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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Ambulanspersonalen möter människor som förutom medicinsk vård kan behöva 

omvårdnad i form av tröst. Tröst kan ge både psykiskt och fysisk lindring. Trots tröstens 

betydelse i akuta situationer och inom ambulanssjukvården är den sparsamt beskriven i 

prehospital forskning.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av tröst inom 

ambulanssjukvården. 

 

Metod: Studiens design är en kvalitativ intervjustudie med bekvämlighetsurval av 

ambulanspersonal. Data analyserades genom tematisk analys. 

 

Resultat: Resultatet visade att ambulanspersonals upplevelse av tröst i ambulanssjukvård 

mynnade ut i tre teman; att vara lyhörd, närvarande och tydlig. Att vara lyhörd innebar att 

anpassa vård och tröst efter patient, anhörig eller kollegas person, situation, ålder och behov. 

Under temat att vara närvarande var att ambulanspersonal befann sig i patient, anhörig eller 

kollegas närhet och bekräftade. Även att samtala, att beröra och använda sig av kroppskontakt 

och kroppsspråk tas upp i temat. Att vara tydlig handlade om att ambulanspersonal 

kommunicerade information och förklaring, använde uppriktighet och ärlighet i sitt sätt att 

kommunicera. 

 

Slutsats: Tröst finns ständigt närvarande i ambulanssjukvården och upplevs av 

ambulanspersonal som ett svårt och komplext begrepp. Under analys av studien framkom att 

tröst upplevs av ambulanspersonal som tre egenskaper, att vara lyhörd, närvarande och tydlig. 

Egenskaperna är ambulanspersonalens sätt att trösta och förmedla tröst för att lindra lidande. 

 

Nyckelord: Ambulanspersonal, tröst, lidande, tematisk analys. 

 

 

  



 
 
 

 

Abstract  
 

Background: Ambulance personnel meet people who, in addition to medical care, may need 

nursing in the form of comfort. Consolation can give both mental and physical relief. Despite 

the importance of consolation in emergency situations and in ambulance care, it is sparsely 

described in prehospital research.  

 

Purpose: The aim of the study was to describe ambulance personnel experience of 

consolation. 

 

Method: The study’s design is a qualitative interview study with the convenience sampling of 

ambulance personnel. Data was analyzed by thematic analysis. 

 

Results: The result showed that the ambulance staff's experience of comfort in ambulance 

care revealed three themes; to be responsive, present and clear. Being responsive meant 

adapting care and comfort to patient, relative or colleague's person, situation, age and needs. 

Under the theme of being present, ambulance staff were in the presence of a patient, relative 

or colleague, and confirmed. Even talking, touching and using body contact and body 

language are addressed in the topic. To be clearly concerned that ambulance staff 

communicated information and explanation, used sincerity and honesty in their way of 

communicating. 

 

Conclusion: Consolation is constantly present in the ambulance care and is experienced by 

ambulance personnel as a difficult and complex concept. During the analysis of the study we 

found that comfort is experienced by ambulance personnel as three characteristics, to be 

responsive, present and clear. These three characteristics is the ambulance personnel 's way to 

comfort and convey comfort to relieve suffering. 

 

Keywords: Ambulance personnel, consolation, suffering, thematic analysis. 
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1.0 Inledning  

Arbete i ambulans innebär att inte veta hur arbetsdagen ska bli. Det ses som en del av 

ambulanssjukvården och kanske är det också tjusningen med yrket. Att var förberedd på det 

oförberedda, det ingår i alla beredskapsyrken. Ambulanspersonal möter i sitt arbete olika 

patientkategorier och ser olika sjukdomsbilder. Det ställer krav på medicinsk kunskap, som 

innefattar en stor del i yrket, men också på yrkesutövarens empatiska förmåga. Men med 

växande medicinska krav riskeras den empatiska förmågan och den omvårdande delen att 

glömmas bort. I arbetet som sjuksköterskor i ambulansen har vi vårdat i situationer där vi 

upplevt att patienten varit i behov av tröst. Tröst som omvårdnadsåtgärd har haft för lite fokus 

i både utbildning och på arbetsplats. Vi tror att en förklaring kan vara att tröst är en omätbar 

och kvalitativ del av vårdandets konst. På Örebro Universitet fanns kunskap om att tröst är 

sparsamt forskat på inom prehospital forskning, vilket skapade en nyfikenhet kring ämnet. 

Den kunskapen sammantaget med arbetslivserfarenhet väckte intresse att studera begreppet. 

 

2.0 Bakgrund 

2.1 Ambulanssjukvårdens utveckling 

I början av 1900-talet kom hästambulanser till Sverige och Stockholm. De var reserverade för 

patienter som hade smittkoppor, scharlakansfeber, difteri, fläcktyfus och/eller kolera. År 1905 

skapade drottning Sophia hästambulanser till armén som skulle användas i kriget mot Norge, 

kriget bröt aldrig ut och hästambulanserna användes då istället till civilbefolkningen 

(Gårdelöf, 2016). Första ambulansbilen som köptes in i Sverige var år 1910 med placering på 

Johannes brandstation i Stockholm. Ambulanserna var länge bara ett transportmedel och långt 

in på 1980-talet pratades det i folkmun om de viktigaste egenskaperna en ambulanspersonal 

kunde ha; ”starka armar och en tung högerfot” (Gårdelöf, 2016). 

 

År 1968 i Sverige fick sjukvården ansvara för sjuktransporter och med det beslutet startades 

en utbildning för ambulanspersonal på tre veckor. Utbildningen utvecklades 1975 till sju 

veckor lång och obligatorisk för personalen. Fram till 1980-talet drevs ambulansverksamheten 

av entreprenörer där personalen var brandmän i storstäderna och taxichaufförer ute på 

landsbygden (Gårdelöf, 2016).  
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Under 1980-talet gick utveckling snabbt framåt och landstingen tar över en del av 

ambulansverksamheten och bemannar ambulanserna med undersköterskor. Den del som 

fortfarande drivs av entreprenörer börjar nu kräva heltidsarbetande personal med minst 

undersköterskeutbildning (Gårdelöf, 2016). Under den här tiden hade endast sjuksköterskor 

och läkare rätt till läkemedelshantering men några år in på 90-talet fick ambulanspersonal rätt 

till läkemedelshantering av Socialstyrelsen. Men Socialstyrelsen valde den 1 oktober 2005 att 

endast ge rätten till sjuksköterskor och läkare att handha läkemedel inom ambulanssjukvård 

(SOSFS 2005:24). I och med Socialstyrelsens nya beslut skapades ett stort behov av 

sjuksköterskor i ambulanserna och det växte fram en specialistutbildning till 

ambulanssjuksköterska (Gårdelöf, 2016). 

 

2.2 Ambulanssjukvård och dess syfte 

Ambulanspersonal träffar människor som mår dåligt, en del psykiskt eller fysiskt och andra 

både psykiskt och fysiskt. Den drabbade kan vara patient, anhörig eller kollega. Det är 

individuellt och knutet till vårdgivarens personlighet hur man agerar och arbetar kring tröst. 

De senaste årtiondena har ambulanssjukvården utvecklats i flera faser, vården har blivit mer 

avancerad och komplext område som numera kräver att ambulanspersonal är flexibla, 

ödmjuka, innehar erfarenhet och kunskap. En god omvårdnad inom ambulanssjukvården kan 

vara att ägna uppmärksamhet och ansträngning till en patient, vilket skapar en relation med 

fokus på vårdtagare och ambulanssjuksköterska. (Ahl et al., 2005). 

 

Inom ambulanssjukvården möts två kunskapsområden, medicin och omvårdnad. 

Ambulanssjukvården är först i vårdkedjan och i vårdsituationen möts en patient och två 

ambulanspersonal. Ambulanspersonalen behöver kunskap inom båda områden för att kunna 

förhålla sig till patientens symtom och skapa trygghet för oroliga patienter och anhöriga 

(Nyström & Herlitz, 2016).   

 

Ambulanssjuksköterska med specialistutbildning skall enligt kompetensbeskrivning från år 

2012 ha handlingsberedskap inför varierande och oförutsedda uppdrag, i kombination med 
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bristfällig information, olika miljöer och ibland ogynnsamma förhållanden men även ha 

kunskap om vård av patienter med akuta vårdbehov. Akuta vårdbehov kan innebära att snabbt 

behöva bedöma och även prioritera vårdåtgärder som ska göras för patient med livshotande 

tillstånd men också kunna vårda i situationer som inte är akuta. Ambulanssjuksköterska 

förväntas även ha kunskap om sjuka och skadade patienter i alla åldrar och med olika 

hälsoproblem samt även barnafödande (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2012; SOSFS 2009:10). 

 

Rutiner och riktlinjer för arbete i ambulanssjukvården finns, och innefattar hur olika 

sjukdomstillstånd ska behandlas. Vikt läggs på medicinsk färdighet och åtgärder (Gentil, 

Ramos, & Whitaker, 2008). Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för den medicinska 

vården inom ambulanssjukvården i Sverige, men Holmberg och Fagerberg (2010) belyser att 

det är av vikt att sjuksköterskan även behöver kunna hantera mellanmänskliga relationer inom 

ambulanssjukvården.  

