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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella krishanterare arbetar med att ge stöd till 

individer som drabbas av traumatiska kriser i dagens moderna Sverige. Vi har genom kvalitativ 

metod utfört nio intervjuer med professionella krishanterare med erfarenheter av att möta 

människor i kris. Tre av informanterna är medlemmar i POSOM (psykiskt och socialt 

omhändertagande), tre arbetar inom Svenska kyrkan, två är kuratorer inom psykiatrin respektive 

skolan och en arbetar som psykolog inom psykiatrin. Den vetenskapsteoretiska ansats som använts 

är hermeneutiken. Det insamlade empiriska materialet är analyserat med hjälp av följande 

socialpsykologiska teorier och begrepp: krisens faser (Cullberg, 2006), holding, mellanområde och 

övergångsobjekt (Winnicott, 1993), Benämnandets kraft (Crafoord, 2005), den ontologiska 

tryggheten och konfiskering av erfarenheten av Giddens (Johansson, 1995), Emotionsteori (Scheff, 

1990) samt abstrakt och konkret socialitet (Asplund, 2004). Med utgångspunkt i dessa teorier så har 

vi försökt att lyfta fram en socialpsykologisk förståelse av hur krishanteraren kan vara en hjälp för 

individen att bearbeta den traumatiska krisen, samt hur vi kan se att funktionen krishanterare är ett 

behov i ett individualistiskt Sverige. Vi kom fram till att krishanteraren genom att förmedla en 

medmänsklig närvaro, hjälper och stöttar individen genom krisen. Vi tolkar det som att 

krishanteraren i det individualistiska Sverige har ett behov att fylla, av krishanterare i och med att 

människor idag är ovana vid att hantera kriser och de sociala banden är svagare. 

Nyckelord: krishanterare, traumatisk kris, krisdrabbad individ, faser, närvaro, stöd 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how professionals crisis managers can provide support to 

individuals who is in traumatic crisis in modern Sweden. On the basis of a qualitative method, we 

performed nine interviews with professional crisis managers, who have experiencenses of people in 

crisis. Three of them are members in POSOM (psychic and social care), three of them working in 

the Swedish church, two are counselors and they are working in psychiatry and as a school 

counselor, and one informant working as a psychologist in the psychiatry. We have used a 

hermeneutic approach. We analyzed the empirical material using the following social psychological 

theories and concepts: the crisis and its phases (Cullberg, 2006), Holding, intermediate area and 

transitional object (Winnicott, 1993), the telling force (Crafoord, 2005) the ontological security and 

the confiscation of experience (Johansson, 1995) abstract and concrete sociality (Asplund 2004) 

and Emotion theory (Scheff, 1990). Using these theories, we tried to highlight a social 

psychological understanding of how crisis managers can help the individual through the traumatic 

crisis and how we can see that the crisis managers are needed in an individualistic Sweden. We 

concluded that the crisis managers by providing a charitable presence, help and support the 

individual through the crisis. We interpreters that the crisis manager in the individualistic Sweden 

has a need to fill because that people today are not used to dealing with crises and the social bonds 

are weaker. 

Keywords: crisis managers, traumatic crisis, individual in crisis, phase, presence, support 
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Tack! 

Vi vill tacka de informanter som engagerat sig i denna uppsats och för de tankar och 
erfarenheter ni har delat med er om krishantering. Utan er hade denna studie inte varit 

möjlig! Vi vill också tacka vår handledare Henrik Stenberg för ett gott stöd under 
uppsatsens utförande.  
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1 Inledning 

Alla människor kan någon gång i livet drabbas av händelser som skakar om tillvaron - en anhörig 

dör, vi drabbas av en svår sjukdom, vi skiljer oss, vi blir vittnen till en svår olycka, vi drabbas med 

andra ord av en kris. Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis som betyder avgörande 

vändning (Cullberg, 2006).  

Enligt vår tolkning så är Sverige ett individualistiskt land, vilket vi uppfattar som att individens 

frihet och oberoende ses som en av de viktigaste ståndpunkterna i samhället. Med definitionen ett 

modernt Sverige menar vi ett samhälle där globalisering har gjort att traditioner och seder luckrats 

upp och vilket får en följder på både samhälls- och individnivå. Vi förstår det som att de starka 

sociala banden som genom traditioner upprätthålls, försvagas i och med modernitetens framväxt.  

