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Sammanfattning 
 

Att arbeta inom räddningstjänst innebär att man ställs inför många psykiskt och fysiskt 

påfrestande situationer. I de flesta fallen genomförs räddningsinsatser i miljöer med stora 

risker där tiden är essentiell för att kunna rädda liv, egendom och miljö. Detta kan medföra 

mentala påfrestningar såsom stress- och krisreaktioner, vilka kan vara så allvarliga att de leder 

till sjukskrivning. Därför är det av stor vikt att ha färdiga åtgärder för hantering av dessa 

reaktioner för insatspersonal som varit med om svåra påfrestningar.  

Syftet med detta arbete var att förbättra, och skapa goda förutsättningar för, den mentala 

hälsan för personal inom räddningstjänst i Norrbotten. Detta genom att presentera förslag på 

förbättringar och/eller nya rutiner och riktlinjer räddningstjänsterna i Norrbotten kan tillämpa 

efter traumatiska insatser. Intervjuer samt en enkätundersökning genomfördes med de 

räddningstjänster vilka var villiga att delta i studien. Dessa var räddningstjänsterna i Boden, 

Gällivare, Kalix, Kiruna och Luleå.  

Boden och Luleå räddningstjänst var de räddningstjänster vilka hade färdiga handlingsplaner 

tillhanda angående hantering av psykisk ohälsa och stress till följd av insatser. Av samtliga 

deltagande av enkätstudien hade 60,5 procent upplevt symtom av psykisk ohälsa som 

efterföljd av en insats, medan 4,2 procent hade varit tvungen sjukskriva sig på grund av detta.  

De områden som främst kan förbättras, samt de rutiner och riktlinjer som bör tillämpas, är: 

• Handlingsplaner: Alla räddningstjänster bör ha tillgängliga handlingsplaner.  

• Utbildning: I form av att ha utbildade kamratstödjare på varje station, kontinuerlig 

utbildning för de interna resurser som leder de bearbetande samtalen, samt för 

personal som jobbar operativt inom räddningstjänst.  

 

• Alltid genomföra ett mer avslappnat samtal innan debriefing genomförs.  

• Använda sig av externa resurser för ledning av debriefingsamtal. 

• Försöka hålla en gruppstorlek på 8–12 deltagande vid debriefing.  

 

Även fast psykisk ohälsa och stress inte är det första man förknippar med kommunal 

räddningstjänst är det ett mycket viktigt område, både för de arbetandes hälsa, men även för 

framtida insatser. 



Abstract 
 

Working as a firefighter involves facing many psychologically and physically stressful 

situations. Rescue work is often performed in high-risk environments, where time is essential 

for saving lives, property and the environment. This can cause psychological problems such 

as stress and crisis responses, which can be so severe that one must take sick leave. Therefore, 

it is of great importance to have actions ready for managing psychological responses for 

rescue workers who have participated in severe situations.  

The purpose of this thesis was to improve, and create good conditions for, the mental health 

of rescue personnel in Norrbotten. This by presenting potential improvements and/or new 

routines and guidelines rescue services in Norrbotten can apply after traumatic rescue work. 

The fire departments who were willing to participate in the study performed interviews and a 

survey. The departments which participated were Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna and Luleå 

rescue service.  

The rescue services which had ready plans of actions they can apply after traumatic rescue 

work were Boden and Luleå rescue service. Of all participants of the survey, 60.5 percent had 

experienced symptoms of mental illness caused by rescue work and 4.2 percent had been 

forced to write sick because of mental illness and stress. 

The areas which can be improved the most, and routines which should be applied, are: 

• Plans of action: All fire departments should have plans of action to be able to manage 

mental illness caused by rescue work as good as possible.  

• Education: Every station should have educated peer support, continuous education for 

the internal staff who will be leading the processing talk, and education for rescue 

workers about the importance of mental wellness. 

 

• Always perform a relaxed talk before performing debriefing.  

• Use external resources for management of debriefing.  

• While performing debriefing be maximum 8-12 participants.   

Even though mental illness and stress are not the first things you associate with rescue 

service, it is a very important area, both considering the health of the workers and for future 

rescue work. 
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1. Inledning 
I inledningen ges en bakgrund till innehållet av rapporten. Bakgrunden följs därefter av syftet 

med rapporten och vilka avgränsningar som är aktuella för detta projekt. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är det varje kommuns ansvar att bedriva 

räddningstjänst inom kommunen och planera för räddningsinsatser. Kommunen har ansvar för 

att vidta åtgärder som ska hindra skador på människor, miljö och egendom. Utöver detta ska 

kommunen underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter genom information, 

rådgivning och andra sätt. Med andra ord ska det hjälpbehov som är påkallat till följd av 

olyckor stå i fokus där utgångspunkten är att skydda och rädda, vilket räddningstjänsten måste 

anpassas efter.   

 

Att arbeta inom räddningstjänst innebär att man ställs inför många psykiskt och fysiskt 

påfrestande situationer. Att genomföra en räddningsinsats innebär att människor mobiliseras 

och att bedömningar görs för att sedan kunna verkställa beslut om vad som ska göras och 

vilka åtgärder som ska vidtas. I de flesta fallen genomförs detta i miljöer med stora risker där 

tiden kan vara en kritisk faktor för att kunna rädda liv, egendom och miljö. Med andra ord ska 

beslut fattas så snabbt som möjligt med höga insatser på spel, vilket medför att det ställs stora 

krav på både de individer som ingår i räddningsinsatsen och på organisationen i sig 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). 

 

Utöver beslutsfattandet så kan man även ställas inför många traumatiska händelser, där 

individer omkommit eller skadats allvarligt, vilka inte alltid själv kan vara lätt att bearbeta. 

Om dessa känslor och intryck inte heller bearbetas kan det leda till svårare psykisk ohälsa 

såsom posttraumatiskt stressyndrom. Tillgång till medmänskligt stöd efter en kritisk händelse 

spelar därmed en viktig roll för individens återhämtningsprocess, och på samma sätt kan även 

avsaknaden av stöd försvåra återhämtningen (Dyregrov, 2002).  

 

Cassidy (2003) påpekar att den främsta dödsorsaken i dagens samhälle tycks vara sjukdomar 

vilka beror på hur vi lever. Ett exempel är att risken ökar för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar om man lever ett liv där man ofta försätts i pressade situationer. 

Kliniska studier av patienter som har erfarenhet av att vara långtidssjukskrivna på grund av 

psykisk ohälsa visar att det negativa tillståndet mycket ofta är relaterat till arbetet. De yrken 
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som tycks ha störst risk för att drabbas är sådana som innebär mycket kontakt och ansvar för 

andra människor, såsom räddningsarbete och hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2003). 

Detta beror på att de exponeras för starka upplevelser i samband med kritiska incidenter, stora 

olyckor eller långvarig stress i arbetet. Om sådana upplevelser inte blir bearbetade medför 

detta större risk för högre sjukskrivningsfrekvens samt förtidspensionering (Hammarlund, 

2012). 

 

Tidigare forskning har visat att hantering av stress- och krisreaktioner är betydelsefullt inom 

räddningstjänst för att motverka stressens påverkan på beslutsfattande, bedömningar, 

prestationsförmåga och samarbetsförmåga (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2009). 

Därför är färdiga planer för olika typer av stressreducerande åtgärder mycket betydelsefulla 

för insatspersonal som varit med om svåra påfrestningar.  

 

1.2 Syfte 
Syftet är att förbättra, och skapa goda förutsättningar för, den mentala hälsan för personal 

inom räddningstjänst i Norrbotten. Detta eftersom psykiskt välmående kan vara en viktig 

faktor för att framtida insatser ska bli framgångsrika. Huvudmålet med denna studie är att ge 

förslag till förbättringar av hanteringen av psykisk ohälsa och stress till följd av genomförda 

insatser. Vilket exempelvis kan vara nya rutiner och riktlinjer som kan tillämpas av 

stationerna. Delmål med studien är att skapa en samlad bild av räddningstjänsternas rutiner 

efter traumatiska insatser, samt genomföra en undersökning av räddningspersonalens 

upplevelser och erfarenheter efter dessa påfrestande insatser.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Blir brandmän psykiskt påverkade av sitt arbete? 

• Vilken form av rutiner tillämpas efter traumatiska händelser? 

• Vilken form av stöd har personal inom räddningstjänst tillgång till? 

• Hur kan man förbättra de rutiner samt det stöd och den hjälp som finns inom 

räddningstjänst i Norrbotten?  
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1.4 Avgränsningar 
Studien är geografiskt avgränsad till Norrbottens län. Denna avgränsning innebär att de 

deltagande stationerna ska tillhöra detta län. Stationer som endast har jouranställda, eller ett 

väldigt litet antal anställda med detta som sitt enda yrke, deltar inte i studien.  

Examensarbetet syftar ej heller till att analysera och studera psykisk ohälsa orsakad av 

faktorer som inte är kopplade till räddningsinsatser, till exempel psykisk ohälsa orsakad av 

sociala faktorer eller arbetstider. 
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2. Metod 
I detta avsnitt redovisas valda metoder, deltagare och urval, procedur, samt reliabilitet och 

validitet för studien.  

2.1 Metodval 
För att få en helhetsbild av förekomsten och hanteringen av psykisk ohälsa och stress, 

användes huvudsakligen följande metoder: 

 

• En litteraturstudie, för att få djupare inblick i området som ska behandlas. Litteratur 

som lästes inför studien är bland annat Trost & Hultsåker (2016), Dyregrov (2003), 

Hammarlund (2012) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009). 

Litteraturen behandlade psykisk ohälsa, stress, debriefing, kamratstöd, avlastande 

samtal, krishantering, kommunal räddningstjänst samt intervju- och enkätteknik.   

 

• Intervjuer, som fokuserade på vilka rutiner som finns efter en potentiellt traumatisk 

insats, samt vilken hjälp eller vilken sorts stöd de aktiva inom räddningstjänsterna har 

tillgång till om de mår psykiskt dåligt.  

 

• En enkätstudie, vilken har fokus på brandmännens egna erfarenheter och efterföljder 

efter traumatiska insatser samt hur de upplever att hanteringen och uppföljningen 

genomförs efter dessa typer av händelser. Enkäten utformades med stöd från Trost & 

Hultsåker (2016). 

 

• En analys av rutiner enligt stationernas policys. Detta innebär att de rutiner och 

åtgärder räddningstjänsterna tillämpar för hantering av psykisk ohälsa och stress 

jämförs med hur detta teoretiskt bör genomföras.  

 

2.2 Deltagare och urval 
 

2.2.1 Enkät 

Urval av respondenter till enkäten har bestämts av en geografisk avgränsning inom 

Norrbottens län där deltagarna ska jobba operativt inom räddningstjänst. Inom 

räddningstjänst i mindre orter eller på mindre stationer i Norrbotten är jouranställda 

förekommande som enda tillgängliga personal. Deltagarna ska inte arbeta på stationer där 
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endast jouranställda, eller ett väldigt litet antal anställda med detta som sitt enda yrke, arbetar. 

