra är inblandade. Och det inte är så många inringare, och det inte är 

så svårt att validera den informationen man får. Och ändå blir det brist i 

kommunikationen mellan operativa ambulansen, LKC, SOS och den operativa 
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polisen. Då blir man lite skeptisk, att det är svårt att fungera vid enkla jobb är det 

svårt att se hur det ska fungera vid större händelser”  

      Intervju 6 

”Ja det är som att… Ta en vanlig skjutning liksom i …. (det för studien valda länet, 

författarnas anmärkning), vi får sällan kontakt med polis och dålig information 

ifrån SOS… Vi rullar in i dåliga saker redan i vardagen”  Intervju 1 

I citaten ovan, blir det synligt att ambulanssjuksköterskan kände en osäkerhet inför hur 

kommunikationen med de olika aktörerna vid ett potentiellt terrorattentat skulle fungera. 

Detta baserat på att det i vardagen upplevdes svårt att få denna kommunikation att fungera 

tillfredsställande.  

Bristande säkerhet 

Analysen visade att det framkom en känsla av bristande säkerhet relaterat till samverkan 

mellan de olika aktörerna, såväl i vardagliga ärenden som i de större händelserna 

informanterna varit med om. Denna upplevda bristande säkerhet resulterade i att 

informanterna kände en ökad rädsla och oro inför den egna säkerheten vid ett potentiellt 

terrorattentat. Dock framkom det även att en del av informanterna kände en frustration i 

vardagliga ärenden, då det ansågs att för stort fokus låg på den egna säkerheten. Detta 

resulterade då i att omhändertagandet av patienter fördröjdes, vilket ansågs frustrerande. 

Det framkom vidare att det saknas en enhetlig uppfattning om vad säkerhet för 

ambulanssjukvården innebär, och att det saknades övning och utbildning. Det framkom 

vidare att säkerheten vid ett potentiellt terrorattentat antagligen skulle behöva komma i 

andra hand, och att de rutiner som fanns då intervjuerna ägde rum antagligen inte skulle 

fungera. Det ansågs då att omhändertagandet av skadade skulle fördröjas.  

”Jag är helt säker på att vi kommer åka rätt in i det… Nä men det är väl återigen 

den där rädslan som jag sa. Att vi inte kommer räcka till, att det jag gör inte 

kommer räcka till. Ehm… Jag vill ju inte heller bli skadad”  

      Intervju 3  

”Ja det är ju… Frustrerande… Vi skulle ju behöva vara snabbare fram… Och då 

aktualiseras ju det här med egen säkerhet va… Och eh… Det kanske är så att vi 

måste vara beredda på att ta större risker liksom… Det jag menar är att det kanske 

inte duger längre att stå och trycka en kilometer längre bort på brytpunkt.”  

     Intervju 10 

 

Betydelsen av att inhämta information  

Analysen visade att flertalet av informanterna upplevde en känsla av svårigheter att 

inhämta information om ärendet de var på väg till. Detta även i mer vardagliga ärenden, då 

informationen som skickats ut visade sig vara direkt fel. Informanterna uppgav en stress 

och oro inför att inhämta information även i vardagliga ärenden. Dessa känslor ökade inför 

tanken på att ställas inför ett terrorattentat. Bristande information om exempelvis läget på 

en skadeplats, kunde leda till att arbetet fungerade mindre smidigt och bra på platsen. 

Vidare beskrevs det att det kunde vara svårt att överhuvudtaget få veta vilken typ av ärende 

som var aktuellt, och att det flera gånger varit så att informationen som givits på 
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utlarmningen var direkt fel. Informanterna ansåg att information var mycket viktigt, för att 

i största möjliga mån kunna förbereda sig på vad som skulle komma, och genom det få en 

så väl fungerade organisation som möjligt.  

”Som sagt, det finns olika kanaler man får gå in på och skaffa information där… 

Det finns alltid någon som har information, men det är inte alltid den 

informationen kommer fram… Om polisen är först på plats kan man ju få av dom 

om det är säkert eller inte… Det är det som avgör om det är säkert eller inte…” 

      Intervju 2 

        

”Det var en allvarlig händelse till exempel, det var kravaller. Då hade vi ju… 

steppat upp om vi vetat om att det var just kravaller… Vi fick det bara som typ 

ogynnsam miljö, och så kommer vi fram och polisen har plockat ner någon som 

blivit knivhuggen… Vi visste inte vad som hände på platsen” 

      Intervju 7  

 

Ambulanssjuksköterskans yrkesroll 

Utbildningens betydelse 

Trots att samtliga informanter genomgått flertalet olika utbildningar inom prehospital 

akutsjukvård, framkom det i resultatet en känsla av bristande utbildning. Detta gällande det 

prehospitala arbetet vid ett terrorattentat. Det framkom en känsla av att så väl teoretisk som 

praktisk utbildning saknades. Det beskrevs att det saknades riktlinjer för hur arbetet vid ett 

potentiellt terrorattentat skulle gå till, och att de riktlinjer och utbildningar som finns 

fokuserar mer på arbetet vid en allvarlig händelse utan att hot och våld nödvändigtvis är 

med i samma händelse. Informanterna uppgav att mer utbildning och övning skulle 

resultera i en ökad känsla av trygghet inför att arbete vid ett terrorattentat.  

Följande citat påvisar ambulanssjuksköterskans känsla av bristande utbildning inför att 

verka i en prehospital miljö vid ett potentiellt terrorattentat. 

 

”Jag skulle vilja ha större övningar, tillsammans med polis, räddningstjänst och 

ambulansen… Men då kan man inte bara skicka en besättning, en ambulans som 

ska vara allt… … Det är själva ledningen runt hela händelsen som jag behöver öva 

på.”  

      Intervju 9 

”Egentligen ska det ju inte göra det, om man säger att vi övar så mycket som vi 

borde… Det är ingenting man gör i ambulanssjukvården, räddningstjänst och polis 

gör det men vi gör det inte. Då ska det ju inte behöva många minuters förberedelse, 

utan det är ett standardiserat omhändertagande.”  

      Intervju 5 
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Betydelsen av tidigare erfarenheter 

Samtliga informanter kände att tidigare erfarenheter hade stor betydelse. En ökad 

erfarenhet resulterade i en ökad trygghet vid arbetet med svårt skadade patienter, och 

resulterade även i en ökad trygghetskänsla vid ett potentiellt terrorattentat gällande just 

omhändertagandet av patienter. Informanterna uppgav även att erfarenhet av en allvarlig 

händelse gav en ökad trygghetskänsla, dock poängterades det att ingen av informanterna 

har erfarenhet av ett faktiskt terrorattentat. Det ansågs även att gedigen erfarenhet ökade 

möjligheterna till att ständigt omvärdera och omprioritera vid oförutsedda händelser, och 

minskade risken att bli överrumplad eller att ”köra fast” i sina bedömningar och åtgärder. 

