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 Jag är intresserad av vad räddningspersonal har för tankar runt de upplevelser som de har 
fått i sin yrkesutövning. Denna personal har besökt ett flertal platser i sin yrkesutövning 
som kan liknas vid ett ”besök i helvetet” Därför gjorde jag en studie om vad 
räddningspersonal har för tankar och idéer när det gäller att höja sin kunskap, så att det 
bättre går att hantera dessa besök. Dessutom gjorde jag studien för att jag har funderingar, 
utifrån en tidigare studie som jag har gjort, att det kanske finns andra problem att hantera 
än ”besöket i helvetet”.  
 
 Dessa problem kan vara relaterade till att vi har så stort sjuskrivningsantal i dagens 
samhälle. Liedman (2001), Moxnes (2001), Sennett (2003) är några författare som jag 
valde att ta del av i bakgrunden i min studie. Deras tankar och idéer runt studiens ämne 
tycker jag är intressanta. Detta gjorde jag blev än mer nyfiken att fördjupa mig ytterligare 
i ämnet.   
 
 Syftet med studien är att belysa uppfattningen hos räddningspersonal som arbetar i en 
storstad ifråga om möjligheten att kunna öka kunskapen när det gäller hanteringen av 
dramatiska upplevelser i sin yrkesutövning. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar 
använde jag mig av en kvalitativ metod som jag baserade på 7 intervjuer, där jag 
kompletterade med ytterligare 5 intervjuer som en förstärkning till undersökningen. Dessa 
intervjuer tillhör den studie som jag hade gjort tidigare. Jag använde mig också av en 
enkätundersökning som bestod av åtta frågor med öppna svarsalternativ.  
 
 Studien visade att räddningspersonal verkar tåla ”besöken i helvetet” på ett förhållandevis 
bra sätt. Organisationsproblem tycks däremot påfresta mer. Dessa problem verkar störa 
denna personal i en större utsträckning än ”besöken i helvetet”. Att ta sig tid att lyssna och 
närma sig varandra i kommunikationen är faktorer som efterlystes i studien. Studien 
visade att det kan finns en koppling mellan organisations- och kommunikationsproblem 
och avsaknad av bekräftelse när det gäller det höga sjukskrivningsantal som finns i dagens 
samhälle. 
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Inledning 
  
 Jag har arbetat som brand- och ambulansman i drygt tjugo år. Därför har jag ett 
intresse för hur räddningspersonal hanterar dramatiska upplevelser som de har 
varit med om i sin yrkesutövning. Eftersom jag har skrivit en uppsats angående 
dramatiska upplevelser i en pedagogikkurs som heter Human Factor, vilken har 
sin huvudinriktning i att fatta beslut och bedöma risker under operationella 
förhållanden, kändes det naturligt för mig att fördjupa mig ytterligare när det 
gäller denna typ av upplevelser. Studien i Human Factor handlade om att studera 
räddningspersonal och undersöka på vilket sätt som upplevelserna påverkar deras 
yrkesliv och privatliv. Därför beslutade jag mig för att följa upp denna uppsats 
med ytterligare en studie. Denna studie belyser uppfattningen hos 
räddningspersonal som arbetar i en storstad i fråga om möjligheten att öka 
kunskapen när det gäller hanteringen av dramatiska upplevelser som man har varit 
med om i sin yrkesutövning. Min studie har riktats till räddningspersonal från en 
storstad på grund av att de sannolikt är mer frekventa när det gäller 
utryckningstjänst än vad räddningspersonal är i mindre kommuner.  
 
 I Human Factor- studien framkom att en del av respondenterna har funderingar 
om att dramatiska upplevelser är kopplat till organisationsproblem. Utifrån 
resultatet som uppkom har också jag, ett antal olika funderingar. Det verkar som 
om dramatiska upplevelser är av personlig karaktär. En del av oss tycker att en 
viss upplevelse är väldigt dramatisk, medan andra inte uppfattar det på samma 
sätt. Jag undrar om dramatiska upplevelser är olyckor av större art där det finns ett 
stort massmedialt intresse. Eller kan det vara exempelvis trafikolyckor, alltså 
sådana olyckor som vi upplever i det dagliga arbetet. Jag undrar också om det 
behöver vara dramatiska upplevelser under utryckning för att det ska uppfattas 
som dramatiskt.  Kanske behöver det ”bara” vara ett problem inom familjen, på 
arbetet eller i något annat sammanhang i en människas liv. 
 
 Dramatisk upplevelse kan vara att man inte blir bekräftad i sitt arbete, att man 
känner att man saknar betydelse i den organisation som man befinner sig i eller att 
man inte får möjlighet att göra sin stämma hörd. Dessutom kanske en dramatisk 
upplevelse också kan vara att människor känner att de har en arbetsledning som 
inte inger något förtroende hos dem. Möjligen kan det även vara ett motsatt 
förhållande, där arbetsledningen inte får gehör av sin personal och upplever det 
som en form av dramatisk upplevelse.  Dessa typer av upplevelser kanske kan 
innebära frustration som många gånger leder till att det uppfattas som dramatiska 
upplevelser. 
 
Om vi kan få ytterligare information runt de frågor som jag ställt, skulle det kunna 
vara till glädje för människor som arbetar inom denna yrkesgrupp. Det kan även 
vara till glädje för människor som inte arbetar just med denna typ av yrke, eller 
liknande, men som har varit med om dramatiska upplevelser. Studien kan också 
föra fram tankar som innebär att läsaren funderar över varför vi har ett så stort 
sjukskrivningsantal i dagens samhälle, där exempelvis utvecklingen fortskrider i 
all högre takt, där vi tar in informationsrikt material från massmedia i allt högre 
utsträckning och kraven på oss som samhällsmedborgare ökar.   
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 Jag hoppas att studien dessutom ska kunna mana till en stunds eftertanke. Kanske 
kan det väckas idéer som möjligen kan utveckla hanteringen av dramatiska 
upplevelser. Kanske det kan komma fram idéer som kan minska det stora 
sjukskrivningsantalet. Jag inleder min uppsats med att berätta om några olika 
upplevelser som jag själv har haft i min yrkesutövning. 
 
 
 
Förförståelse 

 
 Det var en natt, en plats, ett inferno. Klockan var 23.50. 
Byggnaden var fullständigt övertänd. Lågorna slog med våldsam 
kraft ut genom fönstren. Vad jag inte visste, var att jag skulle 
”besöka helvetet” för en stund. 
 
 En medarbetare och jag var rökdykare. Vi visades fram till en 
stege, en maskinstege som stod rest mot en husgavel. Denna typ 
av stege är lätt att gå i på grund av sin stabilitet och bredd. Det 
enda som arbetsledaren sa till oss: 
 

 ….livräddning, inget annat än livräddning är det som 
gäller. 
 

 Vi tog på oss våra rökdykarmasker. Jag var en aning kvickare på 
med masken än min medarbetare och jag började klättra uppför 
stegen. Jag funderade på vad det var som jag skulle göra, om jag 
skulle gå in i byggnaden och leta efter två, tre eller fem personer. 
Det enda som jag hade med mig var en handlampa. Normalt sett 
ska man enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller vid 
rökdykning ta med sig vattenslang in i den lokal som man ska 
rökdyka i, dels som säkerhet och dels för att hitta tillbaka ut den 
väg man kommer ifrån. Men det var ingen av mina 
arbetskamrater som hade tid eller möjlighet att koppla upp denna 
vattenslang. 
 
 När jag kom till toppen på stegen så fanns där en korg med två 
arbetskamrater i som inte hade något rökskydd på sig. De talade 
om för mig att innan de hade rest stegen mot fönstret, hade det 
hoppat cirka femton personer från fönstret. När de hade fått upp 
stegen mot fönstret, hade det kommit cirka femton personer till 
utifrån fönstret. Efter dessa personer hade det inte kommit fler. 
  
 När jag befann mig vid fönsterkarmen och lyste in genom 
fönstret, riktade jag lampan genom den svarta röken ner mot 
golvet. Golvet var cirka två meter nedanför fönstret. Det var inte 
två, tre eller fem personer, utan det var precis hur många som 
helst, kanske ett hundratal. Utan att tveka klev jag in genom 
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fönstret och hävde mig ner de två meter som jag uppskattade att 
det var. Jag hamnade i ett hav av människor där de flesta var 
barn och ungdomar. 
 
 När jag kom i balans stod jag bland dem och ovanpå dem. Jag 
hörde dem skrika: 
 

 Mamma, pappa, gud, hjälp mig jag dör. Då förstod jag 
att jag hade hamnat i helvetet. 
 

 Jag såg i myllret av kroppar en flicka i ett hörn som skrek och 
gjorde sig uppmärksam på mig. Jag försökte ta mig fram till 
henne så gott det gick. Jag tog ett ordentligt tag i hennes hand 
och försökte få loss henne. Hon skrek: 

 
….jag sitter fast 

 
 Jag drog ännu kraftigare i flickans hand och flickan kom loss. 
Jag skrek i min radio till mina arbetskamrater att jag var tvungen 
att få in en stege på insidan så fort som möjligt. Efter en kort 
stund kom stegen in genom fönstret. Jag tog emot stegen och fick 
den på plats. Det var inte alldeles enkelt att få stegen på plats på 
grund av alla kroppar som låg i vägen. Dessutom befann sig en 
pojke i min närhet som hängde i mina kläder och skrek för sitt 
liv. Jag blev tvungen att knuffa bort honom för att jag inte själv 
skulle bli nerdragen i folkmassan. Dessutom hade jag bestämt 
mig för att flickan skulle komma ut först, hon skulle inte svikas. 
Jag lyckades att få upp flickan på axeln och ropade på mina 
kamrater vid fönstret att:  

 
…..nu kommer jag med en flicka på min axel om jag 
orkar. Jag orkade, där var hjälpande händer och flickan 
kom ut. Skönt tänkte jag, där är nog ett liv i alla fall. 
  

 När jag sedan steg ner från stegen som var rest på insidan, fick 
jag se ett ljus till vänster om mig. Det visade sig vara en öppning, 
en dörr som jag inte hade upptäckt när jag tog mig in genom 
fönstret första gången. Jag upptäckte inte öppningen på grund av 
att den hade varit blockerad med kroppar från golv till tak. När 
denna öppning uppenbarades för mig, kändes en lättnad inom 
mig. Dels för min egen och min rökdykarkamrats skull och dels 
för de som skulle livräddas. När jag såg öppningen fanns det en 
möjlighet att hinna med och livrädda ytterligare ett antal unga 
människor innan de skulle vara för sent, där de annars skulle dö 
av rökgaserna. 
 
 Detta var en upplevelse som jag fick vara med om i det yrke 
som jag har utövat i tjugofyra år. Att vara brand- och 
ambulansman innebär att man kan bli utsatt för denna typ av 
upplevelser, även om just detta tillfälle var av mycket extrem 



 4

karaktär och med ett stort massmedialt intresse. Förmodligen är 
det inte speciellt många människor som upplever detta i sitt liv, 
även om de arbetar som brand och ambulansmän. Däremot får de 
flesta människor som arbetar i dessa yrken vara med om en 
mängd upplevelser under sin yrkesutövning, men som inte 
uppmärksammas på samma sätt som den jag har beskrivit. 
 
  ”Mindre” dramatiska upplevelser kan exempelvis vara en 
trafikolycka, vilket jag vid flera tillfällen har upplevt inom min 
yrkesutövning. Vid ett tillfälle var jag med och deltog i en 
räddningsinsats, där vi kom fram med vår utryckning till en 
totaldemolerad bil som hade kraschat mot en vägg. När jag 
började klippa upp en av dörrarna på bilen för att få loss en man 
som satt fastklämd vid förarsätet, ropade en mina arbetskamrater: 
 

 Så fort du är klar med klippet på förarsidan, måste du 
klippa här på passagerarsidan. 

 
 Jag förstod inte varför jag skulle klippa upp dörren på den andra 
sidan av bilen. Jag såg inte att det var någon som skulle klippas 
loss. När jag kom runt till passagerarsidan av bilen fann jag en 
liten pojke som var fyra år. Han satt fastklämd under 
passagerardörren till bilen och till min förskräckelse såg jag att 
han var död. Efter det att vi hade fått loss pojken ur bilen, så höll 
en arbetskamrat och jag pojken i vår famn. Jag sa samtidigt: 
 

 Lilla kille vad gjorde du i den här bilen, kunde du inte ha 
befunnit dig någon annanstans vid detta tillfälle. 

 
 Bilen var en sportbil och chauffören var pappan till pojken. 
Pappan hade lovat att pojken skulle få åka med i bilen en kort 
stund. Denna biltur slutade med stor tragedi, en död pojke och en 
svårt skadad pappa. 
 
 När man är med om en upplevelse av denna karaktär, så blir 
man förmodligen i de flesta fall påverkad som människa. Vi 
hanterar dessa upplevelser på olika sätt. Jag tycker att jag är en 
öppen person, därför tror jag att jag kanske har lättare att hantera 
upplevelser av denna karaktär än personer som är mer tystlåtna i 
sin personlighet. Kanske går dessa och grunnar inombords på 
vad de varit med om. Genom att berätta om sina tankar, har man 
kanske lättare att gå vidare i livet och inte känna sig belastad av 
vad man upplevt. Efter de upplevelser som jag har beskrivit, så 
satte vi oss ner i arbetsgruppen och pratade om dem. Detta gjorde 
vi med hela gruppen, men vi delade också upp oss i mindre 
grupper.  
 
 Kanske blir man mer påverkad av en dramatisk upplevelse 
utifrån hur man mår vid detta tillfälle, exempelvis om man har 
problem i sitt privatliv. Jag hade inga större problem med mitt 
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privatliv vid de tillfällen som jag beskrivit, vilket kanske innebär 
att jag har klarat av att hantera dessa upplevelser på ett sätt som 
inte blir av belastande karaktär.  Jag tror att det är viktigt att ha 
harmoni i sitt privatliv när det gäller att hantera dramatiska 
upplevelser. Jag tror också att om människor upplever att det inte 
finns någon harmoni på den arbetsplats som de tillhör, så upplevs 
detta som en sorts dramatisk upplevelse.  
 
 Dessa funderingar som jag har, verkar stämma överens med de 
tankar som respondenterna hade i Human Factor- studien. Jag 
beskrev i inledningen att vissa respondenter i anmärkningsvärt 
hög grad hade funderingar om att dramatiska upplevelser är 
kopplat till organisationsproblem. Därför tycker jag att det kan 
vara viktigt att belysa detta problem i denna studie, vilket innebär 
att jag använder en del bakgrundlitteratur som är kopplad till 
organisationsproblematik i denna uppsats.   
 

 
 
Bakgrund  
  
 Den litteratur som jag använder i min bakgrund tycker jag är lämplig, därför att 
studien har en bred inriktning. När man läser uppsatsens titel och underrubrik, kan 
man tro att den enbart ska handla om att räddningspersonal ska dela med sig om 
sina tankar runt krishantering när det gäller dramatiska upplevelser under 
utryckning. Kanske begreppet krisstöd kombinerat med räddningspersonal innebär 
att man leds in i dessa tankebanor, men faktum är att titel och underrubrik inte 
uttrycker detta, eftersom inte begreppet utryckningstjänst nämns i titel och 
underrubrik. Jag tycker också att det kan vara av intresse att studiens syfte inte 
uttrycker att det endast gäller utryckning, utan gäller hanteringen av dramatiska 
upplevelser som man har varit med om i sin yrkesutövning. Jag menar all den tid 
man befinner sig på sin arbetsplats, alltså inte bara den tid som är när man är på en 
utryckning.   
 
 Liedman (2001), Sennett (2003) och Moxnes (2001) placerar jag under rubriken 
Arbetsmiljö och organisation. Under rubrikerna Chefen/Ledaren och Gruppen 
väljer jag att använda endast en litteratur under varje rubrik. Dessa är Hall (1990) 
och Maltén (1992). Jag använder endast dessa två, då jag tycker att de litteraturer 
som jag har under Arbetsmiljö och organisation berör Chefen/Ledaren och 
Gruppen, vilket innebär att jag får en tydligare helhetsbild runt dessa ämnen. 
Under rubriken Dramatiska upplevelser har jag tre litteraturer, Antonovsky 
(1991), Cullberg (2001) och Dyregrov (2002). Dessa tre tycker jag är tillräckligt 
för att belysa hur vi människor reagerar när vi utsätts för dramatiska upplevelser. 
Dessutom tycker jag att Antonovsky (1991) i viss mån berör vissa problem som 
finns inom ämnet arbetsmiljö och organisationer.  
 
 I inledningen berättar jag om att denna studie även kan väcka tankar om vårt 
stora sjukskrivningsantal som idag finns i vårt västerländska samhälle. Därför har 



 6

jag under den sista rubriken som jag kallar Människans ursprung och hälsa, 
använt en roman av Auel (1981). Hon beskriver grottmänniskors sätt att leva på 
ett sätt som jag tycker är passande och värt att reflektera över. Det kan tyckas att 
denna skönhetslitteratur inte är en tillräcklig informationskälla att ta del av, men 
hon bygger sina böcker på noggrann forskning. Dessutom vill jag beskriva 
grottmänniskornas sätt att leva på ett sådant sätt som hon beskriver i litteraturen. 
Dessutom kompletterar jag denna roman med en litteratur som handlar om 
stenålderskost av Cordain (2002). Hon är doktor och specialist i hur man åt på 
stenåldern. Hennes kunskap har hon fördjupat genom att ta del av oräkneliga 
vetenskapsmän från många olika discipliner, läkare och lekmän. Hennes bok och 
Auels roman tillsammans tycker jag ger en viss bild och ett visst mönster om hur 
grottmänniskor kanske/förmodligen levde. Deras sätt att leva kombinerat med 
deras matvanor och kost tycker jag kan vara ett intressant inlägg som skapar en 
bild av hur vi människor i dagens västerländer har lämnat vårt ursprung, där vi 
bedriver en livsstil som är långt ifrån den livsstil som våra förfäder bedrev. 
Cordains och Auels litteratur använder jag för att stödja mina egna tankar och 
funderingar, samt slutord i denna uppsats. 
 
 
Arbetsmiljö och organisation  
 
 Liedman (2001) menar att vissa saker inte får sägas. Medarbetare ska helst inte 
ges möjlighet att ge kritik mot det företag eller organisation som de arbetar i. De 
som arbetar inom företaget, skolan eller myndigheten ska vara lojala, vilket menas 
att de helst ska tiga menar författaren. Kritik i form av ovälkommen kunskap ses 
inte alltid som något positivt. Den som har makten vill styra och fungerar som en 
censor som kan leda till vissa hot, exempelvis avsked. Liedman undrar vem som 
vågar säga sanningen när ordet är fritt och han menar: 
 

Ordet är fritt men utan kraft. Allt får sägas, men vem lyssnar? ”Och 
samtidigt”: ord betyder något. Ord som bryter tystnaden är inte som 
ord som försvinner in i en ändlös ljudtapet.  (Liedman, 2001, s. 309) 

 
 Liedman anser att den som inte går i ledband har samtidigt en motmakt i sin 
hand. Så länge som det finns arenor utanför maktens räckvidd kan den bli 
attackerad. Dessa arenor måste skyddas så att det finns utrymme så att makten inte 
kommer åt att förtrycka kunskap. Så länge förtryckaren av kunskap måste utöva 
sitt ämbete finns det en opposition att förtrycka och därmed en kritisk insikt. 
Denna kritiska insikt innebär att kunskapen inte stelnar till en ointaglig 
maktbastion. Liedman skriver också: 

 
 Varje kunskap behöver sina opponenter och ifrågasättare. Deras 
frågor kan vara av många slag. Inte bara: förhåller det sig verkligen 
så? Vad händer om man istället gör eller tänker på ett annat sätt? 
”Utan också”: Är övningen av denna kunskap enbart av godo? Kanske 
har den effekter som vi inte önskar oss? Vad händer om vi sätter vår lit 
till den maktlöse i stället – hur ser världen ut i så fall? (Liedman, 
2001, s. 310) 
 



 7

  Konkurrens mellan olika kunskaper kan tyckas vara en svaghet, men borde i 
stället ses som styrka. Det finns många personer som tycker sig ha rätt och det är 
sant det som de säger, vilket innebär att invändningar är av vikt. Sanningen är 
alltid relativ och den kommer i framtiden att ersättas av nya sanningar. Liedman 
menar att den som tycker sig anse ha den slutgiltiga sanningen, gör anspråk på 
makt som inte bara är en handling som är orimlig, utan den är också förtryckande. 
 
 Spelet mellan kunskap och makt kan verka aningen motsägelsefullt. Makt innebär 
i sig en kunskap, där kunskapen innebär hur makten ska utövas och bevaras. Om 
makthavaren tar alla möjligheter till ny kunskap och andras kunskap i anspråk, så 
utvidgas hans välde och därmed blir hans makt större. I de flesta fall sammanfaller 
inte kunskap och makt helt, utan den skaver mot varandra. Det finns alltid insikter 
om någonting annat som inte stämmer överens med den ordning som råder. 
 
 Liedman anser att inget samhälle består i evighet.  I många fall tror epokens 
herrar att nu har utvecklingen nått sitt slutstadium, men den nya ordningen 
kommer alltid att göra sig hörd och han menar: 
 

 Om vi nöjer oss med att betrakta den situation som råder, samlar vi 
visserligen på oss en stor erfarenhet, men denna erfarenhet kan inte 
visa att situationen inte skulle kunna vara annorlunda. (Liedman, 
2001, s. 312) 
  

 Den rådande makten talar om för oss att det är på ett visst sätt och den samlar all 
kunskap som den kan uppbringa för att förvissa oss att tro detta. Liedman menar 
att kunskapen inte låter sig helt tämjas av den rådande makten, utan den öppnar 
alltid perspektiv mot något nytt som ännu inte finns. 
 
   Sennett (2003) skriver att i dagens samhälle och på våra arbetsplatser regerar ett 
uttryck som kallas den flexibla arbetsplatsen. Denna flexibilitet påverkar gruppen 
och chefen i sitt beteende. Sennett menar att när det gäller begreppet teamwork är 
det ett begrepp som är en form av skenmanöver. Författaren liknar teamwork vid 
att gruppmedlemmar tar på sig en typ av samarbetsmask, där arbetsledningen 
fungerar som åskådare. Han anser att i vissa företag, får nyrekryterad personal 
uppträda inför arbetsledning under några dagar på kurs. För att då tillmötesgå 
arbetsledningen, blir det av någon anledning så att dessa samarbetsmasker sätts 
på. Det som är intressant menar författaren, är att när dessa ”skådespelare” 
befinner sig i sin normala arbetssituation, när arbetsledning inte är publik så 
uppträder inte dessa ”skådespelare” på samma sätt som när de hade publik. Med 
detta menar han att i dagens flexibla samhälle med en svängdörrsliknande 
arbetsmarknad, måste social kompetens bestå av ett vinnande leende. Detta leende 
menar Sennett, ingår i de flesta fall när det gäller teamwork, men är egentligen ett 
spel för galleriet.  Han tycker att leendet i praktiken är en ren överlevnadsfråga på 
våra arbetsplatser. Han tycker också att den skenbara lagandan kan utnyttjas som 
ett bra verktyg vid maktutövning på grund av att denna laganda är ytlig och 
inriktad på nuet, viket kan utmynna i att motstånd undviks. Därför är det oftast så, 
att enskilda individer som har åsikter, många gånger utmålas som en dålig 
lagspelare om han eller hon gnäller i dessa grupper eller lag. 
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 När det gäller arbetsledningar i flexibla organisationer menar författaren att de 
utnyttjar denna skenbara gemenskap genom att göra patentlösningar där alla 
tillsammans ska utföra det aktuella arbetet. Detta görs för att slippa få intern 
kritik. Han menar:  

 
….när ledningen slutar agera som övervakare och fungerar mer som 
handledare och lagtränare gör de det för arbetsgivarens snarare än 
för den anställdes skull. Chefen slipper ta ansvar för sina handlingar. 
Allt vilar på spelarnas axlar. Mer formellt uttryckt kvarstår makten 
varhelst denna ytliga laganda manifesteras, medan auktoriteten lyser 
med sin frånvaro. En auktoritet är någon som tar ansvar för den makt 
han utövar. (Sennett, 2003, s. 158) 

 
 Avsaknad av auktoritet ger också de som styr i en organisation möjlighet att 
förändra, anpassa och omorganisera, utan att de behöver motivera sitt agerande, 
vilket ger frihet för stunden.  Detta innebär att man bara intresserar och fokuserar 
sig på nuet, vilket utmynnar i att utvecklingen bär ansvaret och utvecklingen är 
ingen människa. Sennett skriver: 
 

 Företagsledaren som påstår att vi alla är offer för tid och rum är 
kanske den mest förslagne som figurerar på dessa boksidor. Han har 
lärt sig konsten att härska utan att ställas till svars. Han har fjärmat 
sig från det ansvaret för egen del och vältrat över alla negativa 
effekter av arbetet på de ”olyckskamrater” som råkar vara hans 
anställda. (Sennett, 2003, s. 160) 

  
 I en sociogrupp kommuniceras det på en annan nivå än vad det görs i en 
psykogrupp menar Moxnes (2001). En psykogrupp fungerar på ett sådant sätt, att 
medlemmarna går från att prata om där och då till att börja prata om här och nu. 
Oftast börjar det med en intellektuell kommunikation för att sedan ”lossa” på 
känslor och hitta utryck för dessa. Efter hand kommer gruppen att frigöra sig från 
beroende av den formelle ledaren och arbeta mer självständigt. Den kommer att 
gå från ångest till trygghet, från ensamhet till gemenskap och från att fungera som 
individualister till att mer intressera sig för gruppens problem. 
 
 Sociogruppen visar rörelser, ofta från mer eller mindre dolda kamp eller 
flyktreaktioner bland medlemmarna, mot samarbete och problemlösning. Den kan 
inledningsvis gå från aggressiva, negativa eller likgiltiga utspel till mer 
accepterande och positiva uttrycksformer. Det som gäller för båda grupperna är att 
medlemmarna efter hand lär känna varandra (och sig själva) bättre och använder 
mer tid till att berätta om sig själva. Enligt Moxnes är man i början ganska 
opersonlig, men efterhand blir man mer avslappnad och personlig. Denna rörelse 
kallas inom ämnet psykologi (läran om själslivet, om människans upplevelser och 
beteende, tanke och känsloliv, människokännedom) en utveckling från ”icke själv 
till själv”. Denna rörelse är en huvudfaktor i ett förändringsarbete. Denna 
psykoterapeutiska (behandling av psykiska störningar) process gäller både grupp 
och organisationsutveckling. I de fall där man har uppnått positiva förändringar 
har kommunikationen förändrats i riktning mot att bli mer personlig.  
 
 En effektiv kommunikation anser Moxnes är när något ska förändras. Då måste 
en av parterna i kommunikationsförhållandet berätta något om sig själv som den 
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andre inte vet, vilket betyder två saker. Antingen att man berättar något om sig 
själv som den andre inte kunde föreställa sig på förhand (något privat/personligt), 
eller att man säger något om den andre som denne inte visste på förhand, vilket 
kan kallas en form av feedback. Genom en öppen och personlig kommunikation 
finns det mycket att lära både för sig själv och för den andre. Denna öppenhet är 
en utmaning mot det som råder för tillfället, på grund av att den hotar den 
enskildes maktbas och de mellanmänskliga relationerna. Men den är en nödvändig 
för att skapa förändringar.   
 
 Moxnes menar att det finns metoder, exempelvis gruppterapi och 
gruppobservationer som innebär att det är möjligt för en grupp att få kontakt med 
det som ligger på andra sidan gränsen för gruppens samlade nuvarande kunskap 
om sig själv. Därmed går det att börja prata om saker som det förut inte var 
möjligt att prata om, eftersom det helt enkelt var okänt för inblandade parter. Att 
komma i kontakt med tidigare omedvetna känslor och behov är en ny form av 
öppenhet inåt, vilket då också möjliggör en ny öppenhet och kontakt utåt. Ett 
gammalt uttryck inom psykologin säger att utan identitet ingen intimitet. Det 
betyder med andra ord att:  
 

 Den som inte har kontakt med sig själv heller inte får god kontakt med 
andra.  (Moxnes, 2001, s. 95) 
 

 Moxnes skriver att detta borde vara en målsättning för arbetsplatser och företag. 
Företaget måste lära känna sig självt och ha öppna kanaler inåt om det ska lyckas 
få goda externa kontakter. Detsamma bör gälla ledare för att denne ska lyckas i 
sin ledarfunktion. Utan kontakten inåt till sina medarbetare blir ledaren avskuren 
från information, vilket utmynnar i att denne uppfattas som en mindre pålitlig 
person när det gäller de externa kontakterna. Han menar att en organisation måste 
klara av att handskas med ångest. Om man kan hantera ångest på ett positivt sätt, 
innebär detta att organisationen utvecklas i positiv riktning. Han menar att ångest i 
positiv riktning skapar kreativitet. Om organisationen inte klarar detta så blir 
ångesten kvar i organisationen på ett negativt sätt. På samma sätt som ångest är 
kärnan i alla neuroser (ett lindrigare psykiskt sjukdomstillstånd), så är också 
ångest kärnan i alla dåligt fungerande organisationer.            
  
 Moxnes anser att genom forskning har man funnit tre förhållanden som är 
ångestskapande inom industrin. Dessa tre har med sociologisk (vetenskapen om 
socialt beteende, läran om umgänge och gemenskap med andra) karaktär att göra. 
Bristande kontroll över sin egen arbetssituation, exempelvis tempot på det 
löpande band man står vid har visat sig vara en anledning som är 
ångestframkallande. Ångestframkallande är det också när det finns oklarheter om 
det egna ansvarsområdet, vilket kallas rollambiguitet. Det är ofta som 
mellanchefer återkommer till att de vill veta vad deras överordnade förväntar sig 
av dem. Rollkonflikt är den tredje orsaken som är ångestframkallande. 
Rollkonflikt har att göra med att man blir utsatt för olika och ofta motsatta 
förväntningar från överordnade eller andra i arbetsmiljön. 
  
 En social struktur är ett sätt att handskas med ångest på menar Moxnes. En 
strukturerad miljö innehåller upprepade mönster av arbetssätt, mellanmänskliga 
förhållanden och tankebanor i en organisation. Regler, förordningar, rutiner, roller 
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med mera är ingredienser som ingår i den sociala strukturen. När strukturen 
minskar under en viss nivå, stiger ångesten. Moxnes menar att det även finns 
indikationer på att trivseln ökar när strukturen blir lite lösare, där det möjligen är 
så att strukturen har bästa möjliga verkan när den anpassas till de 
mellanmänskliga behoven i en organisation.  För lite struktur ger ångest, medan 
för mycket ger dålig trivsel. En stark struktur låser fast de anställda i vissa roller 
och beteendemönster. Han anser att vissa personer tycker om att bli fastlåsta, 
medan andra upplever det som ett fängelse. När strukturen reduceras, ökar 
vanligtvis graden av störningar och ångest. I organisationer som försöker undvika 
detta, prioriteras ofta fasthet, ordning, principer och konsekvens. Den som önskar 
minimera oro genom att låta strukturen råda över ångesten känner litet behov av 
frihet och stort behov av ordning. Moxnes skriver att de viktigaste 
ångestfördrivande strukturella beståndsdelar är att det ska finnas en klar 
målsättning. Det ska finnas ett regelverk att följa, att man vet vilken roll man har i 
en organisation och att det skapas lugn och ro. Detta innebär att det existerar 
stabila känslomässiga förhållande mellan de enskilda deltagarna i systemet. 
 
 Han menar att de flesta människor önskar en bestående struktur, där vi vill förr 
eller senare stanna rörelsen och bli integrerade och bli en förstärkt helhet som 
motstår upplösningskrafter.  Vi önskar oss en fast punkt, något att hålla oss till, 
något som är säkert och orubbligt. Enhet och fasthet upplevs som styrka och 
trygghet. Splittring och oklarhet upplevs som svaghet och otrygghet. All världens 
motstånd kan förstås i detta perspektiv. När samhället är i förändring så är detta i 
sig självt en sjukdomsskapande upplevelse för många. Dels förändringen i sig 
själv och dels ångesten för vad som kan hända är neurosskapande faktorer. 
Psykologiskt sett var det gamla feodalsamhället med sitt sätt att leva, där livet i 
stort sett var bestämt från vagga till grav, ett på många sätt tryggare samhälle än 
vårt. Moxnes tror att detta samhälle var mer fritt från ångest än dagens samhälle 
som innehåller en värderingsmångfald, normupplösning, där människor är i 
ständig rörelse och har frihetens möjligheter. Moxnes skriver att ordet ångest i den 
betydelse vi idag använder, kom in i språket i övergången från medeltid till 
modern tid. På engelska började ordet anxiety användas i början av 1500 – talet, 
men var inte i allmänt bruk förrän efter 1600 – talet. Däremot togs formen 
anguish i bruk på 1200 – talet, då i betydelse ”själslig nöd” använt i religiöst 
sammanhang.  
 
 Moxnes menar att det kanske inte är så konstigt om många vill fly från våra 
dagars frihet tillbaka till ordning och reda i normer, tro och värderingar, liknande 
dem man hade i medeltidssamhället. I bur är vi trygga och för denna trygghet är 
det många som är villiga att betala frihetens pris. Moxnes beskriver psykologens 
George Kellys funderingar som menar att:  

 
 Västerlandets människor lever, trots mångas motstånd, i ett samhälle 
som ständigt förändras. Genom att livet är en scen i ständig 
förändring, har våra kognitiva strukturer svårt att följa med i dessa 
ständiga skiftningar – dessa ”moderna påfund”. Det uppstår hål i 
individens kognitiva system, och doser med ångest slinker in. Det blir 
osäkert och mer ångestfyllt, och man börjar tvivla på sitt kognitiva 
system. Även om nu människan lappar och lagar på sitt otäta system, 
kommer ångesten att finnas kvar. Människan har nu två vägar att gå – 
två vägar som leder till psykos eller självmord. (Moxnes, 2001, s. 77) 
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 Moxnes anser att många människor står inför valsituationer som de aldrig klarar 
av att komma ur. De har inga absoluta värderingar och trosuppfattningar och 
ingen rätlinjig filosofi att leva efter. Därför kan de inte heller så lätt välja. Detta är 
människor som blir stående i dörrtröskeln och som aldrig kommer att klara av den 
frihet som de har. När man inte har en klar uppsättning värderingar att göra sina 
val utifrån blir det därför svårt att välja. Den som har klara värderingar att leva 
efter, exempelvis att vara förankrad när det gäller politik, filosofi eller religion, 
upplever sig inte varje ögonblick stå inför nya valmöjligheter. Moxnes menar att 
när vi går in i det tjugoförsta århundradet så har värderingar och etik åter börjat 
komma på dagordningen. Han tror att ångestens tidsålder är på sin höjdpunkt och i 
färd att ebba ut. När detta blir till ett måste, vänds denna epok ryggen. Detta 
innebär att vi är på väg att glida över i en ny epok, ett trygghetens århundrade. 
Moxnes skriver:  
 

I dagens värld måste vi så mycket för att överleva. (Moxnes, 2001, s. 90) 
 
 
Chefen/Ledaren 
 
 Vad den lyssnande chefen får höra beror på arbetsplatsens sociala miljö och 
stämning menar Hall (1990). Det är ett välkänt faktum att många uppgifter görs 
bättre i andra människors närvaro. Denna effekt som kallas social facilitation 
brukar enligt forskare ge ett starkt stöd åt kreativiteten när den hanteras på rätt 
sätt. Detta fenomen fungerar som stimulans, vilket leder till möjlighet att 
samspela med andra, att pröva nya förslag, få feedback och kritik. Dessa 
ingredienser kan leda till förhöjd medvetenhet och spänning på arbetsplatsen.  
 
 Det är i detta sociala skeende som den sociala miljön formas och där det är lika 
viktigt för kreativiteten som för arbetsstyrningen. Enligt Hall har chefer ändå en 
förmåga att förbise den sociala miljön. Oftast är det chefer som främst tänker på 
effektivitet och ökad produktion, vilket innebär att det finns risk för att man som 
chef förbiser faktorer som underlättar i arbetet och för dem som arbetar under 
denne chef. Det som är intressant och motsägelsefullt är att den sociala miljön är 
av avgörande betydelse när det gäller produktiviteten enligt författaren. 
 
 Den sociala miljön utgörs av ett system med normer och prioriteringar om på 
vilket sätt människor ska bete sig mot varandra på arbetsplatser. Det är under 
dessa förhållande som den sociala miljön påverkar om man ska känna leda eller 
spänning, iver eller apati, längtan efter att skapa eller längtan efter att fly. I detta 
sammanhang har ledaren en avgörande betydelse i en organisations atmosfär, där 
hans eller hennes personliga rutiner lägger en grund till den stämning som finns 
på arbetsplatsen. Hall skriver att han vid ett symposium i Toronto träffade en 
person som heter Richard Wreight. Han är chef för avancerad produktutveckling 
hos Mead Corporation. Hall skriver att Wreight menar: 
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 ”Kringvandrande ledarskap” är det främsta sättet att stimulera till 
innovation och kreativt tänkande och minska rädslan för att 
misslyckas. Den chef som regelbundet frotterar sig med mannarna 
”stimulerar till otaliga informella sammanträden i korridorerna, 
upprätthåller goda kommunikationer och bidrar till att skapa en 
gruppkultur, något som är oerhört viktigt för gruppens positiva 
identitet”.  (Hall, 1990, s. 103) 
 

 Wreight menar att i den sociala miljön måste det finnas utrymme, exempelvis 
gäller en konflikt inom gruppen, måste det vara tillåtet att ha andra åsikter än 
chefens eller någon annan i gruppen. Om chefen alltid tycker att han eller hon har 
rätt i sina åsikter, finns det ingen vinst i att ha en avvikande åsikt. Däremot om 
chefen har fel emellanåt och dessutom medger det, finns det stora möjligheter och 
en otvetydig strävan efter att dela ansvaret med sin grupp, vilket i sin tur innebär 
att man som gruppmedlem inte har något att vinna med att hålla tyst när man inte 
tycker som chefen eller någon annan. En faktor som Wreight nämnde under 
symposiet var, för att kunna skapa en kreativ stämning, är det viktigt att man som 
individ är fullkomligt uppriktig mot varandra så att alla vet var man står i sin åsikt 
och berättar vad man känner och vad man vet när det gäller social stimulans till 
kreativt arbete. Om man är förvissad om att medlemmarna i den grupp som man 
befinner sig i kommer med ärlig kritik, finns det stora möjligheter att övriga i 
gruppen känner sig fria att pröva nya idéer och även känna att de har möjlighet att 
misslyckas. 
 