 

God prehospital omvårdnad har betydelse för patienters trygghet (Sundström & Dahlberg, 

2012). Trots att det kan vara tidskrävande att involvera och diskutera patientens medicinska 

behov så kan det öka patientens förståelse och verka tröstande. Mötet med 

ambulanssjukvården är mer än medicinsk omvårdnad och livsuppehållande åtgärder. Vid 

dramatiska omständigheter kan patienten uppleva förlust av sin identitet, självständighet och 

tillgång till världen. Då är det viktigt att hitta vägar att kommunicera, att samtala och bekräfta 

patienten. Om medicinsk vård integreras med att förklara för patienten vad som görs och vad 

som blir nästa steg i vårdkedjan, så kan det underlätta för patienten att återgå till ett normalt 

liv efter trauma (Elmqvist, Fridlund, & Ekebergh, 2008). 

 

2.3 Teoretisk referensram 

2.3.1 Lidande som begrepp 

Lidande utgör en del av livet och finns ständigt närvarande och möter oss i olika former 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011; Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt, & Fridlund, 2008). Att lida kan 
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upplevas som att möta något ofrånkomligt och ont i livet och kan upplevas på olika plan inom 

en människa (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Det är svårt att veta hur och varför lidande i livet 

uppstår (Roxberg et al., 2008). Lidande är en upplevd erfarenhet och inte en isolerad 

företeelse. Det är beroende av och oskiljaktig från det kontext som upplevelse, händelse och 

mening (Kahn & Steeves, 1986). Upplevelsen av lidande är enligt Rodgers & Cowles (1997) 

en subjektiv, individuell, komplex erfarenhet som är kopplad till hot eller en händelse med 

stark negativ mening. Lidandet kan påverkas av samhällets förväntningar och krav men även 

omgivande faktorer som sociala, ekonomiska, kulturella och historiska (Best, Aldridge, 

Butow, Olver, & Webster, 2015).  

 

Det finns olika orsaker till lidande. Det kan vara kroppslig smärta, sjukdom, obehag, möte 

med döden eller förluster som kan ge lidande i form av fysisk, emotionell eller 

andlig/existentiell upplevelse med ångest, smärta eller oro. Det är en fördel att den lidande 

hittar ett språk för att kunna förmedla sin klagan på samma vis som det är viktigt att vårdaren 

är uppmärksam för vad patienten signalerar (Arman, 2012). 

 

Lidande i vårdvetenskapen kan jämföras med motsvarigheten av intresset för sjukdom i 

medicin (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Vårdvetenskapliga och medicinska forskare är eniga 

om att den överordnade uppgiften för all vårdverksamhet är att lindra mänskligt lidande 

(Arman, 2012). Det finns alltid något att göra för en människa som lider. Genom att förstå vad 

lidande är och hur lidande utvecklas kan adekvata handlingar som passar i stunden men också 

på längre sikt hittas, men först och främst gäller det att kunna se lidandet. Vård av lidande 

betecknas som gränslöst (Arman & Rehnsfeldt, 2011; Roxberg et al., 2008). Människor som 

kommer i kontakt med hälso- och sjukvården har en medveten eller omedveten förväntan om 

att få sitt lidande lindrat genom att mötas med kärlek och respekt (Rehnsfeldt & Eriksson, 

2004). Lidandet kan ses som ett hot mot ens identitet, integritet och samhörighet (Norberg, 

Bergsten, & Lundman, 2001). Tröst associeras med lindring av lidande och därför behöver 

den lidande tröstas (Norberg et al., 2001; Roxberg et al., 2008). 

 

2.3.2 Lidandet enligt Katie Eriksson 

Omvårdnadsteoretikern Eriksson (2015) delar upp lidande i tre kategorier; livslidande, 
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sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande handlar om lidande som uppstår i livet och 

som hör livet till. Hon hävdar att livslidande är utvecklande för den personliga utvecklingen. 

Livslidandet kan ge den lidande människan positiva erfarenheter som styrka, personlig växt, 

förändring av värden och synsätt samt upplevt stöd från andra (Eriksson, 2015; Rodgers & 

Cowles, 1997). Sjukdomslidande är lidande som uppstår i samband med sjukdom. Det kan 

delas upp i två olika sorters sjukdomslidande där det ena är ett fysiskt lidande och det andra 

ett andligt eller själsligt lidande. Ett fysiskt sjukdomslidande kan till exempel vara illamående, 

trötthet eller smärta medan ett själsligt sjukdomslidande är kopplat till patientens sjukdom 

(Eriksson, 2015). Vårdlidande är ett begrepp som utgår ifrån patients upplevelse vid kontakt 

med hälso- och sjukvård (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin, & Eriksson, 2004; 

Eriksson, 2015). När patienten upplever att omvårdnaden inte är vårdande, upplever patienten 

vårdlidande (Arman et al., 2004). Vårdlidande är lidande som orsakas av och i vården, 

antingen av vård som ges eller av vård som brister eller helt uteblir. Patienten kan uppleva 

lidande i vården i form av maktutövning, fördömelse och straff eller kränkning av värdighet 

(Eriksson, 2015).  

 

2.4 Tröst 

2.4.1 Tröst som handling 

Hippokrates ansåg att det fanns tre viktiga sätt att hjälpa en sjuk människa på – att bota, att 

lindra och att trösta. Han ansåg att tröst var något som skulle användas även när bota och 

lindra inte var möjligt för att hjälpa den sjuka människan (Norberg et al., 2001). Florence 

Nightingale har i sina skrifter från Krimkriget på 1854-1856 skrivit om tröst och kan därmed 

varit den första som nämnt tröst i omvårdnads sammanhang, hon ansåg att tröst var något som 

kunde rädda liv och öka hälsa (Siefert, 2002). De senaste två decennierna har sjuksköterskans 

uppgift varit att ge patienterna tröst. Tröst är vård som sjuksköterskan kan ge till patienter 

som svar på patienternas behov (Morse, Botorff, Anderson, O’Brien, & Solberg, 2006).  

 

2.4.2 Tröst som känsla 

Tröst är ett svårdefinierat och mångdimensionellt begrepp (Johannson E, Roxberg A, & 

Fridlung B, 2008; Siefert, 2002). Tröst kan ge den lidande människan tillit och förtröstan på 
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det goda och ge mod och hopp (Eriksson, Peterson, Zetterlund, Olsson, & Peterson, 2006). En 

tröstande handling kan tillfredsställa, förebygga och/eller lindra ett behov, obehag eller 

lidande (Morse et al., 2006; Oliveira, 2013). Begreppet tröst kan ha flera innebörder såsom att 

tröst är rogivande, tröst är förtröstan, hoppfullhet och tillit, tröst ger patienten kraft och tröst 

är hjälp och välgärning (Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001). 

Då människors upplevelse av tröst har studerats visar det sig att tröst upplevs på många olika 

sätt, tröst ger mening och välbefinnande, tröst kan vara att uppleva skydd, känna lättnad och 

ro. Tröst kan upplevas som något som berör och delar lidande, ge hopp och tröst kan även 

vara att känna att det kunde ha varit värre (Alfredson, Wiren, & Lutzen, 1995). 

 

2.4.3 Tröst inom vården 

Tröst är något som kan lindra människors lidande (Eriksson et al., 2006). Att förmedla tröst 

känns naturligt när någon är ledsen, men kan vara svårt i ett kort möte. Tröstandet kan komma 

i skymundan i ambulanssjukvården där de medicinska åtgärderna ofta är högprioriterade. Att 

trösta är centralt i läkekonsten (Siefert, 2002). Det finns oenighet inom vården om tröstens 

relevans, användbarhet och trovärdighet. Enligt begreppsanalyser finns det starka kopplingar 

till lindring, då tröst är rogivande och framkallar en känsla av lugn, glädje och lättnad 

(Roxberg, 2012). Trösten får inte tillräckligt med plats i modern sjukvård då ökningen av 

tekniskt inflytande i kombination med att bota har gjort att omvårdnad som tröst 

nedprioriteras istället för att integreras i hälsofrämjandet (Levi, 2005; Malinowski & Stamler, 

2002). Det finns akuta tillstånd där ett lugnt och lugnande handhavande kan ha betydelse; till 

exempel kan en hjärtarytmi regulariseras av förhållningssättet men även en förlossningsvärk 

kan lindras och lugnas (Stolts, 2000). Tröst kan vara ett led till att lindra lidande och något 

som de flesta kan göra. Förmågan till tröst har inte fått tillräckligt med utrymme inom 

omvårdnad. I outhärdligt lidande kan tröst skänka lindring och ge den lidande människan tillit 

och förtröstan på det goda samt ge mod och hopp (Eriksson, 2015). 

 

2.5 Problemformulering 

Ambulanspersonalen möter människor som förutom medicinsk vård kan behöva omvårdnad i 

form av tröst. Att trösta är centralt i läkekonsten och kan eller anses kunna ge både psykiskt 

och fysisk lindring. Trots tröstens betydelse i akuta situationer och inom ambulanssjukvården 
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är den sparsamt beskriven i prehospital forskning. Rutiner och riktlinjer för arbete i 

ambulanssjukvården finns, och innefattar hur olika sjukdomstillstånd ska behandlas, där vikt 

läggs på medicinsk färdighet och åtgärder (Gentil, Ramos, & Whitaker, 2008). Sjuksköterskan 

har det övergripande ansvaret för den medicinska vården inom ambulanssjukvården i Sverige, 

men Holmberg och Fagerberg (2010) belyser att det är av vikt att sjuksköterskan även 

behöver kunna hantera mellanmänskliga relationer inom ambulanssjukvården, trots att inga 

riktlinjer angående ämnet finns. Tiden ambulanspersonalen idag lägger på patienten har 

minskat till följd av att resurserna inom ambulanssjukvården effektiviserats där fokus lags på 

den medicinska vården och omvårdnad som tröst kommit i skymundan. Genom att beskriva 

upplevelsen av tröst medvetandegörs betydelsen av tröst och ger ökad förståelse för tröst i 

komplex prehospital vård. Studien kan leda till kunskap och insikt om tröstens betydelse och 

bidra till bättre prehospital omvårdnad för patienten. 