Således ansågs tidigare erfarenheter och antal år i yrket ha betydelse för att känna en ökad 

trygghet vid ett potentiellt terrorattentat. Följande citat påvisar ambulanssjuksköterskans 

känsla av att tidigare erfarenheter ökade möjligheterna att göra ett bra jobb.   

”Ja ett anatomiskt triage… Om man skulle göra det skulle det nog vara tillräckligt, 

vi som jobbar i ambulansen har byggt upp en erfarenhet när det gäller skador och 

man har sett dåliga patienter där funktionerna börjar svikta… Man vet hur det ser 

ut”  

      Intervju 4 

”Jag tar med mig erfarenheter från tidigare. Dels lär jag mig, och gör nånting med 

det nästa gång. Jag lär mig också hur jag är som person, hur jag reagerar i olika 

situationer. Man får en bra självkännedom. Jag vet när jag ska ta hjälp, jag vet när 

jag behöver hjälp. Jag vet vad jag är bra på helt enkelt.” 

      Intervju 3  

Betydelsen av mental förberedelse 

Analys av intervjuerna visade att den mentala förberedelsen var av stor vikt. På väg ut på 

ett ärende försökte informanterna skapa en mental plan över olika scenarion de kunde 

möta. Mental förberedelse ansågs öka möjligheterna att strukturera arbetet på ett bra sätt, 

minska stressen i arbetet och ge en ökad trygghetskänsla. Informanterna uppgav att de i 

alla ärenden de åkte på, så väl vardagliga som mer extraordinära, alltid försökte utarbeta en 

mental plan på vägen ut. Detta för att kunna ha beredskap för olika scenarion, och minska 

risken att stå handfallen om något oförutsett inträffade. Samtliga informanter uppgav att en 

mental förberedelse ökade känslan av trygghet i arbetet, och att det var lättare att göra ett 

omfall om situationen snabbt skulle förändras. Samtliga informanter kände att det finns en 

ökad risk för att hamna i ett terrorattentat, då det världen över blivit allt vanligare. Vidare 

kände informanterna att risken för att hamna i ett terrorattentat utan att egentligen veta vad 

det var de var på väg in i var stor, då det redan i vardagen ansågs föreligga brister i 

informationen som gavs på utlarmning. Därför ansågs det extra viktigt att alltid tänka brett, 

och göra upp en mental handlingsplan utifrån olika tänkbara scenarion.  

”Det beror lite på hur pass illa det är. Har det hänt och det inte händer något mer 

är det egentligen som vilket jobb som helst. Skulle kunna tänka sig att man åker in i 

en händelse och sen har man sekundära attacker under pågående räddningsarbete, 

det är ju lite värre… Alltså förberedd vill jag alltid vara, göra nån slags mental 

plan för att strukturera. Det gäller i alla jobb. Nä, men att jag har en 

handlingsplan i början, vi hade till exempel ett krampande barn häromdagen, och 
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när vi kommer fram har vi hjärtstopp istället. Bara där är det ju… Du hinner ju 

inte… Man vill gärna förbereda sig, fyra minuter för stor skillnad.  

      Intervju 5 

”Om man tänker eller filosoferar hur det skulle ser ut, hur skulle jag göra… Man 

kan inte säga att jag dagdrömmer, det blir lite fel. Men jag tänker ändå scenario 

ibland, hur skulle jag göra då… Skulle jag göra si eller så… Då försöker man 

tänka lite i förväg, men det är inte bara terrorattentat, även stora olyckor… Hur 

skulle jag säga i vindruterapporten, sammanfatta lite… Mentalt förbereda sig på 

att det kan hända och hur skulle jag göra i olika situationer.”  

      Intervju 4 

 

Inre spänning 

Ur analysen framkom det en inre spänning inför tanken på att ställas inför ett terrorattentat. 

På väg till ett stort och allvarligt jobb beskrevs det en känsla av inre spänning i kroppen, 

ökad puls och ett ökat fokus på kommande uppgifter. Informanterna kunde välja att lägga 

sina egna känslor åt sidan, och istället fokusera på arbetet. Detta för att ge ett ökat fokus på 

uppgiften. Dock framkom det även att en del av informanterna, trots den inre spänningen, 

gick ner mer i varv och på så sätt ökade fokus på arbetet.  

”Inte forcera, det tror jag är viktigt att man inte ska forcera utan ge det struktur, 

och strukturen har vi alla olika, för mig funkar det så att jag går ner i varv och 

snäppar upp mig. Blir mer fokuserad… Men sen vet man inte, man måste vara 

förberedd på det oförberedda.”     

 Intervju 2  

”Tagga upp betyder att jag sätter mina sinnen i högsta beredskap om man säger 

så, att det inte är ett vanligt prio två jobb som man kan gå in i. Utan nu måste man 

ta fram all kunskap man har… Jag brukar bli väldigt fokuserad när jag taggar upp 

på uppgiften, och orienteringsinriktad. Känslor och sånt läggs bak. Nu ska man gå 

in och rädda liv, då får man inte ha med sig något emotionellt in i bilden. Det är så 

jag taggar upp, oftast går jag in i min bubbla som jag kallar det.”  

     Intervju 7 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats & design 

Då syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka i en 

prehospital miljö i samband med ett potentiellt terrorattentat valdes en kvalitativ 

innehållsanalys som metod. Detta innebar en holistisk inriktning med en induktiv ansats. 

Författarna ansåg det som en fördel då det var känslor som avgås undersökas kring det 

valda fenomenet, och på så vis hitta nya perspektiv. Syftet med en studie är det som avgör 

valet av metod. Genom utförandet av intervjuer skapades möjligheten för författarna att 

närmare uppfatta informanternas upplevda känslor (Trost, 2010). Författarna till denna 

studie ansåg en kvalitativ metod lämplig för att närmare kunna undersöka 

ambulanssjuksköterskans känslor på en djupare nivå än vad exempelvis en kvantitativ 

metod med en enkätundersökning kunnat inbringa. Funderingar fanns initialt hos 

författarna att genomföra en enkätstudie, med fritextsvar. Dock ansågs detta inte riktigt 

kunna besvara syftet med studien, då syftet innebar att känslor skulle beskrivas. Polit & 

Beck (2012) beskriver att fördelen med intervjuer gentemot enkäter är att intervjuer ökar 

möjligheten till en djupare datainsamling då det sker ett personligt möte.  