 Däremot enligt Hall finns det en problematik när det gäller vissa chefers beteende 
i sitt sätt att utföra sitt ledarskap. Dessa chefer skapar en social miljö, vilket kan 
liknas vid ett slags mellanmänskliga motsvarighet till sensorisk deprivation 
(frånvaro av sinnesintryck). Genom att blunda för den sociala stimulansens 
stödjande effekter, skapar dessa chefer isolering, misstro och sårbarhet som 
dominerande inslag på de arbetsplatser där de verkar. Dessa chefer kan ha regler 
där man som arbetare inte får hjälpa sin medarbetare eller där de bestraffas för att 
de pratar med varandra. Dessa chefer och den arbetsmiljö som de utformar, dödar 
arbetsglädjen för de grupper som de företräder. De förtrycker den enskildes 
tänkande, människor blir tröga, arga och en form av isolering infinner sig, vilket 
till slut gör det omöjligt för människor att vara kreativa på något sätt.  
 
 För att uppnå en bra social miljö på dagens arbetsplatser, måste det finnas chefer 
som fungerar som ledare. De måste vara eftertänksamma och känsliga så att de 
blir ett stöd för sin omgivning, vilket skapar kreativt tänkande. De måste inse och 
ha klart för sig att människor måste få möjlighet att samverka med varandra på 
arbetsplatser, vilket innebär att de fungerar bättre tillsammans. I praktiskt taget 
alla undersökningar som har gjorts när det gäller den arbetssociologiska delen på 
arbetsplatser, visar det sig att människor tycker om att kunna utbyta tankar, dela 
med sig av sina erfarenheter i arbetet och helt enkelt prata med varandra medan de 
sköter sitt arbete. Man måste framhålla den viktiga roll som en chef har för 
stämningen på arbetsplatsen och dess allmänna atmosfär menar Hall och säger:  
 

 En chef som är spontan och äkta hellre än formell underlättar 
umgänget, en vänlig istället för en högdragen attityd skapar en trivsam 
stämning och beröm och uppmuntran främjar en sundare atmosfär än 
klander och perfektionism. (Hall, 1990, s. 105) 
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  Hall menar att om det ska skapas en kreativ social miljö, krävs det att chefen 
främjar ett spontant och levande sammanhang, där man erkänner och sörjer för de 
viktiga sociala faktorer som gör att det blir lättare att vara i en positiv 
sinnesstämning. Detta innebär att man blir effektivare i sitt arbete, dels när det 
gäller att producera mer och dels att man gör ett kvalitativt bättre arbete.   
 
 
 
Gruppen 
 
 I den mindre gruppen, exempelvis det arbetslag man tillhör, gäller det att inte 
bara skapa gemensamma normer för samlevnad, utan det gäller också att man 
försöker att anstränga sig för att öka den gemensamma trivseln anser Maltén 
(1992). Det måste ges möjlighet till att få skratta tillsammans i gruppen samtidigt 
som man för sakliga resonemang. Författaren menar att det är viktigt att när 
gruppen träffas, ska de känna och se fram emot att träffas just ur 
samhörighetssynpunkt. När människor känner denna samhörighet, kommer de att 
uppfatta sig som en grupp, vilket skapar den goda stämning som man ofta ser i 
familj eller vänkrets. När denna känsla infinner sig blir det med automatik att man 
gör saker tillsammans och har roligt ihop.  
 
 Maltén menar att kommunicera inom gruppen är något som inte är alldeles 
självklart. Vi har många gånger en förmåga att tala förbi varandra som människor. 
Vi har lätt för att missförstå varandra när vi pratar med varandra eller att inte 
lyssna på vad motparten säger. Man måste i många grupper ta sig tid och öva på 
att kunna prata med varandra på ett rakt sätt och aktivt lyssna på varandra. 
Författaren tycker dessutom är det av betydelse att både kunna ta och ge när man 
diskuterar. Känslor är en faktor som inte får trängas undan när man 
kommunicerar, utan man måste som individ ges möjlighet till att utrycka de 
känslor man har i sammanhanget, exempelvis om man är besviken på någon eller 
rädd för ett nytt förslag. En kommunikation behöver inte alltid vara saklig menar 
Malten och skriver:  

 
 Det är i kombinationer av tankar och upplevelser på såväl kognitiv 
som emotionell nivå, som en djupare kommunikation kan uppstå. 
(Maltén, 1992, s. 23) 
 

 Maltén skriver att fördjupad självkännedom är viktig för gruppens utveckling. 
Det är viktigt att ge feedback, vilket menas att man för en kommunikation och gör 
en återkoppling mellan gruppens medlemmar. Feedback är alltid viktigt att ge och 
ta emot när det gäller all grupputveckling. Då kan den enskilde få svar på: Vem är 
jag själv? Hur uppfattar andra mig? Hur stämmer deras uppfattning om mig med 
min egen självbild? Vågar jag avslöja mina egna svagheter för att be andra om 
hjälp? 
 
 Maltén skriver om två typer av feedback. Dels den personinriktade feedbacken, 
som beskriver hur andra uppfattar mig, dels feedbacken som beskriver vilket 
resultat mitt beteende får för andra, för gruppen och för uppgiftens lösande. 
Maltén menar att när det gäller feedback är att det är viktigt som individ att man 
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är villig att ta emot värdefull information och verkligen tar informationen till sig 
för att man ska bli en tillgång för gruppen. Han tror att självkännedom är nyckeln 
till en fördjupad gruppfunktion, men funderar samtidigt att: 
 

  Mitt sökande efter mer kunskap om mig själv och mitt behov av att 
växa väcks till liv, endast när jag känner mig tillräckligt trygg och har 
världen tillräckligt under kontroll för att orka ta emot den ängslan för 
att inte säga ångest, som alltid ledsagar en personlig 
utvecklingsprocess. (Maltén, 1992, s. 120) 

 
 När det handlar om olika gruppkaraktärer skriver Maltén om några olika typer av 
grupper. Den slutna gruppen, där det råder en stark vi – känsla, innebär att 
medlemmarna tillfredställer flertalet av sina gruppbehov inom gruppen, vilket ger 
tillhörighet, trygghet och identitet. Toleransen är låg när det gäller individer som 
är avvikande och gruppen är inte intresserad av andra grupper, utan har bara 
intresse av sin egen grupp. Detta leder till hinder för såväl enskilda medlemmar 
som hela gruppens utveckling.  
 
 Den devitaliserade gruppen isolerar sig från övriga grupper. Man försvarar sig 
med hög energi när man känner hot mot sin grupp, dels utom gruppen och dels 
inom gruppen. Man får inte tala om känslor och kontroversiella ämnen. Man ska 
hålla sig neutral där ingen höjer rösten, vilket innebär att det blir en avslagen 
stämning. Ambitionsnivån och arbetsmotivationen är låg och arbetet är bara en 
födkrok. 
 
 En grupp som saknar samhörighet benämns den splittrade gruppen. Där 
tillfredsställer individen sina egna behov utanför gruppen och det är få 
gemensamma normer och regler för gruppen. Varje gruppmedlem arbetar för sig. 
Det är svårt att få medlemmar att delta i olika projekt. Det är en stor 
personalomsättning i gruppen och man träffas sällan på fritiden. 
 
 De tre grupper som nämns kan klassas som stelnade grupper menar författaren 
och skriver att den mogna eller flexibla gruppen är en positiv gruppvariant. Den 
karaktäriseras av att den enskilde medlemmen känner sig trygg och stabil, vilket 
gör att det blir lättare att skapa samhörighet med andra gruppmedlemmar. Där 
finns en styrka i gruppen som gör att man som medlem är självständig, men på 
samma gång har en strävan mot intimitet och samspel. Medlemmar som har 
kontakter utanför gruppen bedöms som en tillgång för gruppen, vilket innebär ny 
kunskap och erfarenhet till gruppen. Alla i gruppen delar med sig av sin kunskap 
och dessutom känner de att de får göra det för de övriga i gruppen. Man tillåter 
varandra i gruppen att kritiskt granska och utvärdera gruppens medlemmar. 
Exempelvis olika projekt eller konferenser ses som något positivt och 
konstruktivt. Utveckling är också en ingrediens som upplevs som positiv. Maltén 
menar att den slutna, den devitaliserade och den splittrade gruppen är 
gruppkaraktärer som kan betraktas som ”sjuka” grupper, medan den mogna eller 
flexibla gruppen bär en stämpel av att vara en bra motvikt och har en karaktär av 
att vara en frisk grupp. 
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Dramatiska upplevelser  
   
 Känslan av sammanhang är en viktig faktor bakom upprätthållandet av ens 
position när det gäller hälsa och ohälsa menar Antonovsky (1991). KASAM, som 
står för en förkortning av Känslan av sammanhang, är ett begrepp som författaren 
använder. Begreppets ursprung kommer från att Antonovsky analyserade resultat 
från ett antal kvinnor som hade överlevt från koncentrationsläger under andra 
världskriget. Det som intresserade författaren var att ett antal av dessa kvinnor 
hade klarat de påfrestningar som var i koncentrationslägren på ett påfallande bra 
sätt och var vid god psykisk hälsa. Denna iakttagelse innebar att Antonovsky 
publicerade en bok som heter Health, Stress, and Coping. Denna bok handlar om 
varför olika individer klarar av att hantera stress på olika sätt. Det gemensamma 
för dem som klarade av hantera stress på ett sätt så att stressen inte skapade 
psykisk ohälsa var att dessa personer hade en stark känsla av sammanhang. 
Utifrån dessa undersökningar skapades begreppet KASAM. 
 
 KASAM innebär att det finns tre centrala komponenter som står i relation till 
varandra, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  Individer som har en 
hög KASAM, har höga värden när det gäller dessa tre komponenter. Antonovsky 
har gjort undersökningar på ett antal personer som varit utsatta för ett svårt 
trauma. De personer som hade höga värden när det gäller KASAM, hade klarat av 
att hantera traumat på ett anmärkningsvärt bra sätt.   
 
 När det gäller begriplighet menar författaren att individer som har en hög känsla 
av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i 
framtiden är förutsägbar, eller när de kommer som överraskningar, åtminstone går 
att ordna och förklara. Död, krig och misslyckande kan förekomma, men en sådan 
människa förmår att göra dem begripbara. Hanterbarhet är den andra 
komponenten, vilket innebär att man har en hög känsla av hanterbarhet. Detta 
innebär att man inte känner sig som ett offer för omständigheterna, eller att man 
tycker att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker händer i livet, men när detta 
sker kommer man som individ att reda ut detta och inte sörja för alltid. 
 
 Meningsfullhet, är den tredje komponenten i KASAM. Formellt syftar denna 
komponent till att som individ se i vilken utsträckning man känner att livet har en 
känslomässig innebörd. Att en del problem och krav som livet ställer en människa 
inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse. Man 
anser att utmaningar är en något man ser fram emot istället för att se dem som 
bördor som man kunde vara förutan. Med detta menas enligt Antonovsky att en 
individ med ett högt värde av meningsfullhet för den skull inte blir glad av att 
någon närstående dör. Han menar istället att denna typ av människa som 
påtvingas olyckliga upplevelser, inte drar sig för att konfronteras med 
utmaningen, utan istället är inställd på att söka mening i den och göra sitt bästa för 
att med värdighet komma igenom den. 
 
 När det gäller känslor anser Antonovsky att KASAM har en betydande roll. 
Individer med en stark KASAM definierar en retning eller känsla som en positiv 
snarare en farlig stress, en utmaning snarare än en belastning, vilket innebär att 
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ord som hopp och entusiasm passar bättre in en hopplöshet och apati. En central 
tanke är att en person med stark KASAM oftast reagerar annorlunda inför känslor 
de utsätts för och har lättare att reglera dessa än de personer som anses ha en svag 
KASAM. Personer med stark KASAM är mer medvetna om sina känslor, vilket 
gör att de kan beskriva känslor lättare. Dessutom känner de sig inte hotade av 
dessa känslor. Risken att spänning omvandlas till stress blir betydligt mindre. 
Författaren menar att om spänningar blir till stress, finns det risk för att detta leder 
till sjukdom. 
 
 Antonovsky menar att det blir ohälsa om man inte handskas med stress på ett 
riktigt sätt och tycker att en framgångsrik problemhantering är hälsobefrämjande. 
Han liknar detta vid en episod där en man vid namn John Snow bestämde sig för 
att ta tag i ett problem i hälsobefrämjande syfte, dels för sin egen del och dels för 
omgivningen. Han krävde att stänga Lambeth Company´s brunn vid Broad Street 
för att hejda koleraepidemin i London 1853. Han hade tankar om att koleran 
kunde spridas genom avloppsbrunnarna i vattenreserverna. Han var inte alldeles 
säker över om det var på detta sätt när det gällde spridningen, men den 
epidemiologiska grunden för hans tankar var riktiga. 
 
 Antonovsky skriver att vissa studier har gjorts när det gäller arbetsbetingad stress. 
Enligt olika studier menar man att bakom många program för stresshantering i 
arbetet, görs antagandet att arbetskraven är rimliga. Problemet består i att lära den 
som utför ett arbete att anpassa sig till den stress som finns på sin arbetsplats och 
att det är personens eget fel att denne inte har anpassat sig till arbetstakten. Dessa 
program har haft en huvudinriktning som syftar till att ”hjälpa människor att 
hantera den arbetsmiljö de befinner sig i så att den blir mer hälsosam”, vilket då 
också innebär att programmet bland annat syftar till att arbetaren ska kunna 
kontrollera sina aggressioner. Enligt studierna har programmet haft en klart 
mindre inriktning till att ta sig an problemet genom att hjälpa människor att 
förändra sin arbetsmiljö så att den blir mer hälsosam. Personer som har en stark 
KASAM drar sig inte för att kritisera en sådan här inriktning när verkligheten 
motiverar detta. Däremot personer med svag KASAM accepterar oftast detta 
synsätt och kritiserar inte.  
 
 Personer med stark KASAM har lättare för att identifiera de problem som de 
utsätts för. De är mer benägna att ta itu med problemet som en utmaning. De är 
mer benägna att ur sin repertoar välja de resurser som är ändamålsenliga för 
problemet och att använda dem rationellt. Antonovsky liknar detta vid en 
stålverksarbetare som håller på att förlora sitt arbete. Om han har en stark 
KASAM, kommer han inte att börja dricka alkohol, eftersom detta skulle ställa till 
problem för honom när han ska söka nytt arbete. Han kommer att försöka att prata 
med sin fru om sina aggressioner mot fabriksledningen. Han kommer också att 
vända sig till en läkare om han känner besvärande bröstsmärtor och dessutom 
motionera för att hålla sig i form.  
 
 Ur denna synvinkel menar Antonovsky att det finns anledning att förvänta sig en 
sekvens av orsak och verkan mellan KASAM, hälsobeteende och hälsa. 
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 Cullberg (2001) menar att traumatisk kris kan beskrivas, dels utifrån viket slags 
trauma som orsakat krisen, dels utifrån händelsens personliga innebörd och 
betydelse. I den psykoanalytiska forskningen har man använt begreppet förväntad 
genomsnittsmiljö för att uttrycka vilka påfrestningar personligheten normalt kan 
väntas utsättas för. Det som ligger utanför detta kallas oväntade livslägen som 
individen definitionsmässigt inte kan ha någon speciell kunskap om hur han ska 
klara. Cullberg skriver: 
 

 Händelsen som sådan kan då innebära en kraftig försvagning av 
individens vitalitet och handlingsförmåga. Dessa oväntade händelser 
utlöser således vad vi kallar för traumatiska upplevelser. (Cullberg, 
2001, s.117) 

 
 Cullberg anser att det går att särskilja olika typer av händelser av sådan 
traumakaraktär, där bland annat yttre katastrofer ingår. Krigschocken är en 
välkänd reaktion på en överväldigande upplevelse av dödsfruktan, hjälplöshet 
och kaos. Han skriver om en amerikansk undersökning som handlar om personal 
med flyguppdrag, vilka utsatts för beskjutning under bombningsuppdrag. Hos 
dessa fanns det ett samband mellan tendenserna att reagera med ångestattacker 
och att hysa orealistiska föreställningar om den egna osårbarheten eller 
odödligheten. Det är en omöjlighet att upprätthålla denna självbild i samband 
med den akuta dödsfaran menar Cullberg. Han tillägger att upprätthållande av 
denna självbild i samband med den akuta dödsfaran banade väg för häftiga 
ångestreaktioner med sömnrubbningar, psykosomatiska symtom, gråtattacker 
med mera. Samma typ av ångest kan man finna hos den som varit vittne till, eller 
inblandad i en svår olycka. 
 
 Utifrån upplevelser av denna typ, finns det olika behandlingar att tillgå. Cullberg 
skriver att målet för all kristerapi när det gäller en person som är i kris är att 
stödja personens egna läkningsresurser. Krisen får genomlöpa en naturlig 
utveckling, vilket får konsekvenser för hur terapeutens roll ska vara. Terapeuten 
kan inte ge tillbaka vad den utsatta personen har förlorat eller förneka vad som 
hänt, utan i stället vara ett stöd för denna person. Den som är ansvarig för terapin 
ska hjälpa en människa som är i kris att få uttrycka sina känslor av sorg, smärta, 
skuld och aggressivitet. Terapeuten ska försöka att fungera som ”ett fungerande 
hopp”, vilket också är en av de mest betydelsefulla ingredienserna i kristerapin. 
Detta är ingen enkel fas. Även om den som utför terapin visar en positiv attityd,  
kan det för den utsatta personen kännas som om allt hopp är ute vid tillfället.  
 
 Inom kristerapin kan man även använda sig av medicinering och eventuellt 
också hjälpa vissa utsatta personer med sjukskrivning som ett lindrande av 
lidandet. Terapeuten kan också ta hjälp av vänner till den drabbade. Dessa kan 
många gånger fungera som ett stöd. Eftersom många kriser inte bara drabbar en 
person, utan det kanske är en hel familj som är berörd av problemet så är det 
viktigt att alla inblandade får möjlighet att delta i bearbetningen. Detta för att få 
en känsla av att det är en gemensam angelägenhet med den som uppfattas som 
närmast drabbad. Detta görs för att inte övriga familjemedlemmar ska få en 
känsla av minskat ansvar och med det lägga allt ansvar på terapeuten. Skulle 
familjemedlemmars ansvar fråntas dem, kan det innebära att den framtida 
kommunikationen inom familjen blir störd. 
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 Cullberg skriver vad som är terapeutisk hållning och anser att en yrkesmässig 
attityd förutsätter en strävan till ökad medvetenhet och kunskap om en utsatt 
persons situation. De egna psykologiska reaktionerna man har som terapeut och 
inför det arbete som utförs, samt intresset för hur den ömsesidiga 
kommunikationen ser ut påverkas av de nämnda faktorerna. Författaren tillägger 
när den terapeutiska hållningen saknas, menar han att:  
 

Vikten av och svårigheterna att utveckla en terapeutisk hållning står 
för en bister verklighet. Det är påfallande hur lätt den egna insatsen i 
krissituationer kan missbedömas och kontakten blir slentrianmässig 
och mest präglad av terapeutens icke medvetna flyktförsök undan 
konfrontation och uppföljning.  (Cullberg, 2001, s.161) 
 

 Det var en bussolycka i Måbödalen i Norge, där de drabbade var barn.  Dyregrov 
(2002) skriver att olyckan innebar exponering av mycket starka intryck. Trots 
detta var det väldigt få personer ur räddningspersonalen som uppvisade 
långsiktiga problem. Anledningen kan vara att man förde strukturerade 
gruppsamtal med de inblandade efteråt och att det fanns ett gott stöd från 
kamrater och ledning. Det är sällan som räddningspersonal utvecklar långvariga 
problem efter det att de har varit med om insatser i sin yrkesverksamhet. Han 
tillägger att det kan uppstå problem, bland annat genom att det blir en rollkonflikt 
när räddningspersonalen känner personer som är drabbade i den insats som man 
deltar i. Om det blir problem, visar det sig att människor som arbetar som 
räddningspersonal ofta bär med sig minnesbilder efter det att de har varit med om 
en dramatisk händelse. Dessa minnesbilder kan uttryckas på följande sätt:  

   
 Hudfärgen förändrades gradvis. Jag såg att han var döende. Han dog 
i mina händer.  
 
 Det som verkligen gjorde intryck på mig var storleken på skorna.  
 
 Minnet av dem återkommer, och jag tänker på mitt eget barn som har 
samma skonummer. (Dyregrov, 2002, s.250)  

 
 Dessa minnen kan orsaka sömnstörningar, koncentrationsproblem och ångest. 
Ångest är en vanlig efterreaktion hos räddningspersonal. Denna reaktion kan 
yttra sig i att personalen känner oro för att deras egen familj ska råka illa ut i 
någon olycka. Denna oro kan göra att denna personal vill vara i närheten av sin 
familj, vilket kan utmynna i ett överbeskyddande av sina barn. Dyregrov återger 
några personers tankar efter bussolyckan i Måbödalen:  
 

 Efter olyckan har jag upplevt det väldigt otryggt att skicka ut mina 
egna barn på bussresor. 
 
 Jag har blivit så orolig för mina egna barn. Ibland har det gjort att 
jag inte kunnat sova om nätterna.  
  
 Jag tjatar ännu mer på mina barn om att de ska vara försiktiga i 
trafiken och annat sådant. (Dyregrov, 2002, s.251)  

 
  Dyregrov menar att om man har deltagit i en räddningsinsats, där man sedan 
konfronteras med anhöriga eller efterlevande, kan man bli berörd och ofta börja 



 19

gråta när man träffar dessa personer. Författaren skriver att tankar och minnen 
efter dramatiska händelser ofta leder till koncentrationssvårigheter som tidigare 
har nämnts. Dessa bidrar i sin tur till att sänka arbetskapaciteten. Om man inte 
bearbetar dessa händelser, kan det finnas risk för konsekvenser i form av nedsatt 
funktionsförmåga och problem med informationsbehandling i en senare 
krissituation. 
 
När barn är inblandade, blir ofta reaktionerna särskilt starka hos den 
räddningspersonal som har varit insatt anser Dyregrov. Han skriver att det har 
gjorts studier om ambulanspersonal, där det visade sig att denna personal 
upplever en stress när de deltar i en insats där barn är inblandade. Förmodligen 
framkallas denna stress på grund av att det finns en uppfattning att barn betraktas 
som oskyldiga varelser och är oförmögna att ta hand om sig själva. Detta innebär 
att räddningspersonal engageras starkt i den insats som de deltar i, vilket då 
kostar mycket energi som gör att personalen inte tar hänsyn till sig själva. De kan 
utföra ett arbete, där de blir fullständigt utmattade menar Dyregrov och skriver:  

 
   En annan faktor som bidrar till den starka inverkan av barn, är att 
”barnet i oss” aktiveras. Medvetna såväl som omedvetna lager av 
minnen och fantasier från vår egen barndom inverkar på våra 
reaktioner. (Dyregrov, 2002, s.254) 
 
 

 
Människans hälsa och ursprung 
 
 Enligt Auel (1981) ansåg klanen att det var en perfekt grotta. Den var rymlig och 
hade ett idealiskt läge. Klanen hade hittat det bästa läge som gick att uppnå. Här 
kunde de ta vara på sina barn på det sätt som de önskade. De födde upp dem med 
varm tillgivenhet och disciplin som blev mer noggrann när barnen blev äldre. 
Småbarnen skämdes bort av kvinnorna. Männen gjorde detta i lika hög grad. 
Mindre barn tillrättavisades helt enkelt genom att man inte brydde sig om dem. 
Det var straff nog. När barnen blev medvetna om äldre barns och vuxnas högre 
ställning gjorde de allt för att efterlikna dem och lät sig inte skämmas bort längre.  
 
 Grottans läge hade ett varmare läge än på andra ställen i området. Grottan gav 
dem den önskade trygghet som de eftersökte. Det var gott om ved till bränsle så 
att de inte skulle behöva frysa under vintermånaderna.  Ett stort innanhav låg i 
närheten och där fanns gott om fisk och skaldjur. På klipporna invid stranden 
häckade sjöfågel, och där kunde man plocka ägg. De tempererade klimatets 
skogar gav rikligt med frukt, nötter och ätliga gröna växter. Det var gott om friskt 
vatten från källor och strömmar. Men det viktigaste av allt var att det var nära till 
stäppen, där det fanns stora hjordar av betande djur som inte bara gav kött, utan 
också kläder och andra förnödenheter. Den lilla klanen av jägare och samlare 
levde av det som fanns att hämta direkt i naturen och där fanns allt de behövde.  
 
 Stäppens tillgång på stora hjordar av betande djur fanns i närheten, vilket 
förenklade jakten för klanen. Jakten kostade mycket energi och var dessutom 
riskfylld, men jägarnas uthållighet var mycket stor. När djuret var fällt, hade man 
fest och ceremoni. Klanen samlades kring den stora stekgropen, där de satt sida 
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vid sida. Lukten av rök gav hemkänsla och trygghet. Kvinnorna som tillredde 
måltiden hade arbetat hårt, men deras belöning var inte bara de övriga 
klanmedlemmarnas uppskattning, utan det fanns ett faktum att de nu inte skulle 
behöva laga mat på några dagar. Man tog sig tid att fira. Jägarna och klanens 
medlemmar kände att jakten verkligen gav aptit och kunde med det njuta av 
måltiden. Efter måltiden slappnade man av och satt och pratade om detaljer i 
jakten för sitt eget nöjes skull. Barnen fick möjlighet att vara med och lyssna. 
 
  
Cordain (2002) skriver att människans existens började för cirka 2,5 miljoner år 
sedan. Hon anser att vi moderna människor har en hel del gemensamt med 
grottmänniskorna. DNA- analysen visar att vi genetiskt sett inte har förändrats på 
40 000 år (mindre än 0,02 procent för att vara exakt). Detta betyder att 
grottmänniskans genuppsättning var densamma som vår egen. Våra gener är väl 
anpassade till en värld där den dagliga födan måste jagas, fiskas eller plockas i 
naturen. Vi är bokstavligen grottmänniskor som lever i rymdåldern och vårt 
näringsbehov är detsamma som deras menar Cordain. 
 
 Hon skriver att dagens människor är genetiskt skapta för att äta samma föda som 
grottmänniskorna åt. Man har ätit på samma sätt som grottmänniskorna gjort ända 
fram till så sent som för 500 generationer sedan. Det är denna kost som passar oss 
bäst. De flesta av dagens livsmedel går på kollisionskurs med vår genuppsättning, 
vilken i stort sätt är identisk med grottmänniskorna. Det är detta som orsakar 
många av våra välfärdssjukdomar. Genom att återinföra den kost som vi är 
genetiskt skapta för kan vi återfå hälsa och välbefinnande menar Cordain. 
 
 Jordbruksrevolutionen började för 10 000 år sedan. Detta är en mycket kort tid 
jämfört med 2,5 miljoner år. Fram till för 500 generationer sedan åt alla på vår 
planet bara magert kött, färska frukter och grönsaker. För många av oss är det 
mindre än 300 generationer sedan våra förfäder övergav sin gamla livsföring, 
(jaga och samla) och började ägna sig åt jordbruk. Om man råkar vara eskimå 
eller indian är det bara fem till sju generationer sedan detta inträffade.  
 
 Den vanligaste dödsorsaken i dag är hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan finns det en 
stor förekomst av högt blodtryck, höga kolesterolvärden och åldersdiabetes. När 
man ser denna sjukdomsbild, så inser man hur hälsosamma grottmänniskorna var 
menar Cordain. De var smala, vältränade och befriade från hjärtåkommor och 
andra krämpor som idag plågar västerlandet. Enligt olika undersökningar så visar 
dessa, att i de flesta fall hade grottmänniskorna värden som överensstämmer med 
dagens vältränade idrottsmän. 
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Syfte  
 
 Syftet med studien är att belysa uppfattningen hos räddningspersonal som arbetar 
i en storstad ifråga om möjligheten att kunna öka kunskapen när det gäller 
hanteringen av dramatiska upplevelser som man har varit med om i sin 
yrkesutövning.  
 
 
Problemområde 
 
 Studiens problemområde är vad räddningspersonal har för syn på vad som är 
arbetsmiljö för dem och vad som är viktigast i denna arbetsmiljö. Dessutom hur 
denna arbetsmiljö ska vara utformad så att de på bästa sätt kan hantera dramatiska 
upplevelser som de har varit med om under sin yrkesutövning. I denna arbetsmiljö 
finns det olika faktorer som kan påverka räddningspersonal när det gäller att 
hantera dramatiska upplevelser. Bland annat på vilket sätt påverkar arbetsgruppen 
och arbetsgruppens ledare.  
 
 Utöver dessa faktorer, innehåller också problemområdet att undersöka vilken 
kännedom som räddningspersonal har när det gäller vad det finns för stöd att få 
efter en dramatisk upplevelse. Dessutom om räddningspersonal har behov av 
krisstöd och vad de har för tankar om hur man kan utveckla krisstöd. För att ta del 
av problemområdet i ett mer exakt utförande, går det också att ta del av en bifogad 
bilaga där man kan läsa hur enkäten är utformad.  
 
 
 
Metod  
 
 För att få klarhet i vilket ämne som jag skulle vilja fördjupa mig i, började jag 
med att fundera över vad den ursprungliga drivkraften har varit med mina studier. 
Jag var tvungen att genomgå denna process för att komma till insikt att det är det 
här som jag ville undersöka. Förmodligen har det funnits tankar om studiens 
innehåll redan den dag som jag började studera pedagogik. Efter tre veckor var 
tiden mogen och jag kände inom mig att det var dags att fördjupa mig i de 
upplevelser och erfarenheter som jag har upplevt under min yrkesutövning. När 
det stod klart för mig att jag skulle skriva två uppsatser, dels en B-uppsats i 
Human Factor och dels en D-uppsats i pedagogik så funderade jag på om det 
skulle kunna få dem att länkas samman så att B- uppsatsen i Human Factor blev 
en pilotstudie inför min D-uppsats. 
 
 Den länk som jag ville uppnå mellan mina uppsatser fick jag uppslag till genom 
att jag ställde frågan till min handledare som jag hade i mitt skrivande på C-nivå i 
pedagogik. Han ”sådde ett frö” och jag fick en känsla av att han bara synliggjorde 
mina egna tankar, att han intuitivt hjälpte mig till det beslut som jag förmodligen 
redan hade tagit, men som jag inte var medveten om vid tillfället. När mina egna 
tankar klarnade för mig, fanns det en känsla inom mig att ingenting skulle kunna 
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stoppa mig. Processen var igång där jag förde diskussion dels med mig själv och 
dels med andra. Min inre kompass gjorde att jag utbytte tankar och funderingar 
med min fru som förstår mina tankar mycket bra, eftersom vi har tillbringat 
tjugosex år tillsammans. När jag noterade att hon förstod mig och de funderingar 
som jag har och dessutom gav mig stöd i det som jag hade en tanke att utföra så 
bestämde jag mig för att inte sitta i min egen ”garderob” och fundera hur jag 
skulle utforma min studie.  
 
 Jag bestämde mig att utveckla mina funderingar med ett antal arbetskamrater som 
jag har. Detta utbyte av tankar tycker jag passar bra in på begreppet 
aktionsforskning. Patel och Tebelius (1987) menar man att det finns en forskning 
som finns under rubriken aktionsforskning. Den används bland annat för att 
försöka utveckla organisationer och med att lösa problem inom organisationen. 
Aktionsforskning används också där man söker en förändring som kan vara till 
nytta för hela organisationen. Inom aktionsforskningen söker man etablera ett 
samarbete med dem som arbetar inom organisationen, vilket innebär att man 
skapar en relation som bygger på ömsesidig tillit och utbyte av tillförlitlig 
information. Detta leder till att man uppmuntrar de som arbetar inom 
organisationen och att de känner en sorts delaktighet vid insamlande av analys och 
av information.  
 
 Med denna typ av forskning så försökte jag eftersträva att organisationen som 
helhet skulle ha nytta av det resultat som kom fram, vilket innebar att jag var 
tvungen att ta hänsyn till berörda parter inom organisationen. Forskaren måste 
försöka att anpassa sig efter organisationens normer. När det gäller 
aktionsforskning blir det ofta så att utanförliggande faktorer spelar en avgörande 
roll för de fenomen som man studerar. Detta kan innebära vissa svårigheter när 
man som forskare ska försöka föreslå vissa aktiviteter för att rätta till vissa brister 
i en organisation som blivit upptäckta. När det gäller aktionsforskning, tar 
forskaren en roll som kan liknas vid en aktör, vilket innebär att forskaren deltar 
aktivt av det skeende som han samtidigt studerar. Aktionsforskning är inte någon 
metod eller teknik, utan det rör sig om ett angreppssätt som med sin praktiska och 
problemlösande inriktning har visat sig fungera bra. Detta på grund av att de som 
arbetar inom en organisation tillsammans med en eventuell forskare har 
genomfört forskningsarbetet. Detta kan innebära att det blir en större förståelse 
och förbättring av en konkret verklighet under en längre tidsperiod. 
 
Liedman (2001) menar att aktionsforskaren eftersträvar att förändra något i 
samhället och att undersöka förändringens effekter. Det gäller inte att bara öva sig 
i inlevelse, utan det gäller också att handla som forskare. Handling och kunskap 
ses som sammanvuxna från roten. Liedman menar att den passive iakttagaren 
enbart får ett ytligt vetande. Han menar:  
 

 Handlingens inifrånperspektiv är avgörande, och det får inte vara 
fråga om en slags skenhandlingar utan forskaren måste själv helt och 
fullt eftersträva förändringen. (Liedman, 2001, s. 191) 
 

 Jag tyckte att det skulle vara intressant att höra mina arbetskamraters åsikter om 
syftet och de frågeställningar som jag hade. Jag såg en möjlighet att kunna hitta 
ett syfte och en frågeställning som skulle kunna vara lämplig. Detta för att kunna 
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väcka tankar som möjligen skulle kunna leda till förbättring, dels inom krisstöd 
och dels att undersöka om dramatiska upplevelser kan kopplas till 
organisationsproblem. Kanske kan detta utmynna i olika problem som jag beskrev 
i inledningen. 
 
  Jag diskuterade mina tankar med fyra arbetskamrater i skilda åldrar för att om 
möjligt få så många infallsvinklar som möjligt. Jag redogjorde mina tankar om 
dels B-uppsatsen i Human Factor och dels D-uppsatsen i pedagogik. Jag ville att 
de skulle få insikt i att uppsatserna hade en relation till varandra, en sorts symbios. 
Diskussionerna fördes med mina arbetskamrater genom att jag kontakta dem via 
telefon, vilket innebar att jag diskuterade med dem var för sig. 
 
 När jag presenterade vad jag hade för avsikt med min studie så fanns där en 
förtjusning över ämnesvalet. När jag hörde denna förtjusning, blev jag stärkt i det 
jag hade tänkt undersöka och diskussionerna blev intensiva och utvecklande. Ur 
denna intensitet och tankeprocess utvecklades förmodligen syfte och 
frågeställning till studien att bli så relevant som möjligt. En av mina 
arbetskamrater uttryckte: 
 

 Underbart, nu känns det som fyrans växel är inlagd och nu är vi på 
väg ut på påfarten och snart lägger vi in femman, för nu ska vi äntligen 
upp på motorvägen. Detta ska bli mycket intressant. 
 

 När jag fick denna respons, där en av mina arbetskamrater liknade min inriktning 
av studien som att köra på en motorväg, kände jag att undersökningen har stöd av 
personal som har arbetat i många år inom yrket och dessutom fick de möjlighet att 
få vara med att påverka, vilket jag tror var en viktig faktor. Jag anser att det finns 
goda förutsättningar till att få ett lämpligt syfte och frågeställning om man för en 
diskussion på ett positivt sätt, där man låter människor får vara med och påverka. 
Jag tror att fem personer med ett gemensamt intresse bör ha större utsikter än en 
person att komma fram till ett lämpligt resultat när det gäller syfte och 
frågeställning. Mina arbetskamraters och mina egna funderingar runt syfte och 
frågeställning diskuterade jag även med några vänner som var inne i samma fas 
som jag när det gällde sitt uppsatsskrivande. Det var intressant och nyttigt att ta del 
av deras synpunkter om syfte och frågeställning var relevant, eftersom jag tänkte att 
de kunde förhålla sig mer objektivt till ämnet som skulle undersökas. En av mina 
vänner gav mig även rådet att försöka att anteckna efterhand som det dyker upp nya 
uppslag.  
 
 Nu var jag inne i ett skede där jag var mogen att ta kontakt med 
förvaltningschefen i den organisation i vilken studien skulle göras.  Innan denna 
kontakt togs hade jag också fört diskussion i min omgivning om hur 
organisationen skulle möta mina tankar till den studie som skulle göras. Jag tyckte 
att det kändes bra att ta kontakt med förvaltningschefen, eftersom jag hade träffat 
honom vid ett tidigare tillfälle. Jag kontaktade honom via telefon och frågade om 
det fanns någon möjlighet att få göra en studie i hans förvaltning. Jag redogjorde 
syfte och frågeställning. Han bemötte mig positivt och sa:  

 
 Vi brukar vara mycket positiva till studier av sådana här slag, 
eftersom denna typ av studier har en mening att kunna utveckla vår 
verksamhet.  
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 Han meddelade att han skulle återkomma med definitivt besked så snart som 
möjligt via telefon. Denna kontakt togs aldrig av honom personligen, men 
däremot kontaktades jag av en medarbetare till honom. Han ville att jag skulle e-
posta syfte och frågeställning till honom för att han skulle kunna få möjlighet att 
sätta sig in lite djupare i studien.  Vi diskuterade syfte och frågeställning om och 
kring studien. Han hade vissa synpunkter om studien och dess frågeställning. Han 
delade med sig av sina tankar om hur frågorna skulle kunna formuleras för att jag 
skulle få ut så mycket informationsrikt material som möjligt. Samtalet och den 
information han gav mig upplevde jag som positiv. Jag fick klartecken av honom 
att utföra studien och han frågade om han kunde få ta del av enkäten innan den 
delades ut för att besvaras. Jag svarade att det inte fanns några hinder för att han 
skulle få ta del av den och delge sina synpunkter.  
 