Detta för att få jämnare yrkeserfarenhet hos de deltagande, samt för att effektivisera 

insamlingen av svar till enkäten.  

På de stationer vilka är inom avgränsningarna jobbar approximativt 244 stycken brandmän 

som är aktuella för medverkan i enkätstudien (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2015).  

 

2.2.2 Intervju 

För urval av svarande på intervjufrågorna gäller de tidigare nämnda kriterierna. Vilka är att de 

deltagande ska jobba operativt inom räddningstjänst i Norrbotten, samt så ska deltagarna inte 

arbeta på stationer där endast jouranställda, eller ett mycket litet antal anställda med detta som 

sitt enda yrke, arbetar. Respondenterna vilka svarar på dessa frågor ska även ha god kunskap 

angående vilka rutiner som tillämpas samt vilka riktlinjer man handlar utifrån, gällande 

hantering av psykisk ohälsa och stress för räddningspersonal på den station de arbetar.  

 

2.3 Procedur 
Arbetet började med studier av litteratur som behandlar enkätteknik samt hantering av psykisk 

ohälsa och stress. I samma skede skickades en förfrågan ut angående medverkan i denna 

studie till de räddningstjänster i Norrbotten som är aktuella inom avgränsningarna. Detta 

innebar att räddningstjänst i Kiruna, Gällivare, Kalix, Haparanda, Luleå, Boden och Piteå 

kontaktades. De räddningstjänster vilka var villiga att svara på enkäten samt de skriftliga 

intervjufrågorna var räddningstjänsterna i Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och Boden. Med 

andra ord deltar Haparanda och Piteå räddningstjänst inte i studien. De som kontaktades på 

räddningstjänsterna var initialt räddningscheferna som sedan i somliga fall hänvisade till 

kontakt med andra personer på deras station, vilka de ansåg var mer lämpade att svara på de 

skriftliga frågorna. Luleå räddningstjänst föredrog även en muntlig intervju via telefon. Efter 

att kontakt med stationerna upprättats, enkäten färdigställts och klartecken fåtts gällande 

räddningstjänsternas deltagande i studien, skickades frågorna och internetlänken till enkäten 

ut till de medverkande stationerna.  

 

För datainsamlingen från enkäten användes programmet Survio. Enkäten var öppen för svar 

mellan den 13:e juni och den 2:a augusti 2017. Tidsspannet valdes för att minimera bortfall av 
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respondenter beroende på semester. För att underlätta läsbarheten av resultatet från enkäten 

för läsare av rapporten presenteras största delen av resultatet kontinuerligt i procent. I enstaka 

frågor presenteras antal respondenter istället för procent. För att underlätta läsbarheten av 

resultatet presenteras respondenternas svar, på de frågor vilka hade många svarsalternativ, i 

tabeller eller diagram istället för i textform.   

 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Enkäten som tillämpas i denna studie hamnar i ett gränsland mellan att vara 

kvalitativ/kvantitativ, eftersom de frågor som ställs till exempel inte leder till konkreta bevis. 

Som Alvesson (2011) framför skapas kunskap snarare vid samverkan mellan intervjuare och 

deltagare av enkäten eller intervjun. Detta eftersom deltagarens åsikter och erfarenheter ger en 

stark prägel åt forskningsresultatet.  

 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att en mätning och stabil och därmed inte utsatt för 

till exempel slumpinflytelser. Tillförlitligheten är extra viktig vid utformning av kvantitativa 

enkätstudier. Två komponenter hos det sammansatta begreppet reliabilitet är aktuella för 

denna studie, dessa är: 

 

• Kongruens: Som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak, vilket är 

relevant vid enkätundersökningar för att skapa underlag för att kunna få med alla 

nyanser, som sedan man kan göra index med de likartade frågorna som element. 

• Precision: Som relaterar till intervjuarens sätt att registrera svar. Vid 

enkätundersökningar kan detta även vara hur den svarande kryssar i rutorna i 

formuläret. 

 (Trost & Hultsåker, 2016) 

 

Reliabiliteten för den aktuella studien har stärkts genom att undvika negationer samt genom 

användande av vardagligt språk. För att styrka reliabiliteten ytterligare användes två separata 

försökspersoner vilka individuellt svarade på enkätens frågor. Efter de svarat på frågorna 

intervjuades dessa verbalt för att undersöka hur, eller om, språk och frågor i enkätstudien kan 

missuppfattas. Detta ledde till somliga ändringar av enkätens utformning för att minimera 

potentiella feltolkningar.  

 



7 
 

Validitet, eller giltighet, innebär att instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta. 

Begreppet avser undersökningens teoretiska och begreppsmässiga relevans, vilket innebär hur 

väl de frågor som ställs ger svar på det som ska undersökas (Trost & Hultsåker, 2016).  

För att kunna skapa en enkät med relevanta frågor för ämnet, och därmed styrka validiteten, 

har litteratur samt handledning varit till hjälp. 
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3. Teori och tidigare undersökningar 
I detta avsnitt presenteras teori och tidigare undersökningar vilka är relevanta för att uppnå 

syfte och mål med studien.  

3.1 Stress 
När en individ utsätts för stress startar ett biologiskt förlopp, vilket har som uppgift att 

mobilisera kroppen när ett hot eller en utmaning uppfattas, även kallat en stressor. Då 

prioriterar kroppen att skaffa energi till skelettmuskler och hjärnan samtidigt som aktiviteten 

av det återuppbyggande systemet går ner. Detta medför bland annat att vi blir mer skyddade 

från att förblöda och mindre känsliga för smärta. Samtidigt som detta sker ser kroppen till att 

blodtrycket hålls på en tillräckligt hög nivå genom att behålla salter och vätska (Edberg & 

Wijk, 2009).  

Detta innebär att stress inte är något negativt i sig. Dock uppstår allvarliga hälsoproblem om 

kroppen inte lyckas med dessa uppgifter och permanent hamnar i ett tillstånd av flykt eller 

kamp med ständig aktivering av olika kroppssystem. Detta kan leda till en rad stressjukdomar 

eftersom kroppen inte får möjlighet att återhämta sig (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Stress kan förekomma genom den så kallade “Spela död”-reaktionen. Detta sätt att reagera på 

stress är tämligen vanligt och sker då vår hjärna bedömer att faran är allt för stor och vi inte 

har någon chans att ta oss ur situationen. Det som sker rent biologiskt är att den 

parasympatiska delen av nervsystemet fungerar som en broms och drar ner på energin. 

Fysiska efterföljder av denna stressreaktion är vanligtvis trötthet, svimningskänsla, 

muskelsvaghet, yrsel och symtom från magen. Beteendemässigt medför denna reaktion ett 

behov av tröst vilket kan leda till behov av lugnande medicin, alkohol, fet mat eller 

sömnmedel. Känslomässiga efterföljder brukar vara nedstämdhet, trötthetskänslor, sorg och i 

somliga fall depression (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Stress är som tidigare nämnt inte alltid dåligt för en individ, eftersom vid lagom hög 

stressnivå kan bland annat prestationsförmågan öka. Om en individ däremot exponeras för 

stress frekvent kan det medföra allvarliga problem för hälsan. Kronisk stress stör nämligen de 

flesta system i kroppen. Detta kan leda till problem med immunförsvar, mag- och tarmkanal 

och även öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Den mentala hälsan påverkas även av stress, 

med ökad risk för att drabbas av psykiska åkommor såsom ångest, depression, 

minnesstörningar och sömnproblem (Help Guide, 2017).  
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En viktig aspekt enligt Mayo Clinic (2016) är hur lätt en individ drabbas av åkommor 

orsakade av stress. Detta grundar sig i att symtom av stress kan vara vardagliga såsom 

huvudvärk eller överspändhet. De vanligt förekommande symtomen innebär att man inte 

alltid inser att dessa beror på stress, vilket kan bidra till att man negligerar symtomen. Detta 

kan i sin tur leda till allvarligare stressrelaterade åkommor. Indikationer på stress kan delas in 

i kognitiva-, känslomässiga-, beteendemässiga- och fysiska symtom. Tillhörande symtom till 

kategoriseringarna av stressymptom visas i tabell 1–4 nedan.  

 

Tabell 1: Kognitiva stressymptom                      Tabell 2: Känslomässiga stressymptom 

Kognitiva symtom 

Minnesstörningar 

Koncentrationssvårigheter 

Försämrat omdöme 

Tankspriddhet 

Konstant oro 

 

 

Tabell 3: Beteendemässiga stressymptom  Tabell 4: Fysiska stressymptom 

Beteendemässiga symtom 

Sömnproblem 

Konsumtion av alkohol/nikotin 

Försummande av ansvar 

Nervöst beteende 

Över- eller underkonsumering 

av livsmedel 

Känslomässiga symtom 

Depression 

Ångest 

Irritation eller ilska 

Känsla av att vara överväldigad 

Isolering 

Fysiska symtom 

Allmän värk 

Ökad hjärtfrekvens 

Frekvent sjuk 

Illamående eller yrsel 

Diarré eller förstoppning 
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3.2 Psykisk ohälsa till följd av traumatiska händelser 
Om man upplever enstaka mycket allvarliga händelser kan det resultera i en krisreaktion eller 

om stressorn är väldigt stark, en traumatisk reaktion. Om man inte får stöd med att bearbeta 

den traumatiska reaktionen kan detta innebära stora risker för hälsan. (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2009). 

 

Inom krispsykologin brukar man dela in de traumatiska kristillstånden i fyra olika typer, vilka 

är:  

• Hotkris  

• Ansvarskris  

• Förlustkris  

• Kränkningskris. 

 

Hotkrisen kan dels bero på mänsklig felhandling eller oaktsamhet, utgöras av naturliga 

förhållanden såsom naturkatastrofer eller sjukdomar, eller till sist bero på terrorhandlingar. 

Denna typ av stressor brukar medföra en inre reaktion av ångest.    

Ansvarskrisen brukar medföra en existentiell eller moralisk kris som innebär en känsla av 

skuld. Detta kan uppstå om man har ett avgörande inflytande på ett händelseförlopp eller 

känner sig ansvarig när en katastrof eller olycka inträffar. Ett exempel kan vara felaktigt 

agerande som medför att individer kommer till skada.  

Den tredje typen, vilken är förlustkrisen, kan uppstå om en konkret förlust har skett. Denna 

förlust kan vara en person, position, relation, förmåga eller liknande objektförlust. När 

stressorn utgörs av förlust blir reaktionen sorg, vilken kan övergå till bland annat vrede och 

anklagelser.  