Urval 

I denna studie var samtliga tio informanter ambulanssjuksköterskor, verksamma inom 

ambulanssjukvården i ett län i Mellansverige. Åldern på informanterna varierade mellan 33 

och 55 år, medelåldern var 42 år. Spridningen avseende åldern på informanterna ansågs av 

författarna vara till en fördel.  Författarnas intention var att både män och kvinnor skulle 

agera som informanter, vilket lyckades då fyra av tio var kvinnor. Även detta ansågs ligga 

till fördel för studien, för att eventuellt kunna öka överförbarheten. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att överförbarhet och trovärdighet ökar då ett resultat kan 

överföras på olika grupper, vilket så skett i aktuellt studie då spridning av såväl ålder som 

kön varierat. 

Att samtliga informanter skulle vara ambulanssjuksköterskor valdes tidigt i studie. Av 

denna anledning ansågs ambulanssjuksköterskor mest lämpade, dels på grund av deras 

utbildning samt även då de oftast har det medicinska ansvaret i ambulansen. Inom det för 

studien utvalda länet är det vanligt att sjuksköterskor med andra specialistutbildningar kan 

tjänstgöra i ambulansen. Ambulanssjukvårdare är en yrkeskategori som författarna 

övervägde att inkludera i arbetet. Inom ambulanssjukvården i aktuellt län har ett flertal 

ambulanssjukvårdare gedigen erfarenhet från prehospital miljö, varför dessa hade kunnat 

vara intressanta för studien. Dock valdes slutligen ambulanssjuksköterskor ut då denna 

studie utfördes som en del av specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård.  

Urvalet i studien var dels ett strategiskt urval, då ett mail med information och tillfrågan 

om deltagande i studien skickades till personer som var just ambulanssjuksköterskor. 

Urvalet bestod även av ett bekvämlighetsurval, detta då de tio första som uppfyllde 

kriterierna och visade intresse för studien inkluderades. Valet baserades på dels att det 

strategiska urvalet skulle öka möjligheten att få informanter som uppfyllde 

inklusionskriterierna, samt att bekvämlighetsurvalet sparade tid för författarna då de första 

tio antogs.  
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Datainsamling 

Studien startade med en pilotintervju. Denna utfördes dels för att testa den upprättade 

intervjuguiden (Bilaga 1), samt att testa inspelningsutrustningen. Pilotintervju anses vara 

viktigt att genomgöra för att undersöka huruvida hur väl en intervjuguide fungerar, hur den 

svarar på studiens syfte, och även för att se hur väl inspelningsutrustning fungerar. Då båda 

författarna till denna studie är ovana vid att genomföra intervjuer, ansågs det att en 

pilotintervju skulle öka möjligheten att genomföra kommande intervjuer på ett bra sätt 

(Malterud, 2014). Pilotintervjun föll dock väl ut, och författarna valde att inkludera denna i 

resultatet.  

Till denna studie rekommenderades fem till tio intervjuer (Sophiahemmet Högskola, 

2017). Dock beskrivs det av Polit & Beck (2012) att antalet informanter är av mindre 

betydelse vid en kvalitativ intervjustudie, då mättnadsgraden skall styra antalet 

informanter. Efter sju genomförda intervjuer upplevde författarna att en viss mättningsgrad 

kunde ha uppnåtts. Dock valde författarna att genomföra de tio planerade intervjuer, trots 

att det innebar mer arbete. Detta val gjordes då det ansågs vara av vikt att ha en gedigen 

datainsamling, och att öka möjligheten att inhämta större mängd information. Att studien 

baserades på intervjuer ansågs vara en fördel, då intervjuare och informanter möttes på en 

av informanten förutbestämd tid och plats. På så vis minskade risken för eventuella 

missförstånd och eventuella oklarheter i intervjuerna kunde redas ut på en gång. Att möta 

informanten vid en personlig intervju ökar även svarsfrekvensen (Polit & Beck, 2012).  

Trost (2010) beskriver även att tryggheten för informanterna kan öka om de själva får välja 

tid och plats för intervjuerna. En av informanterna valde att bli intervjuad i samband med 

start av arbetspass, detta upplevs dock av författarna inte ha påverkat intervjun då gått och 

tiden var väl anpassad för en intervju. Samtliga av intervjuerna tog plats i enskilt rum, 

vilket av författarna ansågs viktigt för genomförandet av intervjuerna, dels på grund av 

anonymiteten samt att minska risken för att bli störda under pågående intervju (Kvale & 

Brinkman, 2009). Polit & Beck (2012) beskriver vikten av lugn och tystnad runt om 

intervjun, både för intervjuare och informant.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en för ändamålet inhandlad diktafon. Genom att en 

pilotintervju genomförts var författarna väl förtrogna med tekniken. Polit & Beck (2012) 

beskriver vikten av att spela in intervjuerna istället för att föra anteckningar, då det kan ta 

fokus från intervjun att skriva samtidigt. Dock beskrivs det av Denscome (2016) att 

ljudupptagning kan hämma informanterna under en intervju. Under genomförda intervjuer 

användes både ljudupptagning samt så förde den författare som agerade observatör även 

anteckningar. Detta för att minska risken för missförstånd vid kommande transkribering, 

och öka trovärdigheten hos studien. Ingen av informanterna uppfattades bli störda varken 

av ljudupptagningen eller anteckningarna. Polit & Beck (2012) beskriver att det vid 

inspelat material kan vara svårt att uppfatta allt som sägs, på grund av kvalitén på 

ljudupptagningen. Dock var detta ingenting som upplevdes av författarna vid den senare 

transkriberingen.  

Intervjuerna genomfördes under 16 till 44 minuter. Den stora variationen i tiden ansågs till 

en början inte vara en nackdel av författarna, då samtliga intervjuer innehöll mycket 

information. Dock resulterade de längre intervjuerna i en tidskrävande transkribering, 

vilket var en nackdel för författarna som fick lägga mycket tid på transkribering. Efter 

genomförd transkribering genomlyssnades varje intervju ihop med det transkriberade 

materialet, detta för att säkerställa att ingen information gick förlorad samt att ingen 

information misstolkades. 
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Att genomföra intervjuerna med semistrukturerade frågor resulterade i att författarna kände 

sig säkra på att intervjuerna handlade om det valda ämnet, men minskade samtidigt risken 

för att informanternas personliga åsikter och känslor inte skulle synliggöras. Detta 

möjliggjordes genom följdfrågor. Vidare kunde intervjuguiden avhandlas oberoende av 

ordningsföljden på frågorna (Polit & Beck, 2012; Densbombe, 2016). Författarna ansåg 

intervjuer som väl lämpade för syftet.  