I dagens moderna Sverige finner vi att vi till stor del månar om individens välmående och att vi till 

viss del sätter individen och dess behov framför gruppens behov. I och med modernitetsteoretiker 

som Anthony Giddens (2003) kan vi förstå att globaliseringen har betydelse för hur vi i dagens 

samhälle har utvecklats mot ett mer individualistiskt samhälle samt hur den enskilda individen 

påverkats av detta. Giddens (2003) menar att globalisering leder till att traditioner och seder 

försvagas och försvinner i västvärlden. Traditioner är väldigt betydelsefulla ur ett socialt perspektiv 

då de knyter samman människor och bildar gemenskap. Giddens (2003) anser att traditioner och 

seder har skapats av en anledning och att förnekandet av dessa bidrar till att människans självbild 

och jagidentitet förändras. I mer traditionella samhällen så intar människor sociala positioner vilket 

gör att jagidentiteten upprätthålls. Han skriver att i västvärlden så håller institutionerna på att göra 

sig fria från traditionernas makt, men även privatlivets institutioner. I och med att förändringarna 

inte stannar upp geografiskt utan även sker på ett globalt plan får det en rad följder. Giddens (2003) 

menar att det är på denna grund terapi har blivit så vanligt i det senmoderna samhället, människan 

behöver någon som ständigt bekräftar hennes jag, eftersom jagidentiteten måste förändras i samma 

takt som traditionerna.  

Med utgångspunkt i att Sverige är ett modernt och individualiserat samhälle så vill vi i denna 

uppsats undersöka vad krishanteraren vid traumatiska kriser som enligt Cullberg (2005:19) är den 

kris som uppstår genom en utlösande faktor som dödsfall, separation, olyckor m.m. Vi har utfört 

kvalitativa intervjuer för att undersöka hur professionella krishanterare stödjer människor som går 

igenom en traumatisk kris. Några av informanterna i denna studie möter individer i kris vid 

extraordinära händelser vilket kan omfatta större olyckor eller katastrofer, men vi har även 

informanter som möter människor vid vardagliga traumatiska kriser, som när en individ mister en 
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närstående utan några oväntade skeenden inblandade. Vi har i denna studie haft som mål att utreda 

krishanterarens funktion i traumatiska kriser och även se närmare på den psykologiska process som 

sätts igång hos den drabbade individen tillsammans med krishanteraren. Eftersom att POSOM, PKL 

och sjukhuskyrkan möter människor i anslutning till olyckan så har vi även haft fokus att beskriva 

traumatiska kriser där extra krishantering erbjuds.  

Vi har valt att skriva om traumatiska kriser då vi båda har ett personligt intresse och en viss 

nyfikenhet på vad som sker i relationen mellan en individ i kris och en krishanterare. Vi var 

intresserade av att studera vad krishanteraren fyller för funktion vid krishanteringen, på vilket sätt 

krishanteraren kan hjälpa individen att komma igenom krisen, hur relationen mellan dem ser ut, 

samt vad samtalet och det faktum att individen har någon att tala med spelar för roll i bearbetningen 

av krisen. Kriser är enligt oss fascinerande på det viset att en (oftast oväntad) händelse på några 

sekunder kan vända upp och ner på en individs värld, men att denna händelse i slutändan kan leda 

till personlig utveckling hos individen. Vi ansåg att den relation som uppstår mellan en 

professionell krishanterare och en individ i kris är intressant att studera utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv då denna relation skiljer sig från det stöd vi får från det vardagliga 

sociala nätverken som familj eller vänner. Med utgångspunkt i att sociala relationer spelar en 

avgörande roll för hur vi tacklar kriser, så ville vi försöka förstå vilka psykiska processer som sätts 

igång hos individen tillsammans med krishanteraren. Utifrån ett samhällsperspektiv ville vi även 

sätta den professionella krishanteringen i relation till det moderna samhällets framväxt och 

diskutera hur individualismen kan komma att påverka våra förhållningssätt till traumatiska kriser.  

Då ingen av oss visste hur relationen mellan individ och krishanterare såg ut, eller i vilken grad 

dessa relationer existerade så växte intresset av att undersöka krishantering fram. Under tiden som 

vårt intresse växte som uppkom även en mängd frågor och funderingar angående hur kriser i dagens 

Sverige bemöts av professionella. Av denna anledning fann vi det relevant att undersöka detta för 

att få en djupare förståelse för hur krishantering kan se ut och fungera utifrån nio krishanterares 

perspektiv. 