 Dessutom tyckte jag det var positivt att få feedback på frågorna innan enkäten 
delades ut, eftersom jag tyckte att jag då fick en form av ett första stickprov. Här 
fick jag som Bell (2000) menar en möjlighet att få bort konstigheter eller grunder 
för missförstånd som kan uppstå vid utformandet av en enkät. Det är också viktigt 
att man konstruerar frågor så att man från början täcker in hela problemområdet. 
Patel och Tebelius (1987) menar att enkäten inte ger möjlighet till 
kompletteringar, vilket kan göras vid intervjuer. Efter samtalet funderade jag över 
vad som sagts i telefonsamtalet. Jag funderade över de synpunkter som framkom 
om studien och dess frågeställning. Det som medarbetaren till förvaltningschefen 
hade synpunkter om, var om det fanns något samband mellan vissa frågor. Jag 
undrade om jag var på rätt väg i min studie och beslutade att kontrollera med en 
vän via telefon om syfte och frågor var relevanta för att jag skulle få svar på om 
det som skulle undersökas. Jag började tvivla på om jag var på rätt väg. När jag 
hade berättat hur jag kände så svarade han: 

 
 När Christoffer Columbus gav sig iväg för att leta efter Indien fann 
han Amerika. Om han hade givit sig iväg för att leta efter Amerika så 
hade det inte varit något nytt han hade upptäckt. När du gör denna 
undersökning så ska du ju inte veta svaret, utan det är ju det som ska 
undersökas, därför är det omöjligt att veta riktigt säkert om allt som du 
gör är fullständigt riktigt. Det är ju detta som är det intressanta med att 
göra en undersökning. 

 
 Jag blev uppmuntrad att bli jämförd med Christoffer Columbus och bestämde 
mig för att arbeta vidare med samma beslutsamhet. 
 
 I detta skede beslutade jag mig för att ta del av litteratur som berörde de ämnen 
som studien skulle handla om. Jag hade dessförinnan tagit del av litteratur som var 
passande innan jag beslutade mig för studiens inriktning. Mycket av denna 
litteratur hade jag tagit del av under mina tidigare studier. Jag tycker att jag vid 
detta skede kompletterade mina tidigare kunskaper i ämnet. Jag hade dessutom en 
viss förförståelse i ämnet, eftersom jag tillhör den yrkeskår som studien skulle 
göras i. Den litteratur som jag använde i min bakgrund tycker jag är lämplig, 
därför att studien har en bred inriktning. Den litteratur jag använde var fördelade 
under olika rubriker. Dessa var Arbetsmiljö och organisation, Chefen/Ledaren, 
Gruppen, Dramatiska upplevelser och Människans ursprung och hälsa. 
Områdena Chefen/Ledaren och Gruppen bestod av en litteratur vardera. 
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Områdena Arbetsmiljö och organisation, och Dramatiska upplevelser hade tre 
litteraturer vardera. Fördelningen kan tyckas ojämn, men jag tyckte att de 
litteraturer som ligger under Arbetsmiljö och organisation, och Dramatiska 
upplevelser i viss mån berör de andra rubrikerna. Den sista rubriken som jag 
kallar Människans ursprung och hälsa, använde jag Auel (1981). Hon beskriver 
genom en roman hur grottmänniskorna levde. Dessutom kompletterade jag denna 
roman med en litteratur som handlade om stenålderskost av Cordain (2002). 
Dessa litteraturer tillsammans ger en viss bild över hur grottmänniskorna kanske 
levde. 
 
 När jag tyckte att syfte och frågeställning var relevanta och i fas med varandra så 
kändes det som om jag hade ”satt skutan i sjön". Eftersom jag använde 
enkätundersökning för första gången i en studie, kände jag i början att jag befann 
mig i en form av labyrint och hade en aning svårt att hitta utvägen. Därför tog jag 
kontakt med en person som arbetar med att utforma enkäter. Jag förde också en 
diskussion med min handledare om studien och enkätens utformning. Han hade ett 
antal synpunkter på utformningen. Dessa synpunkter var viktiga för mig att få ta 
del av, vilket gjorde att det tillkom nya tankar när det gällde hur enkäten skulle 
utformas. Han hade också synpunkter på det följebrev som skulle skickas med 
enkäten. Han menade att följebrevet skulle vara skrivet på ett enkelt sätt som gör 
att det ska vara lätt att förstå innehållet för dem som ska besvara enkäten. Här 
menar Bell (2000) att ett följebrev som är bryskt eller insmickrande kan få negativ 
effekt på viljan att besvara frågorna.  
 
 Jag informerade att enkäten skulle besvaras inom två veckor efter det att den 
lämnades ut. Jag bestämde därför ett slutdatum. Bell menar att om det inte finns 
ett sista datum, eller om det inte är angivet är det alltför lätt att lägga enkäten åt 
sidan med tanken att besvara den när man får tid, vilket sällan blir fallet. Två 
veckor kan därför vara en tillräckligt lång tid för att besvara och skicka tillbaka 
enkäten. Bell menar också att det inte räcker att skriva att sista datum är om två 
veckor, utan man ska ange ett konkret datum. Det verkar som om minnet då blir 
mer aktivt.  
 
 Jag utformade en enkät som var formulerade med åtta frågor som hade öppna 
svarsalternativ. Den utformades efter syfte och frågeställning. Antalet var femtio 
stycken. Frågorna var formulerade på ett sätt som gjorde att de som skulle besvara 
dem, skulle göra det med en stunds eftertanke. Jag ville att de skulle ge sig tid att 
reflektera och som Alvesson och Sköldberg (1994) menar, att reflektion uppstår 
genom att olika händelser och faktorer spelas upp mot varandra, exempelvis 
dramatiska upplevelser, arbetsmiljö, arbetsgrupp och arbetsledare. Det är i 
relationerna och skärningspunkterna mellan dessa som reflektion uppstår. Med 
detta menar jag att respondenterna skulle försöka att gräva djupt i sina innersta 
tankar för att hitta dessa relationer av dramatiska upplevelser. Detta innebär att 
dessa upplevelser blir till ett mönster, vilket kan innebära eventuell ökad kunskap 
i att hantera dramatiska upplevelser.  
 
 Eftersom ”skutan var i sjön” när det gällde syfte och frågeställning, kändes det 
som att jag kunde ”sätta kurs” mot utsatt mål efter det att jag blev klar över hur 
enkäten skulle utformas. Innan jag fick klarhet hur enkäten skulle utformas, 



 26

kändes det som jag levde i en form av tomrum eller kanske en form av ångest som 
jag skulle vilja likna vid den tavla som den norske målaren och grafikern Edvard 
Munch har gjort och som kallas ”Skriet”. Jag kände mig som en ständig ”sökare”. 
Att i en intervjusituation försöka att sätta sig in och tolka en persons tankar känns 
som en ”smula enkel” i jämförelse med att utforma en enkät. Att försöka sätta sig 
in hur människor ska tolka den enkät som jag utformade var ingalunda en enkel 
uppgift.  
 
 När jag kände att jag hade kommit en bit av resan med ”min skuta”, beslutade jag 
att börja fundera på hur enkäten skulle delas ut.  Jag kände att jag hade ”hängslen 
och livrem” när det gällde hur enkäten skulle utformas. Däremot kändes det som 
om jag var på väg att förvirra mig in i labyrinten igen när det gällde hur jag skulle 
dela ut den. Men efter nya diskussioner och byte av tankar med personer i min 
närhet så beslutade jag mig för att dela ut enkäten via personer som skulle fungera 
som en sammanbindande länk, som en typ av ombud. Dessa personer arbetar 
också som räddningspersonal och jag hade en viss kännedom om dem, vilket 
gjorde att det kändes enklare att förklara vad mitt ärende var. Jag kontaktade dem 
via telefon och berättade mitt ärende och förklarade att studien var förankrad hos 
deras arbetsledning. De direktiv som de fick av mig var att det skulle vara skillnad 
i ålder, tjänsteår och befattning på de personer som skulle ta del av enkäten. Jag 
ville inte fullt ut påverka vilka som skulle delta. Däremot sa jag att ombuden 
skulle försöka att hitta personer som kände att de var intresserade av att dela med 
sig av sina tankar. Jag förklarade också att det skulle göras intervjuer som 
komplement till enkäten. Ett av ombuden kommenterade och uttryckte: 
 

…..hmm, jag önskar att jag skulle kunna få möjlighet att kunna få bli 
intervjuad, det känns som jag har så mycket att berätta. ”Jag svarade” 
att jag skulle hemskt gärna vilja ha tillgång till dina tankar, men jag 
vet inte hur jag ska klara av att hantera allt material som jag får in. 
Jag kanske snart får skaffa mig en medhjälpare. Du är en person som 
skulle vara mycket intressant att intervjua, eftersom jag vet att du är 
personalansvarig. Jag tar med mig ditt erbjudande och funderar. 

 
 De tankar som denna person hade, verkade vara det som de flesta av de andra 
ombuden också hade. Det fanns ett genuint intresse som jag inte kunde ana från 
början. Möjligen kan mitt egna engagemang in för studien ha smittat av sig. Jag 
försökte också att utnyttja snöbollseffekten genom att fråga dessa personer om de 
kunde ge mig nya namn som kunde vara informationsrika personer att intervjua. 
Enligt Hartman (1998) så väljer man vid ett bekvämlighetsurval individer som 
finns tillgängliga. En variant av bekvämlighetsurvalet är snöbollsurvalet. Detta 
går till så att man väljer någon eller några individer, och sedan låter man dem 
förmedla vidare kontakter. 
 
 Jag kände att jag egentligen inte behövde pröva om enkätens utformning skulle 
duga i undersökningen, eftersom den redan från början hade ”bollats” med ett 
antal personer.  I praktiken var den redan prövad och jag kände att jag hade både 
”hängsle och livrem”. Jag beslutade ändå som en extra säkerhetsåtgärd att pröva 
den färdigställda enkäten. Tre arbetskamrater som inte hade deltagit i tidigare 
diskussioner fick möjlighet att besvara den. Resultatet blev positivt. Enligt Bell 
(2000) bör enkäten prövas på samma typ av personer som undersökningsgruppen 
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består av. De som svarar på enkäten i ett sådant pilottest kan berätta hur lång tid 
det tog att fylla i alla svaren och om några frågor inte besvaras kan man fråga om 
anledningen. Syftet med att pröva enkäten är att den ska vara så lätt och tydlig 
som möjligt för de personer som sedan ska besvara den. Utifrån pilotstudien 
kände jag att jag var klar med utformandet av enkäten och att den kunde delas ut 
när tiden var inne.  
 
 Jag tycker att det borde vara intressant för kommande läsare av denna studie att ta 
del av ett större antal personers tankar om och kring det ämne som skulle 
undersökas.  Mitt syfte var att få ett urval av personer, dels när det gällde ålder 
och tjänsteår och dels befattning för att kunna belysa olika tankar och idéer i ett 
större omfång. Dessutom delar jag Alvesson och Sköldbergs (1994) tankar att som 
samhällsmedlem är forskaren benägen att i de flesta fall ta det mesta i det egna 
samhället för givet och omedvetet föra dess grundtankar vidare. Reflektion riktas 
ofta i ytterst snäva avsnitt runt det man forskar i. När forskaren talar om förståelse 
är det oftast begränsade delar av allt som ingår i forskningsprojektet som 
uppmärksammas. För att undvika denna begränsning bör man som forskare vara 
självreflekterande. Enligt författarna bör forskaren utgå från att vara kritisk i sin 
reflektion. 
 
 Liedman (2001) skriver om filosofen Joseph Tussman som under 1960- talet 
verkade vid universitetet i Barkley.  Tussmans ambition var att studenterna skulle 
ges bättre möjlighet till att uttrycka sig, men också att ägna sig åt kritiskt 
reflektion. Detta gjordes på ett sådant sätt, där studenterna varje vecka skulle 
författa en mindre essä, vilket är det samma som en mindre konstnärlig utformad 
uppsats. De fick också i uppgift att skriva sin egen intellektuella självbiografi. 
Denna inriktning visade sig vid en undersökning 1998 vara en strålande framgång. 
Ur studenternas perspektiv har denna inriktning varit till glädje och till nytta 
alltsedan dess. Liedman berättar att de finns fler tankar runt studenters bristande 
reflektion, vilket innebär att många studenter har en förenklad syn på 
samhällsprocesser.  
  
 Jag beslutade att ta hjälp med analysen av enkäten. Jag ville ha en annans persons 
åsikt när det gällde resultatet av den. Jag tog kontakt med en arbetskamrat. Jag 
tycker att han är en reflekterande person och att han skulle kunna vara en tillgång 
när det gällde att analysera svaren. Han ställde sig positiv till frågan och han var 
villig att stå till förfogande när det var dags att analysera enkäten. 
 
 När jag kände att jag hade kommit halvvägs på min färd ”med min skuta”, 
beslutade mig att börja fundera om och kring intervjuerna. Utöver enkäten gjorde 
jag sju stycken intervjuer som ett komplement, dels för att fördjupa mig och dels 
för att kunna få in ett större material till studien. Jag valde en ostrukturerad 
intervjumetod med öppna frågor där jag hade en tanke med att metoden skulle ge 
ett avslappnat och tryggt möte med den person som jag skulle intervjua och 
förhoppningsvis få möjlighet att ta del av så många synpunkter som möjligt. Jag 
använde enligt Kvale (1997) en kvalitativ forskningsintervju som är en 
mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om tema av ömsesidigt 
intresse. Jag ställde inte frågorna i någon bestämd ordning utan jag försökte att 
med mitt eget omdöme avgöra hur strikt jag ska följa intervjuguiden som bestod 
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av de frågor som jag har i enkät och problemområde. Jag försökte också att vara 
följsam i vad respondenten svarade så att frågorna stimulerade till ett positivt 
samspel. Detta innebär att samtalet hålls flytande och den intervjuade känner sig 
motiverad att tala om sina upplevelser och känslor. 
 
 Utifrån de problemställningar jag har så använde jag mig av metoder som 
synliggjorde individers upplevelser och tankar som jag tyckte var intressant för 
studien. Starrin och Svensson (1994) menar att en individs åsikt är lika intressant 
för forskning och det är inte mängden eller kvantiteten personer som ska tillfrågas 
som är det viktiga. Jag kände mig inspirerad av hermeneutiken som metod och 
Starrin och Svensson säger att metoden passar inom vetenskaper som psykologi, 
pedagogik och sociologi.  
 
 Hermeneutiken är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den 
huvudsakliga forskningsmetoden. Inom ramen för en hermeneutisk 
forskningstradition söks inga absoluta sanningar. Det finns inte enligt den 
hermeneutiska kunskapsteorin. I stället söker man som forskare nya sätt att förstå 
företeelser som kan vara svåra att hantera i vår vardagsförståelse. Den 
hermeneutiska forskningsansatsen utgörs av orsaksförklarande och förutsägande 
studier på ena sidan och tolkande studier på andra sidan. Hermeneutiken har ett 
relativt brett användningsområde. När våra tolkningar handlar om vad en 
företeelse betyder för en människa eller en grupp av människor kan vi bara göra 
indirekta prövningar. Exempelvis kan vi reflektera över sanningsbegreppet. Det 
handlar om att inte låta godtyckligheten få fritt spelrum. Alla tolkningar är inte 
lika bra. Rimligheten i en tolkning kan bedömas genom att tolkningar på samma 
nivå bildar ett mönster, där den ena tolkningen stöder den andra, vilket i sin tur 
bildar ett mönster av innebörder som kan flätas in i varandra. I en hermeneutisk 
studie bör läsaren kunna följa en process, där den ena tolkningen bygger på den 
andra. Tolkningsarbetet bör avslutas med att kontextbundna tolkningar lyfts från 
individ till gruppnivå och/eller från empiri till teorinivå. 
 
 Huvudtemat med metoden är att meningen hos en del endast kan förstås om den 
sätts i samband med helheten. Omvänt består helheten av delar. Detta gjorde att 
jag stod inför en cirkel, som kallas den hermeneutiska cirkeln. En annan 
utveckling i intervjusituationen är att tolkningen eller förståelsen har ett samband 
med empati, där man som forskare lever sig in i intervjupersonens situation. Jag 
försökte med fantasins hjälp försöka förstå vad intervjupersonen hade för tankar 
och idéer. Jag försökte att förstå den mänskliga existensen genom att tolka 
mänskliga handlingar och livsyttringar. Genom den hermeneutiska ansatsen 
försökte jag också att förstå människors intentioner, avsikter som yttrar sig i språk 
och handling och utifrån det försöka förstå dess innebörd.  
 
 Eftersom jag har använt mig av ostrukturerade intervjuer i mina tidigare studier 
på B-nivå och C-nivå i pedagogik så kändes det att denna del av studien inte 
skulle bli något större problem för mig. Dessutom tyckte jag att jag inte behövde 
göra någon provintervju, eftersom jag kände att jag hade en viss erfarenhet i det 
sättet att utföra intervjuer. Jag kände mig trygg och stärkt inför den uppgift som 
jag skulle utföra. Jag tog kontakt med de personer jag hade beslutat att intervjua 
genom att ringa upp dem. Dessa hade jag förhört mig om genom att fråga 
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ombuden inom den organisation som intervjuerna skulle göras. När jag började 
intervjua dessa personer, frågade jag om andra intressanta personer att intervjua, 
vilket också blev en form av snöbollseffekt. Detta innebar att alla intervjupersoner 
inte var förutbestämda.  
 
 Jag ägnade stor vikt vid att presentera mig och vilket ärende jag hade. Jag talade 
om varför jag tyckte det skulle vara intressant att få intervjua just honom. En del 
av de här samtalen blev förberedande för intervjun som skulle göras. Vissa samtal 
skapade nyfikenhet hos de personer som skulle intervjuas redan i telefonen, vilket 
jag kunde ana, eftersom samtalen blev långa. Det fanns samma intresse och 
förtjusning i deras röst som det fanns hos de arbetskamrater som jag hade bytt 
tankar med när det gällde syfte och frågeställning. En av intervjupersonerna 
frågade: 

 
 Du, när ska den här intervjun göras? Det får bara inte vara under 
februarilovet, för då ska jag resa bort. Annars är jag tillgänglig när du 
vill. Jag kan komma hem till dig om du vill. 
 

 När de lämnade sitt samtycke till att låta sig intervjuas, vilket alla gjorde, då fick 
de självklart bestämma tid och plats. Jag försökte att vara så tillmötesgående och 
flexibel som möjligt för att det inte skulle bli krångligt för dem, eftersom de tog 
sig tid och stod till mitt förfogande. De blev dessutom så entusiastiska att jag fick 
telefonsamtal tillbaka från vissa av dem innan intervjuerna skulle göras. Det 
kändes som att jag hade hittat ett ämne som entusiasmerade dem, vilket ytterligare 
stärkte mig inför den uppgift som jag hade framför mig. 
 
 Nu kände jag att jag var på god väg att nå mitt slutmål med ”min skuta”. Nu var 
tiden mogen att träffa de personer som jag tänkte intervjua. När jag träffade dem 
var jag noga med att komma på utsatt tid och att jag var väl förberedd med 
bandspelare och med övrigt material som behövs när en intervju ska genomföras. 
Jag har gjort intervjuer tidigare i mina föregående uppsatser i pedagogik och jag 
visste vad som krävdes av mig för att komma väl förberedd. Exempelvis brist på 
anteckningsmaterial och att bandspelaren inte fungerade, skulle inte få ges 
utrymme till att störa intervjun. Jag besökte intervjupersonerna på sin så kallade 
”hemmaplan”, vilket var fullt möjligt, eftersom jag lyckades engagera och 
intervjua dem på ett avstånd som geografiskt inte var allt för långt ifrån min egen 
hemkommun. När vi träffades, hälsade jag och försökte genom mitt kroppsspråk 
visa att jag var trygg i situationen och att jag tyckte att detta som jag ska göra är 
jätteintressant och spännande. Att jag var förväntansfull och nyfiken på vad de 
hade att berätta för mig. Jag tyckte mig också se på deras kroppsspråk att de också 
var jätteintresserade av att få delge sina tankar runt de frågor som jag hade. Denna 
stämning som uppkom, skapade kanske förutsättningar till ett intressant möte med 
den person som skulle intervjuas. Jag tror att en harmonisk stämning runt ett möte 
kan skapa en ökad kreativitet, dels från mig som intervjuare och dels för personen 
som intervjuas. 
 
 Jag fick intervjupersonernas medgivande att använde mig av bandspelare, vilket 
möjliggjorde att jag kunde ta del av så mycket information som möjligt så att 
förhoppningsvis ett minimum av viktig information gick förlorad för studien. Jag 
började med att inte ha bandspelaren igång från början av min intervju, utan jag 
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samtalade en stund med personen som skulle intervjuas. I samband med detta så 
kontrollerade jag om bandspelaren fungerade riktigt. Därefter när det kändes 
lämpligt startade jag bandspelaren. Detta inledningsskede av intervjun var en 
central del av mitt sätt att arbeta emot den person som skulle intervjuas. Detta sätt 
har jag praktiserat i mina två föregående uppsatser i pedagogik, vilket verkar ha 
varit ett bra recept för att kunna få ut så mycket intressant material som möjligt. I 
denna situation som uppstod finns det en svårighet att definiera vad som utspelade 
sig i mötet med personen som skulle delge mig sina tankar. Det skapades en 
trivsam stämning som kom ur någon slags intuition. Något som var abstrakt och 
som möjligen skulle kunna vara tyst kunskap. Jag tyckte att det fanns en 
inneboende känsla som skapade trygghet i mötet med andra människor. I samband 
med intervjuerna kompletterade jag emellanåt med att anteckna. Jag försökte 
också att uppmärksamma intervjupersonens kroppsspråk under intervjustunden. 
Trost (1997) menar att hur noggranna bandinspelningar, anteckningar eller 
utskrifter det än görs, går det aldrig att ersätta de intryck man får vid själva 
intervjun och inte det som vi hör eller läser mellan raderna. 
 
 Efter att intervjuerna var slutförda försökte jag i möjligaste mån att skriva ut dem 
så snart som möjligt, eftersom jag inte hade gjort det under mina föregående 
studier i pedagogik. Den erfarenhet jag hade ville jag utnyttja och därför försökte 
jag att skriva ut intervjuerna när de fortfarande fanns i färskt minne. Efter varje 
intervju bytte jag tankar med någon av mina arbetskamrater för att kunna få 
feedback, vilket jag gjorde för att försöka att utveckla mitt eget reflekterande 
under studiens gång. Detta gjorde jag för att jag inte skulle fastna i vissa 
tankemönster, vilket kan innebära att viss information missas. Ibland fick jag 
också information som jag använde mig av i nästa intervju. När jag gjorde 
intervjuerna redogjorde jag för samtliga intervjupersoner enligt god forskningsetik 
att de själva får ta ställning om de vill vara anonyma eller inte. Det är inte 
självklart att anta att det är bättre att vara anonym än att inte vara det. De som 
intervjuades måste ges möjlighet att välja själva. Med detta menar jag att det 
förmodligen finns personer som inte har något emot att träda fram med sitt namn i 
studien. Jag beslutade mig för att använda mig av fingerade namn. 
 
 Skulle jag kunna göra på ett annat sätt och valt andra metoder? Jag funderade på 
om jag skulle ha kunnat komplettera kvalitativa intervjuer på det sätt som jag 
gjorde med att använda mig av observationer. Detta skulle vara intressant att göra 
men jag ansåg att det inte fanns någon rimlighet att göra detta på ett riktigt sätt. 
Jag tror inte att det finns tidsutrymme för denna metod i en uppsats på D-nivå, 
eftersom jag var (och är) i ett skede av nyfikenhet på mina egna upplevelser. Som 
student kändes det naturligt i uppsatsen att gå ut och försöka ta reda på hur andra 
människor upplevde de tankar och funderingar som jag har runt ämnet, dels 
genom den enkät som jag delade ut och dels genom de intervjuer som jag gjorde. 
Jag tror att med så många nya intryck som man får som studerande, var det svårt 
att hitta någon annan metod för att möta intervjupersonerna på. Dessutom tycker 
jag att jag hade en väl genomarbetad metod med dessa två inslag tillsammans. Jag 
anser att metoderna var möjliga att använda för denna studie Jag tror att 
metoderna utmynnade i ett gynnsamt resultat för studien. Möjligen skulle 
observationer kännas som en fullt användbar metod. Om jag fick stort 
tidsutrymme skulle en etnografisk metod kännas intressant att använda i en studie.  
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 Det som kändes intressant med uppsatsskrivandet var att det kändes som att vara 
på en färd som kan liknas upptäcktsresande Christoffer Columbus resor.  Tanken 
har väckt mig vid ett antal tillfällen under ”resans gång”. Det kändes som att 
utsatt kurs vid flera tillfällen var på väg att ändras, på grund av att olika problem 
uppstod som kan liknas vid stormigt väder. Jag anser att när dessa stormar 
uppenbaras, gäller det att manövrera skutan så att den hålls flytande och 
förhoppningsvis håller kurs. För att hantera dessa stormar där vindarna kan föra 
en skuta ur kurs, då krävs en viss dynamik, vilket förmodligen även krävs för att 
slutföra en D- uppsats. 
 
  Intervjupersonerna talade utifrån sin egen verklighet och kom in på liknande 
tankegångar som kompletterade eller förtydligade olika fenomen genom att de 
belystes från olika håll.  När jag tog del av studiens material, uppfattade jag inte 
något nytt och spännande till en början. Men med erfarenhet av tidigare 
uppsatsskrivande visste jag att efter hand kommer det att finnas en mängd 
material och spännande intryck. Ur alla dessa intryck som alltid känns som ett 
virvlande kaos, försökte jag att ordna upp någon form av informationsrikt 
material.  
 
 
Urval 
 
 Jag delade ut femtio enkäter på sex olika arbetsplatser. Utdelningen gjorde jag 
genom att jag använde mig av de personer som jag tidigare har benämnt som 
ombud, vilka utgjorde en typ av länk mellan mig och de personer som skulle 
besvara enkäten. Första kontakten med ombuden tog jag via telefon och 
redogjorde där för mina tankar och vad studien skulle handla om. Efter det 
besökte jag dem personligen ytterligare en gång och informerade om hur jag tänkt 
mig förfaringssättet med enkäten. När detta var gjort, så informerade ombuden på 
respektive arbetsplats vem jag var, vad studien handlade om och om enkätens 
innehåll. De som skulle besvara enkäten fick information om att de skulle ta sig 
tid att fundera över enkätens innehåll innan den besvarades. De fick också 
information om att de hade två veckor på sig att besvara den innan den skulle 
lämnas tillbaka. Dessutom informerades ombuden, att jag kunde kontaktas via 
telefon av dem som besvarade enkäten om någonting var oklart och som de hade 
funderingar över. Ombuden fick också information om att studien var förankrad i 
organisationens ledning. Jag använde ombud för att jag inte skulle kunna påverka 
personerna som skulle besvara enkäten. Det som jag ville att ombuden skulle 
tänka på var att de skulle försöka att få en differentiering i befattning, tjänsteår 
och ålder på dem som skulle besvara enkäten. Dessutom hade jag en önskan att 
dessa personer skulle känna att de ”verkligen” ville delta i undersökningen, att det 
fanns ett genuint intresse hos dem, vilket jag tror är av betydelse för att kunna 
inhämta ett informationsrikt material. Jag gjorde dessutom sju intervjuer med 
personer som har anknytning till det ämne som jag hade som avsikt att undersöka 
och belysa. Dessa gjordes dels för att fördjupa mig i ämnet och dels för att få ett 
större material till studien.  
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 Jag funderade över vilka jag skulle intervjua när de gällde de sju intervjuerna som 
var planerade. Jag diskuterade olika förslag och hörde efter i deras omgivning via 
ombuden på den arbetsplats som den blivande intervjuperson arbetade om denne 
kunde vara en lämplig och informationsrik person. Om han kunde tänkas ha 
intressanta åsikter, tankar och idéer om den studie som jag skulle genomföra, 
vilket jag möjligen kan kalla en form av förhandsinformation om blivande 
intervjupersoner. När jag träffade dessa personer uppfattade även jag dem som 
reflekterande och med ett stort engagemang och ett intresse av att utveckla det 
ämne som jag hade för avsikt att undersöka. Jag letade aktivt efter personer som 
jag trodde skulle kunna trivas i den form av intervjusituation som jag tänkte 
genomföra. Vid intervjutillfället frågade jag intervjupersonen om andra personer 
som kunde vara intressanta att intervjua.  
 
  Holme och Solvang (1997) menar att man i kvalitativa studier har en medveten 
strategi att söka aktivt efter informationsrika intervjupersoner som har lätt för att 
uttrycka sig, är mer medvetna än andra personer över att reflektera och dessutom 
villiga att delta i studien. Detta görs för att man som forskare ska kunna få 
möjlighet att ta del av så mycket information som möjligt. Holme och Solvang 
menar också att man skiljer på respondent och informantintervju. En respondent 
är en person som är delaktig i den företeelsen som ska studeras medan en 
informant är en person som själv står utanför denna företeelse, men som har 
mycket information att delge inom ämnet. Utifrån de personer som jag valde att 
intervjua tycker jag att det passar att benämna dem som respondenter. Därför 
benämner jag dem som respondenter fortsättningsvis i min studie. De 
respondenter som jag fick möjlighet att intervjua, namnger jag med följande 
fingerade namn:  
 
 

• Lenni är brandförman. Han är 46 år gammal och har arbetat i yrket i 
24 år.  

• Bertram är brandman. Han är 57 år gammal och har arbetat i yrket i 37 
år.  

• Percy är brandmästare. Han är 44 år gammal och har arbetat i yrket i 
23 år.  

• Greger är brandmästare. Han är 60 år gammal och har arbetat i yrket i 
39 år.  

• Berry är brandman. Han är 55 år gammal och har arbetat i yrket i 29 
år.  

• Weiron är brandman. Han är 56 år gammal och har arbetat i yrket i 29 
år.  

• Pierre är brandman. Han är 58 år gammal och har arbetat i yrket i 30 
år.  

 
 
 I enkäten deltog 32 brandmän och 7 befäl. 4 enkäter var blanka när det gällde 
informationen om ålder, tjänsteår och befattning. Respondenterna var uppdelade 
med en spridning i ålder som varierade från 28 år till 60 år. Variabeln när det 
gällde tjänsteår var från 3 år till 37 år. 
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 Jag använde mig av viss information som jag fick av de respondenter som jag 
använde i min B- uppsats i Human Factor. Dessa respondenter användes som en 
förstärkning till den information som jag fick i denna studie, eftersom jag tycker 
att deras svar är intressanta och är av betydelse att ta del av. Dessa respondenter 
hade ett annat syfte och problemområde att ta del av i den studie som de deltog i. 
Syftet var att undersöka räddningspersonal som arbetar i en storstad och 
undersöka deras uppfattning om sina dramatiska upplevelser i sin yrkesutövning. 
Syftet var också att undersöka på vilket sätt dessa upplevelser påverkar deras 
yrkesliv och privatliv.  
 
 Problemområdet var att undersöka vilka dramatiska upplevelser 
räddningspersonal har haft och hur de karakteriserar dessa upplevelser. Om det 
exempelvis måste vara trafikolyckor med dödlig utgång med flera skadade, eller 
om det räcker att det är en olycka som inte är så allvarlig, där kanske någon 
person har fått en skada av ”mindre” art, för att uppfattas som dramatisk 
upplevelse. Där ingick också vilka konsekvenser det har blivit för 
räddningspersonal efter att de har upplevt dramatiska upplevelser. Dessutom 
handlade det om att försöka förstå om dessa konsekvenser innebär att 
räddningspersonal blir bättre eller sämre på att bedöma risker och fatta beslut 
under utryckningstjänst. Om man exempelvis blir mer observant vid rökdykning 
eller att man blir belastad av en upplevelse som innebär att det uppkommer en 
rädsla inför ett rökdykaruppdrag. Problemområdet handlade också om att försöka 
belysa hur räddningspersonal hanterar sina upplevelser, dels på kort sikt och dels 
hur de ska hantera dessa upplevelser i framtiden. Respondenternas namn är 
fingerade. 
 
 

• Henry är brandförman. Han är 53 år gammal och har arbetat i yrket i 
34 år. 

• Benny är brandman. Han är 49 år gammal och har arbetat i yrket i 25 
år. 

• Jonny är ambulansman. Han är 32 år gammal och har arbetat i yrket i 
5 år. 

• Conny är brandmästare. Han är 60 år gammal och har arbetat i yrket i 
38 år. 

• Billy är brandman. Han är 55 år gammal och har arbetat i yrket i 29 år. 
 

 
 
Datainsamling 
 
 
 Som en del i metoden valde jag att använda en enkät som innehöll åtta öppna 
frågor. Jag ville att respondenterna som besvarade enkäten skulle få tillräckligt 
med tid. Därför lät jag dem få tillgång till enkäten i två veckor efter det att jag 
lämnade ut den. Vid första kontakten som jag gjorde via telefon så informerade 
jag ombuden om studiens syfte och att jag hade fått ett godkännande till studien 
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av deras förvaltningschef. Vid första informationen kom jag överens med dem att 
vi skulle träffas innan enkäten delades ut för att gå igenom på vilket sätt som den 
skulle hanteras. Jag sa att enkäterna inte skulle namnges, jag tyckte det var 
ointressant för studien, eftersom jag ville skaffa mig en helhetsbild av ämnet 
ifråga och inte vem som hade vilka åsikter och tankar. Varje enkät blev utdelad i 
ett öppet kuvert till respektive ombud. De fick också till uppgift att samla in 
enkäten. Därefter skulle jag hämta dem på respektive arbetsplats. De skulle vara 
igenklistrade av respondenten. Detta för att ingen obehörig skulle få möjlighet att 
kunna ta del av vad som hade delgivits. Dessutom var kuverten signerade med 
min namnteckning för att det inte skull finnas någon tvekan att någon annan 
person än jag hade öppnat kuvertet och med det kunna få möjlighet att ta del av 
svaren. Detta innebar att ingen kunde byta kuvert. Respondenterna fick också 
information om att det bara var jag och eventuellt en person till som skulle få ta 
del av enkätsvaren. Denne person skulle hjälpa mig att analysera svaren i enkäten. 
När insamlingen var gjord fick jag tillbaka fyrtiotre stycken enkäter av femtio 
utdelade.  
 
  Jag vill belysa en reflektion angående fråga nummer 6 och fråga nummer 7 som 
kan ha uppfattats väldigt lika. Det gick att ana en feltolkning i vissa enkäter. 
Frågorna löd som följer: Fråga 6. Berätta vad dina närmaste arbetsledare har för 
betydelse för dig när det gäller att hantera dramatiska upplevelser som du har 
upplevt i din yrkesutövning? Fråga 7. Berätta hur du vill att dina närmaste 
arbetsledare ska ha för egenskaper för att du ska få bästa möjliga hjälp att hantera 
dramatiska upplevelser som du har upplevt i din yrkesutövning.  
 
 Min reflektion är att fråga nummer 6 skulle ha haft ett tillägg så att frågan hade 
ställts: Berätta vad dina nuvarande närmaste arbetsledare har för betydelse för dig 
när det gäller att hantera dramatiska upplevelser som du har upplevt i din 
yrkesutövning?  Med detta menar jag att vissa respondenter kan ha haft svårt att 
förstå skillnaden i frågeställningen när det gäller fråga nummer 6 och fråga 
nummer 7. Alla förstod inte att jag menade de arbetsledare som de har för 
tillfället, just för stunden, utan de har tolkat frågan med att de gäller närmaste 
arbetsledare rent allmänt. De förstod förmodligen inte att jag ville ha reda på hur 
de upplever sina arbetsledare som de har för tillfället och hur de vill att de ska 
vara i ett framtida perspektiv. Jag vill också delge att när det gäller de enkäter som 
blev besvarade, så besvarades alla frågor av respondenterna, förutom en 
respondent som inte lämnade svar på en av frågorna.  
 
 Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) bör man som forskare vara 
självreflekterande. Här kan det vara på sin plats att vara självreflekterande när det 
gäller resonemanget runt fråga nummer 6 och fråga nummer 7. Kanske är dessa 
frågor rätt ställda på grund av att jag får svar ur ett större perspektiv. Jag får där 
svar vad respondenterna tycker om alla arbetsledare som de har haft under sin 
yrkesutövning och inte bara de arbetsledare de har för tillfället. Jag menar att det 
bör finnas mer information att tillgå, eftersom tidsperspektivet är längre. Kanske 
hade det varit bättre att fråga nummer 4 hade blivit ställd på samma sätt så att 
respondenterna hade fått svara på hur alla arbetsgrupper har fungerat som de 
arbetat i, istället för att besvara hur deras nuvarande arbetsgrupp fungerar. Detta 
hade givit mig information under ett längre tidsperspektiv. 
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 Jag valde att använda en kvalitativ intervjumetod som innehöll öppna frågor som 
grundade sig på de enkätfrågor som jag hade. Jag försökte att få ett avslappnat 
möte på samtalsnivå. Jag försökte också att eftersträva en nära relation och vara 
flexibel i mitt sätt att intervjua så att det skulle utmynna i en interaktion mellan 
mig som intervjuare och den person som skulle intervjuas. Med flexibilitet menar 
Trollestad (1998) att man i en intervjusituation inte är statisk bunden till vissa 
formuleringar eller till en viss ordningsföljd på frågorna, utan man anpassar sitt 
instrument till situationen och till de intervjupersoner som man för tillfället 
konfronteras med. Avsikten är att fånga intervjupersonens verklighetsuppfattning, 
motiv och tankar så riktigt som möjligt.  Jag intervjuade sju personer och använde 
mig av bandspelare. Om det var något speciellt som framkom i intervjun så 
kompletterade jag med att anteckna. Jag försökte att vara närvarande under själva 
intervjun och tala om för respondenten att jag är engagerad och intresserad i vad 
som berättades.  
 