Dataanalys 

Efter insamlingen av data genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. Analysen utgick från 

en manifest innehållsanalys, vilken innebar att författarna i största möjliga mån undviker 

att låta egna tolkningar genomsyra analysen. Ett visst mått av egna tolkningar görs dock, 

exempelvis i skapandet av de koder, underkategorier och kategorier som analysen 

resulterade i. Det beskrivs av Graneheim & Lundman (2004) att det är svårt att helt 

undvika egna tolkningar från författarna. Utöver skapandet av koder, underkategorier och 

kategorier har dock författarna till denna studie haft för avsikt att helt bortse från sina egna 

förutfattade meningar, och fokus har lagt på enbart det som det insamlade materialet 

faktiskt sagt. För att minska risken för egna tolkningar lästes det transkriberade materialet 

igenom flera gånger, och vid tveksamheter över vad materialet faktiskt innebar så 

konsulterade författarna varandra. Efter att allt material transkriberats och genomlästs flera 

gånger var för sig, diskuterade författarna sinsemellan materialet. Därefter läste författarna 

igenom varje intervju tillsammans, för att hitta meningsbärande enheter som ansågs svara 

på syftet. Dessa färgmarkerades sedan, innan de kondenserades. Kondenseringen sker för 

att minska textmassan utan att tappa det väsentliga i texten. Författarna försökte att 

kondensera de meningsbärande enheterna utan att för den delen ge enheten en annan 

betydelse (Graneheim & Lundman, 2004). För att minimera risken att ändra betydelsen av 

enheterna, strävade författarna efter ett manifest förhållningssätt, och genom detta enbart 

fokusera på det som faktiskt stod i det transkriberade materialet och hela tiden ha studiens 

syfte i åtanke. Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna, för att slutligen bilda 

underkategorier. Genom att texten klipptes ut och parades ihop samt flyttades om 

allteftersom blev underkategorier synliga. Slutligen parades underkategorier ihop, för att 

sedermera bilda kategorier som svarade mot studiens syfte. Under hela processen fördes 

diskussioner författarna emellan, och syftet styrde hela tiden analysen.   

Upprättandet av underkategorier och kategorier låg till grund för skapandet av studiens 

resultat. Denna process uppfattades initialt som tidskrävande och tung, men allteftersom 

diskussion fördes mellan författarna emellan lättade arbetsbördan. Malterud (2014) 

beskriver fördelen i att flera personer är inblandade i analysen, detta för att ge flera 

aspekter och synvinklar på materialet. Författarna är beredda att hålla med om det, och ser 

det som en styrka med resultatet.  

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Vid kvalitativa studier är trovärdigheten vital. Vidare är begrepp som giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet viktiga för studiens trovärdighet (Kvale & Brinkman, 

2009). Under studiens gång var författarna väl förtrogna med sin egen förförståelse, och 

hur denna kunnat påverka studiens resultat och dess trovärdighet. Då en av författarna 

arbetar i ambulans, och den andra snart kommer att börja, är det egna intresset för den 

prehospitala miljön stor. Detta kan öka risken för att den egna förförståelsen påverkar 

studiens resultat. Genom denna medvetenhet ansåg dock författarna att denna risk 

minimerats, detta på grund av just medvetenheten om vad förförståelse kan göra och då 

hela tiden haft den i åtanke. Genom att författarna kontinuerligt diskuterat förförståelsen 
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sinsemellan, med målet att minimera förförståelsens påverkan på studien, anses 

författarnas egen förförståelse inte ha påverkat studien.  

Vid kvalitativa studier är överförbarhet en del av tillförlitligheten, genom att tydligt 

beskriva resultatet ökar denna. Citat har använts i presentationen av resultatet, vilket ger 

läsaren en större möjlighet att notera denna överförbarhet. Genom en presentation av urval, 

datainsamling och analysprocessen kan läsaren göra en bedömning huruvida resultatet är 

överförbart till andra grupper. Med överförbarhet menas att beskriva hur väl studiens 

resultat kan appliceras på i andra situationer och på andra grupper (Polit & Beck, 2012).  

För att öka studiens tillförlitlighet utformades en intervjuguide, dock valde författarna att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta för att i största möjliga mån låta 

informanternas egna åsikter och känslor synliggöras, och inte riskera enkla och statiska 

svar. Trost (2010) beskriver att människan ständigt utvecklas, och i takt med utvecklingen 

förändras även människans uppfattningar om saker och ting. Samtliga informanter var 

kliniskt aktiva ambulanssjuksköterskor, men med olika bakgrunder. Några av 

informanterna hade bland annat en militär bakgrund. En av informanterna hade erfarenhet 

från larmcentral. Vidare var flera av informanterna kollegor med en av författarna, vilket 

ansågs kunna påverka trovärdigheten. Kvale & Brinkman (2009) beskriver att en risk med 

att intervjua kollegor kan vara att denne inte lämnar uppriktiga svar, utan säger det den tror 

att intervjuaren vill höra. Detta uppfattades dock inte som ett problem, utan närmast en 

fördel, då intervjuerna uppfattades fungera smidigt, och samtliga informanter uppfattades 

som avslappnade och svaren som ärliga. Det noterades inga större skillnader i de svar som 

informanterna lämnade, varför även detta tolkas som att ingen kände sig pressade utan 

svarade sanningsenligt. Svårigheter att bevara sin objektivitet kan uppstå om författaren är 

bekant med informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Av denna anledning lade författarna 

stor vikt vid ett neutralt förhållningssätt.  

Forskningsetiska överväganden 

Innan studien startade inhämtades ett godkännande av verksamhetschef vid berörd 

verksamhet, vilket skedde utan invändningar. Samtliga informanter fick såväl muntlig som 

skriftlig information om studien, även med information om att de när som helst kunde välja 

att avbryta sin medverkan utan förbehåll. Samtliga informanter valde dock att fullfölja 

studien. Inför studien övervägde författarna eventuella för- och nackdelar för 

informanterna som valde att delta. Det förelåg dock ingen uppenbar risk för den enskilde 

informanten, inte heller någon uppenbar fördel kunde identifieras (Malterud, 2014; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Polit & Beck (2012) beskriver dock att intervjuer kan röra upp 

känslor hos informanten, och författarna valde av denna anledning att vara extra 

uppmärksamma på om någon informant skulle ta illa vid sig. Detta var inte något som 

noterades under intervjuerna, men författarna hade i åtanke att eventuellt samtalsstöd 

skulle kunna komma att bli aktuellt. Samtliga informanter uppfattades som positivt 

inställda till att dela med sig av sina tankar och känslor vid intervjun.  