1.1  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka nio stycken krishanterares upplevelser och tankar om vad 

som är viktigt vid mötet med människor i traumatiska kriser. Vi vill utifrån informanternas 

kunskaper och erfarenheter om krishantering, tolka deras funktion som stöd för individen vid 

traumatiska kriser i dagens moderna Sverige. I analysen vill vi ta hjälp av psykologiska och 

socialpsykologiska teorier och begrepp som är: krisens faser (Cullberg, 2006), holding, 
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mellanområde och övergångsobjekt (Winnicott, 1993 och Igra, 2002), Benämnandets kraft 

(Crafoord, 2005), den ontologiska tryggheten och konfiskering av erfarenheten av Giddens 

(Johansson, 1995), Emotionsteori (Scheff, 1990) samt abstrakt och konkret socialitet (Asplund, 

2004). Vi vill lyfta fram den relationella innebörd som en krishanterare kan bidra till i mötet för en 

individ i kris, samt diskutera hur krishanterarens funktion kan ses utifrån ett samhällsperspektiv.  

1.2  Frågeställning 
Hur arbetar professionella krishanterare med stöd till människor i kris i en medelstor stad i Sverige 

och hur kan krishanteringens funktion förstås i ljuset av Sverige som ett modernt och 

individualiserat samhälle?  

1.3 Disposition  
Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel där vi i det första kapitlet har skrivit en inledning till 

studien där vi tar upp syftet med uppsatsen, vår frågeställning, samt en presentation av tidigare 

forskning inom fältet. I kapitel två har vi förklarat de teorier och begrepp som vi har valt att ha med 

i uppsatsen då vi ska analysera det empiriska materialet. Det tredje kapitlet är ett metodkapitel där 

vi bland annat förklarar hur vi har gått tillväga när vi valde informanter, vilken typ av metod som vi 

har valt för denna uppsats och vilka avgränsningar vi har valt att göra i denna uppsats. I kapitel fyra 

presenterar vi de resultat som vi har kommit fram till genom våra intervjuer med informanterna på 

fältet. I det femte kapitlet analyserar vi det empiriska materialet med hjälp av de teorier och begrepp 

som vi har valt, och i det sista kapitlet, kapitel sex så har vi skrivit en slutdiskussion där vi 

reflekterar över studien.  

1.4 Bakgrund 
Vad är en psykologisk kris? 

NE definierar en psykologisk kris som en ”reaktion på en livssituation där individens tidigare 

erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon ska kunna bemästra situationen utan betydande 

psykiskt lidande”. 1 

Olika sorters kris  

Cullberg (2006:19) menar att då det finns en klar yttre faktor till vad som orsakat krisen så 

definieras den som en traumatisk kris. Traumatiska kriser kan vara plötsliga och oväntade yttre 

påfrestningar, som då någon närstående dör, man blir drabbad av en sjukdom eller att bli vittne till 

en svår olycka. De utlösande faktorerna har gemensamt att de innebär ett hot mot personens fysiska 

                                            
1 http://www.ne.se/kris/1341165  
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existens, sociala identitet och trygghet eller till de möjligheter individen har att fortsätta leva i en 

tillfredsställande tillvaro (Ibid.). Cullberg (2006:120) menar att den traumatiska krisen kan 

beskrivas utifrån vad det är för slags händelse, samt vad traumat har för personliga innebörder och 

betydelser för den enskilda. Kriser som inte uppstår genom någon bestämd traumatisk händelse 

brukar kallas för utvecklingskriser eller livskriser (Cullberg, 2006:19). Dessa kan utlösas av 

normala livsskeenden, men ändå bli överväldigande för individen. Exempel på händelser som kan 

utlösa livskriser kan vara att få barn eller att gå i pension.   

 

När behöver man hjälp? 