 Intervjuerna gjordes innan jag fick tillbaka enkätsvaren. Detta för att jag som 
intervjuare inte skulle vara påverkad av svaren som fanns i enkäten. Jag ville 
uppnå att vara så neutral som möjligt och som intervjuare försöka undvika så 
många förutfattade tankar som möjligt. Enkäten använde jag som ett komplement 
till intervjuerna. Detta för att jag ville få ett bredare material att ta del av, och med 
det ge ett bredare perspektiv för att kunna stärka de svar som jag fick i 
intervjuerna. Jag beslutade att använda mig av femtio stycken enkäter för jag 
tyckte att denna mängd var lämplig utifrån det antal som arbetar i 
utryckningstjänst i den organisation som studien gjordes.  
 
 Syftet var att få information som kan analyseras för att få fram ett mönster och 
med det kunna göra jämförelse. Bell (2000) menar att det gäller att skaffa fram 
information om ett representativt urval för den grupp som ska undersökas. Utifrån 
detta urval kan man presentera resultaten som representativa för gruppen i sin 
helhet. Jag valde också att använda mig av en räddningstjänst som verkar i en 
storstad på grund av att de har en större frekvens när det gäller utryckningstjänst. 
Detta innebar att jag hade en större möjlighet att få ett så omfångsrikt material att 
ta del av. 
 
 
 
Tillförlitlighet 
 
 Jag valde sex ombud som hjälpte mig att dela ut enkäten. Detta för att det skulle 
bli en så heltäckande fördelning som möjligt. Jag valde olika arbetsplatser när det 
gäller skillnader i utryckningsfrekvens. Dessutom valde jag respondenter med 
differentiering när det gäller befattning, ålder och tjänsteår i yrket. Detta för att få 
möjlighet att belysa olika idéer och infallsvinklar som var intressanta för mig och 
de som tar del och vill läsa denna studie. Jag är medveten om att om fördelningen 
av enkäten skulle göras på andra arbetsplatser och på ett annat sätt så skulle 
resultatet kanske bli annorlunda. Jag har också funderingar, att om jag valde andra 
respondenter ifrån andra arbetsplatser som hade anknytning till samma 
verksamhet, skulle det vara möjligt att intervjusvaren hade blivit av annan art. 
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Eftersom den arbetsplats där studien gjordes domineras av män, så blev det bara 
män som blev tillfrågade att vara med i studien. Kanske skulle det bli ett annat 
resultat av undersökningen om det även hade ingått kvinnor i undersökningen. Jag 
tycker också att det kunde vara intressant att se hur resultatet skulle ha blivit om 
det bara hade varit kvinnor som varit tillfrågade. Enkäten kanske kan tyckas 
omfatta organisationsfrågor i en större grad än vad det gäller frågor som handlar 
om hur man utvecklar krisstöd. Jag gjorde detta medvetet, eftersom jag anser att 
jag då får en klarare bild av ämnet. Att kartlägga med en bred frågeställning, anser 
jag vara en fördel, eftersom jag kanske kan uppfatta bakomliggande problem som 
kan vara intressanta att reflektera över. Om jag hade koncentrerat frågeställningen 
enbart runt krisstöd, så tror jag att viktig information skulle utebli. 
 
 När det gäller de respondenter som intervjuades, inser jag att skillnaden på ålder 
och tjänsteår inte är speciellt stor. Däremot finns det skillnader när det gäller 
befattning. Kanske jag skulle ha valt respondenter med större differents när det 
gäller ålder och tjänsteår, men jag tycker att det är viktigare att jag fick tag i 
personer som anses informationsrika. Kanske skulle det bli ett annat 
intervjuresultat om det hade varit större differents i ålder och tjänsteår. 
 
 Mina samtal med respondenterna var intensiva och det uppstod en engagerad 
interaktion mellan mig som intervjuare och den som intervjuades. Att försöka vara 
närvarande till hundra procent tror jag är av stor betydelse för att kunna få ut så 
mycket information som möjligt i en intervju. Samtidigt undrar jag på vilket sätt 
resultatet har påverkats, eftersom jag tycker att jag deltog så aktivt (nyfiket och 
engagerat) i intervjun. De här reflektionerna har jag haft med mig i analysen och i 
bedömningen av resultatet i min studie. Resultatet skulle kanske ha blivit 
annorlunda om jag varit mer neutral i mitt möte med respondenterna och använt 
en mer strukturerad intervjumetod. Min egen närvaro som intervjuare kan 
möjligen återspeglas i vissa svar. 
 
  Jag tycker det kan vara intressant att fundera över hur aktiv och engagerad man 
som intervjuare ska vara vid intervjutillfället. Min fundering är att om man är 
väldigt engagerad så kan det finnas risk för att man missar viktig information. Jag 
menar att genom att ha ett stort engagemang, så kan detta innebära att man som 
intervjuare får ett ökat adrenalinpåslag, vilket då kan utmynna i att man blir 
mindre reflekterande. Man blir alltså så fokuserad, vilket kan innebära att man får 
ett sorts tunnel- seende, där man inte uppfattar olika situationer riktigt så klart som 
man borde. Motsatsen till engagemang, kanske är en sorts apati. I apatins domäner 
tar förmodligen inte adrenalinet någon större plats. Det jag undrar över, är om 
man är mer reflekterande om man befinner sig i detta stadium? Det är knappast 
troligt. Vilket stadium som är bäst att vara i när det gäller att reflektera kan jag 
inte riktigt få klart för mig? Kanske är det bäst att hitta en nivå där man är 
”lagom” engagerad?  
 
 Jag var väl medveten, att när jag skulle tolka svaren i enkäten och analysera 
intervjuerna så fanns det risk att jag inte skulle vara tillräckligt objektiv i min 
analys, eftersom jag är väl insatt i ämnet. Jag ansåg ändå att fördelarna var större än 
nackdelarna med kännedom i ämnet. När jag gjorde min analys och tolkade mitt 
resultat när det gällde intervjuerna och enkäten försökte jag att ta hänsyn till dessa 
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faktorer som styr tillförlitligheten i min studie med den kvalitativa ansats som jag 
hade.  
 
 För att tillförlitligheten skulle bli säkrare tog jag hjälp av en arbetskamrat till mig. 
Jag bedömer honom som en reflekterande person. Han har intressanta funderingar 
när det gäller enkätsvaren. Vi träffades och gick igenom frågorna tillsammans. Jag 
tog del av hans kommentarer och kompletterade dem med mina egna funderingar. 
Efter att jag fört diskussion med honom skrev jag ner resultatet av intervjuerna. 
Därefter fick han möjlighet att ta del av detta resultat och där kunna ge ytterligare 
synpunkter. Efter dessa synpunkter fick han möjlighet att ytterligare granska 
resultatet. Dessutom korrekturläste han uppsatsen i sin helhet och kunde med det ta 
del av resultatet av enkätsvaren i ett större sammanhang. Vi diskuterade vid ett 
flertal tillfällen runt resultatet och uppsatsen i sin helhet. Detta gjordes, dels genom 
att vi träffades och dels genom att vi hade telefonkontakt. I samband med att min 
arbetskamrat läste och var engagerad i uppsatsen, var det ytterligare två personer 
som jag lärt känna som var intresserade av att läsa den. Jag lät dem göra detta. När 
de hade läst uppsatsen framkom det ytterligare ett antal intressanta synpunkter att 
fundera runt. Det kändes som det fanns ytterligare en dimension att ta hänsyn till. 
Att dessa personer blev delaktiga tycker jag är bra, eftersom de är mer objektiva än 
jag och min arbetskamrat till själva ämnet. Patel och Tebelius (1987) menar att 
reliabiliteten kan kontrolleras på olika sätt. Det vanligaste sättet är att man träffas 
och analyserar information tillsammans. Detta kallas interbedömarreliabilitet. Jag 
tycker att jag gjorde detta tillsammans med dessa personer. Detta gjorde jag för att 
jag ville uppnå större tillförlitlighet i analysen, dels av enkäten och dels uppsatsen i 
sin helhet. 
 
 När jag analyserade enkätsvaren, arbetade jag på ett sätt, där jag först läste 
enkäterna från A till Ö på ett sätt som var ganska strukturerat. Därefter plockade 
jag ur några enkäter slumpvis vid olika tillfällen och analyserade dem ytterligare. 
Vid några tillfällen tog jag med mig ett antal enkäter när jag var bortrest. Då hade 
jag bara möjlighet att ta del av dem som var tillgängliga, eftersom övriga befann 
sig i mitt hem. När jag hade tagit del av enkäterna fanns det vissa av dem som jag 
tyckte var mer informationsrika som fick genomgå denna procedur vid ett antal 
tillfällen. Med detta uppstod ett nytt mönster, där det uppkom information som jag 
tidigare hade missat. Exempelvis tyckte jag att det fanns ett större djup i vissa av 
enkäterna än vad jag uppfattade när jag läste dem vid tidigare tillfälle.   
  
 Detta kan liknas vid en detektivs arbete i Connelys (2001) kriminalroman. 
Detektiven hade fastnat i sin utredning och han bestämde sig för att leta efter något 
som han inte hade lagt märke till tidigare, som han hade missat. Därför tog han sig 
an materialet från ett nytt håll. Han bestämde sig för att inte sortera pappren efter 
någon logisk princip. I stället försökte han läsa dem i den slumpvisa ordning som 
de låg i. På så sätt skulle han kunna undvika sina tidigare problemlösningsförsök 
från A till Ö. Han bestämde sig för att analysera varje enskild rapport som en del 
av ett nytt pussel. Detta var ett enkelt trick som han hade använt sig av tidigare. 
Ibland hade det kommit något nytt ur materialet, något som han inte hade sett 
tidigare.  
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 Enligt Holme och Solvang (1997) har reliabiliteten (pålitligheten) i en kvalitativ 
studie inte samma centrala plats som i en kvantitativ studie. Man är inte intresserad 
i en kvalitativ metod av att söka efter mätbar information på samma sätt som i en 
kvantitativ metod. Man söker som forskare efter personliga upplevelser genom 
informationsrika respondenter som man räknar med kan ge en mer nyanserad bild 
av det som studeras.  
 
 När det gäller validiteten (giltigheten) i en kvalitativ studie är det mindre problem, 
eftersom närheten till det som studeras är mycket större än i en kvantitativ studie. 
Det är viktigt som forskare att respondenten får möjlighet att kunna styra sin 
medverkan. Problematiken i denna form av studie är att man som forskare måste 
fråga sig hur man får fram mest giltig information, exempelvis om man ska vara 
aktiv eller om man ska vara mer passiv i sitt agerande. Forskaren måste vara väl 
medveten om hur man själv fungerar, och ta hänsyn till det när man tolkar sitt 
resultat.  
 
 Tillförlitligheten i en kvalitativ studie handlar mer om hur forskare och 
respondenten förstår och tolkar varandra. Dessutom hur vi tolkar och förstår 
varandra utifrån att vi har olika upplevelser, erfarenheter och föreförståelse.  Holme 
och Solvang (1997) menar att det trots svårigheter är lika viktigt att säkra 
pålitligheten i en kvalitativ studie och att detta görs i den växelverkan som den 
kvalitativa studien utgörs av.  
 
 När det gäller validiteten har jag funderingar som kan vara av betydelse att ta 
hänsyn till, vilket kan påverka resultatet. Bland annat funderar jag om frågorna i 
enkäten är placerade så att de kommer i rätt ordning, vid vilken tidpunkt och plats 
de delades ut och om denna tidpunkt kan ha påverkat svaren. Det samma gäller 
intervjuerna när det gäller tidpunkt, plats och min påverkan som intervjuare. När 
det gäller tidpunkten är jag medveten om att respondenterna är tillfrågade vid en 
tidpunkt där de står inför en omorganisation. Jag är medveten om att denna 
situation kan påverka resultatet i en viss riktning. När det gäller platsen, så kan den 
också påverka resultatet. Om enkäten och intervjuerna besvaras på ett ställe där 
respondenten inte får lugn och ro så kan resultatet påverkas. Dessutom har jag 
funderingar på vilket sätt bandspelaren påverkar under intervjusituationen. 
Möjligen kan den påverka så att respondenten känner sig hämmad i sitt sätt att 
svara, vilket kan utmynna i att svarsalternativet blir något annat än vad det kan bli 
när bandspelare inte används. 
 
 
Intervjuresultat  
  
Lenni 
 
 Ledaren är viktig menar Lenni som är fyrtiosex år gammal och har arbetat i yrket i 
tjugofyra år. Han arbetar som förman och tycker det känns bra när hans ledare 
delegerar ner arbetet så att han känner att han får ta ansvar för sina arbetsuppgifter. 
Detta upplever han är viktigt och att man mår bra av att få ta detta ansvar. Han 
berättar att han vid vissa tillfällen har upplevt att det inte har tagits beslut som gör 
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att det går hem tjugofem personer ur arbetsgruppen som mår dåligt för att de inte 
vet vad som gäller i den verksamhet som de befinner sig i. Då är det bättre att det 
tas ett beslut, där en person får ett besked som kanske inte är så roligt att få för just 
honom. Lenni menar att då är det bara en person som mår dåligt istället för 
tjugofyra personer. Man måste ge tydliga besked som ledare så att gruppen vet vad 
den har att rätta sig efter. Om inte detta görs, stör Lenni något oerhört. När saker 
och ting inte fungerar i en organisation, avsaknad av ledarskap, irriterar Lenni mer 
än alla de dramatiska upplevelser han har fått under utryckningstjänst.  
 
 Han tycker att när man har idéer och kommer med nya förslag, blir det av någon 
anledning ofta stopp på vägens gång. Dessa stopp påverkar och stör honom. 
Dessutom irriterar det honom att han inte får bekräftelse i den organisation som 
han verkar i. Denna brist av bekräftelse gör att Lenni tycker att han får svårare att 
hantera sina upplevelser. Han tillägger att brist på bekräftelse och vissa störningar 
framkallar känslor hos honom som gör att han funderar om dessa störningar 
påverkar honom så att de dramatiska upplevelser som han har haft i sin 
yrkesutövning kan bli mer negativa för honom. Han säger:  
 

 Det måste finnas en gräns på dessa dumheter. Det är mycket dumheter 
som har varit på resans gång som man inte hanterat rätt. Man vill ju 
nya saker, men på något sätt så kommer man inte fram den vägen och 
jag undrar vad det är jag håller på med, nu får de nästan vara bra. Det 
känns som folk trampar på en.  

 
 Han har varit med om en speciell insats under sin tid i yrket. Han tycker att rent 
organisatoriskt fungerade det inte när det gällde att ge stöd till de personer som var 
insatta i händelsen. Organisationen tycker att den är så fruktansvärt bra när det 
gäller att hantera dramatiska upplevelser, men han tycker bara att det är prat och att 
det inte har gjorts så mycket för insatt personal. Man har inte reflekterat över vad 
som skulle kunna göras bättre menar Lenni och säger:  
 

 Det som har hänt, det har hänt, det är ingenting som vi kan göra något 
åt. Men var är den storheten som är så fruktansvärt bra Man skulle 
givetvis ha fört ihop de olika grupper som var insatta i insatsen och 
pratat om vad som gjordes och inte gjordes och vem som gjorde vad. Vi 
gjorde en massa misstag på resans gång. 

 
 Han tycker inte att det fanns någon sammanbindande länk som förde ihop berörda 
grupper. Detta borde ha gjorts menar han. Varför lär man sig inte av att våga ta upp 
saker som inte gått så speciellt bra, så att det kan bli bättre till nästa gång. Varför 
vill man inte prata och utveckla saker som har hänt och ta del av personer som har 
varit med om olika upplevelser undrar Lenni. Det känns som det inte gjordes på ett 
riktigt sätt.  
 
 Lenni tycker att när det gäller större händelser måste man kunna sätta sig ner och 
prata om vad som har hänt. Det måste finnas en struktur. Han menar att det kan 
behövas stödpersoner efter vissa upplevelser. Däremot måste denna person veta 
vad han eller hon gör, vara stark och styra upp verksamheten så att inte 
genomförandet på något sätt ibland bara ”flyter” iväg så att det inte upplevs som 
något stöd menar Lenni. Han tycker att de som har arbetat med stöd, har lyssnat 
jättebra men de har inte gått in och styrt upp verksamheten, vilket hade varit viktigt 
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vid detta tillfälle. Kanske det ska vara en person som kommer från en annan 
kommun i vårt land, som inte har varit involverad i händelsen. Det kanske bara ska 
finnas ett fåtal sådana här personer i hela Sverige som har en speciell utbildning för 
detta.  
 
 De flesta upplevelser av dramatisk karaktär tycker Lenni att man klarar av att lösa 
inom sin egen arbetsgrupp. Om man tar sitt ansvar som arbetsledare och 
gruppmedlem och sätter sig ner och pratar, klarar man i de flesta fall av att själva 
hantera dessa upplevelser. Detta förutsätter att det är en homogen och väl 
fungerande grupp. Då kommer arbetsledaren förmodligen inte att kalla in den 
stödgrupp som finns, utan han kommer att efterstäva att försöka klara av att 
bearbeta personalens upplevelser inom gruppen i stället. Lenni menar också att det 
måste finnas en personkemi som stämmer mellan de personer som ska sätta sig ner 
och prata med varandra. Därför tror han att det är bättre om det kommer en person 
som inte tillhör den egna organisationen. Det kunde vara bra att denna person tar 
sig an uppgiften med ”friska” ögon menar Lenni.  
 
 Lenni berättar också vad han tycker om hur ambulanstjänsten inom organisationen 
fungerar. Han vill att ambulanspersonalen ska få en tillhörighet till ett visst skift, 
som innebär att de känner att de får gemenskap. Vilka ska dessa personer ty sig till 
när de har varit med om någon upplevelse som kanske inte har varit så trevlig 
undrar Lenni. Det måste skapas en arbetstid, där ambulans och brandpersonal 
kommer in i samma fas. Detta innebär att dessa ambulansmän som många gånger 
är relativt unga får ett stöd som förmodligen gör att de känner sig trygga på sin 
arbetsplats. Han tycker att dessa personer ska ges möjlighet att komma in på ett 
skift på ett sådant sätt som det förut alltid har gjorts inom dessa grupper som Lenni 
har verkat i. Han menar att när man låter en nyanställd få komma in i en grupp som 
i de flesta fall är fungerande, får de möjlighet att acklimatisera sig och få den 
trygghet som så väl behövs inom detta yrke. Han anser att detta är en form av 
optimal tillhörighet i en grupp som man då får gratis i sin verksamhet och som man 
inte har på alla arbetsplatser idag. Varför utnyttjar inte organisationen denna 
möjlighet undrar Lenni.  
 
 
 
Sammanfattande åsikter från arbetsledaren Lenni 
 
 Att få möjlighet att ta ansvar, ett tydligt ledarskap och att bli bekräftad är 
viktiga faktorer menar Lenni. Avsaknad av dessa faktorer stör mer än när det 
gäller dramatiska upplevelser. Vid stora händelser är det mycket prat och 
”lite verkstad”. Vid dessa tillfällen bör alla inblandade parter få möjlighet att 
träffas. Stödpersoner behövs och det måste vara en person med stark 
integritet.  Möjligen skulle stödet komma från en annan kommun och som 
deltar i krisstödet med ”friska ögon”. Det kanske bara skulle finnas ett fåtal 
utbildade i Sverige. Arbetsgruppen måste vara homogen och trygg. En 
nyanställd måste ges möjlighet att acklimatisera sig i lugn och ro till en 
arbetsgrupp. Detta har alltid gjorts och detta måste fortgå. Det är av största 
betydelse att ambulanspersonalen får en grupptillhörighet menar Lenni.  
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Bertram 
 
 Bertram är femtisju år gammal och har arbetat som brandman i trettiosju år. Han 
börjar berätta att han aldrig har haft något behov av någon stödgrupp efter 
dramatiska upplevelser. Han har vid ett tillfälle blivit kontaktad av en stödperson. 
Kontakten togs när Bertram hade upplevt en stor olyckshändelse i sin 
yrkesutövning. Det omkom ett antal personer. Han avböjde att samtala, han tyckte 
inte att han kände behov vid tillfället. Han tillägger att kontakten togs på ett försynt 
sätt, lite pejlande. Han tycker att det var omtänksamt. 
 
 Han har aldrig tänkt på varför han inte behöver detta stöd. Han håller på något sätt 
isär arbete och fritid. Det är något som han lämnar efter det att han har varit med 
om en upplevelse. Han har också varit i kontakt med stödgruppen när det gällde en 
förfrågan att prata med anhöriga till en person som hade avlidit. Han berättar att 
han i de flesta fall för samtal med sin fru när det gäller de upplevelser som han har 
haft på sin arbetsplats. Hans fru arbetar inom sjukvården så det blir ganska enkelt 
att föra dessa samtal, eftersom hon är van vid att konfronteras med döden. Bertram 
tycker det är viktigt att han har ett bra stöd av sin familj. Han berättar om en annan 
stor olyckshändelse, där han inte själv var inblandad. Där var det ett antal personer 
inkopplade och som ställde en mängd frågor. Bertram frågar sig:  
 

 Det måste vara jobbigt att det springer folk och frågar, hur mår du? 
Hur mår du? Vad då, jag mår allt bra. 

 
 Bertram tycker att det är bra att det finns personer som bryr sig, men tycker att det 
kanske räcker att det är en kompis som ringer upp och frågar hur det står till.  Han 
berättar att när det har varit en händelse, har man ibland satt sig och gått igenom 
med sin arbetsgrupp hur det har fungerat och hur man känner sig. Detta tycker han 
har fungerat bra och han tycker att den grupp som han arbetar i är trygg och 
homogen. Han tillägger att det är viktigt att få prata med någon som man kan lita 
på. Han tror inte att man behöver gå så djupt in och analysera allt som händer.  
 
 Han berättar sina tankar när det gäller ambulansorganisationens verksamhet och de 
människor som arbetar med att köra ambulans. De lever på något sätt i en form av 
ensamhet där ingen tar sig an dem. Dessutom kanske de inte vågar ta kontakt med 
det skift som arbetar med brand. Han säger:  
 

 Ambulanskillarna, de kanske känner så att det inte kan gå till 
brandmästaren eller förman. Det är de, och vi på något sätt. De kanske 
känner så. Det känns nästan som det är så. Som systemet är nu är det 
olika folk nästan varje skiftbyte. Det är olika personer och man hinner 
aldrig lära känna dem. Det innebär att det blir svårt för dessa personer 
att gå till förmannen eller brandmästaren och tala om sina problem. 
De känner inte varandra.  

 
 Dessa personer borde ingå i någon grupp på något sätt menar Bertram.   
 
 Gruppen är en viktig ingrediens i hans arbete. Den skapar trygghet. Han berättar 
om tillfällen, där han inte är på sin arbetsplats, utan vid tillfällen där han har varit 
med om någon dramatisk upplevelse på sin fritid, exempelvis en trafikolycka som 
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han passerar och behöver hjälpa till med. Då tycker han att det känns som han är 
mer utsatt än när han utför samma insats i sitt arbete och den grupp han tillhör. 
Bertram tycker att trygghet är en viktig faktor i sin arbetsmiljö. Han anser att hans 
arbetsgrupp är homogen, där alla medlemmar är initiativrika och att det finns olika 
typer av personer i gruppen, vilket är viktigt. Han säger att det är viktigt att man 
försöker att slussa in nya individer i en grupp på ett sådant sätt som har gjorts 
tidigare. Då har det bytts ut personer i gruppen utan att det har blivit alltför stora 
påfrestningar för gruppen menar Bertram.  
 
 När det gäller omorganisation och förändring, tror Bertram att det kan skapa oro. 
Detta kan innebära att människor mår dåligt i organisationen. Dessutom finns det 
tankar att man ska ha någon form av rotationssystem, där man ska använda vissa 
spetsfunktioner på olika sätt. Detta rotationssystem skapar förmodligen ingen 
trygghet. Detta med specialfunktioner tror Bertram att alla i räddningspersonalen 
inte tycker om. Det kan kännas som ett tvång. Han tror att många av brandmännen 
vill arbeta med olika saker för att känna stimulans.  
  
När det gäller arbetsledarna, tycker han att de som han har för tillfället är suveräna. 
De är lyssnande och det är inga problem att prata med dem om saker som kan vara 
problematiska. Han tycker att han har ett stort förtroende för dem. De vill 
personalens bästa. Han anser att om gruppen, organisationen och ledaren fungerar 
bra tillsammans så tror han att det inte är speciellt viktigt med stödgrupper. Det kan 
ju vara möjligt att någon emellanåt behöver använda sig av stödgruppen och säger:  
 

 Det kanske är killar på laget som har haft den här kontakten utan att 
de har pratat om det, men jag tvivlar på det. Jag vet inte.   

 
 Bertram menar att upplevelser i samband med ett dött barn, är en väldigt 
begränsad upplevelse. Den är begränsad från det man kommer till platsen tills man 
lämnar av detta barn med ambulansen, medan exempelvis, en omflyttning mot en 
persons vilja, innebär att detta kan bli under en längre tid. I värsta fall trivs man 
inte på den plats som man förflyttas till. Då kommer man kanske att vantrivas. 
Denna situation kan nog bli en värre upplevelse för den enskilde individen, 
eftersom vantrivseln blir längre, än den sorg man upplever när man har tagit hand 
om ett dött barn. Tillhörigheten till laget är otroligt viktig, det är grunden till hela 
vårt arbete. Ändrar man för mycket i gruppen, tycker han definitivt att tryggheten 
tas bort. Bertram avslutar och säger:  
 

 Jag tycker att vi i en viss mån är härdade och vi blir utsatta för saker 
som folk inte blir i allmänhet. När gemene man råkar ut för olika saker, 
blir de panikslagna är klart. Vi får åka på all skit. Jag ska inte säga att 
vi blir förhärdade, det är inte så jag menar men på något sätt så får vi 
rutin på det, en vana på det, utan att det ska bli slentrian av det. 
Okänslig blir man ju aldrig. Detta är viktigt, fruktansvärt viktigt.  
 

 
Sammanfattande åsikter från brandmannen Bertram 
 
 Det räcker förmodligen att prata med en kamrat som man litar på, utan att 
behöva analysera djupare vad som hänt. Dessutom är familjen ett stort stöd 
menar Bertram.  Tillhörigheten till arbetsgruppen är otroligt viktig, det är 
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grunden till hela arbetet. Det är viktigt att man försöker att slussa in nya 
individer i en arbetsgrupp på ett sådant sätt som alltid har gjorts tidigare. Det 
är viktigt att ha förtroende för sina närmaste arbetsledare. Han menar att när 
arbetsgruppen fungerar är det tveksamt om stödpersoner behövs. Vid stora 
händelser tycker Bertram att det blir stökigt när det är en massa personer 
som frågar: Hur mår du? Han tillägger att det är av största vikt att 
ambulanspersonalen får en grupptillhörighet.  
 
 
 
Percy 
  
 Percy berättar att han är fyrtiofyra år gammal och har arbetat i yrket i tjugotre år. 
Han är brandmästare och har ansvar för en uttryckningsgrupp. Han menar att 
arbetsmiljö är ett stort begrepp och säger att det viktigaste i hans definition av 
arbetsmiljön är: 
 

 Arbetsmiljö för mig, det är en gemenskap på min arbetsplats som jag 
kommer till och där jag känner mig hemma, där jag inte behöver ha 
någon ”mask” på mig, utan jag är den jag är. Jag kan vara glad, jag 
kan vara ledsen, jag får mothugg eller jag får bekräftelse i det som jag 
säger och gör. Jag får utrymme i den mån som jag vill ha utrymme. 

 
 Han menar att vara arbetsledare är något av en sorts förmåga som man har som 
individ. Han tycker att det handlar om att ha viss känsla för sin personal, en form 
av bollkänsla. Samspel går ut på att man lyssnar mycket mer än man pratar, att man 
hör in vad andra människor vill. Detta är något som är svårt menar Percy och 
tycker att detta borde fler människor träna på att utveckla. Att kunna föra en dialog 
på ett sätt där man känner att man lyssnar på varandra är en viktig ingrediens. 
Tyvärr är det ofta så, att de personer som arbetar i ledarpositioner har alldeles för 
mycket att göra, vilket innebär att denna dialog inte kommer till stånd. Att vara 
ledare och administratör kan många gånger bli för mycket. Percy menar att det är 
av yttersta betydelse att den person som man arbetar emot och under är närvarande, 
och att det går att få det stöd som man behöver i verksamheten. Att man får 
möjlighet att bolla idéer och problem emot varandra. Han berättar att han ibland 
känner sig ganska ensam i sin arbetsledarroll. Det är då viktigt att ha någon att 
prata med, exempelvis om gruppens dynamik.  
 
 När det gäller organisation och ledaren, tycker Percy att dessa ingredienser hör 
ihop på något vis. När det gäller arbetsgruppen, tycker inte Percy att det är speciellt 
viktigt vad det är för typ av personer, utan det som är viktigt är att det ges utrymme 
för alla i gruppen att få vara på olika sätt som individer. Han menar att gruppens 
medlemmar måste ha kunskap och respekt om att alla personer är värdefulla i 
gruppen, oavsett om de är exempelvis pratglada eller tysta som individer. Att skapa 
en samhörighet inom gruppen är av betydelse för att fungera i sin yrkesroll. I sin 
roll som ledare, behöver han inte ta mer utrymme än vad som behövs. Att inte 
märkas för mycket i gruppen är en inställning som han har. Däremot om han 
märker att någonting inte står riktigt till i gruppen, då måste han försöka att vara 
aktiv och rätta till detta problem. Det är hans skyldighet att göra detta som ledare. 
Detta ingår i ledarskapet och det är en förutsättning att man vågar vara en auktoritet 
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när man måste vara en auktoritet. Detta ledarskap och att ha detta seende är något 
som han gärna vill uppnå innan han går i pension.  
 
 Percy tycker att organisationens stödgrupp gör ett bra arbete. Han tycker att det 
finns ett behov av en stödgrupp i organisationen. Däremot tycker han att man måste 
bedöma om denna hjälp behöver sättas in i vissa lägen. Ibland känns det som man 
”skjuter lite över målet”, att man utför för stor insats i stödgruppen i förhållande till 
olyckshändelse. Ibland har man inte haft någon insats alls när det skulle behövas en 
insats. Han tillägger på samma gång att det är människor som arbetar i denna 
stödgrupp och det är inte alltid enkelt att veta när det är läge att gå in och ge stöd 
till personalen. Han tillägger att när det gäller honom själv och de upplevelser som 
påverkar honom, funderar han på de konsekvenser som det blir för de personer som 
exempelvis har mist sitt barn. När han konfronteras med människor som har blivit 
utsatta på ett eller annat sätt, blir han själv påverkad känslomässigt.  Vid dessa 
typer av upplevelser tycker Percy att stödgruppen ska gå in och hjälpa till och 
stödja när räddningspersonal har blivit utsatt. 
 
 Han menar att hur väl en arbetsgrupp än fungerar, hur homogen den än är, så 
behövs det ändå en stödgrupp i organisationen. Ledarens självinsikt och gruppens 
dynamik är väldigt viktig i sammanhanget när det gäller att hantera dramatiska 
upplevelser. Men ibland måste det komma hjälp utifrån för att hjälpa till och lösa 
vissa knutar. Det kan också vara så att den förväntade ledaren inte vill ha hjälp för 
att det har gjorts ett antal misstag i räddningsinsatsen som eventuellt kan bli 
synliggjorda. Percy menar att misstag skapar mest skuld. Att känna otillräcklighet 
är också en mycket stor börda för människor. Han tycker att det ibland måste 
finnas professionell hjälp att tillgå, exempelvis en psykolog, eftersom man inte 
alltid vet hur relationen är mellan de två personer som ska samtala med varandra. 
De kan ha en negativ inställning till varandra redan från början, eftersom de känner 
till varandra. Det kan finnas något i ryggsäcken som inte är till fördel för dem. Vid 
detta tillfälle kan det vara bra att ha en person att tillgå som arbetar utanför 
organisationen. Problemet med exempelvis psykologer är att de inte är riktigt 
insatta i vårt yrke, vilket innebär att de kan ha svårt att förstå hur räddningspersonal 
känner efter vissa upplevelser menar han. 
 
 Percy vill också kommentera ambulansverksamheten inom organisationen, 
eftersom han har tankar om gruppens dynamik. Han hade en ambition att lära 
känna dessa personer och ta reda på vilka de är. Han gav upp denna ambition 
mycket snabbt på grund av att arbetsschemat inte stämmer överens med 
brandpersonalens arbetsschema. Han tycker detta är synd för han anser att dessa 
personer är väldigt utsatta i sin yrkesutövning.  De måste få möjlighet att följa ett 
skift och ha en arbetsledare som stödjer dem och kontrollerar hur de mår. Det är 
viktigt att dessa personer får en samhörighet så att de känner sig trygga, annars 
kommer de att dra på sig massor av tråkiga erfarenheter som kan bli svåra att 
hantera. De flesta är ju unga människor som arbetar inom ambulansverksamheten 
säger Percy. 
  
 Han berättar att han har erfarenhet av att ha arbetat som stödperson i sin 
organisation. Vid ett tillfälle blev han insatt i en olyckshändelse som var av större 
karaktär. Han arbetade intensivt med att stödja personer utanför organisationen som 
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blivit utsatt på olika sätt i denna olyckshändelse. Det blev till slut för mycket att ta 
till sig, eftersom han inte kunde koppla av sitt arbete när han kom hem. Han blev 
tvungen att på inrådan av sin lyssnande fru ta professionell hjälp för att hantera all 
information som han hade delgivits och han säger: 

  
 Hade jag inte gjort detta, så vet jag inte hur det hade slutat. Jag var 
arg, jag var förbannad, jag var så besviken för att ingen människa 
frågade mig hur jag mådde. Jag gav och gav och gav under ett antal 
år, men det var ingen som frågade hur jag hade det. Detta kan få mig 
att känna en ilska mot systemet. Vi är skitbra på att ta hand om andra, 
men vem tar hand om dem som tar hand om?  

 
 Han tillägger att han har blivit erbjuden hjälp genom handledning. Han svarade, att 
han inte behövde någon hjälp, för han är ju brandman. Detta inser Percy var ett 
misstag att inte ta denna hjälp som erbjöds vid tillfället. Han tillägger, att arbeta 
med personer som har sorg, är en stor arbetsinsats som kostar enormt med energi. 
Percy eftersöker att stödgruppen skulle behöva profilera sig mer, så att man vet 
vilka personer som ingår, att de presenterar sig emellanåt, att man vet att de finns 
och vad de arbetar med. Dessutom tycker Percy att det är viktigt att det finns 
kontinuitet i verksamheten, att man gör uppföljningar efter vissa insatser. Man kan, 
exempelvis vid stabsmöte ha med en person som arbetar i stödgruppen som delger 
vad som hänt med insatt personal, hur de har blivit påverkade.  
 
 
Sammanfattande åsikter från arbetsledaren Percy 
 
 Dialog, att lyssna, ge stöd och att alla får utrymme inom arbetsgruppen är av 
betydelse menar Percy. Ledaren ska verka på ett sätt där han eller hon inte 
tar mer utrymme än vad som krävs. Ledaren ska ändå vara en auktoritet om 
det behövs. Percy menar att en stödgrupp ska finnas hur väl en arbetsgrupp 
än fungerar. Han tycker att stödgruppen är väl fungerande inom 
organisationen. Stödgruppen måste också veta vid vilka tillfällen den ska 
användas, vilket kan vara svårt. Stödgruppen måste profilera sig i 
organisationen. Exempelvis vid ett stabsmöte kan man använda en person som 
arbetar i stödgruppen som berättar hur insatt personal mår efter en insats. 
Uppföljning är viktigt. Utöver stödgrupp ska det finnas professionell hjälp att 
tillgå, exempelvis en psykolog. Ett problem kan vara att psykologen är dåligt 
insatt i yrket. Att bli känslomässigt engagerad (exempelvis kontakt med 
människor med sorg) kostar mycket energi menar Percy. Han menar också att 
det är av största betydelse att ambulanspersonalen får en grupptillhörighet.  
 
 
Greger  
  
 Greger är sextio år gammal. Han har arbetat i yrket i trettionio år och är 
brandmästare. Han menar att det finns startare, nedläggare och drivare inom 
människan. Han menar att startare är sådana individer som startar nya projekt, 
medan nedläggare är människor som har hårda nypor och lite empati. Drivare är 
svårare att vara ur människosynpunkt. De har i de flesta fall ekonomiska ramar att 
rätta dig efter och samtidigt ska de vara vänlig mot mjukvaran, vilket innebär att 
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man ska uppnå så att alla trivs. Därför tycker han att det kan vara svårt att sitta kvar 
som chef för länge, på grund av att man lär känna sin personal för bra. Då kan det 
vara svårt att ta vissa beslut, exempelvis att skära ner i personalstyrkan. Han menar 
att känslor är en stor faktor i vår mänsklighet. Han tycker att det är viktigt att som 
människa försöka lära känna sig själv. Det är svårt att komma till denna insikt, 
eftersom man har som människa oftast en röd tråd inom sig som är svår att avvika 
från allt för långt. Detta tror Greger att man måste vara observant på. Den mest 
sanna kritik man kan få om hur man är som människa och hur man mår för tillfället 
är från våra egna barn menar han och säger:  

 
 Din egen dotter eller son kan säga till dig precis vad de känner för de 
älskar dig, men skulle en utomstående person eller din fru säga till dig 
exakt vad de tycker ibland, då blir du arg. Jag blir arg på min dotter 
eller son, men jag älskar dem, därför säger hon detta, för hon gillar 
mig. Men någon annan kan säga det till mig, för att det ska gå galet för 
mig. Mina barn gör det inte av ondska, utan av kärlek.  

 
 Relationer är en viktig ingrediens när det gäller en grupp. När det gäller grupper 
inom räddningspersonal, så finns det alltid en viss rörelse inom gruppen. Vissa 
personer flyttar på sig, och blir kanske befäl. Vissa personer stannar kvar i gruppen, 
för de anser att de inte vill arbeta som ledare, på grund av att de inte vill leda andra 
människor. Greger menar att dessa personer är en stor rikedom i en organisation. 
Dessa personer måste få meningsfulla uppgifter att arbeta med i sin yrkesutövning 
och säger:  
 

           Dessa ska man ta hand om mycket, mycket, mycket finare. 
 

 Han tillägger att många gånger är detta ett problem på grund av att brandmän har 
väldigt svårt att ”sticka fram hakan” och själva ta initiativ vad de skulle vilja göra 
för sin personliga utveckling.  
 