Den sista typen av traumatiskt kristillstånd som är kränkningskris vilken kan uppstå om man 

utsatts för våld, tvång, en skandal eller upplevt vanmakt. Efterföljder av denna stressor är 

skam, och en förändrad självbild (Hammarlund, 2012). 

 

MSB (2009) poängterar att det finns risk för att posttraumatisk stressyndrom (PTSD) uppstår 

om bearbetning inte sker. Detta kan i de flesta fall inte bearbetas utan specialistbehandling. 

Alla svåra upplevelser och händelser leder inte till att man drabbas av posttraumatiska 

stressymtom. Det är tämligen vanligt att en svår upplevelse medför att man under en kortare 

eller något längre tid efter händelsen upplever vissa typer av störningar i känslo- och tankeliv. 

För att diagnosen posttraumatisk stresstörning ska kunna ställas ska tillståndet medföra ett 
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tydligt lidande eller nedsatt funktionsförmåga, samt vara längre än en månad för den drabbade 

(Hammarlund, 2012).  

 

Några av de vanligaste symtomen är: 

• Koncentrationssvårigheter 

• Sömnstörningar 

• Ångest 

• Skuldkänslor 

• Överspänning  

(Hammarlund, 2012). 

 

3.3 Påfrestningar för räddningspersonal vid insatser 
Under insatser får räddningspersonal nära kontakt med ett antal skadade och måste även själv 

ta hand om de som omkommit i en miljö som ofta präglas av stor ovisshet. För att sedan 

kunna rädda liv, egendom och miljö i så stor mån som möjligt är tiden en kritisk faktor. Detta 

medför att sinnesintrycken och upplevelsen av händelsen för insatspersonal kan bli extremt 

starka och i vissa fall vara lika starka som offrens intryck och upplevelser. Utöver vad 

räddningspersonal själva kan komma att möta så utsätter de sig själva många gånger för fara, 

samtidigt som det även kan uppstå problem kring ordergivning, ledning och samordning 

(Dyregrov, 2002).  

 

Exempel på situationer eller faktorer som kan medföra stora mentala påfrestningar för 

räddningspersonal vid akutinsatser är: 

• Omhändertagande av omkomna. 

• Att vara oförberedd. 

• Social närhet till den egna familjen eller hembygden. 

• Många barn bland de skadade eller döda. 

• Brister i eller avsaknad av utrustning. 

• Låg utbildningsnivå. 

• Oklarheter angående organisation och ansvar. 

• Dåliga möjligheter till kamratstöd. 

(Hammarlund, 2012).  
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Klingberg Larsson (2000) framför att räddningsarbete medför stor risk att drabbas av 

utbrändhet eller stressutlösta utmattningsreaktioner. Detta beror på att man har ständig 

kontakt med andra individer i behov av hjälp eller stöd, ofta kombinerat med korta pauser för 

mental återhämtning.  

För att minska mentala påfrestningar vid räddningsinsatser kan man skapa sig en sig en inre 

bild av vad man kan komma att möta på olycksplatsen. Vilket kan möjliggöras om 

information delges angående vad för situation det är och vad räddningspersonalen kan tänkas 

möta på olycksplatsen (Dyregrov, 2002). 

 

3.3.1 Påfrestningar för insatsledare 

Den individ som i de flesta fall har störst ansvar vid en räddningsinsats är insatsledaren. 

Denna har en styrande och därmed viktig roll för att insatser ska bli framgångsrika. Enligt 

Flin (1996) är träning och erfarenhet grundläggande faktorer för att ge kunskap om stressorer 

och hur dessa ska kontrolleras för att sedan kunna leda och verkställa optimala beslut i mycket 

pressade situationer. 

 

Stressreaktioner för en insatsledare kan komma att uppstå om denne inte har en känsla av 

kontroll över situationen. Med detta menas att om denne mentalt kan föreställa sig vilka 

aktioner som är lämpliga att verkställas så reduceras stressreaktionen. Som tidigare nämnt är 

socialt stöd en viktig faktor, detta även för insatsledaren. Detta omfattar både stöd från chefer 

och arbetskollegor. Stöd från chefer innebär bland annat god kommunikation och relation med 

chefen, samt vilket stöd och feedback insatsledaren får av sin chef då räddningsinsatser inte 

går som planerat. Vid akuta situationer har däremot insatsledaren inte alltid tillgång till stöd 

från arbetskollegor, vilket beror på att personal vid svåra insatser tenderar att vända sig till 

ledaren. Om ledaren vid den situationen visar indikationer på stress eller oro, finns det risk för 

att situationen förvärras (Flin, 1996). 

 

3.4 Kamratstöd 
Forskningen kring de positiva effekterna av socialt stöd har sitt ursprung i två artiklar av 

forskarna Cobb (1976) respektive Cassel (1976). De båda påpekade att socialt stöd fungerar 

preventivt mot stress och gör individer mindre benägna att känna av stress (Hammarlund, 

2012).   

Därför är en viktig faktor för den psykosociala miljön inom arbetsplatsen när en individ inom 

sitt yrke drabbats av hårda stressorer att arbetskamrater socialt stöttar den drabbade (Cassidy, 
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2003).Avsaknad av medmänskligt stöd kan även fungera som en stressor i sig (Dyregrov, 

2003).  

 

Till skillnad från strukturerade bearbetande samtal som debriefing är kamratstöd ingen teknik, 

utan snarare ett mellanmänskligt förhållningssätt. Målet med detta är att skapa underlag för 

återhämtningen hos den eller de kollegor som varit med om den påfrestande händelse som 

inträffat, samt bygga upp en social trygghet inom arbetslaget. För att inte behöva lägga energi 

på att lära känna nya individer ska kamratstödjaren ha en social relation med den drabbade 

sen tidigare. Utöver redan befintliga sociala relationer ska kamratstödjaren ha god social 

kompetens som till exempel kan visas genom att vara en bra lyssnare och vara uppmuntrande. 

En viktig aspekt för att kamratstöd ska få bästa inverkan är att det inte enbart ska ske spontant 

utan att stödet ska finnas beskrivet i en hanteringsplan hos organisationen, vilken även bör 

omfatta resonemang om hur kamratstödjare i sin tur ska uppmärksammas och stöttas.  

(Räddningsverket, 2003)  

 

Dyregrov (2002) påpekar att vid mer omfattande och tidskrävande olyckor är det lämpligt att 

personer med kunskap om kamratstöd och reaktioner vid kritiska situationer har en ledande 

roll gällande stöd till räddningspersonal som börjar bli psykiskt påverkade under arbetets 

gång. Dessa kamratstödjare bör försöka ha en överblick över de som är aktiva vid 

räddningsarbetet för att uppmärksamma tecken på stressreaktioner. Om räddningspersonalen 

börjar fungera sämre och visar tecken på stressreaktioner kan kamratstödjaren avlägsna denna 

individ under en tid för att minska den psykiska påfrestningen. 

 

3.5 Avlastande samtal 
Ett avlastande samtal, även kallat defusing, är ett sätt att klargöra eventuella oklarheter kring 

en händelse, ge plats för avreagering av tyngande känslor och för att avsluta själva händelsen 

(Räddningsverket Karlstad, 2003).  

Detta samtal företas ofta samma dag som händelsen inträffat och genomförs därmed i ett 

tidigare skede än debriefing. Orsaken är att många individer känner ett stort behov av att tala 

ut om vad som hänt direkt efter den kritiska situationen på ett semistrukturerat sätt. Detta 

samtal kan för somliga individer räcka för att hantera de tankar och känslor som uppstått efter 

händelsen, men för de som drabbats direkt av händelsen är det vanligaste att uppföljning sker 

i form av debriefingmöten. Dessa samtal ger därmed inblandade personer möjlighet i ett 
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väldigt tidigt skede efter händelsen att uttrycka sig om händelsen och socialisera för att 

motverka att den drabbade isolerar sig (Dyregrov, 2003).  

 

3.5.1 Praktiskt genomförande av avlastande samtal 

I en lärarhandledning från Räddningsverket (2003) poängteras att ledningen av mötet är 

betydelsefullt för mötets framgång. De egenskaper som krävs av ledaren, eller ledarna är:  

• Goda ledaregenskaper 

• Personlig lämplighet 

• Bra kompetens inom området.  

 

De grundläggande ledaregenskaperna som är att föredra är att ledaren har en ödmjuk 

inställning, utstrålar genuint intresse och har en god empatisk förmåga. Den andra 

komponenten som är personlig lämplighet innebär att ledaren är lugn i sig själv, flexibel och 

stresstålig. Till sist innebär den tredje faktorn att ledaren av samtalet ska ha god kunskap inom 

samtals- och avlastningssamtalsteknik.  

 

Praktiskt, bortsett från ledningen av mötet, är det ett stort antal komponenter som är att 

föredra eller behov av att reda ut. Dessa kan vara: 

 

• Målgrupp. Att ta hänsyn till den eller de som genomfört insatsen. 

• Frivillighet. Inställningen hos de deltagande är viktig eftersom denna avslutning av 

den påfrestande insatsen eller händelsen kan betraktas som ett lika viktigt 

arbetsmoment som själva arbetet under insatsen. 

• Gruppstorlek. På senare tid har det varit ofta förekommande att ambulans, polis och 

räddningstjänst samlas gemensamt efter en svår händelse. Detta är inte att föredra 

eftersom gruppen då kan bli för stor. Att föredra är istället att vara maximalt 8–12 

deltagare. 

• Tidsåtgång. Vanligtvis tar samtalen approximativt 60 minuter. De bör däremot inte 

överstiga 90 minuter.   

(Räddningsverket, 2003).  
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3.6 Debriefing 
Debriefing kan sammanfattas som en strukturerad genomgång i grupp för individer som 

gemensamt varit med om en kritisk eller dramatisk situation, eller som på annat vis blivit 

starkt påverkade av en händelse. Denna typ av möte tar upp olika aspekter från händelsen 

vilket kan vara tankar under och efter händelsen, själva händelseförloppet, reaktioner som 

upplevs av de berörda individerna samt intryck som etsat sig fast. Viktigt att tillägga är att 

uttrycket debriefing inte används som beteckning för alla typer av samtal som genomförs efter 

denna typ av händelse, utan endast för en strukturerad genomgång bland de som berörts av 

händelsen (Dyregrov, 2003). 

 

När dessa möten genomförs och de gemensamt inblandade diskuterar i grupp möjliggörs en 

integration mellan deras olika perspektiv, vilket kan skapa en större helhet i sina egna 

erfarenheter. Deltagarna får även på ett tidigt stadium möjlighet att sätta ord på sina tankar, 

intryck och reaktioner från händelsen samt få stöd från likasinnade. Debriefingmöten anses 

därmed kunna fungera som omsorg för deltagarnas psykiska hälsa samt så kan det skapa en 

strukturering av krisupplevelser (Dyregrov, 2003).  