Den aktuella studien genomfördes som en del i en utbildning på avancerad nivå, samt 

innehöll inga känsliga uppgifter. Detta medförde att inget etiskt tillstånd sökts i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2011). Då flera av informanterna var kollegor med en av författarna, 

togs det dock i beaktande att de kunde ha känt sig tvingade att ställa upp. Författarna lade 

av den anledningen extra noggrannhet i att informera om att deltagandet var helt frivilligt, 

och informerade om att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet utan förbehåll.  
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Resultatdiskussion 

Att verka i en prehospital miljö och under ett potentiellt terrorattentat ställer höga krav på 

att kommunikationen fungerar mellan Sos alarm, räddningstjänst och framförallt med 

polisen. Förutom att det ställer höga krav på de övriga inblandade i arbetet vid ett 

terrorattentat upplever ambulanssjuksköterskan att professionen ställs på en spets samt att 

mer utbildning/träning i området skulle bidra till ett bättre omhändertagande för patienten 

samt en ökad egen säkerhet. Syftet med arbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskans 

känslor inför att verka i en prehospital miljö i samband med ett potentiellt terrorattentat.  

Betydelsen av samverkan 

Resultatet visade att majoriteten av informanterna upplevde en oroskänsla inför hur 

kommunikationen med exempelvis polis och räddningstjänst skulle kunna komma att 

fungera vid ett potentiellt terrorattentat. Framförallt framkom det att polisen uppfattades 

som svårast att kommunicera med, vilket baserades på informanternas tidigare erfarenheter 

från händelser som krävde samverkan med både polis men också andra aktörer. Dessa 

svårigheter upplevde informanterna i såväl vardagliga ärenden som vid allvarliga 

händelser. Det framkom i resultatet att framförallt kommunikationen över radio var svår, 

då det uppfattades som svårt att få kontakt med polisen. Kommunikationen ansågs viktig 

för den egna säkerheten, då det vid exempelvis händelser med pågående dödligt våld är 

polisen som ska säkra platsen. Att kommunikationen ansågs bristfällig, ledde till att 

informanterna i högre utsträckning upplevde att den egna säkerheten riskerades. Då 

informanterna upplevde en bristande kommunikation redan i de vardagliga händelserna, 

uppgav de en känsla av att kommunikationen vid ett potentiellt terrorattentat skulle 

försvåras ytterligare. När kommunikationen brast, valde ambulanssjuksköterskan oftast att 

avvakta med att åka fram till skadeplats, då det förelåg oklarheter huruvida platsen var 

säker eller inte. 

Nilsson (2006) beskriver att arbetet vid en allvarlig händelse, delas skadeområdet in i olika 

zoner, het, varm och kall zon. Den heta zonen är den zon är närmast den aktuella 

händelsen, och i denna krävs det särskild skyddsutrustning för att kunna arbeta. Kopplat till 

ett terrorattentat, skulle detta kunna innebära exempelvis ballistisk skyddsutrustning så 

som skottsäker hjälm och väst vid pågående dödligt våld. I den varma zonen krävs det 

också skyddsutrustning, medan den kalla zonen, där ambulanssjuksköterskans normalt sett 

verkar, inte kräver någon specifik skyddsutrustning. Nilsson (2006) beskriver vidare att 

skadeområdet förutom zonindelning delas in i olika arbetsplatser, bland annat, 

ledningsplats, uppsamlingsplats samt brytpunkt. Ambulanssjuksköterskan skall avvakta på 

brytpunkt innan polisen eller räddningstjänst, beroende på uppdragets art, bedömt 

skadeområdet som säker arbetsplats. I de situationer då visuell kontakt inte kunde 

säkerställas med andra aktörer, sker kommunikationen via RAKEL. Det framkom att 

ambulanssjuksköterskan kunde uppleva att det i vardagen var svårt att upprätthålla kontakt 

med polis via RAKEL. Av denna anledning framkom känslan att kommunikationen 

antagligen skulle brista vid ett terrorattenat.  

Ur resultatet framkom en känsla av bristande säkerhet relaterat till samverkan. Denna 

känsla baserades på tidigare erfarenheter från samverkan, där ambulanssjuksköterskan 

upplevde att den egna säkerheten riskerats, även i vardagliga som allvarligare händelser. 

Dock framgick det att en del av informanterna upplevde att för stor vikt lades vid den egna 

säkerheten, och att vården för patienter kunde fördröjas. Samtliga informanter uppgav dock 

en känsla av bristande säkerhet vid ett potentiellt terrorattentat, och att den egna säkerheten 

antagligen skulle behöva prioriteras ned. Vid en allvarlig händelse, exempelvis ett 
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terrorattentat, skulle ambulanspersonalen med befintliga riktlinjer och brytpunkt och 

zonindelningar, egentligen behöva avvakta på en brytpunkt innan skadeplatsen säkrats. Väl 

på skadeplatsen skulle ambulanspersonalen vidare arbeta i den kalla zonen, och vänta på 

att polis eller räddningstjänst evakuerar patienter.  

Terrorism innebär handlingar som genom våld och skräck syftar till att påverka ett 

samhälle eller dess politik. Vid ett terrorattentat är det vanligt att det sker flera attacker i 

anslutning till varandra (Hirsch et al., 2015; Sollid et al., 2012). Att bedriva prehospital 

sjukvård vid ett terrorattentat skulle av denna anledning kunna vara svårt med befintliga 

riktlinjer om brytpunkt och olika zonindelningar, detta då det skulle kunna vara svårt att 

säga exakt vilken plats som är säker eller inte. Lockey (2012), beskriver att det vid ett 

terrorattentat kan vara svårt för ambulanspersonal att nå fram till skadade människor, då 

den egna säkerheten riskerar att äventyras. I USA finns ett koncept vid namn Tactical 

Emergency Medical Support (TEMS), vilket innebär att sjukvårdspersonal med gedigen 

erfarenhet från traumasjukvård utbildas i polisiär taktik. Efter genomgången utbildning kan 

dessa personer verka i det som motsvarar het zon. Genom användningen av TEMS har det 

noterats ett mer kvalificerat och snabbare omhändertagande av svårt skadade människor 

vid exempelvis ett terrorattentat (Turner, Lockey & Rehn, 2016). Lennquist (2007) 

beskriver att tiden är avgörande vid svåra skador, och att dessa patienter så fort som 

möjligt måste till sjukhus för definitiv vård. Dock finns det ett antal problem som måste 

åtgärdas innan avtransport kan ske, så som exempelvis säkerställande av fri luftväg och 

säkerställande av andning. Nedsatt syresättning och cirkulation under längre tid resulterar 

snabbt i omfattande organskador, varför ett snabbt och kvalificerat omhändertagande av 

den drabbade är av största vikt. Ur resultatet framkom det en känsla av att den egna 

säkerheten skulle riskeras vid ett terrorattentat. Dock noterades det att det fanns 

informanter som kände en frustration över att avvakta på brytpunkt och inte kunna ta sig 

fram till patienter. Dessa informanter var mer benägna att snabbare ta sig fram till 

patienter, trots att den egna säkerheten då kunde riskeras, medan övriga informanter lade 

större vikt vid den egna säkerheten.  