 Gruppen är oerhört viktig för att hantera dramatiska upplevelser menar Greger. 
Det är bra om en ny individ i gruppen slussas in och inte behöver få vara med om 
allt för grymma upplevelser i början av sin yrkesutövning, utan kanske får börja 
släcka ett soprum som brinner. Greger fortsätter och säger angående 
räddningspersonals sätt att definiera dramatiska upplevelser:  
 

 Jag tror att vi klarar mycket påfrestning utifrån, men vi klarar mycket 
mindre påfrestning inifrån, då spricker ägget snabbare. 

 
 Om det finns ett tryck, att det är oro inom en organisation, då är man ute på en 
mycket skör tråd och balanserar. Greger anser, att spränga grupper med kort varsel 
är inte bra, på grund av att man inte blir effektiv under uttryckningstjänst. Att sätta 
ihop grupper måste man göra med pianofingrar. Tillhörighet är en viktig ingrediens 
under utryckningstjänst. Om gruppen är bra sammansatt, löser den väldigt många 
problem själv menar Greger. Han tillägger att alla människor inte kan älska 
varandra, men man måste ändå visa respekt för varandra.  
 
 När det gäller ledarens roll, tycker han att kroppsspråket är en viktig ingrediens i 
hur man ska behandla människor. Kroppsspråket är en form av sanning menar 
Greger och tycker själv att hans eget kroppsspråk har talat om vad det är han 
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menar. Detta ihop med att vara tydlig i sitt sätt att uttrycka sig är av betydelse för 
att vara en bra ledare. Ta snabba beslut är viktigt i ett ledarskap, men det finns 
vissa nackdelar. Det är att man i vissa situationer kan bli för auktoritär. Då skulle 
det vara bra att emellanåt kunna ta ett steg tillbaka. Kanske är det den röda tråden 
som gör sig påmind säger Greger och tillägger samtidigt att om jag har sagt en sak, 
så står jag för det och backar upp min personal, oavsett vad det blir för resultat. 
Han tillägger och säger angående grunden i sitt ledarskap:  
  

 När jag ger er vad ni vill ha, då är jag överflödig. Då är ni 
självgående.  

 
 När personalen är självgående, då är det kvittot på att man har försökt att leda på 
ett bra sätt menar Greger. Han liknar räddningspersonal sätt att arbeta med olika 
system inom bollsporten fotboll. Man måste kunna använda olika system vid olika 
tillfällen. Detta innebär att gruppen måste fungera på ett visst sätt, för att kunna 
uppnå dessa olika typer av spelsystem. Han tillägger att det hade varit skönt om 
man hade haft ekonomiska medel när det gäller att utföra sitt ämbete som ledare. 
Men jag har aldrig haft någon möjlighet att ta beslut och kunna göra olika saker för 
den personal som jag ansvarar för. Därför tycker Greger att när man pratar om en 
platt organisation, är det bara ett spel för galleriet, eftersom han inte kan ta några 
beslut som är av större dignitet. Energimässigt jobbigt är när det inte fungerar i 
organisationen. Denna energistörning är likadan när du har varit i en konflikt med 
en arbetskamrat menar Greger. Han menar att det inte är bra att ödsla energi på 
”skitsaker”. Den ska man spara till större uppgifter.  
 
 Greger anser att det viktigaste när det gäller arbetsmiljö är att alla ska trivas på sin 
arbetsplats. Han tillägger att man även måste ha en fungerande hemmiljö för att 
fungera i sin yrkesroll och säger:  

 
Om jag inte kommer hemifrån och är nöjd och kär, så fungerar jag inte 
på jobbet. Om frun är sjuk eller barna är sjuka, det är ett bland det 
viktigaste som finns. Det är nog det som har legat mig väldigt varmt om 
hjärtat. Det har varit för mig en självklarhet, om en gubbe eller kille, 
vars barn har varit sjuka, har jag alltid ordnat så att de får ha kommit 
hem, oavsett hur lite folk vi har varit.  

 
 Han menar att det sociala fotfästet, dels hemma och dels på arbetet är av 
avgörande betydelse. Detta är arbetsmiljö tycker han. Är det ”kass” från början och 
ryggsäcken är full, då är det mesta värdelöst i livet menar Greger.  
 
 När det gäller organisationen, menar Greger att ambulanspersonalen inte har det 
speciellt enkelt i sin yrkesutövning. De saknar en gemenskap för de har ingen 
grupp att ty sig till. Kanske ska man, exempelvis placera ut ambulanserna på två 
platser i stan, så att de känner att de skulle få en större samhörighet. Att de har 
någonting gemensamt att komma till, istället för att de är väldigt utspridda runt om 
i stan på det sätt som det fungerar idag. Han tillägger att det är väldigt viktigt att de 
som är chefer inom en organisation, ska komma ut och emellanåt göra ett 
personligt besök och visa sig för personalen, exempelvis fika tillsammans. 
 
 När det gäller dramatiska upplevelser vet Greger att det finns en stödgrupp för den 
personal som arbetar inom organisationen. Han säger att han aldrig har använt sig 
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av någon stödgrupp, på grund av att han inte har känt något behov av det i de 
situationer han har varit inblandad i. Han säger att han varit ledsen många gånger 
efter vissa larm, men säger att han alltid har haft någon att komma hem till och 
berätta hur han har känt sig. Han säger att vissa upplevelser associerar han till sin 
egen familj, att det kunde ha varit de drabbade. Detta liknar han vid att det spelas 
upp likt en film.  
 
 Han tycker att det är bra om gruppen får samlas efter en dramatisk upplevelse. Där 
kan varje person få tala om hur denne har upplevt situationen och hur denne känner 
sig. Detta har gjorts inom gruppen utan någon handledning. Greger menar att oftast 
vet man var man har de personer som är pratsamma, däremot de personer som är 
ganska tysta är svårare att veta hur de mår. Dessa personer måste man lirka med 
lite och föra ett mer allmänt samtal med för att komma åt ett problem som man 
kanske misstänker menar Greger.  
 
 När det gäller stödgrupper, kanske det är så att man vill visa upp för världen att 
man har en sådan inom organisationen. Greger tillägger att jag kan ha fel men jag 
tror inte det:  
 

 I de här stödgrupperna, tror jag egentligen att man intresserar sig för 
att jobba med stöd, för att man själv har fått en ”smäll”, så varje 
gubbe som är i den gruppen, tror jag fått en ”smäll” någon gång 
någonstans i sitt sociala liv och då har de börjat att dra i ”tråden”. 
När man då har samlat en grupp, så har var och en ett traumafall som 
ligger djupt hos dem. Med detta försöker de att hitta en gemensam 
”tråd” att hjälpa, men också att avlasta sig själva på för de andra.  

 
 Det bästa stödet efter en dramatisk upplevelse är de egna gruppmedlemmarna och 
att man har goda vänner inom gruppen där personkemin stämmer bra överens. Äkta 
och genuin kärlek inom gruppen är viktig. Han tillägger att stödgrupper ska finnas 
och att man ska sköta det inom sin egen organisation. Han tycker inte det är 
meningsfullt att ta hjälp utifrån.  Han tycker att det är svårt att få personer som inte 
arbetar inom yrket att förstå hur man känner sig som räddningspersonal.  
 
 Greger anser att kraften ska man lägga innan olyckan har hänt. Där ska man 
försöka hitta personer som inte mår bra. Stödgruppen ska arbeta mer med att 
förebygga, vilket skulle ge en stor vinst för organisationen. Det är viktigt att 
försöka hitta personer som exempelvis har alkoholproblem eller kanske har andra 
problem som är av betydelse. Man måste vara observant på personer som har varit 
sjukskrivna en längre tid. Dessa personer ska man försöka få att ingå i 
arbetsgruppen även om de inte arbetar för tillfället. Personer som arbetar inom 
stödgrupper är av godo, eftersom de har något som de vill nysta i och som de är 
intresserade av. Greger avslutar och säger: 
 

  Vi kanske inte har öppnat denna dörr du och jag riktigt. Kanske vi 
aldrig öppnar denna dörr och hittar till detta ställe som de har ställt på 
glänt. 
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Sammanfattande åsikter från  arbetsledaren Greger 
 
 Självinsikt är viktigt men inte enkelt menar Greger.  En väl fungerande 
arbetsgrupp med ett tydligt ledarskap är viktiga ingredienser. Arbetsgruppen 
bör sättas ihop med pianofingrar och det är viktigt att det finns en genuin 
kärlek inom arbetsgruppen. Blir det störningar i arbetsgruppen är det en 
form av dramatik. Greger tycker att störningar inom en organisation är 
energimässigt jobbigt. När en nyanställd är med om en dramatisk upplevelse 
kan det upplevas som väldigt påfrestande för denne person. Greger menar att 
känslor är en stor faktor i våra liv som påverkar oss. Det kan vara svårt att 
upprätthålla ”mjukvaran” på grund av ekonomiska nedskärningar. ”Socialt 
fotfäste” är viktigt för räddningspersonal. Greger anser att en homogen 
arbetsgrupp klarar dramatiska upplevelser av egen kraft, men tycker att en 
stödgrupp ska finnas att tillgå. Han tror att en stödgrupp ofta finns för att 
visas upp för omvärlden. Han tror också att personer som arbetar med stöd 
många gånger verkar där för att de har egna behov. Stödgruppen bör arbeta 
förebyggande, exempelvis uppsöka personer med alkoholproblem, men även 
arbeta med långtidssjukskrivna. Han tillägger att det är av största betydelse 
att ambulanspersonalen får en grupptillhörighet.  
 
 
 
Berry  
 
 Arbetsmiljö för Berry är att han känner sig trygg, dels tekniskt och dels 
känslomässigt. Med det menar han att han inte ska få någonting i huvudet fysiskt 
sett, och att han ska kunna lita på sina arbetskamrater och få den bekräftelse som 
han behöver och som alla människor behöver. Berry är brandman och är femtiofem 
år gammal. Han har arbetat som brandman i tjugonio år. Gemenskap, harmoni, 
trygghet och att bli accepterad är av högsta betydelse för honom när det gäller 
arbetsmiljö. Finns alla dessa ingredienser menar han att:  

 
 Jag kan ägna all min energi och tankeverksamhet åt det jag ska göra 
och inte lägga massa energi över sånt som jag är missnöjd med, vilket 
då innebär att det jobb som jag ska göra blir bättre utfört.  

 
 Han menar att har han rätt verktyg, bra skyddsutrustning och en bra arbetsgrupp, 
kommer han automatiskt att hantera dramatiska upplevelser på ett bättre sätt. Han 
anser att gruppen är den viktigaste ingrediensen i en organisation. Är gruppen 
homogen så får chefen mindre betydelse. Är gruppen väl fungerande, kan han leva 
med en organisation som inte fungerar lika tillfredsställande. Om gruppen är bra 
och han kan hitta likasinnade personer, har han en större förutsättning att klara sig 
på den arbetsplats som han befinner sig i. Berry menar att han måste fungera i 
gruppen, annars blir han ensam, eftersom han inte kan bilda grupp med chefen. Om 
chefen inte fungerar så blir Berry på dåligt humör. Detta stör honom mer än när 
han konfronteras med en person som är död, eftersom han inte tycker att döda 
människor har varit något problem att ”bära med sig”.  
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 När han, exempelvis vid en insats har varit med om en trafikolycka, tycker han att 
han klarar av att bearbeta denna upplevelse redan i bilen på väg hem till sin 
brandstation igen. De människor som har omkommit i olyckshändelsen lämnar han 
bakom sig ganska omgående. Däremot om han får vara med om en upplevelse där 
mannen slår sin fru och där ett barn tittar på, påverkar honom mycket mer, 
eftersom han undrar över vilka konsekvenserna ska bli för detta barn när det växer 
upp. Han menar att levande människor river upp känslor på ett annat sätt än döda. 
Han tillägger att dessa känslor avtar när det har gått en tid.  
 
 När det gäller gruppen, tycker han att en grupp ska tas ut ur ett civilt perspektiv, 
där man inte bara tittar på vilka behörigheter vissa personer har. Det ska vara en 
socialt fungerande grupp som ska fungera, exempelvis på en resa. Fungerar 
inblandade personer där, kommer de att fungera som grupp när det brinner. De 
tekniska hjälpmedel man använder under en brand eller en trafikolycka går att träna 
upp menar Berry. De som plockar ut och sätter ihop grupper måste ha en viss 
känsla för detta och liknar detta vid en laguttagning i fotboll:  
 

 Om jag behöver en ny back till ett fotbollslag, så kan jag inte bara ta 
en back, utan jag måste ta en back som fungerar socialt med de andra. 
 

 Sedan beror det på hur gruppen tar emot den nya medlemmen. Detta är av stor 
betydelse om gruppen kommer att fungera eller inte. I detta fall har inte 
arbetsgivaren någon större betydelse menar Berry.  
 
 När det gäller ledaren, tycker Berry att det måste finnas en viss auktoritet hos 
denne person. Han måste alltid ha kontroll på gruppen, att den inte skenar iväg, att 
han alltid håller ett öga på gruppen. Skulle det bli problem måste han gå in rätta till 
det som har skenat iväg. Berry berättar att han har haft en sådan här ledare. Han 
uppfattade denne ledare på ett sätt där han förde ett ledarskap som inte skulle vara 
för hans egen vinnings skull, utan han arbetade för gruppens bästa. Han hade ett 
fast ledarskap som inte svajade. Detta var en person som man kunde gå och prata 
med om allting inklusive dramatiska upplevelser. Han skulle inte utnyttja 
situationen menar Berry. I den arbetsgrupp som han företrädde, skapades det en 
stämning som gjorde att man kunde prata om allting helt naturligt. Berry menar 
ändå att gruppen är viktigare än ledaren. Passar inte ledaren in så gör sig gruppen 
av med honom, eller annars så formar man om ledaren så att denne anpassas till 
gruppen.  
 
 När det gäller stödgruppen tycker han för egen del att den inte behövs. Den har 
ingen funktion för hans del. Han tycker att det är för mycket modefluga när det 
gäller krisgrupper. Det måste finnas ett behov och det måste komma från dem som 
behöver.  Det verkar som det är lite i tiden när det gäller krisgrupper, men Berry är 
inte säker på att behovet är speciellt stort. Han tydliggör sina funderingar och 
säger:  
 

 När diskussionen om Estonia skulle bärgas eller inte. Då var ett av 
skälen till att man inte skulle bärga var, att de dykare som skulle göra 
jobbet skulle må så dåligt. Bland annat därför bärgade man inte alla 
de här döda. Det var ju ett påhittat argument, för redan då fanns det ju 
krisgrupper. Det hade ju lösts vid tillfället.  
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 Litade man i detta politiskt känsliga läge inte på krishantering eller hittade man på 
argument för att inte bärga undrar Berry. Han fortsätter att berätta att det finns ett 
tillfälle i hans liv där han skulle behövt att ha en terapeut. Det var när hans flickor 
hemma var tonåringar. Då kände han att han behövde hjälp, för han visste inte hur 
flickor i tonåren fungerar. För övrigt har han inte känt behovet av stöd. 
   
 Han tycker att om man har en fungerande grupp, klarar man av hantera de 
upplevelser som man har fått. Det är bättre att få sitta och prata inom gruppen om 
vad man har varit med om under exempelvis en trafikolycka. I detta fall har de 
flesta inom gruppen i de flesta fall varit involverade tillsammans. Då tycker Berry 
att man kan prata igenom detta tillsammans, eftersom det finns olika individer i en 
grupp som kompletterar varandra. Därför tror han inte att det behövs någon 
utomstående person som ska vara med och delta i detta samtal. Han berättar att det 
är väldigt sällan som han berättar för sin fru om vad han har upplevt på sitt arbete. 
Han har inte känt behov, på grund av han tycker att han har arbetat i bra grupper. 
Han tycker att han har fått möjlighet att göra sig av med sina funderingar redan på 
arbetet. Däremot har han haft upplevelser på arbetet som har gällt den rådande 
arbetsmiljön som han har berättat för sin fru. Han menar att denna typ av 
upplevelser behöver han emellanåt prata av sig om. Han skulle emellanåt behöva 
ha personer att prata med när det gäller att reda ut olika upplevelser i den rådande 
arbetsmiljön som inte gäller larm. Han fortsätter med att berätta om en upplevelse 
som har påverkat honom enormt:   
 

 Jag hade ambulansen för ett antal år sedan. Jag kom till en lägenhet 
där en man hade blivit misshandlad. Där var två andra män som var 
välklädda, de såg ut som ”börsnissar”. De var väldigt snyggt 
”risslade”. När vi ställde några frågor till mannen, klev de två 
välklädda männen fram och sa: Att det har ingen betydelse. Ta honom 
och åk. Men jag fortsatte att fråga och då sa de med iskall röst och 
gjorde en handrörelse ner mot fickan och visade att de förmodligen var 
beväpnade. Detta var det otrevligaste uppdraget jag har gjort och jag 
kände mig hotad. Några år efter detta fick vi en anmälan på oss att vårt 
lag hade använt en mobiltelefon och ringt porrsamtal för ett antal 
tusen kronor. Vi var kartlagda och man hade bestämt sig för att det var 
vi. Det visade sig att chefen som beskyllde oss hade fel. Telefonen fanns 
inte på vårt lag. Chefen som hade anmält oss, kom och bjöd på tårta 
och bad om ursäkt. Men samtidigt kunde han inte låta bli att tala om 
vad han skulle göra med oss om det hade varit vi. Det sättet han gjorde 
det på, gjorde att jag fick samma äckliga kalla känsla som när jag hade 
varit ute med ambulansen. I efterhand har jag ställt mig frågan varför 
han över huvud taget berättade det och på det sättet han gjorde det på. 
Det verkar som han njöt av detta, det verkar som han önskade att det 
skulle vara sant. Det finns ingen logisk förklaring varför man förklarar 
för en person vad man skulle göra med den personen om han hade 
gjort någonting som han inte hade gjort.   
 

Berry avslutar och säger: 
 
 … denna person är sinnebilden för det gamla och dåliga. Den 
personen ska sitta tala om hur vi ska bli bättre människor. Han sitter 
med och bygger upp den nya processen som organisationen håller på 
med nu. Detta är för mig fullkomligt ofattbart. 
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Sammanfattande åsikter från brandmannen Berry 
 
 Bekräftelse, gemenskap, harmoni och trygghet är viktigt anser Berry. Med 
dessa ingredienser blir ett bättre arbete utfört. Arbetsgruppen är den 
viktigaste funktionen. Arbetsgruppen är viktigare än ledaren, men han anser 
att ledaren bör vara tydlig och lyssnande. Detta skapar tillit. Arbetsgruppen 
bör sättas ihop så att den fungerar socialt, vilket menas att det bör göras med 
fingertoppkänsla. Dramatisk upplevelse är när man blir känslomässigt 
berörd, exempelvis när en man slår sin fru där deras barn ser på. Dramatisk 
upplevelse är också när det blir problem som påverkar negativt inom 
organisationen. Stödgruppen tycker han inte behövs.  Han tycker att det är en 
modefluga när det gäller krisgrupper. Skulle stödgruppen göra någon nytta, 
så är det förmodligen att arbeta med att ge stöd när det gäller privata 
problem. Berry menar att en väl fungerande arbetsgrupp är det bästa stödet. 
Det är bättre att få sitta och prata inom arbetsgruppen om vad man har varit 
med om under, exempelvis en trafikolycka. Då har de flesta inom 
arbetsgruppen i de flesta fall varit involverade tillsammans. Då tycker Berry 
att man kan prata igenom detta tillsammans, eftersom det finns olika 
individer i en grupp som kompletterar varandra. 
 
 
 
Weiron 

 
  
 Hela gruppen blev inkallad till ett möte av en företrädare till 
arbetsledningen. Det gällde en telefonräkning som var spårad till vår 
station och det gällde ett visst telefonnummer.  Den hade använts till 
att ringa porrsamtal. Vi sa att detta nummer inte stämmer med våra 
telefoner, så vi nekade. Vederbörande chef sa att det är någon på laget 
som har använt den, eftersom vi var ute med de bilar som telefonen 
finns på vid detta datum som är registrerat. Vi samlade ihop alla 
telefoner och prövade att ringa vederbörande nummer. Det ringde inte 
på någon av dessa telefoner. Efter en ”djupare” undersökning visade 
det sig att det var ett misstag, eftersom telefonen spårades till ett annat 
ställe. Hur kan man vara så obetänksam när det gäller så här 
allvarliga anklagelser. Jag fattar det inte. Vi får ingen mer förklaring 
efter detta, man lägger ”locket på”. Att komma ner så opåläst, utan att 
veta riktigt vad man ger sig in på förstår jag inte. 

 
 Detta är Weirons inledning av denna intervju. Han är femtiofem år gammal och 
har arbetat som brandman i tjugonio år.  
 
 Den viktigaste delen i arbetsmiljön är den sociala delen. Med det menar han att 
man uppskattas och det man säger respekteras utav de som bestämmer inom 
organisationen och de chefer som står personalen närmast. Då känner man 
tillfredsställelse. Detta medför att man gör en större prestation i sin yrkesutövning, 
vilket han inte känner för tillfället. När man har ledare som inger förtroende, så 
växer man som individ. Det är så det ska vara menar Weiron. Om den sociala 
miljön är bra, kommer han att kunna utföra ett praktiskt bra arbete. Han menar att 
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organisationen är fruktansvärt auktoritär, men det finns inga klara besked. Han 
menar att organisationen talar om vad som ska göras, men det finns ingen att gå till 
och säga vad man tycker om, exempelvis någonting är fel. Han fortsätter och säger:  

 
 Det är väldigt diffusa ordalag på det sätt som informationen kommer 
ut, men jag upplever det samtidigt som auktoritärt. De frågar ju sällan 
andra än sig själva. De ligger på ett plan där de beslutar själva. På så 
vis upplever jag dem auktoritära, för jag upplever dem inte som det är 
någon demokrati, även om de hävdar att det är så.  

  
 Weiron eftersöker en ledare som han får respekt för, där man får ett förtroende för 
sin ledare. Han berättar att han hade en sådan ledare tidigare i sin yrkesverksamhet 
som tilldelade honom ett ansvar som gjorde att han kände sig bekräftad. Han tyckte 
att han betydde någonting. Denna ledare hade en förmåga att vara rädd om sin 
personal och försöka få dem att känna tillhörighet. Han stod upp för sin personal 
och försvarade dem. Detta är auktoritet och detta skulle Weiron vilja se mer av. 
Problemet är att det finns flera chefer som inte fungerar på detta sätt idag.  
 
  Weiron tycker att gruppen ska vara sammansatt på ett sätt där alla kan få 
acceptans. Det måste finnas utrymme för de personer som kan anses avvikande, 
eftersom dessa personer berikar gruppen. De kommer många gånger med idéer och 
för utvecklingen framåt. Han berättar att det var en förmån att få arbeta med en 
äldre kollega, exempelvis när han hade ambulansen. Man hyste respekt för en 
sådan person, man tittade och lyssnade hur han agerade berättar Weiron. När man 
får möjlighet att arbeta med sådana personer som man respekterar, att se upp till, då 
utvecklar man sig som individ. En grupp med blandad ålder, där det finns någon 
medlem som är eftertänksam tycker Weiron är en bra sammansättning av en grupp. 
Då blir det inga problem att samtala inom gruppen. Han tycker också att när han 
hade ambulansen förr i tiden, så var det en väldigt bra arbetsplats att lära känna 
sina kollegor lite djupare.  Detta skapar en homogen grupp. Detta tycker Weiron 
inte är arbetsledningens förtjänst, utan när denna atmosfär skapas, så är det 
personalens egen förtjänst. Han menar att kombinationen med den ledare han 
berättade om och bra kollegor gör att det blir en bra sammanhållning.  
 
Gruppen är ändå den viktigaste ingrediensen när det gäller att kunna må så bra som 
möjligt. Han tycker att dagens ambulanspersonal saknar denna möjlighet, eftersom 
han anser att de inte ingår i någon grupp, vilket borde vara av betydelse. Han 
berättar att han har lyssnat på en idrottsledare under ett föredrag. Idrottsledaren 
skickade ut laget i vildmarken, där de fick klara sig själva. Utifrån denna övning så 
satte han ihop lagdelarna med en fingertoppkänsla som utmynnade i ett SM-guld. 
Weiron tycker den organisation han arbetar i är milsvida ifrån denna tanke.  
 
 När det gäller dramatiska upplevelser tycker Weiron att det ska finnas en 
stödgrupp och säger: 
  

 Den måste finnas i någon form. Det måste finnas en professionell 
grupp. 

  
 Han berättar att han aldrig har använt sig eller haft behov av denna grupp, på 
grund av att han i första hand har en fru som han kan prata oerhört ingående med. 
Han har även en dotter som han har haft glädje av genom att han har kunnat 
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exemplifiera olika upplevelser för. Det kan ha varit att en kvinna har blivit 
våldtagen. Då har han berättat detta för sin dotter, att hon inte ska vara på vissa 
platser vid vissa tider. Han berättar att han alltid har känt sig lugn och trygg hela 
livet, vilket gör att han har klarat dessa upplevelser. Gruppen är också viktig när 
det gäller att hantera upplevelser som är av allvarligare art. Han berättar att han har 
varit med om en stor insats, där det kom en person utifrån som skulle hjälpa 
personalen med krishantering. De satt som vanligt i sin arbetsgrupp och pratade. 
Weiron tycker att denne person inte hade någon större betydelse när det gällde 
krishanteringen.  
 
 När det gäller ambulanspersonalen, tror Weiron att det inte är bra att dessa 
personer arbetar i ensamhet utan att tillhöra någon grupp. Det vore bra om denna 
personal kunde få ett arbetsschema som gör att man arbetar tillsammans, där man 
kan öva tillsammans och där man kan ha en gemensam samling vid arbetspassets 
början. Han säger att han inte är förvånad längre, att arbetsledningen inte funderar 
över dessa problem. Han säger:  
 

  Att de är så cyniska kan jag bara säga. Att de inte bryr sig om detta 
över huvud taget. De ser ju bara till att ro ihop detta på något sätt, 
utan att det finns ett ansikte bakom ett arbetsnamn.  

 
 När det gäller stödgruppens aktivitet menar Weiron att de är bra om man kan 
arbeta mer med att förebygga så att man hittar individer som inte mår bra i sitt 
vanliga liv. Han tillägger att han litar på stödgruppen och respekterar de personer 
som arbetar inom denna grupp. Det skulle vara bra om gruppen profilerade sig mer 
så att man vet vilka personer som ingår och vad de arbetar med. Han tror att 
arbetsledningen använder denna grupp när det har hänt någonting. Ibland känns det 
som denna grupp inte används i rätt läge. Det kan vara en insats som inte är så stor, 
vilket var fallet vid ett tillfälle för några månader sedan berättar Weiron. Då 
samlade man ihop insatt personal, fast behovet inte riktigt fanns. Detta kändes som 
en form av ”over doing”. Detta sker ofta när det har varit en massmedial 
uppmärksamhet anser Weiron. Han tror att det skulle vara bra om denna stödgrupp 
kunde gå in och hjälpa till när det är organisationsproblem, vilket förmodligen inte 
arbetsledningen tänker på. Han avslutar och säger:   
 

 När jag kommer ut på en olycksplats, så har jag trots allt varit 
förberedd. När jag kommer ut till en olycksplats, kan den se ut hur som 
helst och då är man oförberedd, men jag har vissa regler som sitter i 
min ryggmärg. Så och så jobbar jag, och så agerar jag och tragiska 
saker händer. Men när jag är på min arbetsplats, så händer det saker 
som jag upplever att det är saker som egentligen skulle vara självklara. 
Då ställs jag inför situationer, där människor som jag från början hade 
ett förtroende för, har gjort saker mot mig som är fruktansvärda. Man 
känner att man får en kniv i ryggen, man är helt oförberedd och jag vet 
inte hur jag ska klara en sådan situation. Jag känner mig som en 
spillra som strös för vinden på något sätt.   
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Sammanfattande åsikter från brandmannen Weiron 
 
 Den sociala delen är betydelsefull menar Weiron. Bekräftelse, tillhörighet och 
respekt är viktiga faktorer menar han. Respekt är något som han saknar från 
sin arbetsledning. Skulle denna respekt finnas, innebär det att arbetet blir 
bättre utfört. När man har ledare som är tydliga och inger ett förtroende, 
växer man som individ menar han. Arbetsledningen är auktoritär, men diffus 
i sitt agerande. Den borde vara mer tydlig. Arbetsgruppen är den viktigaste 
funktionen och där ska finnas acceptans för alla medlemmar. Det är viktigt 
att man är förebilder för varandra i arbetsgruppen. När arbetsgruppen 
fungerar är det arbetsgruppens medlemmars förtjänst. Arbetsgivaren har 
ingen förtjänst i detta. Arbetsgruppen och familjen är viktiga faktorer när det 
gäller att hantera dramatiska upplevelser. Stödgruppen ska finnas och 
fungerar bra. Den ska arbeta med att förebygga och hitta individer som inte 
mår bra i sitt privatliv. Det är viktigt att stödgruppen profilerar sig i 
organisationen. Den borde vara insatt och verka när det blir 
organisationsförändringar anser Weiron. Det är också viktigt att stödgruppen 
används vid rätt tillfällen. Ibland känns stödet som en form av ”over doing”. 
Detta sker ofta när det har varit en massmedial uppmärksamhet. Weiron 
tycker att det är av största betydelse att ambulanspersonalen får en 
grupptillhörighet.  
 
 
Pierre  
 
 Pierre som är femtioåtta år gammal och har arbetat som brandman i trettio år 
menar att arbetsmiljö kan vara människa mot människa. Att må bra på jobbet är en 
form av arbetsmiljö. Det är A och O att arbetslaget fungerar menar Pierre. Han 
liknar arbetslaget vid ett handbollslag på sju till åtta medlemmar, där varje medlem 
är en kugge i ett kugghjul och han säger:  
 

 Får man inte detta kugghjul att fungera och dra åt samma håll, så blir 
det jättesvårt att få det att fungera.  

  
 Han liknar brandmästaren till att vara lagledaren och förmannen som en form av 
tränare. Arbetsmiljön är för honom människan framför det materiella som finns på 
en arbetsplats.  
 
 Gruppen ska vara sammansatt så att den är blandad med äldre, medelålders och 
yngre medlemmar. Med detta menar han att då blir det individer som kan 
komplettera varandra med olika kunskaper, där den äldre brandmannen kan lära 
den yngre olika saker inom yrkesutövningen. Han menar också att de yngre 
medlemmarna kan komma med nya idéer. När det gäller sammansättning av olika 
lag så tycker han det krävs en ”smula” tur för att sammansättningen ska bli bra. Det 
är inte alltid som alla sammansättningar har fungerat tillfredsställande. Han nämner 
Englands förbundskapten i fotboll som heter Sven-Göran Eriksson och hans sätt att 
sätta ihop ett fotbollslag. Pierre undrar om det är tur eller om han har lyckats 
handplocka ihop ett väl fungerande fotbollslag. Förmodligen är det till största del 
skicklighet, men det behövs förmodligen en aning tur också. När det gäller 
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sammansättning av grupper inom sin egen organisation menar Pierre att det är 
gruppen i sig själv som är den största betydelsen om den ska fungera. Det är inte 
högsta arbetsledningens förtjänst om en grupp fungerar. Det finns en sorts tradition 
inom yrket som gör att i de flesta fall blir väl fungerande grupper. När det kommer 
en yngre nyanställd medlem in i gruppen, då är det viktigt att denne person visar en 
ödmjukhet inför den grupp han ska arbeta med och Pierre säger:  
 

  Visa inte att du är en slags ”besserwisser”, utan det kommer att lösa 
sig själv detta. Varje kille genomskådas.  

 
 Pierre menar att det går att se vad det är för typ av person som man fått som ny 
medlem genom att studera personen när man idrottar tillsammans. Han menar att 
om det är en tät innebandymatch under idrottspasset, då kan det vara mycket 
känslor i svallning. Då kan man se om personen visar upp ett lugn i denna 
situation. Pierre menar att hans erfarenhet är att om denne person är lugn vid detta 
tillfälle, så är han lika lugn och sansad i en situation där man kan bli pressad under 
en uttryckning. 
 
 Pierre tycker att det är viktigt att varje medlem i en grupp får ta ansvar. Detta för 
att det ska kännas att medlemmen och gruppen utvecklas. Det kan exempelvis vara 
att en medlem tar ansvar för en utbildning av en viss bil eller att någon tar ansvar 
för att materialet i förrådet är intakt. Han tillägger att detta är av betydelse, men 
tycker att rast är något viktigt som inte får underskattas. Där man får en stund till 
eftertanke och en form av reflektion av vad som har gjorts eller kommer att göras. 
Rasten eller fikapausen är ett mycket bra tillfälle att lösa vissa problem menar 
Pierre. 
 
 När det gäller arbetsledaren, tycker Pierre att denne har stor betydelse för hur 
gruppen ska fungera. Arbetsledaren ska vara lagom en auktoritet, han ska se till att 
gruppen mår bra på arbetsplatsen, att gruppen arbetar när det är arbetstid. 
Arbetsledaren ska vara social, där han visar att han bryr sig om sin personal, 
exempelvis kunna ana om det är någon som inte mår riktigt bra. Arbetsledaren 
måste bry sig om sin personal och ta sitt ansvar som den ledare han ska vara menar 
Pierre och säger:  
 

 Jag ska inte vara rädd för arbetsledaren, men jag ska ha respekt för 
honom och han ska ha respekt för mig också. Att han litar på mig. 
Detta är jätteviktigt.  

 
 Lyhördhet är en ingrediens som är viktig. Har man ”split vision”, så kan man se på 
sin personal om de inte mår bra genom att studera kroppsspråket hos en individ och 
Pierre säger:  
 

 En kille som mår bra, han är glad, han skrattar och han sjunger. Han 
”trixar” med bollen, han tar upp maskinstegen när det gäller och så 
vidare. Men mår han inte bra, så får han inte ens ut stödbenen på 
maskinstegen. 

 
 Pierre menar att det går att se på en persons kroppsspråk att han inte mår bra 
genom att axlarna hänger, han är ihopsjunken och går som en pilbåge. Han är 
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nästan på väg att börja gråta. Det får ju killar inte göra, men det är klart att de får 
menar han. Killar är ju vanliga människor. 
 
 När det gäller den organisation som han arbetar i, så tycker han att den är väldigt 
utsatt på grund av att i dagens samhälle handlar väldigt mycket om ekonomi och 
neddragningar. Det är inte enkelt att bedriva verksamhet när det jämt och ständigt 
är sparkrav som gäller i olika organisationer. Dessa sparkrav har tyvärr även 
kommit till denna organisation och Pierre börjar fundera över varför människor är 
så mycket sjukskrivna i dagens samhälle, det måste ha med trivsel att göra. Han 
tror att mycket har att göra med att dagens samhälle är så forcerat, där alla ska 
arbeta. Ingen har tid och råd att vara hemma hos sina barn så som det var förr i 
tiden när han var barn. När det tullas på denna grundtrygghet, tror Pierre att det 
skapas problem som många gånger utmynnar i otrivsel och sjukskrivningar som 
följd. Att ta hand om varandra lite mer vinner man på i längden.   
 
 Han tror att denna utveckling är väldigt störande för räddningspersonal, på grund 
av att de har en mängd dramatiska upplevelser med sig i bagaget. Upplevelserna 
påverkar dem i deras yrkesverksamhet, därför måste de få ha en grundtrygghet i sin 
yrkesverksamhet menar Pierre.  
 
 När det gäller att prata om dramatiska upplevelser som han har haft under sin 
yrkesutövning, tycker han att det har blivit bättre genom åren som han har arbetat 
inom yrket. I början av sin tid i yrket pratade man inte lika ofta hur man kände sig 
efter en dramatisk upplevelse. När det gäller att få stöd efter en dramatisk 
upplevelse, kan det vara bra för vissa personer, men inte för alla. Pierre tycker att 
det bästa forumet för hans del, är att prata med sin fru om detta. Det kan också vara 
en kompis som han litar på. Han tycker att det är lättare att prata med någon som 
han känner.  
 
 Han tycker inte att det är självklart att prata med någon okänd om hur han känner 
sig. Han funderar om det verkligen råder full sekretess när det gäller olika ärenden. 
Han tillägger att det ändå ska finnas en stödgrupp att tillgå. Han funderar över om 
detta stöd skulle fungera bättre om man arbetar emot en grupp som har varit utsatt 
för något dramatiskt, än att arbeta mot enskilda individer. När det gäller denna 
stödgrupp säger Pierre, att vill han ha stöd så måste det gå att ringa när som helst 
på dygnet, vilken dag som helst på året. Han undrar samtidigt om det är på detta 
sätt, att det alltid finns en person ur stödgruppen att tillgå, en form av jourtjänst. 
Det borde vara så tycker han. Stödgruppen ska också arbeta med förebyggande 
saker, exempelvis om någon person har alkoholproblem. Den skulle också vara 
insatt när det gäller förändringar inom organisationen. Förändringar är ett fenomen 
som påverkar personal väldigt starkt. 
 
  Han berättar att det bästa sättet för honom att hantera sina upplevelser på sin 
arbetsplats är när han går och badar bastu efter en insats. Han tillägger att han 
väljer vilka han ska bada bastu med. Dessa personer är personer som han litar på 
och som han kan berätta sina innersta tankar för. Han säger:  
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 Att det är väldigt viktigt att man måste ”löpa linan ut”. Du får inte 
stanna vid femtio eller vid sjuttiofem, utan måste ”löpa linan ut” så att 
de ser och hör, hur känner du dig nu då? Ja, nu känns det bättre. Det 
sitter som någon klump i magen.  
 

 Han funderar om det måste vara brandmän som ingår i dessa stödgrupper. Det 
kanske skulle kunna vara andra personer som kommer från någon annan 
organisation och som har viss utbildning för att ge stöd åt räddningspersonal som 
varit insatta i en dramatisk händelse. När det gäller psykologer, är Pierre tveksam 
till stöd från denna yrkeskår. Han tillägger att det är viktigt att personen som varit 
utsatt, får bestämma själv om man vill ha stöd. Pierre tycker att när man ska lösa 
problem i samband med dramatiska upplevelser, är gruppen av största betydelse. 
De är de som känner varandra bäst och på så sätt kan stödja varandra på ett 
naturligt sätt. Därför funderar han över hur ambulanspersonalen ska klara sig i den 
organisation som de arbetar i. Det känns som denna personal inte har någon 
grupptillhörighet. Det hade varit bra om de hade fått slussats in på ett sätt i 
organisationen så att de inte upplever det som dramatiskt. Han avslutar med att 
berätta hur han känner:  
 

 Jag saknar kompisandan. Man har slagit sönder en bra organisation 
som fungerande. När allt detta bara ramlar i sönder, är detta inte synd. 