 

Möten av detta slag anses inte vara en form av psykoterapi, det är däremot ett verktyg i det 

första organiserandet av upplevelser efter en allvarlig och/eller traumatisk händelse eller 

förlust. Detta ger även ledarna i gruppen en överblick av vilka personer som behöver mer 

omfattande uppföljning. 

 

Målen med debriefingmöten är därmed att: 

• Säkerställa ytterligare hjälp för personer vilka behöver det 

• Förebygga negativa efterreaktioner 

• Stimulera stöd och gruppsammanhållning 

• Ventilera känslor 

• Påskynda den normala dämpningen av efterreaktioner 

• Få ett tankemässigt grepp om situationen 

 

Syftet är att ge insatspersonal bättre möjligheter att lägga en stressande och belastande 

händelse bakom sig för att sedan kunna bli beredd inför nya insatser (Hammarlund, 2012).  
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3.6.1 Praktiskt genomförande av debriefing 

Dyregrov (2003) framför att man brukar dela in vilka som ska använda sig av debriefing i två 

grupper, där den ena gruppen består av personer som exponeras för svåra händelser naturligt i 

sitt yrke. Detta kan vara till exempel personer vilka jobbar inom räddningstjänsten, 

sjukvården eller inom polisen. Den andra gruppen står för personer som har överlevt eller 

upplevt en livshotande eller allvarlig situation tillsammans.  

 

Mötena bör inte genomföras alldeles inpå en potentiellt traumatiserande händelse, utan bör 

lämpligen äga rum ett par dygn efter att händelsen eller inträffat. Detta för att skapa 

förutsättningar för spontan återhämtning för de drabbade, eftersom de då slipper konfronteras 

med svåra känslor och minnesbilder från händelsen i ett för tidigt stadium. Viktigt att tillägga 

är att den optimala tidpunkten sannolikt varierar beroende på typen av grupp och vilket typ av 

situation deltagarna har överlevt eller hanterat (Hammarlund, 2012).  

Till exempel ska man undvika eller vara återhållsam med att hålla debriefingmöten med 

personer som skadats fysiskt. Detta grundar sig i att många behöver prioritera sitt eget fysiska 

tillfrisknande i första hand, där de får lov att bearbetar de emotionella aspekterna på händelsen 

i sin egen takt utan att dras in i en rekonstruktion av alla sidor av den traumatiska upplevelsen 

(Dyregrov, 2003).  

 

Dyregrov (2003) framför att gruppens storlek kan vara av stor betydelse, eftersom människor 

kan ha svårt att yttra sig i för stora grupper. Av detta skäl bör antal deltagande inte vara fler än 

15 personer medan den optimala gruppstorleken är 8–12 personer. För små grupper kan även 

påverka mötets effekt negativt. Detta eftersom beskrivningarna blir mindre varierande samt så 

finns det färre personer närvarande vilka kan tänkas rapportera liknande reaktioner som den 

som beskriver en reaktion för gruppen.   

 

En grundpelare för att debriefingmötet ska bli framgångsrikt är ledningen av mötet. 

Hammarlund (2012) nämner att det av flera skäl är klokt att ha fler än en ledare för mötet. Två 

stycken ledare är att föredra, där den ena agerar som assisterande ledare utan att konfrontera 

eller utmana huvudledaren. Två ledare underlättar eftersom det är ett stort antal intryck och 

känslor på plats som måste observeras, uppfattas och hanteras. Dessa ledare måste vara väl 

förberedda och ha god kompetens inom området.  

Problem kan däremot uppstå vid debriefing av personer man jobbar med till vardags. 

Problemet grundar sig i att deltagarna kan känna sig osäkra på huruvida de kan tala öppet om 
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känsliga ämnen utan risk för att förtroendet ska missbrukas. Detta innebär en konflikt 

angående om man bör använda interna ledare eller kalla in extern professionell hjälp 

(Dyregrov, 2003).  

Studier visar att på grund av de misstag som kan begås vilka påverkar effekten av debriefing 

negativt, eller som till och med kan förvärra personernas tillstånd, har många organisationer 

slutat hålla debriefingmöten inom yrken där traumatiska situationer är en del av deras arbete. 

Orsaker till detta är bland annat är att samtalen inte följer anvisningarna om hur debriefing ska 

genomföras angående tidpunkt för mötet, mötets längd samt att kunskapen hos ledaren är 

bristfällig (Hawker, Durkin & Hawker, 2011). 
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4. Resultat 
 

4.1 Resultat från intervjufrågor 
Detta avsnitt av rapporten redovisar svar från intervjufrågor. Frågorna behandlar vilka 

rutiner som tillämpas efter en traumatisk insats samt vad för stöd eller hjälp de aktiva inom 

räddningstjänsterna har tillgång till om de mår psykiskt dåligt.   

4.1.1 Boden 

Räddningstjänsten i Boden arbetar efter ett tydligt handlingsprogram för när och hur 

stödjande samtal ska genomföras. Vilket är till för alla anställda på arbetsplatsen. Stationens 

handlingsplan utgörs av olika nivåer av stöd, vilka uttrycks enligt följande: 

• Eftersnack, vilket kan genomföras direkt efter den upplevda händelsen. Detta kan 

eliminera behovet av kamratstödssamtal eller en formell psykologisk debriefing.  

• Kamratstödsamtal, vilket anses ska ske mellan 2–48 timmar efter händelsen och vara 

maximalt 90 minuter långt. Ledaren av samtalet kan vara någon utomstående eller 

någon som var med när händelsen inträffande. Deltagarantalet för samtalen bör även 

inte vara högre än 15.  

• Debriefing, vilket bör ske mellan 1–3 dygn efter upplevd händelse. Det leds av 

utbildade handledare, som inte deltagit i insatsen, men som samtidigt är känd och 

accepterad av gruppen. Detta samtal är inte tidsbegränsat. Deltagarantalet för samtalen 

bör inte vara högre än 15 samt så ska lokalen ska vara ostörd och kännas trygg. 

• Sjukvårdsresurser och experthjälp, vilket inkallas om ovanstående inte räcker för 

den/de drabbade.  

När dessa bearbetande samtal ska tillämpas beskrivs i handlingsplanen enligt följande: 

• Efter olyckor där individer omkommit. 

• Vid tydligt hot mot personal vid utövande av yrke. 

• Efter kritiska personskador vilka troligtvis leder till bestående men eller dödsfall.  

• Vid allvarliga olyckor där barn är inblandade. 

• Då egen personal lider av en akut allvarlig sjukdom, eller då egen personal avlider. 

• När anställd som medverkat i insatsen begär det. 

• När allvarliga misstag begåtts av egen personal under insats. 

• Vid tillbud som kunnat resultera i allvarlig olycka där egen personal var inblandad.  
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Ytterligare angående praktiskt genomförande står det i handlingsplanen att arbetstagaren är 

skyldig att deltaga i stödet och har det yttersta ansvaret. I förlängningen är det arbetstagarens 

representant eller räddningsledarens ansvar för att de stödjande samtalen genomförs, där de 

som leder samtalen ska enligt lagkrav ha tillräckliga kunskaper om stödjande samtal samt ha 

förtroende av gruppen. Internt har räddningschefen samt verksamhetschefen i Boden gått 

någon enstaka kurs angående stödjande samtal. Om stöd inte genomförs internt är det 

företagshälsan som får uppdraget. Kontaktpersonen framför att de dock är dåliga på att nyttja 

det, och att det oftast genomförs med styrkeledare och/eller chef.  

 

4.1.2 Gällivare 

På räddningstjänsten i Gällivare har de som rutin att debriefing eller en genomgång ska 

genomföras efter påfrestande eller allvarliga insatser. Kontaktpersonen påpekar att detta 

genomförs för att medarbetarna ska få möjlighet prata av sig, förstå situationer och lätta på 

känslor. Vid händelser där ambulans, polis, LKAB-industribrandkår medverkat vid insatsen 

deltar även de vid samtalen. Sammanfattningsvis deltar de olika aktörer som varit inblandade 

i den aktuella insatsen, dock har inte alla möjlighet att alltid delta. 

Beroende på händelsen eller situationen som inträffat blir debriefingen eller genomgången 

olika från gång till gång men vanligtvis leder högsta befäl inom räddningstjänsten samtalet, 

vilket är insatsledaren. Däremot befinner sig inte alltid insats- och styrkeledare på plats, till 

exempel under sommarsemestrar. Om så är fallet leds samtalet av tjänstgörande befäl på 

stationen. I dagsläget finns inte någon kontinuerlig utbildningsplan för bearbetande samtal för 

de interna samtalsledarna på räddningstjänsten i Gällivare.  

 

Utöver den gemensamma genomgången erbjuder stationen kamratstöd. 

De har två personer som representerar räddningstjänsten i kommunens POSOM-grupp, vilka 

nyttjas som kamratstöd till medarbetare efter påfrestande insatser. 

Nästa steg i processen är att ta hjälp av företagshälsovården om det tidigare nämnda inte är 

tillräckligt för den, eller de, inblandade. Alla som arbetar inom Gällivare kommun, däribland 

räddningstjänsten, har tillgång till företagshälsovården (Adviva) dit de kan vända sig för att få 

hjälp av bland annat legitimerade psykologer och psykoterapeuter. De kan vända sig dit utan 

att närmsta arbetsledare, medarbetare eller räddningschef har vetskap om det vilket 

underlättar för de individer som inte har så lätt att öppet be om hjälp. 
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4.1.3 Kalix 

Hos räddningstjänsten i Kalix är rutinen att yttre befälet har ansvaret att bedöma behovet av 

debriefing utifrån händelse. Inom stationen finns inte några skriftliga riktlinjer för hur 

hantering och uppföljning ska genomföras men oftast sker gruppsamtalen bara med den egna 

personalen och leds av yttre befälet. Yttre befälet har ingen konkret utformad utbildningsplan 

inom stödjande- och bearbetande samtal, utan går på erfarenhet och intuition. Är det en riktigt 

traumatisk händelse, och yttre befäl anser att de inte klarar av att leda samtalet, tas stöd från 

externa resurser som leder samtalen. Dessa externa resurser kommer antingen från 

kommunens socialförvaltning eller landstinget. Vid några tillfällen har det även hänt att 

samtlig insatspersonal från olika blåsljusmyndigheter, räddningstjänst, polis och ambulans har 

samlats gemensamt för debriefing. Vid dessa fall har det tagits in externa samtalsledare för att 

leda samtalen.  

 

Genom kommunens företagshälsovård har däremot samtliga anställda möjlighet till stöd eller 

hjälp om de är i behov. Inom Kalix räddningstjänst har de däremot ingen utbildad 

kamratstödsgrupp.  