 

3.0 Syfte 

Syftet var att beskriva ambulanspersonalens upplevelse av att ge tröst inom 

ambulanssjukvården. 

 

4.0 Metod 

4.1 Design 

Studiedesignen var en deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats. Intervjustudie valdes 

utifrån syfte. Metoden är en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativ studiemetod valdes för att 

hitta mönster, få fram bred kunskap och försöka förstå helheten om ambulanspersonalens 

upplevelse av att ge tröst inom ambulanssjukvård. Studien kan vara en början till vidare 

studier inom området tröst i prehospital forskning. Kvalitativ metod var lämplig metod för att 

undersöka och beskriva ambulanspersonalens upplevelse av tröst då området tröst var 

begränsat och saknat inom prehospital forskning (Polit & Beck, 2016). 

 

4.2 Urval och undersökningsgrupp 
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Bekvämlighetsurval tillämpades. Med hänsyn till utsatt tid för kurs och geografisk närhet 

valdes två ambulansstationer i Mellansverige. Ambulansstationerna var fler-bils-stationer, 

som gav möjlighet till fler intervjuer under intervjudag. Intervjuer genomfördes på en dag 

som passade både verksamhet och intervjuare. Urvalet var ambulanspersonal som var i tjänst 

vid ambulansstationerna under de dagar som avsattes för intervjuer. Ingen ambulanspersonal 

valdes aktivt bort eller valdes medvetet ut av varken chef eller intervjuare.  

 

Undersökningsgruppen var ambulanspersonal verksamma vid en av två ambulansstationer i  

Mellansverige. Den intervjuade ambulanspersonalens ålder var mellan 43 - 59 år och 

medianen 46,5 år. Fem kvinnor och tre män deltog. Representerade utbildningsnivåer var, 

ambulanssjukvårdare, fem sjuksköterskor och två specialistsjuksköterskor. 

Ambulanspersonalens arbetslivserfarenhet var mellan 1 – 30 år, där medianen var 14 år.  

 

4.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

All ambulanspersonal fick deltaga, oavsett om de var ambulanssjukvårdare, grundutbildad 

sjuksköterska eller vidareutbildad sjuksköterska.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer genomfördes utifrån semistrukturerad intervjuguide så att samma frågor ställdes av 

två olika intervjuare. Intervjuguiden var till för att samma område skulle beröras och för att 

intervjuarna skulle hålla fokus. Intervjuguide finns i bilaga 1. Platsen för intervjuer var på 

ambulansstation. För att skapa optimal intervjumiljö så som lugn omgivning, genomfördes 

intervjuerna i enskilda rum på ambulansstationerna. En ambulanspersonal avböjde intervju på 

grund av arbete. En intervju blev avbruten, men intervjumaterialet har ändå använts i studien. 
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Figur 1: Flödesschema över datainsamling. 

 

4.4.1 Tillvägagångssätt 

Under vårterminen 2017 gav avdelningschefer på ambulansstationer i två olika landsting i 

Mellansverige sitt medgivande att genomföra intervjuer. Avdelningschef tillhandahöll 

informationsbrev. Innan intervjuer genomfördes två provintervjuer, med mål att pröva 

intervjuteknik och intervjufrågor. Efter provintervjuer modifierades intervjufrågor för att bli 

tydliga och besvara syftet.  

 

På intervjudagen tillfrågas ambulanspersonal på ambulansstationerna om deltagande och i 

samband med intervjun skrev ambulanspersonal, verksamhetschef eller avdelningschef under 

samtyckesformulär. Ambulanspersonalen fick innan intervju också information om att 

insamlat material inte kommer att användas till någonting annat än studien och att inga 

utomstående kan ta del av materialet samt att ingen av ambulanspersonalens namn användes i 

studien. 

 

De besvarade frågorna från intervjuerna behandlades så att det var praktiskt omöjligt för 

utomstående att ta del av materialet. Data förvarades endast tillgängligt för författarna och en 

erfaren medicinsk vårdadministratör. Vårdadministratören transkriberade inspelat material 

och omfattades av sekretessreglerna för hälso- och sjukvården.  

 

Ambulans
station 1 

• Tillfrågade: 5, Avböjde: 1 
• Resultat: 4 deltagare 

Ambulans
station 2 

• Tillfrågade: 4, Avböjde: 0 
• Resultat: 4 deltagare 

Totalt 
• Resultat: 8 deltagare 
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Efter uppsatsens godkännande förstörs allt datamaterial för att inga utomstående ska kunna ta 

del av materialet och för att skydda ambulanspersonalens identitet. 

 

4.5 Dataanalys 

Analysen genomfördes utifrån tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys 

valdes då analysmetoden anses vara lättförståelig, enkel samt anpassad nivå för 

uppsatsskrivning för magisterexamen. Tematisk analys är en analys där data struktureras i 

koder för att sedan utifrån koderna ordnas i underteman som sedan ordnas ytterligare till 

teman som sammanfattas i resultatet. Analys börjar med att leta efter mönster av meningar 

och svar på frågor som är potentiellt intressanta data (Braun & Clarke, 2006). 

 

Tematisk analys delas in i följande sex faser. 

Fas 1: Bekanta sig med data 

Fas 2: Kodning 

Fas 3: Leta efter teman 

Fas 4: Granska teman 

Fas 5: Beskrivning av teman och namnge teman 

Fas 6: Sammanställning (Braun & Clarke, 2006).   

 

Fas 1: Bekanta sig med data. 

Analysprocessen startade med fas ett, att lyssna på inspelat material och kontrollerade den 

transkriberade texten. 

 

Fas 2: Kodning 

I fas två stod syftet uppskrivet framför forskarna för att påminna om att hitta mönster av 

meningar i materialet som svarade på syftet. De åtta olika intervjutexterna färgades i olika 

färger. Meningar markerades och klipptes ut. 

 

Fas 3: Leta efter teman 

Under fas tre placerades urklippta meningar i olika högar som motsvarade samma kod. För att 

få fram undertema av olika kombinerade koder studerades och analyserades varje hög av kod 

noggrant för att finna mönster av likheter.  
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Fas 4: Granska teman 

Fas fyra omfattade två nivåer och handlade om att granska och förfina underteman som 

uppkommit i fas tre. I fas fyra kunde de bli uppenbart att vissa underteman inte var riktiga 

teman, vissa underteman gick in i varandra och andra kunde behöva tilldelas nytt undertema 

(Braun & Clarke, 2006). I nivå ett i fas fyra studerades meningarna i koderna igen för att se 

om de passade undertemat och om meningarna bildade sammanhängande mönster som 

rymdes under undertemat som de tilldelats. Flera meningar omplacerades under denna fas till 

annat undertema. Några få meningar uteslöts då de inte svarade mot syftet. 

 

I nivå två av fas fyra fortsatte analysen med liknande process som i nivå ett i fas fyra, men 

istället för att se på underteman ett efter ett, granskades hela materialet med underteman där 

frågeställningen om de uppkomna underteman återspeglade uppsatsens syfte korrekt. Under 

denna process diskuterades och fastställdes uppkomna teman i förhållande till materialet. I 

slutet på fas fyra fanns god uppfattning om vilka teman var, hur de passade ihop och vad det 

övergripande temat sa om insamlat material. 

 

Fas 5: Beskrivning av teman och namnge teman 

I fas fem analyserades och identifierades varje tema. För varje undertema skrevs korta 

meningar om vad temat berättade, innehöll och hur det svarade till syftet och 

frågeställningarna.  

 

Fas 6: Sammanställning  

I fas sex började framställningen av resultatet. Olika teman var genomarbetade och 

analyserade. I analysfas sex granskades teman. Kortfattad, sammanhängande text skrevs i 

resultatet. Presentation av underteman i tabellform skapades för att visa förekomsten av data 

som liknade varandra och att det fanns tillräckligt med data för att skapa ett tema, se tabell 3. 

Efter detta skapades argument för att svara på syftet och frågeställningen till uppsatsen. I 

tabell 1 åskådliggör hur meningsbärandeenheter har blivit koder. 
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4.5.1 Meningsbärande enheter och koder. 

 
Tabell 1 

MENINGSBÄRANDE ENHETER 
KONDENSERAD 

MENINGSENHET 
KOD 

”Jag jobbar väldigt mycket med lugn, man kan göra 

saker fort utan att stressa och det är bra att kunna ha 

den förmågan att på något sätt kunna gå ner i ett 

lugn och sedan öka tempot på ett icke stressande 

sätt.” 

Jobbar fort utan 

stress och sänker 

tempot. 

 

 

LUGN 

”Nu kommer de att pyssla om dig här på akuten så 

får vi se vad det blir men att man ändå talar om att 

nu lämnar jag och nu tar någon annan över och du 

blir omhändertagen.” 

 

Talar om att någon 

annan tar över. 

 

 

INFORMERA 

 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden och forskningsetiska aspekter 

I enlighet med god forskningsetik (CODEX, 2016) gjordes en värdering innan studien 

påbörjades av ambulanspersonalens risk mot studiens vinst eller nytta (Castensson, 2013). 