 
 
Sammanfattande åsikter från brandmannen Pierre 
 
 Arbetsgruppen är viktigast för räddningspersonal. Gruppen kan liknas vid 
ett kugghjul där medlemmarna är kuggarna som ska dra åt samma håll. Det 
är inte högsta arbetsledningen som avgör om en grupp ska fungera, utan det 
är gruppen i sig själv som har den största betydelsen om den ska fungera. Det 
krävs en ”smula” tur för att arbetsgruppen ska fungera. Arbetsledaren är 
viktig. Ledaren ska vara tydlig, bry sig om gruppen, ha ”split vision” och det 
ska finnas en ömsesidig respekt mellan ledaren och gruppmedlemmarna. 
Pierre tycker att grundtryggheten ”naggas” i kanten på grund av ekonomiska 
nedskärningar. Stödgruppen bör finnas, men Pierre funderar om full 
sekretess råder. Kanske det skulle vara personer som inte arbetar i 
organisationen, men är tveksam till psykologer. Stödgruppen ska fungera som 
en jour, där det alltid finns hjälp att tillgå. Den ska arbeta förebyggande, 
exempelvis med personer som har alkoholproblem. Den ska också vara insatt 
vid en omorganisation. Pierre tycker att bästa forum för hans del när det 
gäller att hantera dramatiska upplevelser är arbetsgruppen och att prata med 
sin fru. Det kan också vara en kompis som han litar på. Han tycker att det är 
lättare att prata med någon som han känner. Pierre tycker att det är viktigt 
att ambulanspersonalen får en grupptillhörighet.  
 
 
Intervjuer från Human  Factor 
 
 Henry är femtiotre år gammal och är brandförman. Han anser att han inte i någon 
större utsträckning tar med sig dramatiska upplevelser från sin arbetsplats hem till 
sin familj, eftersom han tycker att upplevelserna inte är något problem för honom. 
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Däremot finns det andra saker som han tar med sig hem och grubblar på. Han 
förklarar att det är den tid på arbetet som inte är larmtid, vilket menas normal 
arbetsmiljö som är mest problemfylld. Han säger att under hans trettiofyraåriga 
yrkesutövning har det gått upp och ner i stämning på de lag eller grupper som han 
har arbetat i. Ibland är det vissa problem som han tar med sig hem och funderar 
över. Detta har han gjort, dels när han har varit brandman och dels som befäl. Han 
tror inte att han har grubblat på ett sådant sätt att hans omgivning har blivit lidande 
av det. Han anser att han har ett ganska starkt psyke och klarat sig bra i sin 
yrkesutövning tack vare att han har erfarenhet av många upplevelser. Detta gör att 
man förmodligen blir ganska så härdad, en sorts inre styrka menar Henry. Han 
nämner åter den rådande arbetsmiljön som ett problem. När han ser arbetsgivaren 
fatta beslut som går stick i stäv med vad räddningspersonal tycker och som är 
baserat på personalens sunda förnuft och erfarenhet, så kan detta störa Henry något 
fruktansvärt. Han blir bara mer och mer störd på arbetsgivarens agerande gentemot 
hur räddningspersonalen uppfattar sin roll. Detta ökar markant för varje dag och 
har gjort det de sista två åren. Han säger angående förändringar som ska göras i 
organisationen: 
 

  Jag tycker att vi funkar bra idag när vi jobbar och då tycker vi som 
befäl, varför ska man splittra och förstöra detta? Detta gör 
fruktansvärt ont. Jag har älskat detta jobb och det har varit fantastiskt 
roligt, jag fick det jobb som jag ville ha och blev brandman. Jag tycker 
det har varit roligt jämt, jämt, jämt. Det har funnits besvärligheter, 
men arbetsgivaren har ändå kommit rätt till slut, men nu känns det 
som…  

 
 
Benny är fyrtionio år gammal och är brandman. Han menar: 
 

 Dramatisk upplevelse, det upplever inte jag på jobbet, utan där riktar 
jag in mig på att det är ett jobb som ska göras. Sen kan det i stort sett 
se ut hur som helst, om det är en omfattande olycka eller om det 
handlar om en människa. Det kan vara likadant i stort sett.  Dramatik, 
det ordet betyder något annat för mig. Dramatik för mig är när det 
händer något inom familjen. Det upplever jag mer dramatiskt än det 
som händer på mitt jobb. 

 
 Benny anser att upplevelser som har med hans egna liv att göra, upplevs som 
dramatiska. Han berättar att han inte har några större problem att lämna de 
larmrelaterade upplevelserna bakom sig. Han tycker inte han har blivit belastad, 
eller att det har blivit några konsekvenser för honom i livet när det gäller 
upplevelser från sin yrkesutövning. Däremot när det gäller större olyckshändelser, 
tycker han att det blir jobbigt när händelsen blir uppmärksammad i massmedia. Det 
görs intervjuer och undersökningar, dels från massmedia och dels från den egna 
organisation hos den personal som varit insatt. Det skapar oro när det blir 
uppståndelse runt en händelse. Han menar att det inte går att lägga upplevelsen 
bakom sig, utan det känns som det bara byggs på och att man inte får vara i fred. 
Han säger angående den krisgrupp som finns i den organisation han tillhör:  

 
 Snart behöver vi den här krisgruppen, för snart har vi inget lag att 
luta oss emot, så som de rycker och sliter i en.  
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 Jonny är trettitvå år gammal och är ambulansman. Han har tankar när det gäller 
den organisation han tillhör. Dessa handlar om den ambulansverksamhet som han 
tillhör. Han tycker att den är ny i sin utformning och att den inte har hunnit att 
”landa” riktigt ännu, den är fortfarande ung. Eftersom ambulansorganisationen 
ännu inte har hittat sin form, tycker Jonny att det känns tungt.  Han tycker att det 
finns människor med stor erfarenhet och som har bra åsikter när det gäller att 
utveckla ambulansverksamheten i en positiv riktning. Jonny blir irriterad av att 
dessa åsikter inte hörsammas av arbetsledningen.    
 
 Han tror att organisationen skulle kunna bli bra om arbetsledningen bara kunde 
lyssna på vad personalen säger, samtidigt som personalen måste lyssna på vad 
arbetsledningen har att säga. Det måste bli en dialog mellan dessa parter. Det finns 
flera av Jonnys arbetskamrater som funderar på hur länge de kan arbeta i en 
verksamhet som fungerar på ett sätt som inte känns godtagbart. Dessa 
arbetsförhållande som Jonny beskriver, tycker han är en form av dramatisk 
upplevelse som påverkar honom mer än de olyckshändelser som han har varit med 
om under uttryckning. Han menar att dramatiska upplevelser under uttryckning 
finns alltid i minnet, men känns på samma gång som ett avslutat kapitel och 
uttrycker: 
 

Just nu är det den här organisationen som jag tycker inte fungerar. 
 

 Jonny vill ha trygghet i sin arbetssituation. Han tycker inte det är bra att det är två 
unga ambulansmän som arbetar tillsammans, utan det hade varit bättre om det hade 
varit en erfaren ambulansman ihop med en mindre erfaren ambulansman. 
 
 Han berättar att han känner till att det finns en stödgrupp i organisationen, men han 
känner väldigt dåligt till vad den står för. Han tycker att detta stöd känns grumligt. 
Om han har varit med om en dramatisk upplevelse, då vill han ha en person som 
han kan kontakta om han känner behov för prata om upplevelsen. Jonny säger att 
vill man ställa bilen efter en dramatisk upplevelse, så finns den möjligheten idag. 
Detta tycker Jonny är bra. Han tycker också att om gruppen fungerar, skulle man 
klara att sköta dessa samtal inom gruppen. Problemet är att det är för oorganiserat i 
ambulansverksamheten och han tycker att det hade varit bra om man kunde ha lagt 
ett arbetsschema tillsammans med ett skift som arbetar med brand. Då skulle man 
kunna känna en gemenskap och kunna få möjlighet att prata med personer som 
man förhoppningsvis känner menar Jonny och säger.  
 

 När vi ändå är här på stationen, så tycker jag att man borde göra det 
bästa av situationen, och just nu så är det inte det. Det är ett evigt 
flackande mellan lagen. Det är nya ansikten för jämnan. 

 
 Om man inte behövde utsättas för detta så skulle man förmodligen kunna möta 
olika dramatiska upplevelser på ett bättre sätt menar Jonny. 
 
 
 Conny är sextio år och är brandmästare. Han tycker att dramatiska upplevelser inte 
har givit några negativa konsekvenser för honom i livet och han har ingen 
förklaring varför han känner på detta sätt. Han berättar att han inte tror att det har 
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någon större betydelse om det omkommer en eller tio personer, utan det är andra 
saker som avgör hur man känner inför vissa upplevelser. När det gäller 
konsekvenser efter de upplevelser han har haft, tycker han att han alltid har försökt 
att göra sitt bästa och mer kan han inte göra. Kan man se på sin egen insats ur ett 
sådant perspektiv, behöver man inte känna att man behöver belasta sig med 
negativa tankar menar Conny.  
 
 Nedskärning av brandordningen som skedde under nittonhundranittiotalet tycker 
Conny är något av det sämsta som hänt, men tycker inte att det är en dramatisk 
upplevelse. Under största delen av den tid som han arbetat i sin organisation, har 
organisationen byggts upp med ett tålamod. Man har exempelvis, låtit en ung 
ambulansman givits möjlighet att arbeta ihop med en äldre ambulansman, vilket 
skapar trygghet och struktur. Detta görs inte idag menar Conny. Detta stör, men det 
är ingen dramatisk upplevelse. Han tillägger:  
 

                 Omorganisationer måste ske även på brandkåren. 
 
 Conny berättar att han inte släpper in vem som helst i sitt liv. Han kan vara oerhört 
öppen, men det tar tid. Han berättar att han inte låter någon få komma honom in på 
livet efter tio minuter och säger:  

 
 Om jag har kommit hem till stationen från en stor olycksplats och det 
då kommer några ”käringar” från missionsförbundet som ber mig 
berätta. Det hade jag aldrig ställt upp på. Men jag kunde ha gått in till 
dig, att sätta mig med dig och prata, samlat mina gubbar om jag nu 
hade varit chef där. Att nu sätter vi oss här och öppnar oss och pratar 
en stund, då hade jag släppt dig in på livet.  

 
 Han tror inte på att skicka runt okända människor som ska föra samtal och hjälpa 
till med stöd på olika platser där det har skett en stor olyckshändelse. Det spelar 
ingen roll om det är en psykolog eller något annat. Det måste vara en person som 
man känner och litar på. En professionell hjälpare är inget för Conny. Det finns 
säkert bra sådana personer, men han känner inget förtroende för dem alls. 
 
 
 Billy är femtiofem år gammal och är brandman. Han menar att hans eget 
hemförhållande påverkar honom i sin yrkesutövning. Dålig sömn kombinerad 
med smärre diskussioner inom familjen kan kännas som en belastning för honom. 
Har man då dessutom en arbetssituation som inte är tillfredsställande, så kan det 
bli negativa konsekvenser som kan vara av avgörande betydelse. När det gäller 
sitt arbete blir han negativt påverkad av rådande arbetsmiljö. Om det är en viss typ 
av uppdrag som ska utföras, känner han att han inte kan lita på den grupp som han 
befinner sig i. Dessutom tycker han att den utrustning som tillhandahålls inte är 
tillräckligt bra för detta uppdrag som ska utföras. Detta är den rådande vardagen i 
hans arbete och de uppdrag som han beskriver. Detta tycker han är en dramatisk 
upplevelse som han uppfattar värre än de upplevelser som han har när det gäller 
uppdrag under utryckning. Han säger:  
 

 Det är mycket otäckare när farsan och brorsan är verbala ovänner än 
när två personer har skurit sönder varandra fullständigt i någon kvart 
eller på något annat ställe. 
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  Billy tycker att dramatiska upplevelser går att hantera inom arbetsgruppen. Bara 
den är homogen och att den ger en samhörighet och ett utrymme för alla individer 
som ingår i gruppen. Det gör ingenting om organisationen fungerar på ett bra sätt, 
men som det känns nu så tycker Billy att den fungerar uruselt och menar att det 
kanske är lika bra att göra den förändring som är på gång och säger:  
 

Grupperna är så sargade så det kanske är hög tid och enda utvägen är 
att amputera. 
 

 
 
Sammanfattning av intervjuerna från Human  Factor 

  
Arbetsledaren Henry 
 
 Henry menar att en omorganisation där grundtryggheten störs skapar 
irritation, exempelvis förflyttningar av medlemmar i arbetsgrupperna. När 
det fattas beslut som går stick i stäv med den räddningspersonal som utför 
arbetet så blir det en störning som påverkar negativt. 
 
 
Brandmannen Benny 
 
 Dramatisk upplevelse är när det händer något inom familjen. Vid stora 
insatser är det ofta ett stort massmedia - uppbåd och andra intressenter som 
vill vara med och delta. Benny menar att detta fenomen stör. Stödgruppen bör 
sättas in när det blir organisationsförändringar. 
 
 
Ambulansmannen Jonny 
 
 Rådande arbetsmiljö som inte fungerar är en form av dramatisk upplevelse. 
När det är en grumlig organisation blir detta ett störande problem. 
Avsaknaden av grupptillhörighet skapar problem, vilket innebär att man inte 
har någon att ty sig till utöver arbetskamraten i ambulansen. Dessutom är det 
inte alltid samma arbetskamrat. Det vore önskvärt att tillhöra en grupp 
menar Jonny. 
 
 
Arbetsledaren Conny 
 
 Omorganisation är ingen dramatisk upplevelse, men det är störande. 
Stödgrupp är inte viktigt för Conny. Han tycker att det är bättre att få prata 
med någon som han har förtroende för och litar på. Han skulle aldrig delge 
sina innersta tankar till någon som han inte känner. Professionell hjälp, 
exempelvis psykologhjälp vill Conny inte ha, eftersom han inte vill anförtro 
sig till denna hjälp. 
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Brandmannen Billy 
 
 Om man har stabilitet i sitt hemförhållande är det en stor fördel när det 
gäller att klara av sin yrkesroll. Skulle inte hemmiljön vara tillfredställande i 
kombination med en rådande arbetsmiljö som inte heller är tillfredställande, 
då blir det en form av dramatisk upplevelse. En väl fungerande arbetsgrupp 
är av avgörande betydelse när det gäller att hantera dramatiska upplevelser 
menar Billy. 
 
 
Enkätresultat 
 
Arbetsmiljön 
  
 När det gäller arbetsmiljön definierar respondenterna att denna miljö består av ett 
antal olika ingredienser. Dessa är personal, kommunikation, känslor, utbildning 
och hårdvara, vilket exempelvis kan vara lokaler. När det gäller personal menar 
respondenterna att en stark gruppkänsla är av betydelse. Ledaren är viktig, men 
gruppens homogenitet är ännu viktigare. Tryggheten i gruppen är av stor betydelse.  
Kommunikation innebär medbestämmande, stark fackförening, personalpolitik, 
klara regler/rutiner och bekräftelse. Några respondenter betonar att det är viktigt att 
kommunikationen ska fungerar bra uppåt och neråt i organisationen. De vill att 
arbetsledningen ska lyssna på vad de har att säga. Känslor är en genre där tillit till 
människor, tolerans och empati är av betydelse. Tolerans och empati är möjligen 
begrepp som lever i en form av symbios. Begreppen glädje, trivsel och harmoni 
tillkommer också som viktiga faktorer enligt respondenterna. När det gäller 
utbildning tycker de att det ska finnas möjlighet till utveckling och att de får 
intressanta arbetsuppgifter inom sitt yrke. Denna utveckling och dessa 
arbetsuppgifter menar de är när de inte är under en utryckning, utan när de har 
stationstjänst. Dessutom påpekas, att det är viktigt att känna trygghet i sin 
yrkesroll. Hårdvara är bra lokaler, skyddsutrustning och säker arbetsplats. Ett antal 
av respondenterna betonar att det är av stor betydelse att hemmiljön är väl 
fungerande, vilket även påverkar arbetsmiljön i positiv riktning.  
 
 
Viktigast i arbetsmiljön 
 
 I enkäten är det vissa faktorer som framträder mer än andra. För att få en 
helhetssyn av enkätresultatet har jag valt ut två faktorer från varje respondent som 
de tycker är viktigast när det gäller arbetsmiljön. Denna helhet benämns och 
sorteras med begreppen gruppen, trygghet, bekräftelse, trivsel, empati och 
kommunikation. Sjutton respondenter tycker gruppen är det viktigaste när det 
gäller arbetsmiljön. Sexton respondenter betonar att trygghet är av stor betydelse. 
Säkerhet är en faktor som åtta stycken tycker är det viktigaste. Bekräftelse, trivsel, 
empati och kommunikation är också ingredienser som anges. Resultatet visar 
mycket små differenser mellan dessa ingredienser. 
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Arbetsmiljöns betydelse vid hanterandet av dramatiska 
upplevelser 
 
 Tillit, ödmjukhet, lyhördhet, homogen och trygg grupp är uttryck som ständigt 
återges i svarsalternativen när det gäller arbetsmiljöns betydelse för hur man ska 
hantera dramatiska upplevelser för räddningspersonal. Jag tolkar att alla 
respondenter menar att tillit, homogen och trygg grupp är av yttersta vikt. Trygg 
och bekräftad i sin yrkesroll och få utrymme att visa känslor är önskemål som 
också anges. Andra tankar som finns är att man vill känna att man har stöd och 
förtroende från sin arbetsledare och sin arbetsledning, att det ska finnas en form av 
tillit. Man tycker att arbetsledaren och arbetsledning ska agera och ”stå upp” mot 
massmedia vid vissa tillfällen. Några respondenter uttrycker, att om den rådande 
arbetsmiljön inte är harmonisk så är det en dramatisk upplevelse i sig. 
 
 Kommunikation är ett ord som går att relatera till förmågan att hantera dramatiska 
upplevelser. Om arbetsmiljön ska vara väl fungerande, är det viktigt att det finns en 
god kommunikation inom organisationen. Dels att man kan prata öppet med sina 
kamrater och ledare inom gruppen, dels att det finns en god kommunikation i 
organisationen i helhet. Vissa respondenter tycker att det emellanåt kan behövas ett 
stöd av personer som arbetar professionellt (ex. psykolog) med krisstöd eller att 
man tar hjälp av en annan arbetsgrupp. Vissa respondenter menar att man ska klara 
av att hantera dessa upplevelser inom gruppen. Man diskuterar insatsen inom 
gruppen och går där igenom den oavsett om den har varit framgångsrik eller inte. 
Här tycker en respondent att man ska lyssna för att man verkligen vill och inte 
måste.  
 
 En del tycker att det ska vara uppföljning även om insatsen inte har varit av större 
art. Att emellanåt kontrollera hur gruppen mår tycker en respondent är en viktig 
ingrediens, vilket kan liknas vid en form av checklista. En del tillfrågade tycker att 
det ska finnas en uttalad stödplan som arbetsgivaren har utarbetat, vilket en 
respondent anser vara fallet med den stödgrupp som finns för närvarande. Några av 
de tillfrågade tycker att det ska skapas en utbildning i krisstöd för all 
räddningspersonal. En respondent tycker att det skulle vara bra om man kunde få 
möjlighet att bli frånkopplad ifrån uttryckningstjänsten för ett tag om man skulle 
må dåligt efter en insats, men ändå ha möjlighet att kunna få arbeta tillsammans 
med sin arbetsgrupp och med det följa sitt skift. Några respondenter tycker att det 
privata livet har stor inverkan på hur man fungerar i sin yrkesroll. De menar att om 
man har en tillfredsställande hemmiljö, innebär det att det smittar på ett positivt sätt 
på arbetsmiljön. En av de tillfrågade tycker att det emellanåt måste ges utrymme 
till att få må dåligt. Han menar att man inte alltid ska behöva vara på topp, vilket en 
annan respondent uttrycker på ett liknande sätt och skriver: 
 

 Att vardagen är så Human att jag inte behöver tro att jag är sjuk för 
att jag reagerar på en ovanlig händelse. 
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Arbetsgruppens betydelse när det gäller att hantera dramatiska 
upplevelser 
 
Nuvarande grupp 
 
 Öppenhet, trygghet, homogenitet och en god kommunikation är faktorer som 
respondenterna tycker är väl fungerande inom sina arbetsgrupper. Detta medför 
att det går att hantera dramatiska upplevelser på bästa möjliga sätt. De menar att 
det finns en stor portion av dessa ingredienser att tillgå inom sin arbetsgrupp. Två 
av de tillfrågade tycker att de befinner sig i en arbetsgrupp där de känner att de 
inte har någon god samhörighet med sin arbetsgrupp. Några känner stark oro och 
tycker att samhörigheten börjar bli hotad på grund av organisationsförändringen. 
Den kommer att påverka arbetssituationen negativt. Man tycker inte att man kan 
ha samma öppenhet mot personer som man bli placerad ihop med, vilket denna 
förändring kan medföra. Känner man inte personerna i gruppen, blir öppenheten 
åsidosatt. 
 
 
Framtidsgruppen 
 
 När det gäller att hantera dramatiska upplevelser på bästa sätt, har de flesta 
respondenterna svarat att arbetsgruppen ska vara sammansatt så att trygghet, 
kamratskap, respekt, öppenhet och harmoni råder. Några av de tillfrågade tycker 
att alla har lika stort värde i arbetsgruppen och att olika typer av individer ska få 
plats. En heterogen arbetsgrupp när det gäller ålder, erfarenhet, yrkesbakgrund 
och olika social bakgrund är av betydelse för att gruppen ska fungera utifrån de 
upplevelser man har varit med om. Denna heterogenitet gör att gruppen blir 
homogen. Merparten av de tillfrågade anser att arbetsgruppen ska ha dessa 
ingredienser och vara väl inarbetad, där det är liten omsättning av personal. Detta 
innebär att man kan föra samtal i största förtrolighet där man ger sig tid att vara 
deltagande och lyssnande. Uppnås denna typ av samtal, innebär det att man kan 
visa de känslor man har inom sig.  
 
 Ledaren i arbetsgruppen ska vara observant när arbetsgruppen behöver stöd från 
extern hjälp. Vid vissa insatser är det möjligt att ledaren måste ha en mer objektiv 
syn på insatsen. Då kan det vara bra om denne tar hjälp utifrån, alltså extern hjälp. 
När det gäller krisstöd tycker några av de tillfrågade att en av gruppmedlemmarna 
ska vara utbildad i detta. En av respondenterna tycker att alla i arbetsgruppen ska 
ha utbildning i krisstöd. Det måste inte vara ledaren. Det är inte alldeles säkert att 
ledaren är bäst lämpad för just den rollen.  
 
 När en arbetsgrupp eller en gruppmedlem har varit med om en dramatisk 
upplevelse så är det viktigt att det inte går prestige om hur man ska lösa 
problemet. Det måste finnas en öppenhet runt mjuka frågor och en av 
respondenterna efterlyser värme i dialogen.  Han menar också att det är viktigt att 
arbetsgruppen arbetar med självinsikt. Dessutom skriver han att om en person inte 
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har självinsikt, går det aldrig att låta någon annan människa närma sig en sådan 
person och dennes grundkänslor. 
 
 
Närmaste arbetsledares betydelse när det gäller att hantera 
dramatiska upplevelser 
 
 
Nuvarande arbetsledare 
 
 Öppenhet är en faktor som några respondenter tycker att deras närmaste 
arbetsledare utstrålar. Dessutom finns det några av de tillfrågade som tycker att 
deras närmaste arbetsledare skapar god trygghet inom arbetsgruppen och att denne 
har en god kännedom om sin grupp. Detta medför att det går att hantera 
dramatiska upplevelser på ett bra sätt.  
 
 När det gäller hur arbetsledaren uppfattas, finns det även negativa åsikter. Elva 
stycken av de tillfrågade tycker inte att deras närmaste arbetsledare fungerar väl i 
sin roll. Några respondenter menar att man inte litar på sin närmaste arbetsledare 
och det blir inte bättre av den omorganisation som ska påbörjas och som redan 
pågår i vissa fall. Detta skapar otrygghet, eftersom inte arbetsledaren är i harmoni. 
En av de tillfrågade utrycker vad hans arbetsledare hade sagt vid ett tillfälle i 
samband med diskussioner angående att hantera dramatiska upplevelser. 
 

Sånt trams behöver inte en man. 
 

 Resterande respondenter, vilket blir arton stycken har inte beskrivit hur de 
uppfattar sina närmaste arbetsledare, utan hur de mer allmänt ser på arbetsledarens 
roll. Detta är förmodligen fenomenet som förklarades under rubriken 
datainsamling när det gäller fråga 6. 
 
 
Framtidsledaren 
 
 Arbetsledaren ska vara en god lyssnare för att dennes arbetsgrupp ska kunna 
hantera dramatiska upplevelser på ett bra sätt. Ledaren ska vara empatisk, ödmjuk, 
öppen, rättvis, ärlig och en god kamrat. Dessutom bör ledaren ha god kännedom 
om sina gruppmedlemmar och visa att man står på deras sida. Tillit är av 
betydelse menar de tillfrågade. Litar man inte på sin arbetsledare, så vågar man 
inte dela med sig av sin tankar, vilket innebär att man är rädd för att integriteten 
ska röjas. 
 
 Arbetsledaren ska vara kunnig och lugn i sin yrkesroll, vilket innebär rent 
tekniskt kunskapsmässighet inom yrket. Detta inger förtroende menar de 
tillfrågade. Ledaren ska vara tydlig och sätta gränser i sin ledarroll. Denne ska 
dela ut beröm, men också vara beredd på att dela ut kritik. Ledaren ska vara en 
demokratisk auktoritet uttrycker en respondent. Vid behov ska ledaren bedöma 
om det behövs hjälp från externt håll efter en insats. Ledaren ska inte vara rädd för 
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att ta hjälp och sätta av den tid som behövs. När det gäller krishantering ska 
ledaren vara väl insatt i ämnet och där kunna leda ett samtal. Han ska dessutom 
inte vara rädd för att söka upp och ta kontakt med sin personal om det misstänks 
att det kan finnas problem. 
 
 Analysera och vara objektiv efter en insats är av betydelse. Detta är önskvärt för 
att kunna förbättra till nästa insats menar några av de tillfrågade. Det ska finnas en 
fingertoppkänsla, där man läser av hur insatsen påverkar gruppen och enskilda 
gruppmedlemmar. För detta krävs ödmjukhet inför arbetsuppgiften menar vissa 
respondenter. En av dessa uttrycker svårigheten att klara av alla krav som ställs på 
arbetsledaren: 
 

 I ett system där alla har någon form av ansvar, där man drunknar i 
administrativa uppgifter, så spelar det ingen roll vilka egenskaper de 
har när de tillsätts. De mals obönhörligen ner i den kollektiva stressen 
och förblir frånvarande. Vad än värre är, är att vi aldrig lär oss, utan 
vi trampar bara på.  
 
 
 

Utveckling när det gäller krisstöd 
 
 Att det finns en krisstödsgrupp att tillgå inom den organisation man verkar i 
känner de flesta respondenter till.  Det är endast ett fåtal av de tillfrågade som inte 
känner till att det finns en krisstödsgrupp. Några av de tillfrågade svarade dels ja 
och dels nej. Min tolkning är att de förmodligen känner till begreppet 
krisstödsgrupp, men inte riktigt vet vad det står för.  
  
 Flera respondenter tycker att den modell som finns idag fungerar bra. Det är 
dessutom positivt att de som arbetar i stödgruppen har en bakgrund inom yrket. 
Förslag som ges är att det ska finnas någon person som ska vara en 
sammanhållande länk inom arbetsgruppen när det gäller krisstöd. Man tycker att 
det ska finnas någon eller några i varje grupp som är utbildade i att ge krisstöd. En 
av respondenterna tycker att alla inblandade ska ges utbildning i ämnet. Han 
tycker också att folk som har befattningar med personalansvar inte borde vara 
med i detta projekt. De kan arbeta mer med arbetsmiljö än stöd efter dramatiska 
upplevelser. 
  
 Utöver att man sköter krisstödet internt, tycker en del respondenter att det är bra 
om det i vissa fall går att få professionell hjälp, exempelvis av psykolog. En av de 
tillfrågade menar att man har eget ansvar, men man inser kanske inte sitt eget 
behov. Vissa av de tillfrågade tycker att när en person varit utsatt för en dramatisk 
upplevelse så ska denne själv få bestämma om denne vill använda sig av krisstöd.  
Detta krisstöd ska inte tvingas på en sådan här person. Man tycker också att det är 
viktigt att det sker en viss uppföljning efter en dramatisk upplevelse. Att man inte 
slår sig till ro och tror att nu är vi färdiga med stödet för denna gång. För att detta 
ska uppnås är det viktigt att det alltid pågår en dialog inom organisationen. En av 
respondenterna anser att stödet inte är viktigt. Han menar att det grävs i dessa 
upplevelser till ingen nytta. Det förlänger bara processen, istället för att gå vidare. 
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 Arbetsgruppen är den viktigaste ingrediensen anser i stort alla tillfrågade. Om 
man har en väl fungerande grupp, där det finns en öppenhet och där alla känner 
sig trygga och bekräftade så skapas där ett forum som är det absolut bästa sättet 
att hantera dramatiska upplevelser. Där kan man prata igenom en insats som har 
varit påfrestande för gruppmedlemmarna. En respondent menar angående 
stödsamtal: 
 

  Tillsammans med en GOD VÄN kan ett samtal skapa ett sådant stöd. 
Kom då ihåg att vänner växer inte på träd. Man kanske har en till två 
verkliga vänner - Vårda dem! 

 
 En annan respondent uttrycker gruppens betydelse när det gäller dramatiska 
upplevelser: 
 

  Där man är öppna för varandra och där man respekterar varandra 
för den man är, det är där man får den bästa hjälpen. 

 
 Denna tillit inom sin arbetsgrupp anser de flesta respondenterna är av största 
betydelse. Det finns det några av de tillfrågade som känner att denna tillit håller 
på att försämras, eftersom det råder oro inom den organisation som de arbetar i. 
När tilliten i arbetsgruppen försämras, så försämras också möjligheten till att ha 
ett väl fungerande krisstöd, eftersom arbetsgruppen inte är i harmoni. En 
respondent skriver:  
 

  De händelser jag har varit med om har jag bearbetat med mina 
lagkompisar på ett okej sätt. I nuläget, när det är så mycket 
förflyttningar av personal är jag dock inte lika trygg som om det hade 
varit en mer stabil och långsiktig personalplanering från 
arbetsgivarens sida. Jag skulle vilja se en mer aktiv arbetsgivare som 
stöttar kamratstödsverksamheten. Det sker inte i nuläget. Jag upplever 
inte heller att arbetsgivaren förstår vilken styrka och trygghet det finns 
i ett bra lag. 

 
 
 Några av respondenter menar att det är viktigt att krisstödsgruppen får den 
uppbackning av arbetsgivaren som de så väl behöver och att krisstödsgruppen är 
ute i organisationen och profilerar sig. Det borde finnas en typ av jour, där det 
alltid finns någon att tillgå, oavsett vilken dag på året eller tid på dygnet. Möjligen 
skulle alarmcentralen vara en startande funktion, en spindel i nätet när det gäller 
att eller om krisstöd ska påbörjas.  
  
 Krisstödsgruppen borde fungera mer förebyggande anser en del av de tillfrågade. 
Den ska arbeta med att hjälpa till med problem som kan finnas inom en familj. En 
respondent berättar att han inte fick någon hjälp när han hade ett dödsfall i sin 
familj. Dessa typer av upplevelser och mindre upplevelser (ex. en död) inom sin 
yrkesutövning borde uppmärksammas mera anser flera av de tillfrågade. Några 
respondenter tycker att det hade varit bra om de hade känt en större tillhörighet till 
sin grupp när det har varit en stor insats som gruppen deltagit i. Deras problem är 
att de vid tillfället exempelvis har varit lediga. De tycker att de hamnar utanför 
gruppen och tycker att krisstödsgruppen ska vara observanta på detta. 
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 En respondent tillägger att han tycker att han litar väldigt lite på den arbetsgivare 
han har och tycker att den största dramatiken är administrativt och inte ute på 
fältet. Falskt uppträdande av en ledning skapar ”psykisk negativitet” hos 
personalen menar han. En respondent menar att han undrar vad krisstödsgruppen 
gör resten av året, när det inte har inträffat någon stor olyckshändelse.  De hör 
oftast inte av sig menar han. De borde ta hand om händelser som är personliga 
eller på ett lag och inte bara ute på fältet. De måste vara mer observanta och alerta 
ute på lag och stationer, så att de som är äldre inte behöver belastas i onödan. De 
som arbetar med krisstöd måste ha fallenhet för detta. Ska man använda stödet, får 
de engagera sig mer tycker han.  De bör vara lyhörda och ta kontakt med personer 
som har det svårt. Oftast behövs ingen utbildning för att hjälpa en arbetskamrat. 
Dramatiska upplevelser behöver inte vara kopplade till det som händer under en 
utryckning, utan dramatiska upplevelser kan vara kopplade till hur man hanterar 
personal. Han avslutar och skriver att i dagens organisation finns denna 
dramatiska upplevelse, eftersom personalen blir behandlad på ett sätt där de inte 
känner harmoni, brist på bekräftelse med mera. 
 
 En av de tillfrågade menar att vid större olyckshändelser, där det finns stor 
massmedial medverkan, verkar det som det kan sättas in hur mycket resurser som 
helst när det gäller krisstöd. Det går att få hjälp i varje ögonblick. Det är nästan på 
gränsen till komisk produktivitet. Det verkar nästan som man ska vaggas in i en 
tro att man ska få mardrömmar. Han menar att det finns andra upplevelser som 
har hållit honom vaken om nätterna och som inte alls har uppmärksammats av den 
stora massan. Han skriver:  
 

 Den outgrundliga sorgen hos ett föräldrapar som mist ett barn i 
plötslig spädbarnsdöd, eller sin man/fru i cancer. Just sorgen har tagit 
styggt hos mig och till den finns det ingen larmplan. I dessa situationer 
är det gott att ingå i en mogen grupp, där man kan sätta ord på sina 
känslor. 
 
 
 

Diskussion 
  
 
Arbetsmiljö och organisation 
 
 
Betydelsen av att bli bekräftad 
 
 När Liedman (2001) berättar om att ordet är fritt, allt får sägas, men vem lyssnar 
så funderar flera av respondenterna på om deras åsikter hörsammas. Lenni menar 
att många gånger är det svårt att få sina åsikter hörsammade. Dessa tankar har 
också Berry, Weiron och Pierre. Jag tycker mig se att bekräftelse verkar vara en 
ingrediens som lyser med sin frånvaro. Lenni har vid flera tillfällen kommit med 
nya idéer och förslag, men tycker att det har varit väldigt svårt att få gehör för 
dessa förslag. Bekräftelse tycker Berry också är en viktig ingrediens. Han menar 
att det finns många personer i organisationen som arbetar för att den ska fungera 
bättre, men undrar om vissa av dem är lämpliga. Han anser det är svårt att plantera 
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idéer. Liedman (2001) skriver att varje kunskap behöver sina opponenter och 
ifrågasättare. Detta verkar vara ord som passar väl in i respondenternas åsikter. 
Weiron tycker att det saknas respekt från den organisation som han tillhör. Han 
anser att organisationen fungerar auktoritärt, men är på samma gång väldigt diffus 
och det är svårt att nå fram till en dialog av meningsfull karaktär. Pierre anser att 
organisationen håller på att falla samman och slås sönder. Detta bekymrar Pierre 
som känner stor oro inför detta. 
 
  När det gäller respondenterna som deltog i enkäten, så menar de att viktiga 
inslag när det gäller arbetsmiljön är gruppen, trygghet, bekräftelse, trivsel, empati 
och kommunikation. Dessa kan vara svåra att uppnå när det blir förändringar inom 
en organisation. Känslor verkar vara något som har stor betydelse och inte får 
underskattas. Dessa känslor påverkar förmodligen mer än vad man många gånger 
tror. Jag tror att förändringar påverkar oss som människor och där kan våra 
känslor spela oss ett spratt.  
 
 
 Vikten av att ha samarbetsmasken på sig 
  
 Sennett (2003) skriver att i dagens samhälle är det många personer inom en 
organisation som tar på sig en samarbetsmask, där arbetsledningen fungerar som 
åskådare. Han menar att det är många individer som klassas som dåliga 
lagspelare, eftersom de har åsikter som kan vara svåra att hantera för en 
organisation. När denna samarbetsmask inte sätts på, verkar det som det blir en 
form av kommunikationsproblem som uppfattas som gnäll. Jag tycker att 
individers olika åsikter borde vara till gagn istället för en belastning i en 
organisation. Vissa av de respondenter som ingår i Human Factor- studien menar 
som Sennett, att det verkar som att deras åsikter inte hörsammas, utan de anses 
som besvärliga och gnälliga, viket kan tolkas att de inte anses ha 
samarbetsmasken på sig. Jag menar att detta kan påverka arbetsmiljön i en negativ 
riktning  
 
 
Betydelsen av god kommunikation 
  
Conny som ingår i Human Factor- studien menar att omorganisation stör, men 
måste många gånger genomföras. Här tycker jag att det kan vara intressant att ta 
del av Liedmans (2001) tankar att vi människor tror att utvecklingen har nått sitt 
slutstadium, men den nya ordningen kommer alltid att göra sig hörd. Möjligen kan 
det vara så att när det blir förändringar inom en organisation, känner väldig många 
medlemmar inom organisationen en rädsla för nya avstamp. Jag anser att det är av 
yttersta vikt att man för en dialog där alla berörda parter känner delaktighet och 
blir bekräftade. Då finns det inte utrymme för diffusa och grumliga 
framträdanden, utan det krävs en tydlighet mellan inblandade parter så att inte 
missförstånd uppstår.  
 
  Moxnes (2001) berättar om psykogrupper och sociogrupper. Han menar att båda 
typer av grupper fungerar på ett sätt där det finns en strävan att medlemmarna vill 
lära känna varandra bättre. En effektiv kommunikation består av att något ska 
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förändras. Då måste exempelvis någon av inblandade parter berätta något om sig 
själv som den andre inte vet. Jag tycker utifrån de resultat som uppkommit så 
finns denna strävan även hos många av respondenterna. Jag tycker att det är av 
betydelse att denna typ av kommunikation förs för att man ska klara av 
förändringar. 
 