 

4.1.4 Kiruna 
På räddningstjänsten i Kiruna finns det rutiner efter traumatiska insatser, men det är mycket 

upp till det enskilda skiftlaget. Det de i Kiruna fokuserar på är att gå igenom det arbete som 

har gjorts på platsen för att undvika att personal kan känna sig skuldbelagda för händelsens 

utgång trots att de i regel inte kunnat påverka den. Det finns däremot ingen konkret 

handlingsplan för hur eller när bearbetande samtal ska genomföras. Kontaktpersonen påpekar 

att forskning visat att det inte alltid är bra att ha gruppsamtal eller debriefing efter en 

traumatisk händelse och anser att man bör utgå från de enskildas behov. Initialt leder 

styrkeledaren eller yttre befälet samtalet, men vid mer omfattande och allvarliga insatser kan 

även externa samtalsledare kallas in. Kontaktpersonen framför att uppföljning sedan 

genomförs för att vidare undersöka om personal blivit allvarligt påverkade, och därmed är i 

behov av ytterligare hjälp.  

Det stöd Kiruna räddningstjänst förlitar sig på är Kirunahälsan. All personal har tillgång till 

detta om de känner att de behöver stöd och hjälp men inte vill ta kontakt med någon i 

arbetslaget. Kiruna räddningstjänst har inte någon utbildad kamratstödsgrupp.  
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4.1.5 Luleå 

Hos Luleå räddningstjänst finns en stress och krishanteringsplan vilken har som syfte att 

fungera som ett psykosocialt handlingsprogram för bearbetning av en traumatisk och 

känslosam händelse. Handlingsplanen tar upp innehåll angående kamratstödssamtal. 

Denna handlingsplan säger att kamratstödssamtal ska göras vid: 

• Dödsolyckor. 

• Allvarliga tillbud med egen personal. 

• Olyckor där offren skadats svårt. 

• Händelser där barn varit inblandade. 

• Om allvarliga misstag gjorts av insatspersonal. 

• Om någon berörd i gruppen önskar.  

Handlingsplanen säger att samtalet ska genomföras 2–3 timmar efter händelsen. Berörd 

personal ska medverka samt så ska antal deltagare optimalt vara 7–8 stycken medan det 

maximalt ska vara 15 medverkande.  

Kontaktpersonen påpekar att de på räddningstjänsten i Luleå försöker ha lediga samtal för att 

personal vilka har medverkat i insatsen på bästa sätt ska kunna slappna av och lätta på 

eventuella påfrestande känslor. De nämner att konkret sett så sker initialt ett gruppsamtal som 

styrkeledaren eller yttre befäl leder. Orsaken till varför styrkeledaren eller yttre befäl initialt 

leder samtalen är den sociala kontakten han, eller hon, har med resterande personal som 

medverkat. Detta minskar spänningen vid dessa bearbetande samtal, samt så kan även 

styrkeledaren ofta uppmärksamma om insatspersonalen har blivit psykiskt påverkade av 

insatsen. Om styrkeledaren anser att samtal ska hållas efter andra typer av händelser 

genomförs även det.   

På räddningstjänsten finns det approximativt 5 personer vilka har en krisutbildning som 

repeteras vart 3:e år, vilka kan nyttjas som kamratstödjare. Dessa kallas in och leder samtal 

vid större händelser eller om uppföljning efter första samtalet krävs. Det är vanligt vid denna 

typ av händelse att andra aktörer som medverkat vid insatsen är delaktiga i samtalet, såsom 

polis- och ambulanspersonal.  

Om de arbetande mår dåligt, men inte vill vända sig till arbetskollegor eller utbildad personal, 

kan de alltid söka hjälp hos kommunens företagshälsovård. 
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4.2 Resultat från enkätstudie 
I detta avsnitt redovisas resultatet från enkätstudien. Denna har fokus på brandmännens egna 

erfarenheter efter traumatiska insatser samt hur de upplever att hanteringen och 

uppföljningen genomförs efter dessa typer av händelser. Den enkät som skickats ut, samt 

deltagarnas svar, visas i bilaga 1.  

4.2.1 Deltagare  

Vid avslutad datainsamling var antalet respondenter 48 stycken. Av dessa var 94 procent män 

och resterande 6 procent kvinnor. 81 procent hade tillsvidareanställning medan övriga 19 

procent hade annan typ av anställning såsom exempelvis vikariat.  

År inom yrket hade ett spann mellan 0-1år till mer än 20år. Antal år inom räddningstjänsten 

för respondenterna visas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Antal år inom yrket 

  

Av alla respondenter har 23 procent (11 stycken) varit sjukskrivna under någon period i sina 

liv, varav 9 personer angav orsaken till sjukrivningen. För två av dessa individer var orsaken 

psykisk ohälsa respektive stress/utbrändhet. Utöver psykisk ohälsa och stress var orsakerna 

till sjukskrivningarna frakturer (2 respondenter), operation efter knäskada, sepsis, skada 

utanför arbetet, operation av ljumskbråck samt frozen shoulder. 

4.2.2 Deltagares erfarenheter 

Av de svarande hade samtliga förutom 4 individer medverkat i en insats som kan upplevas 

som traumatisk, till exempel där individer skadats allvarligt eller omkommit. Fördelningen av 

antal gånger respondenterna medverkat vid traumatiska insatser visas nedan i tabell 6. 
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Tabell 6: Antal gånger respondenter medverkat i traumatiska insatser 

 

 

Fördelningen av om respondenterna själva har ansett att de mått psykiskt dåligt som efterföljd 

av en räddningsinsats redovisas i tabell 7. 

Tabell 7: Respondenters uppfattning om respondenterna mått psykiskt dåligt till följd av en insats 

 

 

För de respondenter som upplevt symtom av psykisk ohälsa efter en påfrestande insats var 

sömnsvårigheter det vanligaste symtomet. Därefter kom koncentrationssvårigheter eller 

försämrat minne som det näst vanligaste symtomet följt av stress och ångest, medan det minst 

förekommande av de givna symtomen var skuldkänslor. Av samtliga respondenter hade 40 

procent inte upplevt några symtom av psykisk ohälsa efter en räddningsinsats, medan 21 

procent påpekade att de upplevt andra symtom än de givna alternativen. 

Den exakta fördelningen av angivna symtom till följd av en insats som upplevts av 

respondenterna visas nedan i figur 1 och tabell 8. 

Figur 1: Symtom respondenter upplevt till följd av en insats 
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Tabell 8: Symtom respondenterna upplevt till följd av en insats 

 

De symtom som respondenterna framförde att dem upplevt utöver de angivna alternativen 

var: 

• Behov av att få lätta på känslor och tala ut med övriga inblandade kollegor om 

händelsen (1 respondent).  

• Flashbacks och minnesbilder från händelsen (3 respondenter).  

• Sorg och nedstämdhet (2 respondenter). 

• Värderingsfrågor och upplevelse gentemot familjen (1 respondent).  

• Egna påfrestande tankar bearbetning efter första gången man medverkat vid denna typ 

av händelse (1 respondent).  

 

Svarsalternativen för varaktigheten av symtomen respondenterna upplevt delades in i intervall 

som sträcker sig från mindre än en dag till mer än 4 veckor. Den vanligaste varaktigheten av 

något utav dessa symtom var några dagar, då 63 procent angav det svarsalternativet. Därefter 

var mindre än en dag vanligast vilket 19 procent angav, följt av mer än 4 veckor som 9 

procent svarade samt så var slutligen de minst förekommande varaktighetstiderna en vecka 

och 2–4 veckor som cirka 6 procent hade svarat till vardera alternativ.  

 

 

 

 

 



25 
 

4.2.3 Deltagares åsikter om tillämpade rutiner och tillgängligt stöd 

För att få en inblick i deltagarnas åsikter och erfarenheter angående de rutiner som tillämpas 

samt det stöd arbetande på stationerna kunde erbjudas ställdes följande frågor:  

1. Anser du att era rutiner som tillämpas efter en traumatisk insats är tillräckliga? 

2. Vet du vilket stöd/hjälp din arbetsgivare kan erbjuda om du mår dåligt? 

Med följdfrågan: 

Om du valt "instämmer inte" på föregående fråga och haft behov av hjälp/stöd, har du 

själv tagit initiativ till det? 

3. Anser du att det stöd/hjälp som din arbetsgivare erbjuder är tillräckligt? 

4. Om du tycker att förbättringar kan genomföras, vad skulle du förbättra? 

Deltagarna svarade på frågorna enligt följande:  

Gällande stationernas rutiner efter traumatiska insatser svarade 31 procent att de rutiner som 

tillämpas är tillräckliga, medan majoriteten tycker att rutinerna är delvis tillräckliga (48 

procent). Vidare angav 21 procent av de svarande vet ej/obestämd som svar. Ingen av 

deltagarna i studien svarade att rutinerna var otillräckliga.  

De allra flesta visste vilket stöd eller vilken hjälp som kan erbjudas, medan 10 procent av 

respondenterna svarade att de inte vet vilket stöd eller hjälp de kan få.  

När det gäller huruvida det stöd och den hjälp som kan erbjudas på stationerna är tillräckligt 

svarade 44 procent att de ansåg att detta är tillräckligt, 31 procent att detta är delvis tillräckligt 

medan resterande 25 procent svarade vet ej/obestämd. Trots att ingen av de svarande angav 

”instämmer inte” som svar på föregående fråga svarade en person att den inte tagit initiativ till 

att söka stöd eller hjälp, samt så svarade en person att den själv tagit initiativ till detta.  

Även fast alla respondenter ansåg att rutinerna och stödet eller hjälpen på stationerna var 

tillräcklig, delvis tillräcklig, eller fast de var obestämda, angav de att förbättringar kan 

genomföras. De svarandes egna formuleringar av förbättringar löd enligt följande:  

”Rutiner på debriefing efter alla traumatiska insatser.” 

”Efter en större händelse med svåra skador eller dödsfall har vi oftast en breefing, vilket är 

bra, men tror att man ska ha ett till möte bara för att kolla berörd personal hur det varit efter 

händelsen, tex tankar sömn funderingar etc. Tror inte alla tar kontakt själv efteråt” (2 

respondenter) 
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”Tydligare rutiner angående när, hur och var man ska genomföra avlastande samtal samt 

högre kompetens hos personer som leder dessa samtal.” (2 respondenter) 

”Bättre närvaro av berörda chefer. Bättre och tydligare utvärdering och uppföljning av 

allvarliga insatser.” 

”Det viktiga är att alla har rätt att visa om man har reagerat på något sätt vid en händelse. En 

sund reaktion på en osund händelse.”  

” Har tyvärr inte ställs inför en sådan situation där jag har behövt tala ut mer än den vanliga 

genomgången efter insatsen. Är mycket possessivt inställd till att det finns.” 
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5. Analys 
I detta avsnitt beskrivs hur resultatet ska tolkas, hur valda metoder påverkat resultatet, samt 

vad räddningstjänsterna bör förbättra eller tillämpa för att på ett optimalt sätt hantera 

psykisk ohälsa och stress. 