Nyttan och vinsten med att studera och lyfta fram tröst bidrar till att ge yrkesverksam 

vårdpersonal kunskap och stöd om hur ambulanspersonal gör och hur sjuksköterska och 

ambulanspersonal kan göra. Studien lägger grund till fortsatt forskning inom ett sparsamt 

beskrivet område inom prehospital forskning. 

 

Helsingforsdeklarationen är ett grundläggande dokument som berör forskningsetiska principer 

för human forskning (World Medical Association, 2013. Som en del av utbildningen har 

studien inte etiskt granskats av etikprövnings nämnd men följt etiska krav och riktlinjer från 

Helsingforsdeklarationen (Örebro universitet, 2016).  

 

Studien följer de rättigheter som ambulanspersonal har i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen samt utifrån de fyra etiska principerna; informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån 

informationskravet har ambulanspersonal, avdelnings- och verksamhetschefer informerats om 

studiens syfte genom både muntlig och skriftlig information.  

 

Under intervjun kunde ambulanspersonal återuppleva minnen som kan orsaka obehag, därför 

meddelades ambulanspersonalen att efter intervju fanns möjlighet att ställa frågor eller berätta 

eller prata. Det kunde också hända att ambulanspersonal kände press att svara rätt och därför 

förklaras innan intervjun påbörjades samt efter avslutad intervju att intervjufrågorna som 

ställdes inte hade något rätt eller fel svar. Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

 

5.0 Resultat 

Ur de analyserade intervjuerna framkom ambulanspersonalens upplevelse av tröst inom 

ambulanssjukvården, vad tröst är för ambulanspersonal och hur ambulanspersonal tröstar. Det 

framkom även i vilka situationer ambulanspersonalen tröstar och vilka som tröstas. 

Ambulanspersonalen nämnde att tröst kunde finnas i det mesta. Det kan handla om allt från 

svåra öden med döds- och olycksfall till patienter- eller anhörigassinnesstämning, men det 

kunde även handla om förlust av att inte kunna klara sig själv. Ambulanspersonalen nämnde 

också upplevelsen av att ge tröst till varandra kollegor emellan.  

 

Genom tematiska analys framkom sex underteman och tre teman utifrån olika egenskaper; att 

vara lyhörd, att vara närvarande samt att vara tydlig (tabell 2). I resultatet nedan presenteras 

citat där ambulanspersonal benämns informanter. 
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5.0.1 Koder, underteman och teman. 

 

     Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0.2 Underteman och intervjuer. 

I tabell 3 presenteras underteman och vilka intervjuer som i varje undertema finns 

representerad. 

 
                    Tabell 3: Underteman fördelade på intervju. 

                         Intervju       
Undertema 1 2 3 4 5 6 7 8 

Anpassning x x x x x x x x 
Erfarenhet x x x x x x x x 
Bekräftelse   x x x x x x x 
Tillit x x x x  x x x 
Kommunikation x x x x x   x x 
Förhållningssätt         x x x x 

 

KODER UNDERTEMAN TEMAN 
AVLEDA 

ANPASSNING 
ATT VARA 
LYHÖRD 

EJ MOTTAGLIG 
RESURSER 
PRAKTISK 
ÅTGÄRD 

INDIVIDUELLT 
ERFARENHET INTUITION 

SVÅRIGHETER 
SAMTALA 

BEKRÄFTELSE 
ATT VARA 

NÄRVARANDE 

BERÖRING 
KÄNSLA 
LUGN 

TILLIT 
TRYGGHET 
FÖRKLARA 

KOMMUNIKATION 
ATT VARA 

TYDLIG 
INFORMERA 

ÄRLIG 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

MOD 
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5.1 Att vara lyhörd 

Att vara lyhörd var viktigt i tröstande situationer enligt ambulanspersonal. Det innebar att 

kunna anpassa vård och tröst efter en patients eller en anhörigs, situation, ålder och behov. 

Lyhörd som tröst var även att kunna fördela och använda sig av befintliga resurser. Att till 

exempel i en hjärtstoppssituation avsätta en ur ambulansbesättningen att stödja eventuella 

anhöriga på plats, under förutsättning att tillräckligt med ambulanspersonal fanns att tillgå. 

Att kunna identifiera om det fanns ett behov av andra typer av stöd i form av POSOM-grupp, 

kommunens stödgrupp för krishantering, eller sjukhuspräst, var också en noggrann avvägning 

som behövdes göras, för att inte lämna någon som var i behov av ytterligare stöd ensam. 

Praktiska åtgärder som kunde uppfattas som tröstande. Tidigare erfarenheter hos 

ambulanspersonalen kunde påverkade deras lyhördhet. Genom att vara erfaren i yrket och 

använda sig av livserfarenhet kunde ambulanspersonalen stärka sin yrkesroll och ge mod att 

våga trösta på sitt egna, individuella sätt. Ambulanspersonalens intuition och magkänsla 

bidrog till att avgöra vad för tröst som kändes rätt och riktigt i varje unik situation. 

 
5.1.1 Anpassning 

Till barn var det viktigt att anpassa tröst beroende på vad som inträffat. Att avleda som metod 

för att trösta nämndes endast i samband med tröst av barn och oftast vid mindre allvarliga 

situationer.  

 

”Har de ramlat och slagit sig så får man se hur de ser ut, man blåser kanske, sätter på ett 

plåster om det blöder…” (Informant 8) 

 

Ambulanspersonalen kunde vid små olyckor där barn slagit sig använda sig av avledning som 

metod för att trösta och oftast avleda genom skoj och bus. 

 

”Man avleder dem, de ser bara det onda. Då kan man skoja, nypas lite i sidan.  

Aj vad gör du? Märkte du nu att det inte gjorde så ont där,  

för nu fick du ont där istället.”  

(Informant 7) 
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Ambulanspersonalen beskrev att tröst kunde anpassas genom att neutralisera utan att 

bagatellisera, alltså inte göra en stor sak av uppkomna skador eller händelser, utan försöka 

avleda och på så vis trösta. Patient kunde få en skada eller händelse bekräftad av 

ambulanspersonalen men sedan pratades det om annat med patienten. Det var för att ge tröst 

till patienten genom att få något annat att tänka på där och då.  

 

”Tröst är ju egentligen att avleda människans tankar eller jobbiga situation.”  

(Informant 7) 

 

Om patienten eller den anhörige inte var mottaglig försvårades situationen för 

ambulanspersonalen att kunna trösta. Det kunde handla om personkemi som inte stämde 

överens eller om människor som inte var insatta i ambulanspersonalens roll i vårdkedjan. De 

patienter och anhöriga var det extra viktigt att vara lyhörd inför, så att trösten gick att anpassa. 

 

”Patienten stålsätter sig, man ser att de mår dåligt men de orkar inte ta steget att släppa ut 

utan de kanske får en annan attityd, blir arga, tystlåtna, och är svåra att nå på det sättet men 

jag tycker att man ofta kommer åt knappen att trycka på”  

(Informant 2) 

 

”Inte alla som behöver tröst, eller också behöver dom det men inte riktigt visar det, så kan det 

vara, att man ska vara stark, kan själv men även sådana människor behöver tröst.  

Starka människor som har stark integritet.”  

(Informant 8) 

 

Ambulanspersonalen kunde uppleva att patienter med demensdiagnos var rädda och trodde att 

ambulanspersonalen ville dem illa. Vid sådan situation talade ambulanspersonalen i 

intervjuerna om att det handlade om att anpassa sig till den rådande situationen och försöka 

utstråla lugn för att förmedla tröst, visa välvilja och hjälpsamhet. 

 

”Man tar av dom larmet och dom tycker att man själ från dem, de förstår inte på samma vis. 

Det kan vara komplicerat.” (Informant 8) 
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Patienter kunde i kontakt med ambulanssjukvård vara agiterade, medvetslösa eller påverkade 

av alkohol eller narkotika och då ansågs det svårt att nå och ge tröst, ambulanspersonalen 

talade då om att de upplevde det som att patienten hade ”stängt av”.  

 

”En del är så sjuka så de är inte mottagliga, är de medvetslösa är det svårt att få dem att 

hamna rätt i KASAM. (Informant 5) 

 

”Om patienten är väldigt upprörd och man tänker på alla tillstånd de kan vara i, men man 

kan ju förmedla tröst ändå och nå fram, det tycker jag allt.” 

 (Informant 3) 

 

Ambulanspersonalens möjlighet att trösta patient eller anhörig kunde vara begränsad till 

resurser och ibland upplevdes resurserna för att kunna trösta som otillräckliga. Att vara 

otillräckligt med personal identifierades i studien som en resursbrist, liksom att inte ha 

tillräckligt med tid. Vid de tillfällena, som ansåg extraordinära eller där behov förelåg, hade 

ambulanspersonalen möjligheten att ta hjälp av kommunens stöd för krishantering, så kallad 

POSOM-grupp eller sjukhuspräst. Det sågs som en möjlighet för att kunna anpassa till 

behovet av tröst när inte ambulanspersonalens resurs eller tid inte räckte till.  