 
Betydelsen av att ha en auktoritetsledning 
  
 Sennett (2003) menar att avsaknad av auktoritet ger de som leder en organisation 
möjlighet att förändra, anpassa och omorganisera, utan att de behöver motivera 
sitt agerande. Detta innebär att en ledning lägger fram olika förslag, utan att de tar 
ansvar för vilka konsekvenser det blir för den organisation som de försöker styra. 
Detta kan vara en förklaring varför det uppstår en form av grumlighet inom en 
organisation. Möjligen kan denna grumlighet vara ett fenomen som många 
organisationer i vårt samhälle idag ”brottas” med. Det finns förmodligen en faktor 
till som inte är lätt att hantera. Denna faktor nämner Pierre. Han menar att 
ekonomiska nedskärningar är av avgörande betydelse när det gäller hur en 
organisation ska fungera. Detta problem berättar även Greger om och tycker att 
det kan vara svårt att få en organisation att fungera om det inte finns ekonomiskt 
utrymme.  
 
 
Ångest i en organisation 
 
 Flera av de tillfrågade anser att avsaknad av auktoritet skapar en organisation 
som uppfattas som diffus. Detta diffusa beteende upplever flera av respondenterna 
finns i deras organisation. De menar att det är svårt att genomföra en dialog av 
meningsfull karaktär. Detta menar Moxnes (2001) skapar ångest i en organisation. 
Han menar att det finns tre förhållanden med sociologisk karaktär som är 
ångestskapande inom arbetsplatser. Dessa tre är bristande kontroll över sin egen 
arbetssituation, oklarhet om sitt eget ansvarsområde och vilken roll man har på en 
arbetsplats. Han menar att på samma sätt som ångest är kärnan till alla neuroser, 
så är också ångest kärnan i alla dåligt fungerande organisationer. Jag tycker mig 
se utifrån de resultat som min undersökning visar, verkar det som det finns en stor 
portion av ångest som organisationen bör ta på itu med. 
 
 
 
Chefen/Ledaren 
 
Vikten av att ha kringvandrande ledarskap 
 
 Social facilitation ger ett starkt stöd för kreativiteten inom en arbetsgrupp. Om den 
”lyssnande” chefen får reda på vad gruppmedlemmarna tycker har man lyckats 
uppnå en social facilitation menar Hall (1990). Han anser att det är väldigt ofta som 
chefer förbiser denna sociala miljö. Här tycker jag att Percy har en drivkraft inom 
sig till att vilja uppnå denna miljö. Han menar att ledaren inte ska synas för mycket 
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i gruppen. Däremot om han märker att någonting inte står riktigt till i gruppen, då 
måste han försöka vara aktiv och rätta till detta problem. Det är hans skyldighet att 
göra detta som ledare. Detta ingår i ledarskapet menar Percy. Han tillägger att det 
är en förutsättning att man vågar vara en auktoritet, när man måste vara en 
auktoritet. Att ha detta ledarskap och att alltid ha det seende som Percy nämner är 
något som han gärna vill uppnå innan han går i pension. Dessa tankar stämmer väl 
överens med Hall (1990), där han beskriver att kringvandrande ledarskap är det 
främsta sättet att stimulera till innovation och kreativt tänkande.  
 
 Kringvandrande ledarskap verkar vara något som de flesta respondenterna tycker 
är viktigt. Bertram menar att det är viktigt att ha förtroende för sina närmaste 
arbetsledare, vilket förmodligen innebär att det måste finnas ett visst ”split vision” 
som Pierre utrycker att ledaren ska ha.  
 
 
Betydelsen av att vara ”en demokratisk auktoritet” 
 
 En del av respondenterna som besvarade enkäten, menar att öppenhet, kännedom 
och skapande av trygghet kännetecknar de arbetsledare som de har eller har haft. 
Jag tycker att detta borde vara självklara egenskaper när det gäller arbetsledaren 
sätt att utföra sitt ämbete. Dessa egenskaper vill man enligt enkätundersökningen 
ha hos den framtida arbetsledaren. Arbetsledaren ska dessutom vara lugn och 
kunnig i sin yrkesroll. Ledaren ska också vara, empatisk, ödmjuk, öppen, rättvis, 
ärlig, en god kamrat, kunna dela ut beröm, men också kunna ge kritik. En 
respondent menar att ledaren ska vara ”en demokratisk auktoritet”. Jag tror också 
att begreppet ”en demokratisk auktoritet” är en viktig ingrediens som en ledare 
måste ha. Detta tycker jag mig även se att respondenterna som intervjuades tycker.  
 
Greger menar att kroppsspråket är en form av sanning och tycker också att hans 
eget kroppsspråk talar om vad det är han menar. Detta ihop med att vara tydlig i sitt 
sätt att uttrycka sig är av betydelse för att vara en bra ledare. Ta snabba beslut är 
viktigt i ett ledarskap, men han anser att det finns vissa nackdelar. Det är att man i 
vissa situationer kan bli för auktoritär. Då skulle det vara bra att kunna ta ett steg 
tillbaka anser Greger, vilket jag tycker är en viktig åsikt att hörsamma när det gäller 
ledarskapets domäner. 
 
 Weiron berättar om en arbetsledare som förmodligen hade samma ingredienser 
som de ingredienser som Percy beskriver att han vill uppnå. Weiron anser att denna 
ledare tilldelade honom ett ansvar som gjorde att han kände sig bekräftad. Weiron 
kände att han betydde någonting. Denna ledare hade en förmåga att vara rädd om 
sin personal och försöka få dem att känna tillhörighet. Han stod upp för sin 
personal och försvarade dem. Detta är auktoritet på rätt sätt och detta skulle Weiron 
vilja se mer av. Jag tolkar att Weiron skulle vilja få möjlighet att återuppleva denna 
känsla inom sig.  
 
 
 
 
 



 73

Att ha fingertoppskänsla 
 
Fingertoppskänsla är en egenskap som ledaren ska ha för att läsa av sin 
arbetsgrupp menar man i enkätundersökningen. Denna fingertoppkänsla kräver 
förmodligen en auktoritet som tar ansvar över den makt han utövar. Detta menar 
Sennett (2003). 
 
  Det gäller att inte blunda för den sociala stimulansens stödjande effekter menar 
Hall (1990). Om detta blundande görs av chefer, skapar dessa chefer misstro och 
sårbarhet som dominerande inslag på de arbetsplatser där de verkar. Hall menar att 
om en ledare är spontan, vänlig och äkta så skapas det en trivsam stämning. Denna 
stämning främjar för sundare atmosfär menar Hall. Med dessa tankar, funderar jag 
över vad en respondent uttryckte i enkätundersökningen. Han tycker att det finns 
svårigheter att leva upp till alla förväntningar som ställs på en arbetsledare, 
eftersom det är många sysslor som ska göras. Han beskriver att i en organisation 
där alla har någon form av ansvar, så är det risk att man drunknar i administrativa 
uppgifter. Han menar att då spelar det ingen större roll vilka egenskaper en person 
har när denne tillsätts. Denne person mals obönhörligen ner i den kollektiva 
stressen och förblir frånvarande. Vad som är ändå värre menar den tillfrågade, är 
att vi människor aldrig lär oss, utan vi trampar bara på som om ingenting har hänt.  
 
 Med dessa ord när det gäller ledarskap, tror jag att det är många chefer/ledare 
som är offer för den verklighet som finns idag. Exempelvis ekonomiska 
nedskärningar innebär att chefer/ledare oavsett vilken nivå de befinner sig på blir 
inblandade i denna verklighet. Jag funderar över hur dessa chefer/ledare ska orka 
med den press som de många gånger lever under. Är inte organisation, chefer och 
ledare i harmoni, så smittar det av sig negativt på de människor som arbetar längre 
ner i organisationer.   
 
 
Gruppen 
 
 
Betydelsen av att ha pianofingrar 
  
 Lenni anser att arbetsgruppen måste vara homogen och trygg. En nyanställd bör få 
möjlighet att acklimatisera sig i lugn och ro till en arbetsgrupp. Pierre menar att när 
det kommer en ny medlem som ska ingå i en arbetsgrupp, då är det viktigt att 
denna medlem visar upp en ödmjukhet och inte visar upp ett beteende så att denne 
uppfattas som en besserwisser. Bertram anser att tillhörigheten till arbetsgruppen är 
otroligt viktig. Denna tillhörighet är grunden till hela arbetet. Maltén (1992) menar 
att man måste anstränga sig som gruppmedlem för att öka den gemensamma 
trivseln. Här ska ges utrymme att kunna kommunicera på ett rakt sätt. I gruppen 
ska det ges utrymme att få visa känslor. Dessa känslor får inte trängas undan menar 
Maltén. Dessa känslor gör sig många gånger påminda när ett nytt förslag föreslås. 
Känslor tror jag har stor betydelse när det gäller gruppens samvaro. När jag tar del 
av Lenni, Bertram och Maltén tycker jag mig ana att arbetsgruppen är av allra 
största betydelse. Arbetsgruppen ”rör man inte i första taget”. Greger menar att det 
inte är bra att spränga grupper med kort varsel. Detta på grund av att man inte blir 
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effektiv under en uttryckning.  Gruppen bör sättas ihop med pianofingrar och det 
ska finnas genuin kärlek inom gruppen menar Greger.  
 
 
Betydelsen att inte behöva ha masken på sig 
 
 Percy menar att arbetsmiljö står för gemenskap på den arbetsplats han tillhör och 
där han känner sig hemma. Det är där han inte behöver ha någon mask på sig, utan 
han kan vara den han är. Förmodligen menar han att det ska finnas utrymme för 
att få visa känslor som Maltén (1992) beskriver. Maltén menar att känslor inte får 
trängas undan när man diskuterar. 
 
  Sennet (2003) tycker att det alltför ofta i dagens svängdörrsliknande 
arbetsmarknad finns en mask påklistrad. Denna mask består av ett vinnande 
leende för att man ska verka socialt kompetent. Författaren anser att detta många 
gånger är ett spel för galleriet.  Weiron tycker att arbetsgruppen är den viktigaste 
funktionen och det ska finnas acceptans för alla medlemmar. I arbetsgruppen ska 
vi ha en strävan att vara förebilder för varandra tycker han. Han menar också att 
när det fungerar i en arbetsgrupp, är det medlemmarnas förtjänst och inte 
arbetsledningens. Arbetsledningen har förmodligen inte tänkt på att sätta ihop en 
arbetsgrupp så som man sätter ihop ett idrottslag menar Weiron.  
 
 Billy som ingår i Human Factor- studien menar att det är viktigt att arbetsgruppen 
är homogen och att den ger en samhörighet och ett utrymme för alla individer som 
ingår i arbetsgruppen. Dessa respondenter delar förmodligen Malténs (1992) 
tankar att det gäller ha god stämning och att skratta tillsammans inom en grupp. 
 
 
Vikten av att ha självinsikt 
 
 När det gäller arbetsgruppen menar de flesta respondenter som besvarade enkäten 
att de är tillfreds med de arbetsgrupper som de tillhör för tillfället. Öppenhet, 
trygghet, homogenitet och en god kommunikation finns det stora portioner av. När 
det gäller hur framtidsgruppen ska se ut är det dessa ingredienser som ska 
eftersträvas. Man tycker att gruppen ska vara väl inarbetad med låg omsättning av 
personal. Uppnås detta kan man prata i förtrolighet inom gruppen, vilket innebär 
att det även ges utrymme för att visa känslor. En respondent menar att det måste 
finnas värme i dialogen. Han anser också att det är viktigt att arbetsgruppen 
arbetar med självinsikt. Om en person saknar självinsikt, kan denne aldrig släppa 
in någon annan människa in på sig. Detta innebär att det blir svårt att visa sina 
grundkänslor menar respondenten.  
 
 Moxnes (2001) har samma tankar som denne respondent. Moxnes menar att 
komma i kontakt med tidigare omedvetna känslor och behov är en ny form av 
öppenhet inåt. Detta möjliggör en ny öppenhet och med det en kontakt utåt. Han 
menar att en person som inte har kontakt med sig själv, får svårt att få god kontakt 
med andra. Han menar att denna målsättning borde företag och arbetsplatser ha. 
Dessutom anser han är det viktigt att ledaren har denna självinsikt. Jag tror att 
utan denna självinsikt är det risk att det blir en form av isolering, där det finns risk 
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att ett antal kommunikationer inte leder till något ”nytt under solen”. Dessutom 
finns det risk för att det blir misstolkningar.   
 
 
”Kugghjulet” 
 
 Berry menar att arbetsgruppen är viktigare än arbetsledaren. Den bör sättas ihop 
med fingertoppskänsla, vilket inte görs. Han anser precis som Weiron att gruppen 
ska sättas ihop på samma sätt som man, exempelvis sätter ihop ett lag inom 
idrotten. Han menar att man inte kan sätta in en back som inte fungerar med de 
andra i laget. Pierre tycker också att man bör sätta ihop arbetsgrupper på samma 
sätt som Berry och Weiron. Han anser att arbetsgruppen är det viktigaste för 
räddningspersonal. Han liknar arbetsgruppen vid ett kugghjul där 
gruppmedlemmarna är kuggarna. Dessa kuggar ska dra åt samma håll. Han menar 
att det inte är arbetsledningen som avgör om arbetsgruppen ska fungera, utan det 
är gruppen i sig själv som är av största betydelse. Han tror att det dessutom krävs 
en ”smula” tur för att gruppen ska fungera. 
 
 Ambulansmannen Jonny som ingår i Human Factor- studien, tycker att han 
saknar grupptillhörighet. Han anser att det inte känns bra att inte ha någon 
arbetsgrupp att ty sig till. Här menar Benny som också ingår i Human Factor- 
studien, att snart måste han ha en form av krisstöd för han känner att han inte har 
någon riktig arbetsgrupp att luta sig emot. Han anser att trygghet i arbetsgruppen 
är av största betydelse. 
 
 
Betydelsen av att vara flexibel  
 
 När det gäller självinsikt som en respondent berättar om, funderar jag runt Maltén 
(1992). Han beskriver fyra olika grupper. Den slutna, den devitaliserade, den 
splittrade och den mogna eller flexibla gruppen. Jag undrar om respondenterna 
verkligen har självinsikt alla gånger. När det gäller den slutna gruppen verkar den 
finnas i en viss utsträckning. Där råder det en stark vi – känsla som gör att 
gruppmedlemmarna tillfredställer de flesta av sina behov inom gruppen. Detta ger 
trygghet, tillhörighet och identitet. Jag tycker mig också se den devitaliserade 
gruppen. Den vill isolera sig från andra grupper och man försvarar sin grupp med 
hög energi när man känner hot mot gruppen.  
 
 Trots detta, tror jag att den mogna eller flexibla gruppen är den grupp som råder i 
de flesta fall när det gäller den organisation som studien är gjord i. Detta är den 
gruppvariant som är av positiv karaktär. Här är den enskilde medlemmen trygg 
och stabil. Här finns en intimitet, ett samspel med mera. Jag kan förstå att man 
som medlem i en grupp värnar om denna trygghet. Jag tror att det är denna 
trygghet som eftersträvas. Maltén (1992) anser att detta är ett friskhetstecken när 
man ser hur samvaron fungerar i denna typ av grupp.   
 
 När det gäller den splittrade gruppen tycker jag mig ana att det är i denna typ av 
grupp som ambulanspersonalen befinner sig.  Jag skulle nästan våga påstå att 
grupptillhörigheten är obefintlig. Det känns som om ambulanspersonalen skulle 
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känna lycka att få ingå i en grupp, även om gruppen skulle vara splittrad. Jag 
menar att det verkar bättre att ingå i en grupp än ingen alls. Dessa individer verkar 
arbeta i sin egen ensamhet. Detta tycker jag mig ana utifrån vad respondenterna 
anser. Jag tror att vi som människor har ett behov att ingå i någon form av grupp. 
Ambulanspersonalen är förmodligen inget undantag. Denna personal är 
förmodligen i stort behov av att tillhöra en arbetsgrupp. När respondenterna 
berättar hur mycket arbetsgruppen betyder för dem, tycker jag att detta borde 
hörsammas. Att emellanåt försöka hjälpas åt i organisationen och olja Pierres 
kuggar, vårda den genuina kärlek som finns och vara rädd om pianofingrarna.  
 
 
 
Dramatiska upplevelser 
 
 
Att känna frustration 
 
 KASAM är ett begrepp som Antonovsky (1991) använder. Detta begrepp som 
innebär en känsla av sammanhang består av tre komponenter. Individer som har 
hög KASAM, har höga värden av följande komponenter, begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Det verkar som räddningspersonal har något 
som är gemensamt med Antonovskys tankar. De verkar ha ett högt värde när det 
gäller att hantera KASAM när det handlar om det som upplevs under utryckning. 
Däremot verkar det som de har mindre KASAM när det gäller den rådande 
arbetsmiljön som inte gäller under utryckning. Lenni anser att när det inte 
fungerar organisationsmässigt, så uppfattar han det mer som en dramatisk 
upplevelse än de dramatiska upplevelser han är med om under utryckning. Detta 
menar även Henry som ingick i Human Factor- studien.  
 
 Dessa tankar går också att ta del av i enkätundersökningen. En respondent tycker 
att dramatiska upplevelser inte är som värst under en utryckning, utan dessa 
upplevelser går att finna i administrativa sammanhang. Han anser att han inte litar 
på sin arbetsledning, vilket utmynnar i en form av dramatisk upplevelse. Här 
verkar det som Antonosky (1991) och hans KASAM har en betydande roll. Jag 
undrar om det är dessa känslor som han syftar på när det gäller KASAM. 
Antonovsky menar att människor som har en stark KASAM inte drar sig för att 
kritisera, exempelvis den arbetsmiljö som de befinner sig i. Jag kan ana en stark 
KASAM hos de flesta respondenterna, eftersom de berättar hur de känner inför 
den arbetsmiljö som de befinner sig i.  
 
 Det verkar som existentiella frågor runt den egna arbetssituationen påverkar 
KASAM negativt.  Jag tror, att om känslan av hopplöshet och apati uppstår, finns 
det bara förlorare och inga vinnare oavsett om man befinner sig i organisationens 
ledning, eller om man befinner sig ”längre ner” i systemet. Jag tror att denna 
känsla innebär att det blir spänningar som skapar en form av stress som är 
sjukdomsalstrande. 
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Betydelsen av att ha en social struktur 
 
 För att undvika apati tror jag att man måste använda sig av en social struktur som 
Moxnes (2001) skriver om. Han menar att det måste finnas en social struktur i en 
organisation där rutiner, roller med mera är ingredienser av betydelse för att den 
ska fungera. Han framhåller en viss balans, där struktur och frihet samspelar. Han 
menar att när strukturen minskar under en viss nivå, då stiger ångesten. När 
strukturen blir lite lösare så ökar trivseln. Jag tror att om det finns en fungerande 
relation mellan struktur och trivsel, där man ser till de mellanmänskliga behoven i 
en organisation, då kommer man att kunna avväpna den frustration, hopplöshet 
och apati som många av respondenterna känner. 
 
 
Betydelsen av känslor 
 
 Cullberg (2001) beskriver och berättar om krigschocken. Han menar att personer 
som varit utsatta i krigssituationer kan få häftiga ångestattacker med 
sömnrubbningar som följd. Det finns flera symptom som dessa personer uppvisar. 
Jag funderar om det kan vara så att när människor blir utsatta och hotade i sin 
egen existens, utmynnar detta i olika symptom. När det gäller räddningspersonal, 
verkar det som dramatiska upplevelser hanteras med en hög KASAM. De är inte 
själva utsatta för sjukdom eller dödshot. Det verkar som att personalen tänker att 
detta är utanför min värld och jag lämnar denna upplevelse när insatsen eller 
uppdraget är över. Däremot rådande arbetsmiljö är något som personalen bär med 
sig jämnt.  
 
 Bertram menar att han har hållit arbete och fritid åtskilda. Upplevelser inom 
arbetet är något som han lämnar bakom sig efter det att han har deltagit i en insats. 
Percy menar att arbeta med personer som har sorg fodrar en stor arbetsinsats som 
är påfrestande. Att konfronteras med människor som förlorat en nära anhörig är 
också väldigt påfrestande. Dessa känslor kan vara svåra att hantera menar han. 
Här instämmer Berry med sina tankar och tycker att när man blir känslomässigt 
berörd, är det svårare att hantera dessa upplevelser än när han träffar på en person 
som är död. Berrys berättelse angående barn som blir åskådare när pappan slår sin 
fru stämmer väl överens med Dyregrov (2002). Dyregrov menar att barn betraktas 
som oskyldiga varelser och är oförmögna att ta hand om sig själva. Detta innebär 
att vi blir känslomässigt engagerade när vi konfronteras med barn som är utsatta.  
 
 Weiron tycker att han kan hanterar sina upplevelser på grund av att han vet hur 
han ska agera. Detta sitter i ryggmärgen på något sätt. Benny som ingår i Human 
Factor- studien menar att det som händer på arbetet klarar han av att hantera. 
Däremot saker som händer inom sin familj är i högsta grad svåra att hantera. Här 
tycker jag mig åter igen se att när det är upplevelser under utryckning, då klarar 
personalen att hantera detta på ett bra sätt. Konfronteras man med anhöriga och 
deras känslor vid dessa tillfällen blir det en större belastning för dem. 
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Familjens betydelse 
 
 Räddningspersonal bär ofta med sig minnesbilder efter att de har varit med om en 
dramatisk upplevelse menar Dyregrov (2002). Det är ofta som personalen vid 
dessa tillfällen vill ha närhet till sin familj. När det gäller Dyregrovs tankar går det 
att konstatera att de stämmer väl överens med vad respondenterna tycker. I stort 
verkar det vara så att respondenterna har sin egna ”speciella grupp” i sin familj. 
Är familjen homogen och stabil, verkar det som räddningspersonal klarar relativt 
stora påfrestningar. Greger menar att om han inte lämnar sitt hem och är nöjd och 
kär, så kommer han inte att fungera på sitt arbete. Dessa ord tycker jag verkar 
stämma väl överens med Weiron, Bertram och Pierres tankar. De berättar att de 
ofta pratar med sin familj om de upplevelser som de har varit med om. 
 
 
Vikten av att känna trygghet 
  
 Dyregrov (2002) menar att familjen är en trygghet för räddningspersonal. Det 
verkar som dessa tankar stämmer med Weiron, Bertram och Pierre, eftersom de 
berättar om sin familj och den trygghet som där finns. Moxnes (2001) menar att 
de flesta människor önskar en permanent struktur. Han menar att vi söker en 
helhet och fast punkt där vi motstår upplösningskrafter.  Splittring och oklarhet 
upplevs som otrygghet. Denna otrygghet, verkar det som många av 
respondenterna känner och de har en längtan till trygghet och fasthet i normer, 
vilket verkar stämma överens med det Moxnes beskriver när det gäller 
psykologen George Kellys funderingar. Kelly menar att när det sker förändringar, 
där det kognitiva systemet inte klarar av att följa med, är detta en 
sjukdomsskapande upplevelse för många. Då uppstår hål i individens kognitiva 
system, där doser med ångest slinker in. Moxnes (2001) menar att förändringen i 
sig själv och ångesten för vad som ska hända är neurosskapande faktorer. Pierre 
har tankar i denna riktning och han menar att samhället idag är väldigt forcerat. 
Alla arbetar och ingen har råd att vara hemma hos sina barn, så som det var förr i 
tiden. Han tror att detta utmynnar i otrivsel och sjukskrivningar som följd. 
 
 
”Litande vänner” 
 
 Dyregrov (2002) menar att det är viktigt att ha ett bra stöd från kamrater och 
ledning när det gäller att hantera dramatiska upplevelser. Bertram berättar att det 
bästa samtalet är att prata med en vän som man kan lita på. Det behöver inte leda 
till att man går djupare in i problemet. Human Factor- studiens Conny berättar att 
han inte släpper in vem som helst i sitt liv. Han kan vara oerhört öppen, men det tar 
tid. Han berättar att han inte låter någon få komma honom in på livet efter tio 
minuter. Han säger att han måste känna och lita på den person som han pratar med. 
En av respondenterna i enkätundersökningen berättar att tillsammans med en God 
Vän kan han föra samtal som kan liknas vid en form av stöd. Dessa tankar tycker 
jag lyser igenom när det gäller de flesta respondenternas åsikter.  
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”Litande arbetsgrupper” 
 
 Dessa ”litande” vänner går också att bygga ut med ”litande” arbetsgrupper. När 
det gäller arbetsgruppen menar flertalet av respondenterna att man har förtroende 
för sin arbetsgrupp. Där löser man de flesta problem. Detta gäller även när det 
handlar om att hantera dramatiska upplevelser inom arbetsgruppen. En respondent i 
enkätundersökningen tycker att de upplevelser han har varit med om bearbetar han 
på ett bra sätt inom sin arbetsgrupp. Berry och Greger med flera tycker att en väl 
fungerande arbetsgrupp är det mest optimala sättet att hantera dramatiska 
upplevelser. Bertram tycker att om arbetsgruppen är väl fungerande, kommer 
förmodligen inget annat stöd att behövas.  
 
 Gruppen är uppenbarligen av yttersta vikt när det gäller att hantera dramatiska 
upplevelser. Jag kommer då tillbaka till hur ambulanspersonalen förmodligen 
känner sig utan den grupptillhörighet som de borde ha för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Denna personal flackar omkring i ingenmansland med en 
form av mask på sig. Ambulanspersonalen borde kunna få utrymme att ta av sig 
denna mask och hanteras på ett mycket varsamt sätt så att de klarar av att utföra sitt 
arbete så bra som möjligt. De måste känna att de har en tillhörighet, där de har 
någon God Vän att lita på. Denna personal måste få känna kärlek till en 
arbetsgrupp, annars kanske Gregers ägg spricker inom en snar framtid. Detta 
gagnar förmodligen inte någon i organisationen. Detta är påfrestande och är 
dessutom väldigt oekonomiskt. Jag undrar vad Dyregrov (2002) anser om denna 
gruppdynamik när det gäller att hantera dramatiska upplevelser. 
 
 
Betydelsen av att gå vidare 
  
 När den terapeutiska hållningen saknas menar Cullberg (2001) att det är påfallande 
hur lätt den egna insatsen i krissituationer kan missbedömas och kontakten blir 
slentrianmässig och mest präglad av terapeutens omedvetna flyktförsök undan 
konfrontation och uppföljning. Denna tanke tycker jag är intressant när det gäller 
krisstöd. Jag tror att man alltid måste vara nyfiken för att utvecklingen ska 
framskrida och delar Liedmans (2001) tanke. Liedman menar att inget samhälle 
består i evighet.  
 
 Det verkar som vissa av respondenterna har samma inställning som Liedman när 
det gäller utveckling och berättar vilka funderingar som finns i att utveckla 
krisstöd. Det finns ett antal olika förslag att fundera över. Respondenterna menar i 
de flesta fall att det ska finnas en krisstödsgrupp att tillgå. Flera av respondenterna 
tycker att den krisstödsgrupp som finns idag är väl fungerande. Jag tycker att det är 
intressant att de flesta vill ha en krisstödsgrupp, trots att många aldrig har känt 
behov av att själva använda den. Man har i de flesta fall klarat detta krisstöd inom 
sin egen arbetsgrupp. Några av respondenterna berättar och skriver, att vid större 
olyckshändelser, så blir det ofta stor massmedial uppståndelse. Denna uppståndelse 
anser respondenterna som väldigt störande. Vissa tycker att det blir störning när 
krisstödsgruppen vill vara med och delta. Detta menar bland annat Bertram och 
Benny som ingår I Human Factor- studien. De upplever att det blir jobbigt och det 
hade varit bättre om man fick vara ifred. En respondent som svarat på enkäten 
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tycker att det grävs för mycket efter en större olyckshändelse. Han menar att det 
förlänger bara processen. Det är i stället bättre att gå vidare. 
 
 
Betydelsen av att profilera sig 
 
 Percy och Weiron tycker att krisstödsgruppen ska profilera sig mer och tydligare. 
Den ska visa att den finns. Här tycker jag att Richard Wreight som är chef för 
produktutvecklingen hos Mead Corporation har intressanta tankar som stämmer väl 
överens med Percy och Weiron. Det går att ta del av Wreights tankar i Hall (1990). 
Wreight menar att främsta sättet att stimulera till innovation och kreativitet är att 
man ständigt frotterar sig med organisationen och stimulerar till otaliga informella 
sammanträden i korridorerna. Det är viktigt att upprätthålla goda 
kommunikationer, vilket bidrar till att skapa en kultur som främjar ändamålet. 
  
 De tillfrågade anser att krisstödsgruppen ska arbeta aktivt med att förebygga. Med 
detta menar de att man ska arbeta aktivt med att försöka hitta personer som inte 
mår bra i det vardagliga livet inom organisationen.  Man ska ha en form av jour där 
det alltid finns någon att tillgå, oavsett tid på dygnet eller om det är en storhelg. Det 
ska alltid gå att ringa in någon person. Percy tycker att det ska finnas en 
uppföljning för personal som har haft en dramatisk upplevelse. Möjligen skulle en 
stödperson vara med vid genomgångar, exempelvis vid stabsmöten. Här skulle 
skapas forum att känna av läget. Percy och Weiron menar att professionell hjälp 
måste finnas att tillgå, exempelvis psykologhjälp.   
 
 
Betydelsen av att det råder sekretess 
 
 Lenni tycker att det vore bra om det fanns ett fåtal specialutbildade personer att 
tillgå i Sverige när det gäller krishantering. Möjligen ska krisstödet komma från en 
annan kommun. Detta stöd kanske skulle bli mer objektivt menar han. Han anser 
också att risk finns att inblandade personer känner varandra om de kommer från 
samma kommun. Det är inte självklart att relationen mellan dessa personer är den 
bästa. Detta kan innebära svårigheter när det gäller att samtala. Jag undrar och anar 
om Lenni liksom Pierre inte litar på att full sekretess råder. Jag tycker att om 
sekretess ska hållas, så gäller det att inte karaktären krackelerar som Sennett (2003) 
är orolig för att den emellanåt görs. Jag tycker det kan vara intressant att reflektera 
över hur sekretessen hålls när vissa av respondenterna pratar med sina fruar och 
familjer. 
 
 
”Modefluga” 
 
 Krisstödsgruppen borde vara insatt när det blir en omorganisation menar Pierre, 
Weiron och Human Factor- studiens Benny. Jag håller med respondenterna och jag 
anser att stödgruppen skulle kunna göra stor nytta. Problemet är att i detta forum 
finns det inget massmedialt intresse, vilket kanske innebär att det inte är lika 
intressant att uppvisa att det finns ett krisstöd inom organisationen. Det är också 
intressant att ta del av Berrys tankar. Han menar att krisstödsgruppen är en 
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modefluga och att den förmodligen är överflödig. Jag tycker att det kan finnas en 
viss sanning i detta påstående och kan åter igen se kopplingar till Sennets (2003) 
tankar när det gäller utvecklig av teamwork och det konstgjorda ”spel” som där 
pågår. Greger har funderingar när det gäller krisstödsgruppen. Han tror att denna 
grupp många gånger bedrivs och existerar för att visas upp så att omvärlden ser att 
organisationen har en krisstödsgrupp.  
 
 
”Over doing” 
 
 Jag undrar om inte Weiron har tankar som också pekar åt detta håll. Han menar att 
det vid vissa tillfällen, blir det en form av over doing när det gäller krishantering. 
Dessa tillfällen uppenbarar sig oftast vid massmedial medverkan. Lenni tycker att 
vid stora olyckshändelser är det väldigt mycket prat, men samtidigt tycker han att 
det skulle vara bra att efter en insats samla insatta grupper och samtala tillsammans 
i större forum. Han menar att i de flesta fall återgår varje grupp till sin brandstation 
och samtalar där.  
 
 När det gäller Weirons over doing så får han medhåll av vissa respondenter i 
enkätundersökningen. En respondent menar att ibland kan krisstödet bli en form av 
komisk överproduktivitet. Han skriver att det känns nästan som man ska intalas till 
att må dåligt. En respondent menar att det blir för mycket pådrag emellanåt. Med 
detta menar respondenterna att det är viktigt att bedöma när krisstödsgruppen ska 
sättas in. Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle kan vara svårt menar även Cullberg 
(2001). Han menar att det inte alltid är enkelt som terapeut att ge stöd och fungera 
som ett fungerande hopp, oavsett hur positivt inställd man än är som terapeut. 
 
 
Betydelsen av att förebygga 
 
 En del respondenter i enkäten tycker att det är bra att krisstödsgruppens 
medlemmar har en bakgrund från yrket. Man tycker det skulle vara bra om flera är 
utbildade i krisstöd i varje arbetsgrupp. Helst skulle alla vara utbildade menar en 
respondent. Det är viktigt att man har ett eget ansvar och talar om hur man mår. 
Hjälpen ska inte tvingas på. Uppföljning är av vikt menar även dessa respondenter. 
Det gäller att inte ”slå sig till ro” och tycka att nu är vi färdiga för den här gången. 
Stödgruppen borde arbeta med förebyggande åtgärder, exempelvis vid dödsfall 
inom en anställds familj. En person som arbetade med förebyggande åtgärder var 
John Snow. Antonovsky (1991) skriver att John Snow vid ett tillfälle lyckades 
stänga Lambeth Company´s brunn vid Broad Street för att hejda att koleraepidemin 
skulle sprida sig i London år 1853. Det krävs energi för att genomföra en sådan 
handling. Jag anser att det även krävs energi för att förebygga inom krisstöd. Att 
vara intresserad av att utveckla anser jag är en viktig ingrediens i detta fall. 
 
 En respondent tycker att arbetsledningen borde stödja sin krisstödsgrupp på ett 
bättre sätt. Han tycker inte att detta sker i dagsläget. Några personer som ofta 
glöms bort när det gäller krisstöd är de personer som inte har medverkat i en insats. 
De kanske har varit lediga. Dessa personer känner sig många gånger bortglömda 
när deras arbetsgrupp har varit med och arbetat vid en stor insats. Jag tycker att 
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dessa personer inte får glömmas bort. Jag tror att det är viktigt att dessa personer 
får känslan av att de deltar i sin arbetsgrupp även om de inte var med under själva 
insatsen. Jag tror att vissa frågetecken kan rätas ut för dem genom att de deltar och 
ges möjlighet att diskutera med de gruppmedlemmar som varit med i insatsen. Jag 
menar att om de har vissa funderingar runt insatsen, så kanske dessa kan bli 
förklarade för dem.  
 
 
 
Egna tankar och funderingar 
 
Den flexibla arbetsplatsen 
  
 I denna studie tog jag del av ett antal litteraturer. Dessutom genomförde jag 
fyrtiotre enkäter och sju intervjuer. Till detta material tog jag även med fem 
intervjuer från en tidigare studie som jag har gjort. Jag tycker mig se att det finns 
vissa ingredienser som ”sticker ut” mer än vad andra gör. Det har kommit upp 
mängder av information att ta del av genom de respondenter som jag har fick 
förmånen att träffa. Detta har gjorts genom personliga intervjuer och genom de 
enkäter som jag har fick ta del av. I vissa av dessa enkäter känns det som jag fick 
en ”personlig” närhet till vissa respondenter. De har delat med sig av sina tankar på 
ett väldigt personligt och gripande sätt. 
 
 Jag ställde mig frågan i min inledning om dramatiska upplevelser, exempelvis kan 
vara att inte bli bekräftad, eller att man känner att man inte betyder något för sin 
arbetsplats. Denna fråga ställde jag, dels utifrån hur den enskilde arbetstagaren 
kanske uppfattar sin situation och dels hur arbetsledningen kanske uppfattar sin 
situation. Jag tror att alla personer som ingår i en organisation gör sitt bästa för att 
det ska bli så bra som möjligt för organisationen. Men samtidigt undrar jag på 
vilket sätt man är medveten om vad som görs i en organisation? Jag undrar om allt 
är riktigt genomtänkt emellanåt? Kanske är det så att vissa beslut ibland är 
förhastade, utan att man är riktigt eftertänksam? Kanske är det som Sennett (2003) 
menar att vi är offer för det uttryck som kallas den flexibla arbetsplatsen vilket 
påverkar gruppens, chefens och organisationens beteende? Kanske man ibland ska 
sätta sig ner och fundera mer än en gång vad som ska göras när en förändring ska 
genomföras. Kanske skulle man sansa sig och föra en kommunikation med berörda 
parter? Jag tror att man skulle nå långt i dessa samtal om man inte hade masken på 
sig. Denna mask tror jag sitter på alldeles för ofta och vi borde lite till mans tänka 
på att försöka släppa denna mask lite oftare. Öppenhet är ett ord som har figurerat 
vid flera tillfällen i denna uppsats. Öppenhet skapar förmodligen tillit. Detta tycker 
jag man ska försöka att eftersträva. Denna tillit måste alla hjälpa till att forma, 
vilket innebär att man kanske kan få ”skutan på rätt kurs”.  
 
 
Motsägelsefullt 
 
 Det finns flera ingredienser som föreslås och som skulle kunna förbättra 
krishanteringsstödet. Vissa av de förslag som beskrivs i uppsatsen är förmodligen 
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redan igång inom verksamheten. Kanske finns det nya idéer som belysts i studien 
och som man kommer att kunna använda på ett meningsfullt sätt i verksamheten.  
Krisstödet verkar vara en viktig ingrediens i den organisation som studien har 
genomförts i. De flesta av respondenterna tycker att denna verksamhet ska 
entusiasmeras så att det ges möjlighet att verksamheten fortsätter och dessutom 
utvecklas. Det verkar en aning motsägelsefullt att många av respondenterna tycker 
att krisstödet är viktig, eftersom flertalet berättar att krisstöd är ingenting som de 
själva har behövt använda. Kanske är det av omtänksamhet för andra inom 
organisationen som hamnar i en kris? Kanske är det för att man inte vill ta ställning 
i frågan, man vill vara neutral? Kanske vill man ha en extra utväg i fall att det 
skulle hända något som innebär att man själv hamnar i en kris, en sorts gardering?  
 