5.1 Förekomst av psykisk ohälsa och stress  
Av samtliga respondenter hade 60,5 procent upplevt symtom på psykisk ohälsa efter en 

genomförd insats. Eftersom majoriteten av respondenterna av enkätstudien upplevt symtom 

på psykisk ohälsa efter en insats, som varat i allt från en dag till över fyra veckor, kan 

slutsatsen dras att de rutiner och det stöd eller den hjälp räddningstjänsterna i Norrbotten 

tillämpar inte är felfria. 

 

Den vanligaste bieffekten som deltagarna av enkätstudien hade upplevt var sömnsvårigheter. 

Vid lång påverkan av detta symtom kan individen påverkas väldigt negativt. På detta sätt kan 

det vara för många av symtomen som upplevts, vilket innebär att bearbetning och hantering 

av dessa är av stor vikt.  

Om bearbetningen och hanteringen av psykisk ohälsa är bristfällig, och symtomen därmed 

inte upphör, kan det leda till ytterligare försämrad psykisk hälsa samt medföra andra symtom 

av psykisk ohälsa (Mayo Clinic, 2016).   

Ett exempel kan vara om man lider av långvarig sömnbrist som efterföljd av en traumatisk 

insats. Detta kan troligen påverka individens kognitiva förmågor, vilka är mycket 

betydelsefulla vid räddningsinsatser. Individen kan sannolikt drabbas av minnesstörningar, 

nedsatt koncentrationsförmåga och försämrat omdöme. Vilka är förmågor som krävs för att 

framgångsrikt kunna leda eller medverka i en räddningsinsats. Minnesstörningar och nedsatt 

koncentrationsförmåga var nämligen efter sömnsvårigheter det vanligaste symtom som de 

svarande hade upplevt som efterföljd av en insats. Med detta sagt kan symtomen av psykisk 

ohälsa och stress därmed vara kopplade till varandra vid bristfällig uppföljning.  

 

En antydan på att rutinerna och stödet efter traumatiska insatser inte är tillräckligt kan 

uppmärksammas efter undersökning av svaren från frågan som tar upp varaktigheten av de 

symtom de upplevt. För 22% av de som upplevt symtom efter en insats hade varaktigheten 

varit en vecka eller längre, varav 9,4% hade upplevt symtomen i mer än fyra veckor. Den 

långa tid dessa respondenter upplevt symtomen kan tyda på att rutinerna för att motverka 

psykiska ohälsa och/eller uppföljningsarbetet inte varit nog omfattande, eftersom de första 
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bearbetande samtalen ska ha genomförts efter denna tid. Detta kan skapa stora problem för de 

individer vilka haft dessa symtom längre än 4 veckor eftersom de riskerar att drabbas av 

PTSD. Som Hammarlund (2012) nämner utvecklar inte alla individer PTSD efter en 

traumatisk händelse. Däremot kan en starkt stressfylld händelse påverka en individ väldigt 

märkbart under den akuta krisfasen, vilket är väldigt olämpligt för insatspersonal eftersom de 

måste kunna agera rationellt vid räddningsinsatser.  

Om psykisk ohälsa inte bearbetas, eller hanteras korrekt, kan det därmed gå så långt att 

personen blir tvungen att sjukskriva sig. I denna studie var det 2 personer (4,2%) vilka hade 

varit sjukskrivna just på grund av psykisk ohälsa och stress, vilket kan tyda på att 

uppföljningsarbetet i dessa fall inte varit nog omfattande.   

 

Som stor andel av de svarande framförde finns det en osäkerhet om hanteringen av psykisk 

ohälsa och stress är tillräcklig. Detta kan ytterligare uppmärksammas vid undersökningen av 

enkätfrågorna om rutinerna samt stödet och hjälpen är tillräcklig. Där angav 47,9 respektive 

31,3 procent att detta är delvis tillräckligt, medan 20,8 respektive 25,0 procent angav vet 

ej/obestämd som svarsalternativ.  

 

5.2 Analys av stationernas policys 
Som tidigare nämnt påverkar stress egenskaper såsom beslutsfattande, bedömning, 

prestationsförmåga och samarbetsförmåga, vilka är essentiella för räddningspersonal. Som 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009) och Dyregrov (2002) framför är 

hantering av stress- och krisreaktioner i form av färdiga handlingsplaner därför av stor vikt för 

att minska stressens påverkan på individen, och därmed skapa bättre förutsättningar vid 

räddningsinsatser.  

 

5.2.1 Tillgängliga handlingsplaner 

I denna studie hade endast Luleå- och Boden räddningstjänst färdiga handlingsplaner 

tillhanda. Bodens handlingsplan var grundlig och utgick från flera nivåer av stödjande samtal. 

Vilka är: Eftersnack, kamratstödsamtal, debriefing samt sjukvårdsresurser och experthjälp. 

Denna tog upp när och var dessa samtal ska genomföras samt hur de ska genomföras. 

Aspekter såsom samtalens tidpunkt, längd och gruppstorlek överensstämmer med de 

teoretiska riktlinjerna. Ytterligare en faktor vilken denna tog upp är att interna ledare inte är 

tillåtna vid debriefing, vilket även teoretiskt är att föredra. Detta indikerar att på denna 
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handlingsplan är väl genomtänkt, och troligtvis ett värdefullt verktyg för att hantera stress- 

och krisreaktioner.  

 

Den handlingsplan vilken Luleå räddningstjänst tillämpar behandlar hur kamratstödssamtal 

ska genomföras. Denna omfattade när dessa ska genomföras, tidpunkten av samtalet samt 

gruppstorleken. För att optimera förutsättningarna för hantering av psykisk ohälsa och stress 

hade handlingsplanen kunnat utvecklas, och till exempel ta med andra områden än 

kamratstödssamtal. En mer utförlig handlingsplan kan vara till stor hjälp speciellt eftersom de 

oftast använder sig av interna resurser för ledning av bearbetande samtal, vilka inte alltid kan 

ha kunskap om exakt hur dessa samtal bör genomföras.  

 

Med detta nämnt bör resterande stationer, vilka i nuläget inte innehar färdiga handlingsplaner, 

införskaffa utförliga handlingsplaner för att på bästa sätt kunna hantera och förebygga psykisk 

ohälsa och stress hos personalen på räddningstjänsterna.  

 

5.2.2 Tillgängligt stöd och hjälp 

Som resultatet visade är Luleå och Gällivare räddningstjänst de stationer som har utbildad 

personal som kan nyttjas som kamratstödjare. Dessa har troligtvis bättre kompetens inom 

området än resterande insatspersonal. Detta betyder att övriga räddningstjänster förlitar sig på 

kommunal företagshälsovård, i form av bland annat psykologer och psykoterapeuter, som 

enda utbildade stöd för personal.  

Psykisk ohälsa kan vara ett känsligt ämne att tala ut om. Om endast externa resurser finns att 

bibehålla med som stöd och hjälp för personal minskar troligtvis chansen att den som är i 

behov har mod att söka hjälp. Med detta sagt kan interna resurser såsom kamratstödjare öka 

möjligheten för ventilation av påfrestande känslor och tankar, eftersom de då kan ha ett mer 

ledigt samtal med en person de sannolikt redan har social kontakt med. Som Hammarlund 

(2012) påpekar kan till och med bristfällig tillgång till kamratstöd fungera som en stressor i 

sig. Två av respondenterna uttryckte även själva att uppföljningsarbetet bör bli mer utförligt 

just på grund av att de inte tror att alla tar eget initiativ till att söka hjälp om de är i behov av 

det, även fast ett debriefingmöte redan genomförts, vilket pekar på att dessa tycker att stödet 

kan utvecklas.   

Det som nämnts ovan kan även vara en orsak till att enligt enkätundersökningen flera av 

respondenternas hälsa fått lida under en längre tid. Vilket, som nämnt, kan grunda sig i att de 

inte bett om vidare uppföljning eller inte själva insett att de behöver ytterligare uppföljning 
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när de i själva verket gör det. Som Mayo Clinic (2016) påpekar kan indikationer på psykisk 

ohälsa och stress vara väldigt vardagliga och därmed negligeras av den drabbade, eftersom 

individen inte inser hur förloppet kan fortlöpa. Psykisk ohälsa är inte heller alltid påtagligt för 

arbetskollegor att uppmärksamma vilket innebär att man själv som individ måste våga 

uttrycka eller berätta om tankar och känslor som påfrestar ens psykiska hälsa, vilket alla inte 

har mod till att göra.  

 

I enkätundersökningen nämnde även en svarande att närvaron av berörda chefer bör bli bättre. 

Om de med högre rang inom stationen medverkar, även fast de inte är i behov av uppföljning, 

kan det troligtvis bidra till att övriga medverkande får en känsla av att god tillgång till stöd 

finns. Detta kan sannolikt minska den psykiska påfrestningen eftersom de då uppfattar att stöd 

finns hela vägen i rangordningen på stationen, ända från kollegor i form av brandmän till 

högsta ledning. 

 

Boden och Luleå framförde att de tillämpar kamratstödsamtal, vilket kan ses som en typ av 

avlastande samtal. Eftersom många individer kan känna ett stort behov av att lätta på känslor 

och tankar direkt efter den kritiska händelsen inträffat kan avlastande samtal vara en lämplig 

åtgärd för stationerna att använda sig av efter traumatiska insatser. Om detta tillämpas kan det 

eliminera behovet av ytterligare uppföljning som är mer tids- och resurskrävande, såsom 

debriefing. Detta innebär att den psykiska belastningen kan minska hos insatspersonal som 

medverkat, eftersom bearbetning börjar i ett tidigare skede. Övriga stationer bör därmed även 

tillämpa denna form av samtal. Att tillägga är att för att detta ska kunna tillämpas 

framgångsrikt krävs det att deltagarna fått nog med tid för spontan återhämtning, vilket är 

viktigt för ledningen att notera.   

 

5.3 Praktiskt genomförande av bearbetande samtal 
Hos samtliga räddningstjänster som deltar i studien förutom Boden räddningstjänst inleder 

vanligen insatsledare, yttre befäl eller styrkeledaren initialt debriefingen. Detta innebär att 

debriefingmötet leds av en individ vilka de andra deltagande dagligen jobbar med. Som 

Dyregrov (2003) nämner kan detta påverka hur framgångsrikt mötet blir eftersom det kan 

bidra till att de medverkande inte vågar tala öppet om sina känslor och tankar.  

Om det ska vara en intern ledare är stor kompetens hos denna angående hur bearbetande 

samtal ska genomföras väldigt betydelsefullt, eftersom ledningen av debriefingmötet är en 

grundpelare för mötets framgång. 
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Den station vilken har kontinuerlig utbildning inom detta område är Luleå räddningstjänst. 