  

”Man måste känna av ganska fort om de behöver något mer stöd som inte vi kan erbjuda,  

som inte vi kan ge dem, ringa ut professionell hjälp eller sådana här saker, det är också 

sådant man får känna av.” (Informant 8) 

 

Att anpassa tröst kunde handla om att ambulanspersonal inte hade tidsmässiga 

förutsättningarna. Det var viktigt att anpassa sig till den rådande situationen och inte spegla 

sin stress ur ett tröstande perspektiv. Det kunde handla om extraordinära tillfällen som vid 

hjärtstoppssituationer där ambulanspersonalen inte haft möjlighet att fokusera på ett första 

krisstöd till anhöriga.  

 

”…eftersom vi bara var två var vi lite fattigt med personal.”  

(Informant 7) 
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”Man får inte visa att man är stressad och vill därifrån.”  

(Informant 4) 

 

Återkommande nämndes av ambulanspersonalen hur energitömmande tröstande situationer 

kunde vara, speciellt i extraordinära situationer. 

 

”Det är svårt, som tur är bemöter man inte det vid varje arbetspass, för det kräver energi. Är 

det någonting man blir energitom på är det den här tröstande situationen, så man måste på 

något vis begränsa sig.” (Informant 7) 

 

Ett sätt att anpassa och förmedla tröst var att ambulanspersonal hjälpte patient eller anhörig 

med praktiska åtgärder innan avtransport. Det kunde vara att ordna det praktiskt i hemmet 

med familj, barn eller husdjur. Att minimera sådant som annars kunde uppröra patient eller 

anhörig eller skapa känslor av sorg, oro eller ångest. Den sortens tröst uppfattades lindrande 

på så vis att patient eller anhörig kunde fokusera på sig själv och sin situation, istället för att 

vara orolig över ansvaret för hem, barn, familj och husdjur.  

 

”Det kan vara andra orsaker än sig själva som de är oroliga för, barn som blir kvar hemma, 

husdjur. Att man ser till att ordna för dem som blir kvar, att man försöker göra det bra för 

dem också, att man talar om för dem att detta kommer att ordna sig, att någon kommer och 

tittar till barnen eller djuren eller vad det är för någonting, man ordnar runt omkring.” 

(Informant 2) 

 

Att visa tröst genom praktiska åtgärder kunde också vara att ge något att dricka, lägga på en 

filt, ge det lilla barnet en napp eller ge det större barnet en nallebjörn. Det var även ett sätt att 

anpassa tröst till patient eller anhörig på ett mer handgripligt sätt. Ambulanspersonalen kunde 

anpassa tröst till anhöriga genom att göra de delaktiga i vårdandet genom att anpassa vissa 

praktiska åtgärder så att anhöriga, om de ville, kunde hjälpa till och utföra en del för att få 

tröst. Det kunde handla om att anhörig fick öppna dörrar, bära utrustning eller patientens 

tillhörigheter. I dessa lägen är det viktigt att anhörig i så fall tar det initiativet själv, men om 

det görs så ska det få låtas göras. 
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5.1.2 Erfarenhet 

Det beskrevs att erfarenheten hade betydelse i tröstande situationer. Det handlade dels om 

erfarenhet i yrket men även livserfarenhet som kunde underlätta för ambulanspersonalen att 

trösta. Ambulanspersonalen menade att de ofta upplevde att det inte var situationen i sig som 

avgjorde om man behövde tröst utan patientens eller anhörigas sinnesstämning.  

 

”Man har ingen mall att gå efter utan det är mycket på känn och erfarenhet och det är alltid 

svårast i början, det första svåra sjukdomsfallen och dödsfallen, då har man ingen rutin och 

erfarenhet, vad säger man när man pratar med någon? Vad får man säga”  

(Informant 8) 

 

Ambulanspersonalen menade att det finns individuella olikheter i hur att trösta. Det spelade 

stor roll hur ambulanspersonalen var som person och vilken anknytning till ens empatiska 

förmåga de besatt.  

 

”… jag vill absolut att patienten har det bra under den tid som vi träffas och inte behöver 

känna sig rädd för kanske undersökningar, smärta och allt det här. Jag vill nog gärna typ 

pyssla om dem lite extra.”  

(Informant 2) 

 

”Ibland kunna ställa på dem lite, inte bara jamsa med, ibland måste man bli lite bestämd 

också, nu gör vi så här, ta kommandot lite, lyssna, se och känna av.”  

(Informant 6) 

 

Det var lättast att utgå från sig själv, med frågeställningen; ”hur skulle jag själv vilja ha det?”, 

för att veta om det som gjordes för att trösta var på rätt väg.  

 

”…att man tänker utifrån sig själv litegrann, omedvetet gör jag nog det. Det är också kanske 

det att man är olika…” (Informant 8) 

 

Att vara flexibel menade ambulanspersonalen underlättade i mötet med patienter och anhöriga 

och även i att kunna förmedla tröst. 
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”Är ju från fall till fall, ingen standard, vi är medmänniskor. Så enkelt är det.”  

(Informant 6) 

 

Att använda sig av sin intuition för att trösta patient eller anhörig beskrevs av 

ambulanspersonalen som underlättande. Intuitionen eller magkänslan kunde visa dem rätt väg 

att gå för att förmedla tröst.  

 

”…att vara på ett visst vis, det är väl en fingertoppskänsla att försöka nå fram.”  

(Informant 3) 

 

”Finna en väg efter vad som passar den personen. Ha lite feeling för vilken man har framför 

sig.” (Informant 3) 

 

Trots ambulanspersonalens erfarenhet och intuition så beskrevs en komplexitet som uppstod i 

tröstande situationer. Under intervjuerna om tröst framgick att tröst enligt ambulanspersonal 

var ett svårt ämne.  

 

”Det kan kännas svårt att hjälpa dem. Man kan inte ge dem en spruta som gör att de får 

mindre ont utan det här är något de ska ta sig igenom. Man kan ju underlätta eller avlasta 

lite. Man är så van att man kan ge någonting så blir det bättre eller man kan göra något för 

att underlätta som man ser ger effekt fort. När det är akutsjukvård så är man ju lite ivrig, det 

ska hända nu.” (Informant 8) 

 

”Det är en del i helheten, är egentligen inget man kan ta på, är någonting, ja menar det här 

vanliga som man gör, parametrar, ger läkemedel det är ju konkreta saker, men vi har ju 

också andra uppgifter i yrket som är speciellt för sjuksköterskeyrket faktiskt.”  

(Informant 3) 

 

Att trösta barn var en svårighet ansåg ambulanspersonalen, dels för att det var en utmaning att 

nå fram till barnet med rätt språk och handlingar som barnet skulle förstå betydelsefulla för 

dem. Svåra situationer att ge tröst i var när barn farit illa och att stötta anhöriga. 
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”Barn är ju alltid en speciell tröst, kanske inte kan uttrycka sig.” 

 (Informant 2) 

  

5.2 Att vara närvarande 

Vid analysen identifierades ambulanspersonalens upplevelse av tröst som att vara närvarande. 

Det var något som ambulanspersonalen ansåg som viktigt. Att vara närvarande handlade om 

allt från att samtala, där även tystnaden kunde tala sitt tydliga språk, till beröring; 

kroppskontakt och kroppsspråk samt närvara i känslor som sorg och gråt. Att samtala med 

patient och anhörig ansågs tröstande genom bekräftelse liksom försiktig beröring. Beröring 

var också ett sätt att dels få kontakt med patient eller anhörig, det var dock väldigt viktigt att 

känna av om beröring accepterades. Ambulanspersonalen upplevde att patient eller anhörig 

som tröstades kunde uppleva det befriande att med ord få det bekräftat att tillåtas gråta och 

visa känslor.  

 
5.2.1 Bekräftelse 

Samtal mellan ambulanspersonal och patient eller anhörig togs upp som en viktig del i att 

trösta. Det var ett sätt att bekräfta individen där ambulanspersonal annars kunde uppleva att de 

går in och styr och ta över helt och hållet för att vårda, hjälpa och trösta. Tröst genom samtal 

kunde förmedlas genom att ambulanspersonalen talade långsamt och lugnt. Att använda sig av 

ögonkontakt och låta patient eller anhörig komma till tals var ett sätt att visa och bekräfta att 

de var viktiga här och nu. 

 

”Går man lugnt in och pratar med normal röst,  

kanske sänker rösten ännu mer och pratar långsamt sänker du pulsen”  

(Informant 8) 

 

”Sedan kan vi sitta med anhöriga och prata om livet i övrigt,  

inte bara det där smärtsamma som är just nu…  

…kan sitta över en kopp kaffe kanske, prata lite om ditten och datten,  

om hur livet varit med maken eller makan.” (Informant 6) 
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I samband med samtal kom även tystnad att nämnas som en viktig del av samtalet, att låta det 

få vara tyst. Tystnad var ett kommunikationssätt där inga ord längre kunde förmedla tröst, det 

gav utrymme till eftertanke hos patient eller anhörig som kunde anses tröstande.  

 

”Man behöver inte prata så mycket heller alla gånger.”  

(Informant 3) 

 

”Det kan räcka med att den får prata och jag lyssnar.”  

(Informant 7) 

 

Vid språkförbistringar kunde samtal lösas genom kroppsspråk, även om samma språk inte 

talades. Ambulanspersonalen upplevde att det via kroppsspråk gick att förmedla välvilja och 

hjälpsamhet, som kunde leda till tröst. 

 

”…då kan man med blicken och kroppsspråket visa, de förstår även om man inte förstår 

språket så kan man ändå förstå att man vill väl, man ser glad ut, de ser att man försöker 

hjälpa till. Kroppsspråket säger jätte mycket.” (Informant 8) 

 

Ambulanspersonalen talade om att bekräfta patient eller anhörig genom kroppskontakt och 

beröring i samband med att trösta. Det nämndes olika sätt som att lägga handen på eller emot, 

att kramas, att med handen stryka över, att hålla handen eller hålla om. 