 Jag tycker att krisstödsgruppen ska fortsätta med sin verksamhet och fungera 
som ”det fungerande hopp” som Cullberg (2001) tycker är den mest 
betydelsefulla ingrediensen i kristerapin. Detta är enligt Cullberg ingen enkel fas 
i terapin, vilket jag tror är en alldeles riktig synpunkt. Jag tror att det är av vikt att 
krisstödsgruppen och de som verkar inom gruppen får fullt stöd i sin utövning, 
eftersom det ställs stora krav på dem.  
 
 Efter att jag har fått ta del av respondenternas tankar, har jag funderingar när det 
gäller behovet av krisstöd. Kan behovet möjligen vara förknippat med att man 
har privata problem? Jag undrar om det kan vara så att privata problem gör att 
personal inte mår bra på sin arbetsplats, eller kan det möjligen vara tvärtom? 
Ytterligare en möjlighet, är att det kan vara en kombination av båda. Det som går 
att utläsa utifrån studien är att de problem som finns på arbetsplatsen skapar stora 
störningar för personalen. Samtidigt funderar jag på att om man får problem i sitt 
privatliv som är av allvarligare art, så blir problemen som man har på sin 
arbetsplats av ringa betydelse. Dessa problem måste sättas in i sitt sammanhang. 
Men det borde vara av betydelse att skapa bästa möjliga harmoni på arbetsplatser 
för att hjälpa personal att klara av att hantera och stå rustad för de problem som 
kan uppkomma i privatlivet. Detta tycker jag man borde ta större hänsyn till och 
ansvar för på våra arbetsplatser. Det skulle förmodligen betala sig dels 
emotionellt och dels med en förbättrad ekonomi i vårt land.  
 
 Problemet verkar vara att man inte har tålamod att vänta på denna återbetalning, 
utan man vill se vinster omgående. Denna kortsiktighet borde man börja fundera på 
i större utsträckning, innan vårt land hamnar i en sjuskrivningsnivå som vi till slut 
inte klarar av att hantera. Kanske är vi redan framme vid denna tidpunkt, men jag 
tror att det aldrig är för sent att åtgärda ett problem så att en negativ trend vänder 
uppåt igen. Jag anser att en sådan inställning alltid måste finnas för att uppnå nya 
mål. Jag tycker liksom Liedman (2001), att vi inte ska nöja oss med den situation 
som råder, utan jag tycker att vi ska verka för att situationen ska kunna förändras. 
Speciellt om den inte är tillfredsställande.  
 
 
Pierres oljade kuggar 
  
 Det finns två ingredienser som ”sticker ut” mer för att optimalt krisstöd ska få 
utrymme.  Pierres oljade kuggar är förmodligen det absolut viktigaste. Att ingå i en 
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arbetsgrupp där man känner att man får vara med och känna trygghet, känna 
harmoni, inte behöva ha någon mask och inte behöva utsättas för besserwissrar är 
av största betydelse. För att denna trygghet ska infinna sig, tror jag att det måste 
finnas pianofingrar som smörjer dessa kuggar både länge och väl. Man ska vara 
väldigt rädd om dessa kuggar och handskas med dem på ett varsamt sätt. 
OljePierre menar att en kille som mår bra, han är glad och kan ”trixa” med bollen. 
Han har inga problem att få ut stödbenen på maskinstegen som är ett 
livräddningsredskap. Att få ut stödbenen på maskinstegen (eftersom stegen är 
placerad på en bil måste det finnas stödben som fälls ut så att den inte välter 
”omkull”) måste räddningspersonal klara av att utföra. Om inte detta görs kommer 
kanske tredje man att råka illa ut. Lika illa är det om det drabbar räddningspersonal 
som utför arbetet. Jag tycker att det inte får hända att personal drabbas av en 
olyckshändelse under utryckning på grund av att han eller hon inte mår bra. Detta 
innebär förmodligen att massor av energi går förlorad, vilket i sin tur leder till att 
fler mår dåligt. Jag önskar och tror att man fortsättningsvis får ut stödbenen på 
maskinstegen. Detta leder till att bärighet uppnås. Uppnås denna bärighet kommer 
förmodligen organisationen i sin helhet att må bra. Jag tror att nöjd 
räddningspersonal smittar, vilket innebär att man får en organisation där ångesten 
får råda på ett positivt sätt. Positiv ångest är en ingrediens som skapar kreativitet 
enligt Moxnes (2001). Jag hoppas och tror att kreativitet är en ingrediens som alla 
organisationer i dag eftersöker?  
 
 
Gregers genuina kärlek 
  
Organisationen skulle må ännu bättre om man kunde få ambulanspersonalen att 
känna att de ingår i en arbetsgrupp. Jag tycker att dessa människor måste få känna 
tillhörighet till en arbetsgrupp. Där får de möjlighet att kunna dela med sig och 
samtala med sina gruppmedlemmar. Där kommer de att känna en grundtrygghet. 
Dessa människor lever idag i något som kan liknas vid filmen En katt på hett 
plåttak. De måste få komma ner från detta tak och komma in i den värme som 
verkar finnas i dagens arbetsgrupper och känna på KärleksGregers recept, den 
genuina kärleken.  Det är viktigt att de får möjlighet att ingå i en arbetsgrupp på det 
sätt som jag själv fick förmånen att göra när jag körde ambulans. Jag kanske inte 
alltid tänkte på hur väl det fungerade på den tiden.  
 
 
Betydelsen av att ta ut rätt lag  
 
 Att ingå i en genuin arbetsgrupp tycker jag bör eftersträvas. Att använda 
fingertoppskänsla när man sätter ihop arbetsgrupper tycker jag borde vara en 
självklarhet. Man bör fundera på hur en arbetsgrupp kommer att fungera rent 
socialt och inte bara titta på vilka behörigheter gruppmedlemmarna har. Det finns 
ett ansikte bakom varje funktion och det är viktigt att dessa ansikten passar ihop. 
Detta tror jag att många organisationer inte funderar speciellt mycket på. Finns det 
bara dokumenterat att man som anställd har vissa behörigheter, så glöms det ofta 
bort vem han eller hon är. Jag tror att det är många som känner på detta sätt i sitt 
arbetsliv. Detta innebär förmodligen att många i arbetslivet upplever att de ”bara” 
är en ”bricka i spelet” och saknar bekräftelse från sin arbetsledning. Därför tycker 
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jag man ska följa Berrys förslag. Han menar att man måste tänka på att man inte 
kan sätta in en back som inte fungerar tillsammans med de övriga som spelar i 
laget. BackBerry tycker det är viktigt att arbetsgrupper sätts ihop på samma sätt 
som det görs när det tas ut exempelvis ett fotbollslag. Hall (1990) menar som 
BackBerry, att det måste finnas chefer som fungerar som ledare. Dessa ska vara 
eftertänksamma och ha känsla så att människor får möjlighet att samverka på ett 
sätt så att arbetsgruppen fungerar, exempelvis som ett fotbollslag. 
 
 
 Betydelsen av att ha En God Vän 
 
 Dessa arbetsgrupper som KärleksGreger kallar för genuina kärleksgrupper kanske 
kan liknas vid en andra familj. I denna familj finns det även vissa medlemmar som 
man har mer samhörighet till. Jag tror att det förmodligen måste vara på detta sätt. 
En God Vän växer inte på träd menar en respondent i enkätundersökningen. Därför 
måste man vara extra observant när smörjning sker, så inte dessa Goda Vänner 
splittras. Denna vänskap byggs inte på en dag. Dyregrov (2002) menar att personal 
som deltagit i en insats och varit med om en dramatisk upplevelse ofta vill vara i 
närheten av sin familj. Förmodligen är det också viktigt att ha närhet till en GOD 
VÄN. 
 
 Jag ställde mig frågan i min inledning och min förförståelse om det kunde vara så 
att det inte behöver vara en allvarlig skada på någon person för att det ska uppfattas 
som en dramatisk upplevelse. Jag funderade om det kunde finnas andra 
ingredienser som karaktäriseras som dramatiska upplevelser. Jag tycker mig ha fått 
vissa indikationer om vad som är dramatiska upplevelser. Exempelvis behöver det 
”bara” vara en konflikt i familjen, på arbetet eller i något annat sammanhang i en 
människas liv. Dramatisk upplevelse kan vara att man inte blir bekräftad i sitt 
arbete, att man känner att man saknar betydelse i den organisation som man 
befinner sig i eller att man inte får möjlighet att göra sin stämma hörd.  Det 
behöver inte vara ett dödsfall som upprör.  
 
 
Utbildning i pedagogik och psykologi 
 
 Jag tycker att räddningspersonal ska få utbildning i ämnena pedagogik och 
psykologi. Jag tycker att dessa ämnen och utbildning ska återkomma och 
uppdateras under ”resans gång” hos räddningspersonal. Då skulle förmodligen 
Weirons uppfattning om krishantering, vilket han kallar over doing inte riskera att 
bli en modefluga när det gäller hanteringen av räddningspersonals upplevelser i sin 
yrkesutövning. Eftersom jag i inledningen funderade över det stora 
sjukskrivningsantalet i vårt land, så är förmodligen krishantering mer användbart 
när det gäller det ”vanliga” livet, än till att hantera upplevelser som 
räddningspersonal är med om. Med de problem som uppmärksammas i vårt 
samhälle idag, där hjulen snurrar alldeles för fort, där vi inte är i närheten av det 
tempo som våra förfäder grottmänniskorna hade enligt Auel (1981), så finns det ett 
stort behov av krisstöd. Vi människor är förmodligen inte programmerade för detta 
höga tempo.  
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Ser vi tillbaka på den mänskliga existensen så har utvecklingen gått framåt i en fart 
som vi har klarat av att hantera, men under de sista hundra åren har utvecklingen 
exploderat. För hundra år sedan förflyttade vi oss som fortast med häst och vagn, 
idag färdas vi i snabba fordon som jag förmodar inte fanns i vår sinnesvärld för 
hundra år sedan. Dessa hundra år kan sättas i ett perspektiv till de 2,5 miljoner år 
som människan har existerat enligt Cordain (2002). Jag vill likna hela vårt sätt att 
leva med denna snabbhet som dessa fordon representerar. Dessutom verkar det som 
om vi inte har tillräckligt stora avstånd till det att vi ”kraschar”.  
 
 Jag tycker att vi emellanåt borde ta ut dessa avstånd så att vi klarar denna höga 
fart. Kanske dessa avstånd består av att vi tar oss tid till en sorts av timeout och 
med det reflekterar över vad vi håller på med i våra liv, att vi inser att det finns 
saker som är viktigare än exempelvis utseende, flärd och materiell framgång. Som 
Moxnes (2001) menar så fanns förmodligen denna timeout och tid till reflektion 
under feodalsamhällets epok, där honnörsord var fasthet i normer, tro och 
värderingar. Om denna tid fanns till reflektion under feodalsamhällets epok, tror 
jag att denna tid till reflektion var ännu mer tillgänglig under grottmänniskornas 
epok. De hade förmodligen bara tre saker att hålla ordning på för att överleva, mat, 
värme och fortplantning. De hade förmodligen som Auel (1981) menar en stund till 
eftertanke. De hade tid att vila mellan jakterna och med det föra kommunikation i 
sin grupp. Vila och kommunikation var förmodligen något som var naturligt i deras 
sätt att leva.  
 
 För att vi ska kunna ändra vårt beteende, tror jag att vi måste vi närma oss 
varandra i kommunikationen. För att detta ska kunna uppnås, verkar det som om vi 
människor i västerlandet skulle behöva utbildas när det gäller denna ingrediens. 
Det skulle förmodligen vara till fördel att inte bara räddningspersonal fick 
utbildning i pedagogik och psykologi, utan kanske behöver människor i allmänhet 
en viss utbildning i dessa ämnen. Möjligen skulle det vara av värde om vi kunde 
finna en grottmänniska som fortfarande existerade. Då kunde vi få en 
verklighetsbaserad utbildning i dessa ämnen. Förmodligen var deras pedagogik väl 
utvecklad. Berättelser fördes vidare från generation till generation, vilket gjorde att 
man övade i att verbalt utrycka sig. För att dessa berättelser ska kunna återberättas 
var man tvungen att lyssna med genuint intresse. Att ta sig tid och lyssna verkar 
vara något som vi i västerländerna emellanåt har svårt att hinna med. Att sitta ner 
och prata med varandra verkar vi inte ha tid med.  Jag tror att vi håller på att 
glömma bort hur vi ska prata med våra barn, liknande det sätt som Auel menar att 
grottmänniskorna gjorde. 
 
 
 
Betydelsen av att inverstera i en kaffepaus 
 
 Jag tycker också att vi som lever i västerländerna emellanåt ska ta oss tid att ta rast 
och inverstera i en kaffepaus i dess ursprungliga betydelse där den fyllde en social 
funktion. Då skulle det finnas bättre utsikter till att klara av det vanliga livet. Om vi 
utöver investeringen i rast och kaffepaus också kunde förbättra oss i att 
kommunicera, kanske sjukskrivningsantalet skulle minska. Möjligen skulle vi klara 
av att leva det vanliga liv som grottmänniskorna verkade klara av att leva med sin 
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naturlighet när det gäller kommunikationens väsen. Förmodligen fanns inte 
ingredienser som neuroser och sjukskrivningar under denna tidsepok, eftersom det 
engelska ordet för ångest, anxiety inte togs i bruk förrän efter 1600-talet enligt 
Moxnes (2001). Denna tidsepok erbjöd förmodligen större marginaler innan det 
blev kapitulation. Där fanns inga motorvägar med femmans växel i, vilket innebär 
höga farter, för korta avstånd, vilket i sin tur innebär att det finns risk för 
kapitulation som följd. Denna höga takt, med små marginaler framkallar 
förmodligen som Moxnes menar, neuroser. Jag tror att dessa neuroser har en viss 
koppling till det stora sjukskrivningsantal som finns i dagens västerländska 
samhälle.  
 
 
”Lagning och lappning” 
 
  Det verkar som västerlandets människor har svårt att leva efter det sätt som 
grottmänniskorna gjorde. Det verkar nästan som grottmänniskornas sätt att leva 
och de ingredienser som fanns där är obefintliga i västvärlden idag. Vi verkar ha 
svårt att handskas med den stress som finns idag, där bland annat Sennet (2003) 
berättar om att karaktären krackelerar och där flexibla arbetsplatser får härja fritt 
med sin otrygghet. Denna otrygghet, där exempelvis människor inte vet om de har 
sitt arbete kvar nästa dag, eller att det är någon annan förändring som ska göras, 
eller att de blir behandlade på ett sätt som innebär att det blir apati, leder 
förmodligen många gånger till ohälsa. 
 
 Med det stora sjuskrivningsantal som idag råder i västerländerna, med en 
värderingsmångfald, normupplösning, och där människor har frihetens möjligheter, 
kommer det att uppstå hål i individens kognitiva system, där doser med ångest 
slinker in. Detta är psykologen George Kellys funderingar som Moxnes (2001) 
beskriver. Kelly tycker också att hur mycket vi människor än lappar och lagar på 
vårt otäta system, så kommer ångesten ändå att finnas kvar.  
 
 Eftersom jag tycker att vi människor är mer förvaltare än njutare av alla saker som 
vi idag införskaffar och ska hålla ordning på, så uppstår en mängd måsten, vilket 
även Moxnes menar. Han skriver att för att vi ska överleva, måste vi så mycket, 
vilket han anser skapar negativ ångest. Jag tror som Moxnes att ångest i negativ 
bemärkelse är sjukdomsskapande i sig, i motsats till positiv ångest som skapar 
kreativitet. Detta sjukdomsskapande utmynnar förmodligen ofta i ett 
neurosskapande, vilket innebär att vi hamnar i den onda cirkeln med bland annat 
sjukskrivning som följd. 
 
 Jag tror att för att lagningen och lappningen ska hålla i ett större perspektiv, är 
det förmodligen tvunget att vi tar ett steg tillbaka och lyfter blicken mot 
horisonten till en stunds eftertanke.  Jag tycker liksom Pierre att vi lever i ett 
forcerat samhälle, där vi inte har tid att ta hand om varandra på samma sätt som 
förr i tiden. Grundtryggheten är förmodligen inte den samma som den var under 
feodalsamhällets och grottmänniskornas tid. De hade förmodligen inte den 
negativa ångest som George Kelly funderar över i Moxnes (2001), utan deras liv 
hade förmodligen inget större behov av krishantering på det sätt som de levde sina 
liv.  
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 Enligt Cordain (2002) är vi genetiskt sätt fortfarande lika våra förfäder som levde 
för 40 000 år sedan. Jag tror att den ångest som Kelly beskriver även har 
kopplingar med de tankar som Cordain har när det gäller kost. Hon menar att 
eftersom vi genetiskt sätt fortfarande är grottmänniskor så behöver vi den kost 
som de åt, även om vi lever i ”rymdåldern”. Eftersom vi lever i en hög fart, så 
uppstår ofta tidsbrist. Denna tidsbrist innebär att vi även får tidsbrist när det gäller 
att inta rätt kost som Cordain eftersöker. Jag tror att hög fart med tidsbrist, där 
man inte har tid att äta rätt mat, där menyn många gånger består av snabbmat, så 
uppstår sjukdomstillstånd. Hinner vi dessutom inte smälta denna mat och ta oss 
tid och vila en stund i samband med att vi ätit, tror jag att det finns kopplingar 
med George Kellys funderingar när det gäller negativ ångest. Rymdålderns kost 
och leverne är förmodligen en situation som vi människor har svårt att klara av. 
Detta leverne med stora portioner av stress kan vi människor i västvärlden 
uppfatta som en dramatisk upplevelse.   
 
 
Gemensamma tankar 
 
 Jag tycker att vi ska lyssna på OljePierre, KärleksGreger, BackBerry och Goda 
Vänners tankar. Deras tankar när det gäller hur man sätter ihop och får 
arbetsgrupper att fungera på ett bra sätt, bör planteras i den organisation som 
studien utförts. Deras tankar behöver förmodligen inte bara planteras där, utan 
behöver förmodligen manifesteras i hela vårt samhälle. Dessutom tycker jag att det 
är av vikt att vi kan ”gjuta ro” i vårt privatliv, så att vi känner den trygghet och 
harmoni som vi människor förmodligen så väl behöver. Jag har samma åsikt som 
KärleksGreger. Han menar att vi människor ska behandla varandra ”mycket 
finare”, vilket jag tycker att vi många gånger inte gör i dagens samhälle. Jag tycker 
att vi allt för ofta behandlar varandra på ett sätt som är ganska hårt och hänsynslöst. 
Kan vi dessutom avrusta våra masker, så skulle vi förmodligen få lite mer split 
vision, vilket kanske innebär att Weirons over doing inte skulle behöva användas i 
någon högre omfattning.  
 
 
Betydelsen av den egna existensen 
 
 Räddningspersonal tycks ha kommit långt när det gäller tankar om sin egen 
existens. Skillnaden mellan räddningspersonal och människor i allmänhet är 
förmodligen att de har varit utsatta för stark exponering när det gäller 
larmrelaterade dramatiska upplevelser och förmodligen innebär det att de är mer 
beroende av trygghet, harmoni och grupptillhörighet än människor i allmänhet. 
Kanske denna personal med sina gemensamma upplevelser inte ska separeras, utan 
kanske ska de behandlas som en enhet i den gemenskap där de befinner sig. Jag 
tycker att denna personal ska behandlas på ett mycket varsamt och fint sätt. Då 
kanske de kan upprätthålla en hög KASAM som de så väl behöver enligt 
Antonovsky (1991). Jag tycker också att det finns indikationer på att 
räddningspersonal ska vårdas ömt när man tar del av Dyregrov (2002). Jag tycker 
den information som finns där med tydlighet uttrycker hur räddningspersonal 
uppfattar sin arbetssituation. 
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Slutord 
 
  
Jag började med ett besök i helvetet, vilket kanske kan liknas vid filmen En katt på 
hett plåttak. Jag har efter detta kastat mig ut i något som känns som ett oändligt 
äventyr. Detta oändliga äventyr kanske kan liknas vid upptäcktsresanden 
Christoffer Columbus äventyr. Han sökte efter sjövägen till Indien, men han fann 
Amerika. Jag kommer inte att upptäcka eller erövra någon ny kontinent. Den kurs 
som jag har med ”min skuta”, är jag inte alldeles säker på vart den kommer att 
avslutas. Möjligen är jag på väg ut på Atlanten där min kurs blir en slutdestination 
som leder till information som möjligen kan vara intressant att ta del av.  
 
 Syftet med denna studie var att belysa uppfattningen hos räddningspersonal 
gällande att öka kunskapen när det gäller hanteringen av dramatiska upplevelser 
som man har upplevt i sin yrkesutövning. Förslag har givits i stora portioner när det 
gäller att hantera dramatiska upplevelser. Dessa upplevelser har karaktäriserats på 
ett flertal olika sätt.  
 
 Inledningsvis funderade jag över vad räddningspersonal har för tankar runt 
krisstöd. Jag hade även funderingar runt det höga sjukskrivningsantalet i vårt 
samhälle. Min tanke var att krisstöd och det höga sjukskrivningsantalet har en viss 
relation till varandra. Den informationen jag har fått genom respondenterna och 
den litteratur som jag tagit del av har väckt ett antal olika tankar som jag har 
”bollat” fram och tillbaka, dels i min diskussion och dels i mina egna tankar och 
funderingar. Detta ”bollande” har fört mig fram till att jag funderar runt vårt 
ursprung från grottmänniskornas tid till dagens västerländska samhälle. Resan kan 
tyckas lång, cirka 2,5 miljoner år, men jag undrar om den är speciellt lång mellan 
våra förfäder och oss? 
 
 Jag tycker mig se ett mönster i den litteratur som finns i uppsatsens bakgrund. Jag 
tycker att flera av författarna funderar i hög grad runt existentiella frågor. Dessa 
frågor verkar uppta stor plats i deras medvetande. Detta mönster tycker jag mig 
även se hos de respondenter som deltagit i studien. Deras medvetande tycks 
stämma väl överens med hur författarna ser på liknande frågor. Respondenterna 
skulle förmodligen ha stort utbyte av att tillbringa tid och diskutera livsfrågor 
tillsammans med de författare som finns i bakgrunden. Förmodligen skulle det vara 
lika intressant åt det motsatta hållet, att författarna skulle ha ett stort utbyte med 
respondenterna. 
 
 Det verkar som räddningspersonal klarar väldigt mycket påfrestning utifrån, men 
mycket mindre påfrestning inifrån, då känns det som ägget spricker snabbare. 
Dramatiska upplevelser är tydligen något som framträder när individens egen 
existens hotas. Det kan gälla, exempelvis en situation där man blir utsatt för risker 
under en insats, eller brister i den organisation där man arbetar, eller en förändring 
inom sitt privatliv. Det är påfallande hur vi människor har en förmåga att 
undanröja obehagligheter. Det som inte angår oss i vår omedelbara närhet ger oss 
inte samma bryderi. Jag menar att vi inte är okänsliga, utan vi kan känna sorg med 
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andra människor, men det verkar som att vi lägger dessa upplevelser åt sidan på 
något sätt, det blir ett avslutat kapitel.  
 
 När det blir problem som gäller vår egen existens, bär vi alltid med oss dessa 
problem inom oss. Eftersom jag tycker att familjen är det viktigaste som vi har i 
livet är det där vi är som mest sårbara om det skulle hända något. Skulle det hända 
min egen familj något allvarligt, där exempelvis något av mina barn omkommer i 
en trafikolycka eller avlider i en sjukdom, då kommer denna upplevelse innebära 
att den hemska och våldsamma ”dramatiken” gör sig hörd. Jag skulle förmodligen 
hamna och fumla i en form av tomrum som kan liknas vid grafikern och konstnären 
Edvards Munchs Skriet. Jag undrar om skriet någonsin skulle tona ut under den tid 
som jag har kvar att leva. Förmodligen skulle jag bära på detta skri inom mig tills 
oändligheten tar över. Dessa existentiella problem och livskriser som vi själva 
drabbas av, kan inte lämnas när vi går hem från arbetet. Det går inte att stänga och 
låsa dörren för detta fenomen.  
 
 Att komma till insikt i sitt liv, känna harmoni och klara av att förvalta det liv som 
vi har fått, verkar räddningspersonal värdesätta högt. Dessa ingredienser vill 
förmodligen alla människor uppnå, men det verkar som vi emellanåt har svårt att 
klara av detta. Det verkar som många människor har svårt för att orka med och 
leva. Jag tror att det inte är någon skillnad på räddningspersonal och människor 
rent generellt i västerlandet när det gäller strävan efter trygghet och harmoni. Om 
denna strävan uppnås, där vi inte forcerar med hög fart så kanske vi finner den 
balans som grottmänniskorna förmodligen hade för att klara livets påfrestningar. 
Denna balans berodde kanske på att de nöjde sig med att leva ett enkelt liv av det 
som fanns i naturen. De ansåg att det som erbjöds där, var allt de behövde. 
Dessutom fick de en balans genom den harmoni som fanns i klanen, med 
trygghet, bekräftelse, kommunikation och vila. Dessutom hade klanen ett 
gemensamt intresse som gjorde att den förmodligen fungerade på ett 
tillfredsställande sätt. Det gällde att överleva.  
 
 Det sociala beteendemönstret hos grottmänniskorna, tror jag var någonting som 
var en normal ingrediens i deras sätt att leva. Detta ”sociala normala”, verkar vara 
något som vi i västerlandet måste använda vissa strategier för att uppnå. Deras 
strävan att överleva, gjorde att deras liv upptogs av att äta, vila, sova, hålla sig 
varma och fortplanta sig. De materiella behoven var förmodligen få i jämförelse 
med dagens behov. I deras sätt att leva, med en långsammare takt, fanns det 
förmodligen tid till ett väl utvecklat socialt umgänge. De kanske också var 
förberedda och hade en viss beräkning med att det kunde hända dramatiska 
upplevelser, exempelvis att farliga djur angrep klanen och med det i vissa fall med 
dödlig utgång. Jag menar att farorna var tydligare än i det samhälle som vi lever i 
dagens västerländer. Om det blev en kris inom klanen fanns förmodligen en 
naturlig tid till att bearbeta dessa upplevelser inom klanen.  
 
 När det i dagens samhälle blir en krissituation, verkar vi inte lika förberedda som 
våra förfäder. Vi tar oss förmodligen inte den tid som behövs för att bearbeta olika 
kriser, utan vi bedövar med olika läkemedel och använder oss många gånger av 
professionell hjälp för att klara av att hantera dessa kriser. Kanske är det så att 
krishantering är ersättning för ett ”normalt socialt” umgänge. Kanske är det så att 
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krishantering är en ersättning för en mängd olika misstag och dåligt fattade beslut 
som tas i dagens höghastighetssamhälle. 
 
 Dessa beslut kan vara av olika karaktär, exempelvis inhandlar vi dyra exklusiva 
kök som fungerar som ”utställningshallar”, vilka kanske allt för sällan brukas, 
eftersom vi i stor utsträckning använder oss av snabbmat som går snabbt att värma 
i mikrougnen. Detta verkar en aning motsägelsefullt. Jag undrar vad Cordain 
(2002) tycker om detta? Om detta sätt att leva är paradoxalt, så tycker jag att det 
finns en tanke som är än mer motsägelsefull. Cordain menar att grottmänniskornas 
fysik kan liknas vid dagens vältränade idrottsmän. Dessa vältränade grottmänniskor 
levde under en epok där livet gick i en lugnare och långsammare takt än i dagens 
västerländer.  
 
 Människorna som lever i dagens västerländer är förmodligen inte i närheten av 
denna fysik. Trots detta har vi ökat farten till bristningsgränsen, där vi inte har 
speciellt stor marginal tills vi kapitulerar. Det känns som att denna ekvation inte 
riktigt går ihop. Skulle det vara några individer som klarar denna höga fart, så 
borde det vara våra vältränade förfäder och inte vi som lever i västerlandet idag, 
där vi bland annat utvecklar åldersdiabetes redan vid femton års ålder. Denna typ 
av misstag kanske man ska försöka få ordning på, men på något sätt lappar och 
lagar man genom att ta dåliga och kortsiktiga beslut. Det verkar som de 
ekonomiska vinsterna går före emotionella vinster, vilket jag tror blir en dyr 
affärsverksamhet på sikt. Det kanske skulle vara bättre att inverstera mer inför 
framtiden. 
 
 Kanske vi ska fundera mer än en gång innan ett beslut tas så att vi kan efterlämna 
ett samhälle där kommande generationer får en möjlighet att kunna leva och 
fungera. Kanske är det som OljePierre menar, att vi borde ta hand om våra barn på 
ett sätt som man gjorde förr i tiden. Vi behöver förmodligen inte gå tillbaka 2,5 
miljoner år, utan det kanske räcker att vi går tillbaka en bråkdel av denna tid för att 
det skulle skapas utrymme för de tankar som OljePierre har, exempelvis genom att 
vi förkortar arbetstiden och med det får mer umgänge med våra barn. Om det ska 
finnas utrymme till detta, kanske vi måste börja fundera på att avstå vissa 
materiella ting, exempelvis köken som fungerar som utställningshallar. Jag ställer 
mig frågan om vi i västerlandet är beredda på att göra avkall på jakten efter 
materiella ting?  
 
 Grottmänniskorna jagade djur för att få föda, vi jagar materiella ting som 
förmodligen skapar stora portioner av den ångest som Moxnes (2001) förklarar 
genom att beskriva vad psykologen George Kelly anser. Denna ångest kände 
förmodligen inte våra förfäder till, de framkallade den inte på samma sätt som vi 
gör i västerlandet. De löste sina kriser på det ”socialt normala” sättet och klarade av 
att identifiera de faror som fanns, medan vi i västerlandets höghastighetssamhälle 
förmodligen har tappat omdömet med misstag och dåliga beslut som följd, där 
ingen riktigt begriper varför vi mår dåligt. Jag tror att det är av yttersta vikt att vi 
lär oss att tänka igenom saker och ting på ett sätt, så att vi gör saker riktigt från 
början. Kanske vi skulle kunna undvika att gå mot en ”social jätteinfarkt” med 
ingredienser av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, stor förekomst av högt 
blodtryck, höga kolesterolvärden, åldersdiabetes, ångest och känslan av 
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otillräcklighet. Kanske är det så att det stora sjukskrivningsantalet i vårt 
västerländska samhälle har en stark relation med de tankar som jag beskrivit, vilket 
innebär att vi lagar och lappar för högtryck. Med detta tror jag att det skapas ett 
behov av att bedriva krisstöd. Detta krisstöd kanske är konstruerat för att ”döva 
vårt dåliga samvete”, eftersom vi har ett leverne i västerlandet som innebär att vi 
hanterar oss själva på ett sätt som allt för ofta utmynnar i kris. På något sätt måste 
vi ju ändå agera, även om det är på en ”konstlad” väg. 
 
 Förmodligen hade grottmänniskorna egenskaper som var av betydelse för att klara 
av påfrestningar av olika slag. Kanske hade de en hög känsla av sammanhang. 
Dessa egenskaper kan ha varit de samma som räddningspersonal eftersträvar för att 
klara sina påfrestningar. Förmodligen är den bästa krishanteringen för denna 
yrkesgrupp att känna trygghet, bekräftelse, öppenhet och god kommunikation. 
Dessutom är det förmodligen av betydelse att ha självinsikt för att med det kunna 
utveckla varma dialoger och kontakter med sin omgivning. Detta efterlyser även 
Maltén (1992) när han menar att den mogna eller flexibla gruppen är en positiv 
gruppvariant, där den enskilda medlemmen känner sig trygg och stabil. Detta 
innebär att det blir lättare att skapa samhörighet med andra gruppmedlemmar. 
Dessa ingredienser tillsammans med OljePierres rundsmörjning skulle förmodligen 
vara av läkande karaktär. Kanske skulle denna rundsmörjning göras med eteriska 
oljor. Då skulle räddningspersonal förmodligen fortsättningsvis skratta, vara glad, 
trixa med bollen och med det få ut stödbenen på maskinstegen. 
 
 Jag tror att det är viktigt att man som enskild individ ska fundera mer än en gång 
om man verkligen passar att ha ett arbete inom räddningstjänstens domäner. 
Förmodligen krävs det att man har en stor känsla av sammanhang, det vill säga ett 
högt KASAM för att klara av detta yrke. Det skulle förmodligen vara av största 
intresse att, dels hitta individer som är lämpliga för yrket och dels kunna sortera ut 
mindre lämpliga. Kanske man skulle ha ett inträdesprov, liknande det som man har 
när man tar fram vilka som är lämpliga till att, exempelvis bli stridspiloter. Detta 
skulle kanske på sikt spara en stor portion av mänskligt lidande för vissa individer 
som inte skulle ha varit på en olycksplats och där arbetat med, exempelvis döda 
lemlästade barn.  
 
 De stora dramatiska upplevelserna och dess väsen verkar vara något som 
framträder och tar sig stora uttryck när individens egen existens hotas, vilket jag 
tycker mig uppfatta att räddningspersonalen tydligt uttrycker i studien. Det verkar 
som att det är många människor som har varit med om dramatiska upplevelser. 
Dessa verkar smitta och med det få ett alldeles för stort utrymme i vårt 
västerländska samhälle. Upplevelserna verkar ha ett spektrum som är omfattande, 
där skalan exempelvis kan vara allt från död inom familjen till förändringar på 
arbetsplatsen. Jag tycker det skulle vara en intressant forskning att belysa hur 
avgörande det är när det brister i kommunikationen mellan människor. Denna brist 
kanske smittar så att det blir brist på bekräftelse, vilket kanske innebär att 
människor hamnar i ett tillstånd, liknande en sorts apati som gör att de blir 
sjukskrivna under en längre tid. Att forska runt dessa begrepp och den koppling 
som finns mellan dem, skulle kanske vara av intresse för de personer som leder 
vårt land. Många som blir långtidssjukskrivna på grund av brister i 
kommunikationen och brist av bekräftelse kanske känner att de balanserar på en 
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mycket ”slak lina”, där avståndet inte är så långt till att en katastrof kan bli ett 
faktum, eftersom deras avstånd mellan liv och död kanske inte är så långt. Här 
kanske ett väl fungerande krisstöd skulle vara av allra största betydelse. Detta 
avstånd har förmodligen flertalet som arbetar med räddningstjänst upplevt, där de 
blir påminda om sin existens och sårbarhet, eftersom de emellanåt befinner sig på 
ställen som är ett enda steg mellan liv och död. 
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Bilaga 1 (1) 

Till dig som arbetar som räddningspersonal 

 
 Jag heter Reine Carlsson och är tjänstledig brandman från Räddningstjänsten 
Storgöteborg. Jag skulle vilja få hjälp av dig med att svara på några frågor om 
räddningspersonals bearbetning av dramatiska upplevelser som de har upplevt i sin 
yrkesutövning. Jag hoppas att studien ska kunna mana till en stunds eftertanke för dig 
och den kommande läsaren. Kanske kan det också komma fram nya idéer som möjligen 
kan utveckla vårt arbete.  
 
 Studien består av en enkät som är upptryckt i femtio exemplar. Min ambition är att 
kunna göra studien utifrån ett så omfångsrikt material som möjligt. Jag har fått 
godkännande av förvaltningens arbetsledning att få genomföra studien. Denna enkät 
kommer även att kompletteras med sex till åtta personliga intervjuer.  
 
 Dramatiska upplevelser menar jag kan vara händelser av större art, exempelvis 
Estoniakatastrofen eller branden på Backaplan i Göteborg. Dramatiska upplevelser kan 
även vara exempelvis trafikolyckor, vilket menas sådana olyckor som vi upplever i det 
dagliga arbetet. 
 
 Jag vill tillägga att vad som är dramatiska upplevelser är en personlig bedömning. En 
del av oss tycker att en viss upplevelse är väldigt dramatisk, medan andra inte uppfattar 
det på samma sätt. 
 
 Jag genomför denna enkät i anslutning till mina pedagogikstudier vid HTU 
Vänersborg. Jag vill poängtera att enkäten inte ska namnges och att det bara är jag som 
tar del av enkäten. Eventuellt kan det tillkomma en utomstående person som kan hjälpa 
mig att analysera resultatet så att det blir så objektivt bedömt som möjligt. Om 
utrymmet under frågorna inte räcker till, så får du gärna skriva på baksidan.  
 
 Jag hoppas att få hjälp med studien och tackar på förhand. Finns det frågor om syfte 
och frågeställning eller om enkäten i övrigt så går det att kontakta mig på 
telefonnummer 0303-551 84 eller 070-577 61 23. 



                               

Enkät 
 

Befattning: 

Ålder:  

Tjänsteår: 

 
Frågor 
 

1. Vad innebär arbetsmiljö för dig? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vad tycker du är det viktigaste i din arbetsmiljö? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Berätta hur du vill att din arbetsmiljö ska vara så att du känner att du på bästa sätt 

får hjälp att hantera dramatiska upplevelser som du har upplevt i din yrkesutövning.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 

4. Berätta vad din nuvarande arbetsgrupp har för betydelse för dig när det gäller att 

hantera dramatiska upplevelser som du har upplevt i din yrkesutövning. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Berätta hur du vill att din arbetsgrupp ska fungera och hur den ska vara sammansatt 

för att du ska få bästa möjliga hjälp att hantera dramatiska upplevelser som du har 

upplevt i din yrkesutövning. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Berätta vad dina närmaste arbetsledare har för betydelse för dig när det gäller att 

hantera dramatiska upplevelser som du har upplevt i din yrkesutövning. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Berätta hur du vill att dina närmaste arbetsledare ska ha för egenskaper för att du 

ska få bästa möjliga hjälp att hantera dramatiska upplevelser som du har upplevt i din 

yrkesutövning. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………



 

8.  När du har varit med om en dramatisk upplevelse i din yrkesutövning, finns det 

vid detta tillfälle stöd att få i din organisation?…………………………………  

 

Om ja, berätta då på vilket sätt du upplever detta stöd och berätta om du tycker 

stödet är tillräckligt bra eller om du tycker att det går att utveckla och i så fall på 

vilket sätt. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

 

Om nej, berätta om du vill ha stöd och i så fall hur. Om du inte vill ha stöd, 

berätta i så fall varför. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

                                                                                 Tack för din medverkan!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan i Trollhättan / Uddevalla 
Institutionen för Individ och samhälle 

Box 1236 
462 28 Vänersborg 

Tel  0521 -  26 40 00   Fax 0521 – 26 40 99 
 