För att optimera dessa stödjande och bearbetande samtal hade den utbildade personalen 

initialt kunna leda samtalen, istället för de interna resurser som i nuläget inte har någon 

specifik utbildning inom området. Två av respondenterna framförde i enkätstudien nämligen 

att brister finns angående ledningen i form av att kompetensen hos de interna ledarna är för 

låg. 

För att utveckla kompetensen hos ledarna av samtalen, som vanligen är yttre befäl eller 

styrkeledare för de flesta stationer, bör de införa en utbildningsplan inom stödjande och 

bearbetande samtalsteknik. Om kompetensen inom området inte är nog hög för de som leder 

samtalen är det lätt att misstag kan begås. Dessa misstag kan vara små och tyckas vara 

obetydliga medan de egentligen har stor inverkan på mötets framgång, och kan i somliga fall 

försämra deltagarnas återhämtning.  

 

Räddningstjänsten i Boden anlitar däremot alltid extern professionell hjälp för att leda 

debriefingmötena. Detta är troligtvis att föredra eftersom de därmed har mycket god kunskap 

angående hur bearbetande samtal ska genomföras för att få bästa möjliga utfall. Däremot kan 

det troligtvis till viss del försvåra beslutet om individerna kräver uppföljning. Detta eftersom 

en extern ledare i vanliga fall har svårare att uppmärksamma avvikande beteende hos de 

deltagande i jämförelse med om ledaren av samtalet varit en del av arbetslaget.  

 

Flera av de räddningstjänster som medverkade i studien och intervjun påpekade att det 

förekommer att de har gemensamma samtal med medverkande aktörer som till exempel polis 

och ambulans. Detta innebär en tämligen stor grupp som genomför debriefingen gemensamt, 

vilket kan få negativ påverkan på effekten av mötet. Dyregrov (2003) framför att detta inte är 

att föredra eftersom en gruppstorlek på 8–12 deltagande är optimalt för att få bästa utfall av 

samtalet. När dessa aktörer genomför samtalet gemensamt överskrids troligtvis det antalet 

deltagande. Problematik som kan uppstå är att människor får svårt att yttra sig vid stora 

gruppmöten. Om de medverkande inte yttrar sig om känslor, tankar och reaktioner blir själva 

syftet med mötet svårt att uppfylla. Problematik kan även uppstå för ledaren eller ledarna av 

mötet. För stort deltagarantal försvårar för ledaren att uppfatta de intryck och känslor som 

måste observeras, uppfattas och hanteras. Därmed bör de i så stor grad som möjligt undvika 

att ha fler än approximativt 12 deltagare vid debriefingmöten. Om det är nödvändigt med 
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gemensam debriefing med de olika aktörerna är två ledare, vilka har god kompetens inom 

området, en stor fördel för att få bästa möjliga effekt av mötet.  

En positiv aspekt angående detta område är däremot att i princip samtliga stationer nämner att 

de kallar in externa samtalsledare när andra aktörer medverkar och därmed bidrar till en stor 

debriefinggrupp.  

 

Som med alla områden är detta område inte heller helt okontroversiellt. Som Kiruna 

räddningstjänst påpekar finns det en pågående debatt om debriefing är positivt eller negativt. 

Detta är troligtvis orsaken till att Kiruna och Luleå väljer att genomföra mer avslappnade 

samtal utifrån insatspersonalens behov. Om man som individ däremot har en kritisk syn på 

debriefing kan problem uppstå, eftersom för att debriefing ska vara framgångsrikt krävs 

öppenhet och en vilja av att deltaga för att genuint kunna uttrycka känslor och tankar. 

 

5.4 Metodanalys 
 

5.4.1 Fördelar med valda metoder 

Metodvalen har möjliggjort informationsinsamling av många individer på olika geografiska 

platser i Norrbotten. Eftersom enkätstudien var semi-kvantitativ/kvalitativ och intervjustudien 

kvalitativ har ett stort spektrum av information samlats in, eftersom den både är statistiskt och 

konkret uttryckt. För enkätstudien bidrog programmet Survio till att informationen kunde 

sammanställas för analys på ett effektivt och simpelt sätt. Enkätundersökningen har även 

reducerat risken för opartiskhet. Vilket grundar sig i att frågorna är enhetliga till alla 

deltagande, samtidigt som ingen mellanhand kan misstolka informationen som den deltagande 

framför. Den svarande påverkas inte heller av minspel eller andra signaler som annars kan 

förmedlas. Detta innebär sammanfattningsvis att dessa metodval varit tidseffektiva och 

mycket fördelaktiga för detta arbete.  

 

5.4.2 Komplikationer med intervjufrågor som metod 

Vid skriftliga intervjustudier är förmågan att formulera sig av betydelse. I denna 

intervjustudie kan formulering påverka hur utförlig man uppfattar att hanteringen av psykisk 

ohälsa och stress är. Ett exempel är om räddningstjänsterna har välformulerade 

handlingsplaner. Det kan skapa en uppfattning om att stationerna hanterar psykisk ohälsa och 

stress på ett bra sätt. Att ha tillgång till utförliga handlingsplaner innebär att stationen har god 
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grund för hantering av psykisk ohälsa och stress, men det säkerställer inte att de agerar enligt 

dessa alla gånger. På samma sätt kan otydlig eller vag formulering skapa en uppfattning om 

att hanteringen av detta område är bristfälligt, vilket inte alltid överensstämmer. Detta är en 

risk som man måste ta hänsyn till.  

Att föredra, om möjlighet finns, kan vara att istället göra platsbesök och genomföra muntliga 

intervjuer. Detta skapar utrymme för fler följdfrågor vilket kan styrka reliabiliteten och 

validiteten ytterligare.  

5.4.3 Komplikationer med enkätstudie som metod 

För frågorna i enkäten vilka behandlar respondenternas åsikter angående om stationernas 

rutiner samt det stöd och den hjälp som kan erbjudas var fördelningen av svaren tämligen lika. 

Stora delar av de svarande angav vet ej/obestämd som svarsalternativ, vilket har bidragit till 

svårigheter vid analys av resultatet. En bidragande faktor till ovissheten kan vara att 

information och utbildning inom detta område är bristfällig hos räddningspersonal, vilket 

innebär att de inte har full kunskap om vilka rutiner eller vilken form av stöd eller hjälp som 

kan och bör tillämpas. Detta medför att reliabiliteten försvagas eftersom begreppet 

“tillräckligt” som används kan bli svårtolkat eller svårförstått för respondenterna. 

 

När man däremot lägger fokus på validiteten kan frågan som behandlar om de svarande är 

medvetna om vilken sorts stöd eller hjälp de kan erbjudas bidra till svårtolkade resultat. Detta 

eftersom endast “ja” och “nej” fanns som svarsalternativ, vilket försvårar tolkning om de 

verkligen vet till fullo vad som kan erbjudas. Detta innebär att de svarande exempelvis kan 

ange ”ja” som svarsalternativ när de till viss del, men inte till fullo, vet vilket stöd och vilken 

hjälp som kan erbjudas. Om fler svarsalternativ som ger ett bredare spektrum hade funnits, 

såsom att de delvis vet eller inte vet vilket stöd som kan erbjudas, skulle analys och 

utvärdering av denna fråga underlättas.  

 

Som tidigare nämnt i metoden var approximativt 244 personer aktuella för enkätstudien. 48 

stycken svarande innebär en svarsprocent på cirka 20 procent, vilket i detta fall kan vara 

aningen missvisande. Detta eftersom statistik endast finns för antal arbetande för hela 

kommunerna som är aktuella inom avgränsningarna. Inom kommunerna finns även somliga 

deltidsstationer vilka inte är aktuella för studien, men som ingår i statistiken. Detta innebär att 

det totala antalet individer som är aktuella för studien är aningen lägre än det presenterade 

värdet. Därmed blir svarsprocenten för denna studie något högre än 20 procent.  
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5.5 Sammanställning av förbättringar som kan genomföras 
Sammanfattningsvis finns det brister angående hantering av psykisk ohälsa och stress på 

stationerna i Norrbotten. Även fast brister uppmärksammades, finns det många positiva 

aspekter såsom handlingsplanen räddningstjänsten i Boden tillämpar, utbildningen personal 

från Luleå räddningstjänst genomför, inkallandet av externa samtalsledare vid större samtal 

etc. I denna del ligger däremot fokus på hur de kan utveckla den befintliga hanteringen av 

psykisk ohälsa och stress för personal inom räddningstjänst.  

Med detta nämnt kan främst följande områden och rutiner förbättras på stationerna i 

Norrbotten: 

• Handlingsplaner: Samtliga stationer som i nuläget inte tillämpar någon handlingsplan 

för hantering av psykisk ohälsa och stress bör skapa en handlingsplan som utförligt 

och detaljerat beskriver när, var och hur samtal och stöd ska genomföras. Boden, men 

främst Luleå, räddningstjänst bör även utveckla och bredda sina befintliga 

handlingsplaner för att underlätta ytterligare för ledningen.  

 

• Utbildning:  

 

- Införa utbildning angående bearbetande samtal. Om interna resurser ska användas för 

ledning av bearbetande samtal bör de införa uppföljande utbildning om hur dessa 

samtal ska genomföras och ledas.  

- Genomföra utbildning angående psykisk ohälsa för samtlig personal som jobbar 

operativt inom räddningstjänst. Detta för att de arbetande ska förstå vikten av god 

psykisk hälsa vid räddningsinsatser. 

- På varje station ha utbildade kamratstödjare. Att ha tillgängligt internt stöd på 

stationerna innebär att känslor och tankar lättare kan uttryckas, eftersom det då sker 

med individer man troligtvis redan har social kontakt med. Dessa underlättar även 

kontroll av om vidare uppföljning krävs.  

 

Samt så bör följande riktlinjer följas vid hantering efter traumatiska insatser: 

• Alltid genomföra ett stödjande/avlastande, mer avslappnat, samtal innan debriefing 

genomförs. Detta för att i ett tidigare stadium ventilera påfrestande tankar och känslor, 

vilket kan eliminera behov av vidare uppföljning.  
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• Använda sig av externa resurser i så stor utsträckning som möjligt för att leda 

debriefingmöten.  

• Försöka hålla en gruppstorlek på 8–12 deltagande vid debriefing. Om det är 

nödvändigt att fler än 12 deltagare medverkar bör det vara fler än en ledare för 

samtalet.   
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6. Diskussion och slutsats 
 

Som tidigare nämnt i avgränsningarna behandlar detta arbete psykisk ohälsa och stress som 

endast uppstått på grund av genomförda insatser. Även fast studien är avgränsad på detta sätt 

kommer andra faktorer utöver efterföljder av insatser att påverka resultatet. Sådant som 

sociala faktorer samt personliga problem och stressorer påverkar sannolikt hur man som 

individ reagerar efter man medverkat vid en traumatisk insats. Även fast man själv inte 

nödvändigtvis märker av de nämnda faktorerna, kommer dessa troligen vara undermedvetna 

orsaker till i vilken grad räddningspersonal påverkas vid allvarliga insatser.  