 

”Det kan ju vara minst lika smärtlindrande som Morfin. Att hålla handen, bara vara nära, det 

lugnar ju jättemycket.” (Informant 6) 

 

”Man kan närma sig med en hand, på en skuldra eller axel.”  

(Informant 7) 

 

Ambulanspersonal tog i samband med beröring upp vikten av att först läsa av situation och 

patient eller anhörig då inte alla vill bli berörda eller uppskattar kroppskontakt av något slag. 

Om beröring eller kroppskontakt gavs mot patient eller anhörigs vilja ansågs det göra större 
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skada än nytta.  

 

”Det får man läsa av, om det är en människa som vill ha en kram eller om det är en människa 

som håller sig på avstånd, för det ser man ju.” 

 (Informant 4) 

 

”Det är ju inte alltid alla vill ha kroppskontakt heller, så är det ju men man kan ju bara lugnt 

lägga en hand på och visa att man finns där.”  

(Informant 3) 

 

Att visa känslor kunde lindra lidande och skapa tröst. Gråt var en känsla som 

ambulanspersonalen talade om och de ansåg att det kunde vara lindrande att gråta och 

tröstande att få tillåtelse att gråta. Ambulanspersonalen upplevde att det var befriande att ge 

tillåtelse till gråt och en del patienter och anhöriga behövde tillåtelse för att kunna brista ut i 

gråt.  

 

”…gråt du, gråt lindrar också.”  

(Informant 2) 

 

”Vill de gråta, får de gärna gråta för mig, inga problem för mig.” 

 (Informant 6) 

 

Ambulanspersonalen talade om att i mycket svåra händelser är det även tillåtet för 

ambulanspersonalen själva att tillsammans med patient eller anhörig gråta. 

 

”…samtidigt handlar det om att man inte kan bryta ut i självkontrollerad reaktion, men 

däremot anser jag inte att det är fel att gråta tillsammans med de drabbade, det är 

ofrånkomligt ibland när det händer tragiska händelser och man har svårt att få ihop att något 

sådant kan ske.” (Informant 7) 

 

5.2.2 Tillit 

En viktig del i det första mötet upplevdes vara att skapa förtroende mellan ambulanspersonal 
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och patient eller anhörig. För att skapa tillit till sjukvården underlättade en lugn och trygg 

atmosfär. En lugn omgivning och ett lugnt bemötande kunde enligt ambulanspersonal inge 

tröst. Det beskrevs hur de förmedlade tröst genom att skapa ett inre lugn hos patient eller 

anhörig som upplevde situationen skrämmande och otrygg. Det behövde inte alltid vara akut, 

ur ett medicinskt synsätt, men genom att ha ett lugnt handhavande skapades ett inre lugn hos 

patient eller anhörig som lindrade lidande och gav tröst. Det kunde också vara 

sjukdomstillståndet i sig, där tröstande förhållningssätt tillsammans med medicinsk 

behandling kunde göra skillnad.  

 

”Just larmet i sig behöver ju inte vara jätteakut, men det kanske är upplevelsen, kanske inte 

är i kontakt med sjukvård så ofta, och då kan det ju vara jobbigt och då får man gå efter det 

så att säga” (Informant 3) 

 

”…vi har våra KOL-patienter och de upplever en extrem ångest i sin situation när de inte får 

luft och då hamnar de också i det här att ge en form av tröst, att inge ett lugn, att inte stressa 

patienten ytterligare.” (Informant 7) 

 

Tillit handlade också om att patient eller anhörig som tröstades skulle upplevas trygga och 

vara i trygghet. Inga ytterligare yttre faktorer skulle finnas som gjorde att de kände sig 

otrygga. Det var även viktigt med ett förhållningssätt som skapade trygghet. Att vara arrogant, 

otrevlig eller känslokall ansågs mycket ogynnsamt och försvårande i den tröstande situationen 

för att skapa trygghet.  

 

”…lägga om med varma filtar så de känner sig trygga, försöka skapa trygghet.”  

(Informant 8) 

 

”Man finner väl en väg att ge tröst, även om det är mycket runt omkring så kan man ändå 

skapa ett litet intimt rum oavsett vart man befinner sig, om det är ute på olycksplats eller inne 

i ambulansen.”  (Informant 3) 

 

5.3 Att vara tydlig 
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5.3.1 Kommunikation  

Kommunikation ansågs som en viktig del av all ambulanspersonalen. Att kommunicera tröst 

kunde göras genom att informera och förklara. Att informera om vad som skulle göras för att 

förbereda patienten om kommande handling för att patienten skulle förbli lugn och medgörlig. 

Informationen skulle ske på ett lugnt och sakligt sätt och vara kunskapsbaserad och 

individanpassad. 

 

”Information är viktigt om vad som ska komma sedan, nu när du har råkat ut för det här…” 

(Informant 7) 

  

”Mitt sätt att ge tröst är mycket med kunskap och information.” 

 (Informant 5) 

 

Att förklara vad man gjorde och varför, upplevdes skapa tröst. Genom att ambulanspersonalen 

förklarade kommande handling eller åtgärd och förklarade varför handlingar utförs på ett visst 

sätt, minimerades patienten eller anhörigas anledning till oro och istället skapades tillit till 

ambulanspersonal från patient eller anhörig som då kunde uppleva trygghet.   

 

”Framför allt trygghet i ambulansen och att man ska veta vad som komma skall…” 

(Informant 2) 

 

”Att förklara det vi tar förgivet, vi har kunskap och vet hur det ska gå till det som ska ske 

härnäst på sjukhus och så vidare och man kan ju inge tröst och ett lugn i att förklara att när 

du kommer hit så kommer det och det att ske, och det är ju också en tröst.” 

 (Informant 3) 

 

Att hålla sig till fakta ansågs gynnsamt, likaså att förklara vad t.ex. smärta kan bero på. När 

personalen beskrev patientens befintliga sjukdomstillstånd och visade sina kunskaper inom 

symptom och behandling gav det patienten tröst och verkade lugnande. Genom att 

ambulanspersonalen förklarade händelseförlopp och orsaker för patient eller anhörig blev 

processer begripliga och detta var extra viktigt för att skapa tröst som motverkar ångest och 

oro.  
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”Förklara varför de har ont, det kan väl också ge lite tröst tänker jag,  

om dom är rädda och så.” (Informant 1) 

 

”Jag jobbar generellt så, det är fakta, att förklara vad som händer och  

varför vi gör saker och det upplever jag brukar fungera” (Informant 5) 

 

5.3.2 Förhållningssätt 

En viktig utgångspunkt när man förklarade och informerade var att vara uppriktig och ärlig 

mot patienten. Att ljuga eller undanhålla sanningen ansågs inte vara tröstande eller till gagn 

för varken patient eller anhörig. 

 

”Att vara ärlig och förklara hur situationen ligger till, även ta upp förutsättningarna, dels för 

att neutralisera förhoppningarna kan man säga, att hoppet är ju det sista som överger men 

samtidigt kan jag i min profession se att förutsättningarna inte är så goda, att man på något 

vis förbereder att det kanske inte kommer att gå så väl ut det här. Då är det ju återigen att 

vara ärlig, utan att sänka hoppet fullkomligt.” (Informant 7) 

 

När personalen upplevde sig ha kunskapsbrist eller otillräckliga fakta om behandling ansågs 

det bättre att vara ärlig, det var viktigt för att skapa förtroende för ambulanspersonal och 

sjukvård. Ärlighet ansågs vara bra för inte förvärra situationen för patienten i ett senare skede.  

 

”Det är ju bättre än att man hittar på någonting och de kommer dit och det visar sig att det är 

något helt annat, då har man ju inte bättrat på något direkt.”  

(Informant 5) 

 

”Du kan tyvärr säga något till ett barn som de får bära på hela livet, sanningen kommer 

ikapp, varför sa hon eller han på det sättet när det inte var så. Man får aldrig lura någon.” 

(Informant 7) 

 

Ambulanspersonalen talade om upplevelsen att det krävs mod för att trösta. I krävande 

situationer upplevdes att ambulanspersonalen vågade gå in och ta initiativ.  
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”…det är viktigt att man ska ha ett mod att våga bemöta, det är nog det, den egenskapen 

måste man försöka att skapa.” (Informant 7) 

 

”Man ska våga stanna upp och se den här personen och lyssna på den, finnas där. 

Jag tror att det är viktigt att försöka känna av, se och bemöta den här personen man vill ge 

tröst, så att det blir så bra för den, inte tänka på sig själv, utan att det är för den personens 

skull man gör det och även att man törst finnas där för det kan ju vara lite läskigt ibland. Det 

är lite läskigt med människor som är ledsna”. (Informant 8) 

 

Rädsla var också något som nämndes i samband med att ha mod för att våga trösta. 

 

”…man försöker ta bort framför allt rädslan över att gå in i den här situationen…” 

(Informant 7) 

 

”… inte ha någon rädsla över att bemöta människor som är i krissituationer,  
det måste man våga göra i det här yrket.  