Ur resultatet framkom det en känsla av svårigheter att inhämta information på väg ut på ett 

uppdrag. Denna känsla baserades på informanternas tidigare upplevelser i såväl vardagliga 

som allvarligare händelser. Bristande information om exempelvis läget på en skadeplats 

kunde leda till ett mindre väl fungerande arbete. Vidare framkom det även att det kunde 

skickas ut fel information från larmcentralen, och då ambulanssjuksköterskan anlände till 

platsen visade det sig att ärendet rörde något helt annat än det som sagts. Dessa tidigare 

erfarenheter skapade känslan av att det vid ett terrorattentat skulle vara ännu svårare att 

inhämta information. 

Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström (2016) beskriver att ambulanssjuksköterskan 

ständigt försöker att upprätta en prehospital handlingsplan. I denna handlingsplan ingår 

olika faser, där den första kallas förberedelsefasen. Denna fas syftar till på väg ut på ett 

uppdrag inhämta så mycket information om uppdraget som möjligt. Informationen kan 

gälla exempelvis om vad uppdraget rör sig om, aktuell adress och eventuella hot och risker. 

Utifrån denna inhämtade information försöker ambulanssjuksköterskan bilda sig en 

uppfattning om uppdraget och dess omfattning. Kopplat till resultatet i denna studie kan 

förberedelsefasen komma att bli påverkad då felaktig eller bristfällig information ges från 

första början. Detta skulle möjligen kunna påverka uppdraget i sin helhet, då 

ambulanssjuksköterskan får allt svårare att förbereda sig. Bristande eller felaktig 

information kan skapa såväl en negativ stress som bristande organisation kring uppdraget, 

om det exempelvis visar sig vara en större händelse kan fler enheter behövas än vad som 
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skickats från början. Att få så korrekt och gedigen information så tidigt som möjligt är av 

stor vikt för att kunna organisera arbetet, och på så vis kunna förbättra omhändertagandet 

av patienten samt kan minska negativ stress och oro hos ambulanssjuksköterskan.  

Ambulanssjuksköterskans yrkesroll  

Ur resultatet framkom det fyra underkategorier som kopplades till 

ambulanssjuksköterskans yrkesroll. Samtliga informanter har genomgått minst en 

specialistsjuksköterskeutbildning, och därtill flertalet fortbildningskurser inom prehospital 

akutsjukvård, så som AMLS, PHTLS, PEPP och kurser i sjukvårdsledning. Några av 

informanterna hade även militär bakgrund, och har genomgått flera utbildningar i 

prehospital akutsjukvård inom Försvarsmakten. Trots detta visade resultatet på en känsla 

av bristande utbildning gällande det prehospitala arbetet vid ett terrorattentat. Det framkom 

att såväl teoretisk som praktisk utbildning saknades, och att det saknades tydliga riktlinjer 

för hur arbetet skulle kunna gå till. Informanterna uppgav att mer utbildning skulle kunna 

resultera i en ökad säkerhet och trygghet vid ett potentiellt terrorattentat. Pedersen et al. 

(2015) beskriver arbetet vid en allvarlig händelse som en dynamisk process, vilken sällan 

kan följa förutbestämda riktlinjer och handlingsplaner. Resultatet av denna studie påvisar 

dock en avsaknad av såväl utbildning som riktlinjer, vilket skapar en negativ stress hos 

ambulanssjuksköterskan. Samtliga informanter är tämligen välutbildade i det prehospitala 

fältet, dock skapas en negativ stress på grund av avsaknaden av riktlinjer, utbildning och 

träning. Skogstad et al. (2016) beskriver vidare att minskad förberedelse kan leda till en 

ökad risk för att arbetet på skadeplats fungerar bristfälligt, samt att 

ambulanssjuksköterskan löper en större risk att drabbas av post traumatiskt stressyndrom. 

Möjligen skulle mer utbildning, praktisk träning och tydliga riktlinjer kunna minska dessa 

risker.  

Samtliga informanter uppgav känslan av att tidigare erfarenheter hade stor betydelse vid 

tanken på att ställas inför ett potentiellt terrorattentat. En större erfarenhet i 

omhändertagandet i arbetet med svårt skadade människor vid tidigare större händelser 

ökade tryggheten inför själva omhändertagandet av skadade vid ett potentiellt 

terrorattentat. Vidare beskrevs det att erfarenhet av allvarliga händelser gav en ökad 

trygghet inför att ställas inför ett terrorattentat, dock hade ingen av informanterna direkt 

erfarenhet av att arbeta vid ett terrorattentat. Tidigare erfarenhet ansågs öka möjligheterna 

att ständigt omprioritera och omvärdera situationer, och handla därefter. 

Ambulanssjuksköterskan är ofta är den första att möta patienten inom akutsjukvården. 

Ambulanssjuksköterskans kompetens innefattar bland att bedöma patientens medicinska 

tillstånd och besluta om eventuella åtgärder. Vidare är ambulanssjuksköterskan även 

skyldig att ha handlingsberedskap vid hot- och våldssituationer samt identifiera riskfyllda 

miljöer och ska kunna initiera triage vid allvarlig händelse (Suserud, Blomqvist och 

Johansson, 2002; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Triage vid en allvarlig händelse syftar till att kunna fördela 

och prioritera resurser så att de svårast skadade ska få hjälp först. Denna process syftar till 

en snabb bedömning av den drabbades fysiologiska status (Nilsson & Kristiansson, 2006). 

Resultatet visade att erfarenhet har en inverkan på det prehospitala arbetet samt 

ambulanssjuksköterskans självkännedom och trygghet. Informanterna kände att gedigen 

erfarenhet ökade möjligheterna att fatta korrekta beslut, både gällande arbetet på skadeplats 

och i att fatta korrekta triagebeslut. Detta kunde öka tryggheten vid tanken på att ställas 

inför ett potentiellt terrorattentat.  
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Resultatet visade att samtliga informanter kände att en mental förberedelse var av stor vikt. 