 

I denna studie togs inte hänsyn till vilken befattning de deltagande hade, vilket hade varit 

intressant nu i efterhand att analysera för att kunna dra ytterligare slutsatser. Detta eftersom 

högre befattning oftast innebär större ansvar. Som det tidigare framfördes i resultatet står de 

med högre befattning, såsom insatsledare, oftast för ledning av bearbetning och stöd efter 

allvarliga insatser. Deras ledande roll innebär att de själva har mindre tillgång till stöd samt 

behöver vara mentalt starka.  

Problem kan uppstå om dessa skulle ha indikationer på psykisk ohälsa eller stressrelaterade 

symtom. Detta eftersom de först och främst inte har lika god tillgång till stöd, men även på 

grund av att det troligtvis är svårare för de själva som individer, på grund av stolthet eller 

dylikt, att söka hjälp vid jämförelse med resterande personal med lägre rang på stationen. 

Personal med lägre befattning inom stationen kan sannolikt även ha svårt att bidra med stöd.  

Detta kan bero på att de intuitivt antar att de högre i hierarkin, som oftast har mer rutin, klarar 

av att medverka vid väldigt allvarliga insatser utan påverkas i lika stor grad.  

 

En faktor som kan påverka resultatet av studien är definitionen av debriefing. Som Dyregrov 

(2003) påpekar är inte debriefing en beteckning för alla typer av bearbetande samtal som 

genomförs efter denna typ av händelse, utan endast för en strukturerad genomgång bland de 

som berörts av händelsen. Om kunskapen är bristfällig hos respondenterna i studien angående 

definitionen av debriefing kan detta bidra till missledande resultat. Ett exempel är att en 

respondent framför i enkätstudien att debriefing alltid bör genomföras efter traumatiska 

insatser. I detta fall kanske denna i själva verket endast syftar på någon sorts form av 

stödjande eller bearbetande samtal, troligtvis inte debriefing specifikt. Om det skett någon 

form av begreppsförvirring försvåras analysen av resultatet markant, speciellt vid 

genomförandet av jämförelsen mellan praktiskt genomförande på stationerna med de 
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teoretiska riktlinjerna. Begreppsförvirringen kan även vara en orsak till att termen debriefing, 

i somliga fall, fått oförtjänt dåligt rykte.  

 

I Norrbottens län, vilka stationerna som deltog i studien tillhör, är invånarantalet 

förhållandevis lågt. Eftersom det inte finns väldigt stora städer, eller många städer, inom detta 

område innebär det att de räddningstjänster som deltagit är relativt små. Detta kan vara en 

orsak till att få räddningstjänster hade tillgängliga handlingsplaner samt att det finns relativt 

mycket brister inom området som studien behandlar hos de deltagande stationerna. Rimligtvis 

har större stationer mer utbildning inom detta område, mer tillgängligt stöd och fler 

handlingsplaner vilket innebär bättre grund för att hantera psykisk ohälsa och stress.  

 

Även fast psykisk ohälsa och stress troligtvis inte är det första man förknippar med 

räddningstjänst är det mycket viktigt, både för de arbetandes hälsa, men även för framtida 

insatser. Förbättringar och utveckling går att genomföra angående hantering av psykisk ohälsa 

och stress, troligtvis inte bara i Norrbotten, utan sannolikt för ett stort antal stationer i hela 

Sverige. Utifrån denna studie verkar utbildning vara det viktigaste att utveckla inom detta 

område. Med utbildning menas inte bara utbildning angående hur hantering ska genomföras, 

utan även utbildning inom området, eftersom ökad kunskap medför att räddningsarbetare 

förstår vikten av god psykisk hälsa inom detta yrke. 

  

Med detta arbete genomfört vill jag slutligen säga att det inte finns tid för att låta individer 

som arbetar inom räddningstjänst att hjälpa sig själv. Det ligger i både samhällets och 

individens intresse att räddningspersonal får det stöd som krävs eftersom de inom en snar 

framtid, kanske redan samma dag, måste kunna verka med full effekt vid räddningsinsatser. 

Hantering av psykisk ohälsa och stress är därmed en nyckelfaktor för att räddningstjänst på 

bästa möjliga sätt ska kunna bidra till ökad trygghet i samhället.  
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7. Förslag på fortsatt arbete 
 

För att uppmärksamma hur erfarenhet och rutin påverkar hur man som individ reagerar efter 

räddningsinsatser hade en liknande studie kunnat genomföras, men då istället med år inom 

yrket som avgränsning. Detta innebär att man kan jämföra resultat för brandmän med stor 

erfarenhet med brandmän som har liten erfarenhet inom yrket  

Något ytterligare som hade varit intressant att studera är psykisk ohälsa och stress för de 

högre inom hierarkin på räddningstjänsten, såsom insatsledare. Detta för att kunna utvärdera 

stödet för de inom räddningstjänst med större ansvar, vilka även ofta leder hanteringen av 

psykisk ohälsa och stress efter traumatiska insatser.   
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9. Bilagor 
I följande kapitel redovisas frågor tillhörande enkätstudien, med respondenternas svar 

inkluderade. 

 

1. Du är   

# Svar Responser Andel 

 
Kvinna 3 6,3 % 

 

Man 

 
45 93,8 % 

2. Du är 

# Svar Responser Andel 

 
Tillsvidareanställd 39 81,3 % 

 
Annan anställning 9 18,8 % 

 

3. År inom yrket 

# Svar Responser Andel 

 
0-1 1 2,1 % 

 
1-5 12 25 % 

 
5-10 13 27,1 % 

 
10-20 14 29,2 % 

 
Mer än 20 8 16,7 % 
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4. Har du varit sjukskriven?   

# Svar Responser Andel 

 
Ja 11 22,9 % 

 
Nej 37 77,1 % 

 

5. Om "ja" på föregående fråga, vilken var orsaken? 

Operation av ljumskbråck 

Stress/utbrändhet. 

Flertalet, benbrott mm 

Sepsis 

Frozen shoulder 

Skada utanför arbetet 

Operation efter knäskada. 

Fraktur i ben 

Psykisk ohälsa 

 

6. Du har medverkat i en insats som kan upplevas som traumatisk 

# Svar Responser Andel 

 
Aldrig 4 8,3 % 

 
En gång 3 6,3 % 

 
Flera gånger 27 56,3 % 

 
Mer än tio gånger 14 29,2 % 
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7. Har du själv upplevt att du har mått psykiskt dåligt efter en insats? 

# Svar Responser Andel 

 
Instämmer helt 5 10,4 % 

 
Instämmer delvis 20 41,7 % 

 
Vet ej/obestämd 4 8,3 % 

 
Instämmer inte 12 25 % 

 
Instämmer inte alls 7 14,6 % 

8. Kryssa i följande alternativ som du upplevt som efterföljd av en insats 

# Svar Responser Andel 

 
Ångest 4 8,3 % 

 
Stress 4 8,3 % 

 
Sömnsvårigheter 16 33,3 % 

 
Skuldkänslor 3 6,3 % 

 
Koncentrationssvårigheter eller försämrat minne 6 12,5 % 

 
Annat symtom 10 20,8 % 

 
Inga symtom 19 39,6 % 

 

9. Om "annat symtom" på föregående fråga, vilket? 

 

Ledsen 

Vissa händelser kommer man ihåg och det beror på vad man har i ryggsäcken sedan tidigare. 
Men känner inte igen mig i i symtom, mer som minnen och erfarenheter. 

Sorg 

Behov av att få prata om händelsen och dela den med övriga inblandade kollegor 
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Flashbacks 

Värderingsfrågor och upplevelse gentemot familjen 

Har upplevt en del ljud och dofter som gör mig påmind om händelser. 

Flashback och minnesbilder som dök upp då och då. 

Första gången som man är med på en traumatisk händelse får en att fundera och man bearbetar 
händelsen på olika sätt 

 

10. Om du upplevt något symtom efter en insats, hur länge har det hållit i sig? 

# Svar Responser Andel 

 
<1 dag 6 18,8 % 

 
Några dagar 20 62,5 % 

 
En vecka 2 6,3 % 

 
2-4 veckor 2 6,3 % 

 
Mer än 4 veckor 3 9,4 % 

 

11. Anser du att era rutiner som tillämpas efter en traumatisk insats är tillräckliga? 

# Svar Responser Andel 

 
Instämmer helt 15 31,3 % 

 
Instämmer delvis 23 47,9 % 

 
Vet ej/obestämd 10 20,8 % 

 
Instämmer inte 0 0 % 

 
Instämmer inte alls 0 0 % 
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12. Vet du vilket stöd/hjälp din arbetsgivare kan erbjuda om du mår dåligt? 

# Svar Responser Andel 

 
Ja 43 89,6 % 

 
Nej 5 10,4 % 

 

13. Anser du att det stöd/hjälp som din arbetsgivare erbjuder är tillräckligt? 

# Svar Responser Andel 

 
Instämmer helt 21 43,8 % 

 
Instämmer delvis 15 31,3 % 

 
Vet ej/obestämd 12 25 % 

 
Instämmer inte 0 0 % 

 
Instämmer inte alls 0 0 % 

 

14. Om du valt "instämmer inte" på föregående fråga och haft behov av hjälp/stöd, har du själv tagit 

initiativ till det? 

# Svar Responser Andel 

 
Ja 1 50 % 

 
Nej 1 50 % 

 

15. Om du tycker att förbättringar kan genomföras, vad skulle du förbättra? 

Det viktiga är att alla har rätt att visa om man har reagerat på något sätt vid en händelse. En sund 

reaktion på en osund händelse. 

Efter en större händelse med svåra skador eller dödsfall har vi oftast en breefing, vilket är bra, 

men tror att man ska ha ett till möte bara för att kolla berörd personal hur det varit efter 

händelsen, tex tankar sömn funderingar etc, tror inte alla kan ta kontakt själv efteråt, (2x) 
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Tydligare rutiner, när, hur och var man ska genomföra avlastande samtal, högre kompetens hos 

personer som leder dessa samtal. 

Har tyvärr inte ställs inför en sådan situation där jag har behövt tala ut mer än den vanliga 

genomgången efter insatsen. Är mycket possessivt inställd till att det finns. 

Rutin på debriefing efter alla traumatiska insatser. 

Bättre närvaro av berörda chefer. Bättre och tydligare utvärdering och uppföljning av allvarliga 

insatser. 

Klarare riktlinjer och rutiner för traumatiska händelser ifall det uppstår extremfall. Under de senare 

åren har dock förståelse för behov av att prata efter traumatiska upplevelser blivit bättre. 

 