(Informant 7) 

 

6.0 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Kvalitativ studiemetod valdes för att det passade syftet bäst genom att kvalitativa studier utgår 

från ett holistiskt synsätt där forskaren strävar efter att förstå helheten och att verkligheten kan 

uppfattas på olika sätt. Vid forskning med kvalitativa metoder bidrar forskaren själv till att 

material/data skapas och uppkommer under studiens gång (Forsberg & Wengström, 2016; 

Polit & Beck, 2016). Den kvalitativa metoden var lämplig för studien genom att beskriva 

ambulanspersonalens uppfattning om och syn på tröst, ett område där tidigare forskning 

saknades (Ahrne & Svensson, 2011; Malterud, 2014).  

 

Intervjuer genomfördes på två ambulansstationer för att ge bred kunskap/material till studien 

och för att minska risken att endast en ambulansstations kultur blev representerad. För att 
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underlätta att få ambulanspersonal till studien intervjuades ambulanspersonal under arbetstid 

och på ambulansstation. Trots försök att skapa lugn intervjumiljö var valmöjligheten på rum 

begränsad till verksamhetens lokaler och därmed svårt att påverka. Det fanns en risk att 

ambulanspersonalen fick larm under intervjuerna vilket kan ha stressat ambulanspersonal 

under intervjutillfället och medfört ogenomtänkta och sparsamma svar.  

 

Risker med att ambulanspersonal blev intervjuad och ingick i studien kunde orsaka obehag i 

form av att de upplevde sig tvingade att delta, det minimerades genom att avdelnings- och 

verksamhetschef samt ambulanspersonal skrev under ett samtyckesformulär för studien, där 

de godkände sitt deltagande och fick information om att studien var helt frivillig och 

deltagandet kunde avbryta när som helst, utan att uppge orsak.  

 

I studien valdes att göra intervjuer med en intervjuare och en ambulanspersonal åt gången. 

Det var för att minska risk för obalans i makt som kunde ha uppstått om två intervjuare fanns 

med vid ett och samma intervjutillfälle. Genom att intervjua fyra ambulanspersonal var kunde 

intervjuerna ske parallellt med varandra. 

 

Under intervju uppmärksammades att förförståelse fanns. För att inte påverka materialet 

använde intervjuarna ett öppet sinne och försök att hålla förförståelse åt sidan. Genom att 

studien använde sig av en utarbetad intervjuguide samt genomförde provintervjuer fick 

intervjuarna träning och manus att hålla sig till för att samma frågor ställdes. Intervjuer har 

annars nackdelen att ta lång tid då intervjuaren behöver träning i intervjuteknik samt att det 

kan bli långa intervjuer (Polit & Beck, 2016).  

 

Idag arbetar det ambulanspersonal med olika utbildningsnivåer inom ambulanssjukvård. 

Därför blev urvalet all ambulanspersonal oavsett utbildning för att ge trovärdig uppfattning 

om upplevelsen av att ge tröst i dagens verklighet i ambulansen. Målet var att inhämta bred 

data med olika kunskaper och erfarenheter. 

 

Ambulanspersonalen blev tillfrågade på intervjudagen och fick kort betänketid om 

deltagande. Det kan ha överrumplat ambulanspersonal och därför lades vikt lades på att 

informera om frivillighet genom att ambulanspersonal blev informerade skriftligt innan 
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intervjudag och muntligt på intervjudagen om att studien var frivillig och att de inte behövde 

ha speciell orsak till att avstå. Ambulanspersonal undvek att använda fritid till intervjuer utan 

föredrog att ta det på ledig arbetstid. Att boka intervju under arbetstid hade varit omöjligt 

utifrån ambulanssjukvårdens verksamhet, därför valdes en dag med förhoppning om att det 

skulle finnas tid och ambulanspersonal som kunde ställa upp på intervju. 

 

För att underlätta att få ambulanspersonal till studien valdes en dag med förhoppning om att 

ambulanspersonal kunde delta, det begränsade dock valmöjligheten till en bredare spridning i 

ambulanspersonalens ålder som senare visade sig bli ett snävt utfall. 

 

Urvalsmetoden var bekvämlighetsurval som tillämpas då forskaren behöver deltagare som 

antingen kommer från en specifik organisation eller delar samma erfarenhet (Polit & Beck, 

2016). Studien önskade deltagare från ambulanssjukvården och som delade samma erfarenhet, 

tröst. Bekvämlighetsurval är oftast effektivt, ekonomiskt och enkelt (Polit & Beck, 2016).  

Genom bekvämlighetsurval valdes två ambulansstationer i Mellansverige som utgick från den 

geografiska närheten på grund av utsatt tid för kurs. Polit & Beck (2016) beskriver 

överförbarhet som att resultatet ska kunna stämma in på en annan grupp. Enligt Elo & Kyngäs 

(2008) samt Graneheim & Lundman (2004) är överförbarhet lättare att bedöma om kontext, 

urval, deltagare, datainsamling och analysprocess finns tydligt beskriven. Studien har 

beskrivning av kontext, urval, undersökningsgrupp och analys. Läsaren avgör om studien är 

generaliserbar och kan överföras till andra vårdsammanhang utifrån studiens resultat 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Transkribering anses vara ett utmärkt sätt att läsa in sig på det studerade materialet (Riessman, 

1993). Dock valdes transkriberingen att göras av erfaren medicinsk vårdadministratör för att 

inte för mycket tid skulle läggas på transkribering.  

 

Tematisk analys användes i studien och enligt Braun & Clarke (2006) är fördelen att 

analysmetoden är flexibel, relativt lätt att lära sig samt en snabb metod att använda sig utav. 

Analysmetoden har också fördelen att vara lättanvänd för forskare med liten eller ingen 

erfarenhet av kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006). Pålitligheten i studien förstärks av 

att författarna analyserat fyra intervjuer tillsammans för att skapa en samsyn på analysen. För 
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att skapa ett övergripande, större tema ur huvudteman hade ytterligare tid för analyserande 

krävts.  

 

Alternativa metoder för att besvara syfte skulle kunna vara fokusgrupp/gruppintervju och 

enkätundersökning. Med de alternativa metoderna finns en risk att inte nå på djupet. 

Fokusgrupper eller gruppintervjuer kunde ha hämmat ambulanspersonal att inte våga tala om 

ämnet och inte svara individuellt utan påverkan av övrig ambulanspersonals medverkan 

och/eller svar. Att ordna fokusgrupp eller gruppintervju under arbetstid hade varit en svårighet 

med tanke på risk för larm som kunde stört gruppen. Att be ambulanspersonal komma på sin 

fritid kunde ha medfört att ingen deltagit i studien. Enkätundersökning hade inte kunnat 

besvaras med öppna frågor och ingen möjlighet till följdfrågor för att kunna nå på djupet. Vid 

ett sparsamt forskat område passade enskilda intervjuer bäst för att kunna nå på djupet.  

 

Med tillförlitliga uppgifter ökar trovärdigheten (Polit & Beck, 2016). För bedömning av 

tillförlitlighet krävs noggrann beskrivning (Lincoln & Guba, 2013). Studien har noggrann 

beskrivning av begrepp, använd metod, urval, deltagare, datainsamlingsmetod, analys, 

tolkning av resultat och slutsats som underlättar läsarens bedömning av tillförlitlighet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat beskriver ambulanspersonalens upplevelse av tröst inom 

ambulanssjukvården och presenterar tre teman där upplevelse av tröst förmedlas av 

ambulanspersonalen genom tre egenskaper i form av att vara lyhörd, att vara närvarande och 

att vara tydlig.  

 

Tröst associeras med lindring av lidande enligt Norberg, Bergsten och Lundman (2001). 

Genom att vara lyhörd för patient eller anhörig anpassas tröst och lindrar lidande. Tröst är att 

lindra lidande (Roxberg, 2005; Roxberg et al., 2008). Det kan handla om att vara lyhörd inför 

patientens sjukdomslidande så som trötthet, illamående och/eller smärta och lindra lidande 

genom bekräftelse eller handgriplig åtgärd som att ge smärtstillande läkemedel. Detta 

stämmer även överens med uppgifter i studien av Alfredson, Wiren och Lutzen (1995) där 

äldre människors upplevelser av tröst är någon som berör och delar lidandet. Katie Eriksson 
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(2015) beskriver i sitt begrepp livslidandet att genom lidandet kan människan få positiva 

egenskaper som upplevt stöd från andra.  

 

Under intervjuerna framkom att ambulanspersonalen upplevde att tröst kan anpassas för att 

dämpa oro och ångest hos patient eller anhörig när en sinnesstämning så kräver. Påståendet 

kan styrkas med vad Rehnsfeldt och Eriksson (2004) skriver om, att patienten får sitt lidande 

lindrat genom att mötas av kärlek och respekt. På så vis minskas individens lidande. 

Sjukvården är idag inriktad på sjukdomsdiagnoser och teknologi där den lidande människan 

inte står i fokus. Eriksson (2015) vill återvända till det hon kallar det naturliga vårdandet. Det 

innebär att se lidande i ett helhetsperspektiv, där hela människans livssituation involveras, och 

inte bara i relation till sjukdom. 

 

Det är viktigt att anpassa tröst så att patient eller anhörig förstår. Ett litet barn behöver till 

exempel inte överösas med fakta, utan behöver information av ett annat slag. Efter analys av 

studien framkom exempel som förberedelse på kommande procedurer eller avledning av 

mindre fysisk skada som sätt att förmedla tröst.  