En mental förberedelse ansågs öka möjligheterna att strukturera upp arbetet på ett korrekt 

sätt, vilket resulterade i en minskad stress och ökad trygghetskänsla. Informanterna 

beskrev att de i alla ärenden, oavsett allvarlighetsgrad, alltid försökte att utarbeta en mental 

plan, för att kunna ha en god beredskap och minska risken för oförutsägbara händelser. En 

mental plan ökade möjligheten till att göra ett omfall om situationen snabbt skulle 

förändras. Samtliga informanter kände att risken för att hamna i ett terrorattentat är stor på 

grund av utvecklingen av terrorhandlingar världen över, utan att egentligen veta om från 

början att uppdraget faktiskt gällde ett terrorattentat.  

Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström (2016) beskriver nyttan av att ha en 

prehospital handlingsplan. Detta för att som ambulanssjuksköterska vara beredd på de 

oförutsägbara situationer som en riskerar att hamna i och på så vis kunna minimera risken 

för att hamna i situationer som påverkar att ambulanssjuksköterskan utsätts för hot och 

risker. Att ha varit med om hot- och våldssituationer tidigare i arbetet kan påverka 

ambulanssjuksköterskan på flera sätt. Det bland annat genom att ambulanssjuksköterskan 

uppträder mer avvaktande, samt i efterförloppet kan uppleva ångest, depression och en 

ökad stress i andra situationer (Skogstad et al., 2016). Denna studie samstämmer med 

tidigare forskning, då informanterna kände att vikten av att ha en mental förberedelse på 

olika scenarion var viktig. Detta för att minska risken att bli handlingsförlamad om de 

plötsligt ställdes inför ett terrorattentat.  

Samtliga informanter uppgav en känsla av inre spänning inför tanken på att ställas inför ett 

terrorattentat. Deras tidigare erfarenheter från allvarligare uppdrag visade på en känsla av 

inre spänning redan där, varför denna känsla ökade vid tanken på att ställas inför ett 

terrorattentat. Denna inre spänning resulterade i att informanterna kunde lägga sina egna 

känslor åt sidan, och istället fokusera på olika lösningar på uppgiften. Denna inre spänning 

kunde resultera i att ambulanssjuksköterskan antingen gick upp eller ner i varv och på så 

vis ytterligare kunna fokusera på uppgiften.  

Vid ett terrorattentat vilar det ett ständigt hot mot ambulanspersonalen (Skogstad et al., 

2015). Det kan gå att uppnå en viss känsla av kontroll genom att öka fokus på sin egen roll. 

Det anses därför viktigt att fokusera på sina egna uppgifter, och försöka koppla dessa till 

dagliga rutiner för att på så sätt skapa en ökad trygghet i det egna arbetet (Pedersen et al., 

2015). Detta kan kopplas till resultatet, som visade att ambulanssjuksköterskan upplevde 

en inre spänning och på sätt fokusera på olika lösningar på aktuell uppgift. Detta kunde ske 

antingen genom att ambulanssjuksköterskan ökade pulsfrekvensen, eller att informanten 

medvetet försökte sänka pulsen för att bli mer fokuserad på arbetsuppgiften.  
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SLUTSATS 

Denna studie visar på att ambulanssjuksköterskan känner att god samverkan med andra 

aktörer är betydelsefull vid ett potentiellt terrorattentat. Viktiga parametrar i en god 

samverkan är kommunikationen med de andra aktörerna, så som polis, räddningstjänst och 

larmcentralen. Detta för att i möjligaste mån öka möjligheten till ett gott samarbete samt ett 

effektivare patientomhändertagande. Vidare ansågs det av vikt att kunna inhämta så 

mycket information som möjligt, då det ansågs öka tryggheten hos 

ambulanssjuksköterskan. Detta ansågs kunna resultera i en ökad personlig säkerhet, då 

risken att åka in i situationer med hot och våld minskade. Studien visade på att dessa 

parametrar ansågs något bristande, baserat på ambulanssjuksköterskans tidigare 

erfarenheter då de upplevt brister i kommunikation, personlig säkerhet samt svårigheter 

med att inhämta information. Studien visade vidare på att ambulanssjuksköterskan anser att 

tidigare erfarenheter är viktiga, och kan öka möjligheten till en att vara väl förberedd. 

Vidare upplever ambulanssjuksköterskan en inre spänning vid tanken på att ställas inför ett 

terrorattentat. Ambulanssjuksköterskan anser att ökad utbildning, och framförallt rätt 

utbildning, är av högsta vikt för att öka möjligheten till ett väl fungerande 

patientomhändertagande vid ett potentiellt terrorattentat  

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet av denna studie bidrar till att synliggöra de känslor som kan uppstå hos 

ambulanssjuksköterskan inför att ställas mot ett potentiellt terrorattenat. Denna studie 

skulle kunna ligga till underlag för förbättringsarbeten gällande utbildning, riktlinjer och 

styrdokument inför det prehospitala arbetet vid ett terrorattentat. Studien skulle även kunna 

användas som underlag till gemensamma utbildningar med polis och räddningstjänst. 

Förslag på vidare forskning är att via kvantitativ metod studera förekomsten av de känslor 

detta arbete presenterat. Vidare skulle det vara av värde att undersöka känslorna hos polis 

och räddningstjänst inför samverkan med ambulansen vid ett potentiellt terrorattentat.  
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BILAGA 1  

Frågeformulär  

Som tidigare nämnt så kommer den här intervjun att handla om 

ambulanssjuksköterskans känslor för ett potentiellt terrorattentat. Vi skulle vilja 

börja med att fråga lite om dig. Bakgrundsmaterialfrågor;  

Kön? 

Ålder?  

Hur länge har du arbetat inom ambulanssjukvården?  

 

1. Hur förbereder du dig inför ett eventuellt kommande terrorattentat?  

 

2. Vilka känslor känner du inför ett potentiellt terrorattentat?  

 

3. Beskriv din erfarenhet av en allvarlig händelse.  

 

4. Vilka känslor upplevde du vid den allvarliga händelsen? 

 

5. Kan du beskriva dina känslor inför säkerheten vid en potentiell terrorattack?  

 

6. Vilka faktorer anser du vara viktiga som förebyggande arbete vid en potentiell 

terrorattack?  

 

7. Beskriv arbetsmiljörelaterade faktorer som kan ha betydelse vid ett potentiellt 

terrorattentat.  

 

Följdfrågor:  

Kan du utveckla detta? 

På vilket sätt?  

Hur menar du då?  

Hur får det att känna dig?  

Kan du ge exempel? 

Kan du beskriva mer? 

Avslutningsvis: Är det något mer du skulle vilja dela med dig av?  
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BILAGA 2 

Till verksamhetschefen 

______________________________________________ 

Vi är två studenter vid Sophiahemmethögskola som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot ambulanssjukvård. Som en del i utbildningen ingår det att skriva en 

magisteruppsats. 

Studiens preliminära titel: AMBULANSSJUKSKÖTERSKANS KÄNSLOR INFÖR ATT 

VERKA I EN PREHOSPITAL MILJÖ I SAMBAND MED ETT POTENTIELLT 

TERRORATTENTAT 

Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka i en 

prehospital miljö i samband med ett potentiellt terrorattentat.  

Ämne: Terrorattentater ökar kraftigt i hela världen och Sverige befinner sig år 2017 på en förhöjd 

hotnivå gällande terrorattentat, på en femgradig skala bedöms hotet vara på nivå tre. Sverige har 

legat på denna hotnivå sedan oktober år 2010. I takt med att terrorattentat ökar runt om i världen är 

det som kan antas att det kommer inträffa i Sverige igen. Då hoten om terrorattentat ökar så är 

syftet med denna studie att beskriva ambulanssjuksköterskans känslor inför att verka i en 

prehospital miljö i samband med ett potentiellt terrorattentat.  

Metod: Vi kommer använda oss av så kallade semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna kommer spelas in och sedan skrivas ut ordagrant så kallad transkribering görs. 

Forskarna till denna studie garanterar full konfidentialitet. Informanterna i vår studie kommer 

avidentifieras samt så kommer intervjumaterialet förvaras inlåst under studiens gång. Då studiens 

är klar och godkänd av Sophiahemmets Högskola så kommer arbetet även att publiceras i DIVA, är 

ett digitalt vetenskapligt arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. När detta är klart 

så kommer materialet till arbetet att kasseras.   

Intervjuerna planeras att genomföras januari 2018. Innan intervjuerna genomförs kommer samtliga 

informanter att få skriftlig samt muntlig information om studiens syfte samt metod. Samtliga 

informanter kommer även få information om att deltagandet är frivilligt samt att man kan avbryta 

sin medverkan utan att ange orsak. En förhoppning är att vi kommer kunna intervjua totalt 6-10 

stycken ambulanssjuksköterskor. 

Med detta brev vill vi få ert godkännande att genomföra denna studie bland 

ambulanssjuksköterskor på ________________, genom underskrift på medföljande tillstånd 

”tillstånd för genomförande av examensarbete.  

Med vänliga hälsningar: 

Andreas Westin    Jacob Edberg 

Leg. Sjuksköterska    Leg. Sjuksköterska  

Sophiahemmets Högskola   Sophiahemmets Högskola 

Specialistsjuksköterskeprogrammet  Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård  med inriktning mot ambulanssjukvård 

Epost:    Epost:  

Telefonnummer:   Telefonnummer:   
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Tillstånd för genomförande av studien 

Studerandes namn och kurs:  

……………………………………………………………………………………… 

 

Studerandes namn och kurs: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Samtycke: 

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument: 

Underskrift:  

……………………………………………………………………………………… 

Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

……………………………………………………………………………………… 

Underskrift:  

……………………………………………………………………………………… 

Studien kan inte genomföras vid min enhet: 

Underskrift: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ort och datum: ……………………………………………………………. 

Namn: ……………………………………………………………………. 

Namnförtydligande: ……………………………………………………… 
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BILAGA 3 

 

 

 

Forskningspersonsinformation 

Bakgrund 

Ambulanssjuksköterskan verkar i ständigt nya och oförutsägbara miljöer, och stor vikt 

läggs vid den personliga säkerheten. Sverige befinner sig år 2017 på en förhöjd 

terrorhotnivå, på en femgradig skala befinner vi oss på nivå tre. Detta innebär att det 

bedöms som möjligt att ytterligare terrorattentat inträffar.  

Vid en allvarlig händelse delas ofta skadeplatsen upp i olika zoner, het, varm och kall. Vid 

ett terrorattentat är det svårt att säga exakt vilken plats som är säker och inte, detta då det är 

vanligt att flera attentat inträffar i anslutning till det första attentatet.  

 

Syfte  

Att beskriva ambulanssjuksköterskans känslor inför ett potentiellt terrorattentat.  

Förfrågan om deltagande 

I egenskap av legitimerad specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård tillfrågas du härmed 

om deltagande i studien. De inklusionskriterier som valts för studien är att informanterna 

skall ha varit verksam som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård i minst ett år, 

det finns ingen övre gräns för antal år i tjänst. Vidare ska du som ambulanssjuksköterska 

vara verksam inom _______ läns landsting. En förhoppning är att vi får lika andel män 

som kvinnor som informanter. 

Hur går studien till? 

Som deltagare i studien kommer du att genomgå en individuell intervju. Ditt deltagande i 

studien är helt frivilligt, och kan när som helst utan förbehåll avslutas om du vill. 

Intervjuerna som sker kommer att äga rum helt avskilt, och beräknas att ta 30–60 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in, och sedan transkriberas ordagrant. Intervjuerna är 

planerade att ske under december 2017-januari 2018, och kommer att ske på din arbetsplats 

om du inte har några andra önskemål.  

Hantering av data och sekretess 

Ditt deltagande i studien kommer att vara individuellt. Materialet från intervjuerna kommer 

att förvaras inlåst och behandlas konfidentiellt. När studien är avslutad och godkänd av 

Sophiahemmets Högskola kommer materialet att förstöras. Vid presentation av studiens 

resultat kommer du att vara avidentifierad, och ingen utomstående kommer att kunna ta 

reda på vem just du är. Verksamhetschefen har godkänt genomförandet av denna studie. 

Som personuppgiftsansvarig står Sophiahemmets högskola och som forskningsperson så 

har du rätt att få ut ett registerutdrag samt få rättelse på felaktiga uppgifter. 
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Information om studiens resultat 

Studiens resultat kommer presenteras som ett självständigt arbete på avancerad nivå under 

våren 2018 på Sophiahemmets högskola och publiceras i DIVA. Vid förfrågan till de 

ansvariga för studien går det att få arbetet skickat till sig.  

 

Frivillighet  

Deltagande i studien är helt frivilligt. Som medverkande i studien kan du avbryta ditt 

deltagande när som helst utan att uppge anledning 

 

Ansvariga för studien 

 

Student:    Student: 

Andreas Westin   Jacob Edberg 

Telefon:    Telefon:  

E-post:    E-post:  

 

Handledare: 

Margareta Ramsjö 

Telefon:  

E-post:  
 

 

 

 

 

 
 