 

Något som framkom under intervjun var att ambulanspersonalen upplevde att de i vissa 

tröstande situationer inte hade de tidsmässiga förutsättningarna och att de ändå fick försöka att 

dölja den inre stress och press som de upplevde. Vilket även Roxberg (2005) beskriver i sina 

studier där vårdare intervjuades om vad tröst var.  Där framkommer att tidsbrist och 

upplevelse av stress var en orsak till att inte kunna trösta (Roxberg, 2005). Med utgångspunkt 

från denna samt Roxbergs (2005) studie anser vi att tröst är något som man får och bör ta sig 

tid till.  

 

Att vara närvarande i situationerna när man tröstar är viktigt. Roxberg (2005) skriver i hennes 

studie att vårdarna som intervjuades uttryckt att ett måste för att trösta är att vara här och nu 

för den lidande. Närvaron visas i det aktiva samtalet där det är viktigt att både prata och 

lyssna aktivt men även att låta det få vara tyst. Samtal med patient eller anhörig ska ske 

långsamt och lugnt. Det stämmer överens med vad Ahl et al. (2005) beskriver, om hur ett 

ödmjukt sätt anses som god prehospital omvårdnad och innefattar att lyssna på patienter och 

fokusera på vad som verkligen sägs. Patient eller anhörig kan uppleva emotionell, andlig eller 
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existentiell smärta som ger uttryck genom ångest, smärta och oro. Att vara närvarande i 

patient eller anhörigs situation och förmedla tröst kan lindra lidandet. 

 

Det är även viktigt att försöka identifiera om det finns ytterligare behov av tröst och stöd än 

vad ambulanssjukvården kan erbjuda. Holmberg & Fagerberg (2010) menar att 

ambulanspersonalens ambition bör vara att bekräfta och försöka att förstå patienten. En 

byggsten för god omvårdnad inom ambulanssjukvård är att samarbeta med andra enheter 

inom sjukvården. Då erhåller patienten så bra vård som möjligt efter sina behov. Det är 

gynnsamt för både ambulanspersonal men också för patient eller anhörig att försöka minimera 

andra orosmoment hos patient än vad som är det primära. Genom bättre tröst kan samhället 

göra ekonomisk vinning och spara resurser på till exempel krisreaktionsarbete. 

 

Att främja en trygg miljö och skapa lugn i tröstande situationer är bra. På så vis minimeras 

risk för ytterligare anledning till oro. Oro kan leda till att patienten blir stressad och mår sämre 

psykiskt vilket också kan påverka patienten fysiskt som medför ett lidande för patienten. Det 

kan jämföras med andra studier inom cancersjukvård där personal agerar lugnt och därmed 

skapar en trygg miljö som minskar lidande (Neves Arruda, Larson, & Meleis, 1992). 

 

Där patient eller anhörig står utan vetskap om situation eller händelse kan lidandet lindras 

genom att tröst ges av att ambulanspersonal är tydlig. Det finns olika åtgärder för att trösta 

genom att vara tydlig. Ambulanspersonal ska informera och förklara vad de gör under 

vårdsituationen. I studier beskrivs hur viktigt det är att informera om vad man gör under 

vårdtillfället men också om kommande händelser och procedurer under ambulanstransporten 

samt vid avlämning på akuten (Elmqvist et al., 2008; Holmberg & Fagerberg, 2010).  

Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2008) hävdar att det underlättar för patienten att återgå till 

ett normalt liv efter trauma om ambulanspersonal kombinerat medicinsk vård med att vara 

tydlig och förklara för patienten. Ett sådant bemötande till patienter och anhöriga kan lindra 

lidande. Detta bidrar även till ekonomisk vinning för samhället. 

 

Det finns olikheter i ambulanssjukvården knutet till ambulanspersonalens personlighet. En del 

använder beröring till patient eller anhörig och tycker att det är ett bra sätt att förmedla tröst. 

Att beröra kan, om det tillåts, fungera bra genom att verka lugnande och inge tröst. Andra vill 
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förmedla tröst genom faktabaserad information. Liknande mönster kan ses i studien av 

Bottorff, Gogag och Engelberg-Lotzkar (1995) där information som tröststrategi gav minskad 

ångest hos patienter. Hur ambulanspersonal uppträder är viktigt och en del i hur de tröstar. 

Ambulanspersonal ska visa sig lugna i de mest stressade situationerna. Med bakgrund mot 

Sundström och Dahlbergs studie (2012) som beskriver hur omvårdnad i ambulanssjukvård 

kräver att ambulanspersonal ska vara alert, beredd och vara öppna och flexibla i mötet med 

patienter. 

 

7.0 Slutsats 

Studien visar att ambulanspersonal upplever att tröst i ambulanssjukvården är en komplex 

situation. I studien framkommer att tröst förmedlas genom egenskaper som att vara lyhörd, 

närvarande och tydlig. I tröstande situationer är egenskaperna svåra att utöva då de ska 

anpassas till olika patientkategorier och olika sjukdomsbilder som ambulanspersonal möter i 

sitt arbete. Egenskaperna ska även passa in i ambulanssjukvårdens arbetsplats som kan variera 

sätt till i olika miljöer, tidpunkter och omständigheter. 

 

Tröst är ett komplext ämne som har ett stort värde, en betydelse och ett symboliskt värde 

genom att kunna lindra lidande. Lidande kan vara en händelse med stark negativ mening eller 

ett hot mot patient eller anhörig som genom tröst kan bota eller vara en lösning. 

Tröst handlar inte endast om kunskap utan är också medmänskliga värden. Genom förmedling 

av tröst i form av omtänksamhet och respekt kan patient eller anhörigs lidande lösas.  

 

8.0 Klinisk implikation 

Tröst borde få större roll i vidareutbildningen till ambulanssjuksköterska. Då det i studien 

nämns av ambulanspersonalen att erfarenhet är av stor betydelse för tröstande situationer och 

en nyexaminerad ambulanssjuksköterska utan erfarenhet behöver kunskap och verktyg inom 

området tröst. I vidareutbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård saknas idag ett större fokus på bemötande, medmänsklighet, tröst och 

tröststrategier. Vilket idag borde vara en självklar del i utbildningen utifrån vilken vinst det är 

för patient, anhörig och samhället i stort. Utbildning i vad tröststrategier är och hur de skulle 

kunna komma till nytta inom ambulanssjukvården är ett led i att förbättra vården för patient 
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och anhörig. Genom att lyfta kunskap om tröst i utbildningen samt fördjupad kunskap om 

tröststrategier kan framtida ambulanssjuksköterskor få verktyg med sig in i arbetslivet för att 

bättre kunna hantera tröstande situationer och ge patient och anhörig lindring i lidande som i 

sin tur kan leda till samhällsekonomisk vinning.  

 

Hur tröst förmedlas beror till stor del på vårdutförarens empatiska förmåga och 

medmänsklighet och att varje situation är unik, vilket gör det svårt att utforma rutiner för hur 

ambulanspersonal ska agera i olika lägen. Genom att beskriva tröst och göra 

ambulanspersonal medveten om vad tröst är samt hur tröst kan förmedlas till patient och 

anhörig, ökar patient och anhörigs tillfredsställelse. Resultatet i studien kan bidra till 

förbättringsarbete inom ambulanssjukvård. Förslag om att hålla ämnet tröst aktuellt hos 

ambulanspersonal kan vara att skapa diskussion och väcka tankar på arbetsplatser om till 

exempel hur ambulanspersonalens empatiska förmåga kan göra skillnad för patient och 

anhörig. Det är något som saknas inom ambulanssjukvården idag.  
 

8.1 Implikation till fortsatt forskning 

Mer forskning om tröst inom prehospital omvårdnad behövs för att förtydliga det komplexa 

området tröst och lyfta en fördjupad kunskap kring tröst som prehospital omvårdnadsåtgärd. 

Förslag på forskning i området tröst inom prehospital omvårdnad kan göras genom att 

använda sig av ett större urval deltagare, så som olika ambulanspersonalkategorier och med 

ett större fokus med forskning på ambulanssjuksköterskor. Med den forskningen öppnas 

möjligheter till jämförelse i skillnader och likheter i till exempel upplevelsen av tröst. Förslag 

läggs också på att forska på andra platser både i Sverige och utomlands, där fokus kan ligga 

på om trösten har olika betydelse och hur tröst förmedlas i olika kontext för att i ett växande 

samhälle kunna tillgodose tröst till alla människor oavsett bakgrund för att minska lidande. 

Intressant vore också att fånga patienternas upplevelse. Forskning på området tröst kan 

genomföras med andra metoder utifrån både kvalitativ som kvantitativ forskning. Exempel på 

andra metoder är enkätundersökning, fokusgruppintervjuer, och observationsstudier.  
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Bilaga 1. Intervjuguide. 
  
Under intervju kommer nedan stående frågor i att ställas utifrån semistrukturerad 

intervjuteknik.  

 
Frågor. 
 

Vad är tröst för dig? 

I vilken situation tänker du på tröst? 

Berätta om en arbetsrelaterad situation när du har gett tröst/tröstat. 

Vad för praktiska/konkreta åtgärder gjorde du i situationen när du tröstade? 

Är tröst viktigt för dig i ditt yrke? Om ja - på vilket sätt? 

Berätta hur du gör för att ge tröst/trösta i allmänhet. 

Vad underlättar/försvårar för dig att kunna ge tröst? 

Finns det något mer du vill berätta? 

  

Förtydligande följdfrågor; 

Vad tänkte du då, 

Vad kände du då, 

Hur menar du då, 

Kan du berätta mer, 

Vad hände sedan, 

Vilka var delaktiga i händelsen. 

 

 
 

 