Den första tiden efter en krishändelse så är det vanligt att individen känner nedstämdhet, ångest, 

känslomässig förvirring och rädsla. Personen kan även få sömn- och koncentrationssvårigheter, 

samt få svårt att komma ihåg saker och endast tänka på det som hänt. Vårdguiden ger 

rekommendationerna att om individens reaktioner efter den utlösande händelsen inte förändrats, 

eller ökat i styrka efter 4 - 5 veckor så bör personen söka hjälp. Det är naturligt att situationer och 

platser förknippas med obehagliga minnen under den första tiden i en kris, men om dessa minnen av 

obehag håller i sig och utmynnar i konsekvenser för personens sociala liv så bör hjälp sökas för att 

återta kontrollen över livet. Vårdguiden rekommenderar individen i kris att vända sig till 

vårdcentralen för att söka hjälp hos en kurator eller psykolog. Barn och ungdomar hänvisas till 

barn- och ungdomspsykiatrin.2 

POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande  

Den 15 augusti 1988 inträffade en bussolycka i en tunnel mellan Oslo och Bergen i Norge. I bussen 

fanns barn och vuxna från Kista. Tolv barn och fem vuxna omkom i olyckan och präster från 

Stockholmsområdet åkte till Norge för att vara till hjälp för de drabbade och anhöriga. Det var efter 

denna händelse som tanken om samverkan mellan olika verksamheter vid större olyckor och 

katastrofer väcktes, då det tidigare inte fanns någon liknande krishanteringsgrupp i Sverige 

(Cullberg, 2006. sid. 188). Efter bussolyckan (som kom att kallas för Måbødalolyckan) och andra 

större olyckor som Estonia och diskotekbranden i Göteborg så har kunskaper om kriser och 

krishantering fördjupats. Från och med år 2006 så ska varje kommun i Sverige enligt Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap3 ha en POSOM grupp, redo att rycka ut och hjälpa till då samhällets vanliga 

resurser inte räcker till. Förutom kommunernas POSOM grupper så har landstinget en liknande 

                                            
2 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Kriser/  
3 3 https://lagen.nu/2006:544   
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grupp som heter PKL, som står för Psykologisk katastrofledning. POSOM och PKL grupperna kan 

komma att arbeta tillsammans om någon stor olycka eller katastrof sker inom kommun eller 

landsting.  

Socialstyrelsens allmänna råd om POSOM 

 
Det bör inom varje kommun finnas en beredskapsgrupp för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid 

katastrofer (förkortat POSOM- grupp), vars deltagare med kort varsel skall kunna agera och vid behov 

frikopplas från respektive ordinarie arbetsuppgifter. Denna grupp bör även ha uppgifter i 

krigsorganisationen. Ledningsfunktionen bör ligga hos socialchefen. (Socialstyrelsen 1991:2. Sidan 8, 

Allmänna råd om Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) 4  

 

Enligt socialstyrelsens allmänna råd om psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 

och katastrofer (1991:2) så är målet med POSOM, psykiskt och socialt omhändertagande av 

drabbade individer vid stora olyckor och katastrofer att ge stöd i den akuta situationen, samt att på 

sikt förebygga psykisk ohälsa hos individen. Stödet ska ges till både direkt och indirekt drabbade 

individer. Socialstyrelsen understryker att POSOM endast fungerar som ett speciellt akut stöd, då de 

menar att det viktigaste stödet kommer ifrån individens vanliga sociala nätverk. Vidare menar de att 

en organisation som POSOM måste bygga på samordning och samverkan mellan de olika organen 

som finns i samhället som utgör den sammanlagda katastroforganisationen, vilka är 

räddningstjänsten, polis, hälso- och sjukvården, socialtjänst, kyrka och försvarsmakten. 

Socialstyrelsen menar också att olika etniska gruppers behov ska tillgodoses och lämpligt 

tolkservice erbjudas.  

 

Socialstyrelsens allmänna råd om PKL - psykologisk och psykiatrisk katastrofledning 

Samma lagstiftning (Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) som POSOM går under gäller också för PKL, 

psykologisk och psykiatrisk katastrofledning. Enligt socialstyrelsen bör PKL – gruppen bestå av 

lämpligast fem personer som har viss utbildning i katastrofpsykologi. Socialstyrelsen föreslår 

följande fem: en specialist i allmänpsykiatri, en specialist i barn- och ungdoms psykiatri, en klinisk 

verksam psykolog, en kurator och en sjukhuspräst eller pastor. Dessa ska verka i samarbete med 

sjukhusets utvalda katastrofkommitté och katastrofkansli. PKL – gruppens uppgifter är att 

organisera, leda och samordna det psykiska och sociala omhändertagandet vid katastrofer. De bör 

också ansvara för pågående psykologiska och psykiatriska katastrofutbildningar.  

                                            
4 http://www.posom.se/index.php?option=com_docman&ltemid=71&lang=sv  
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1.5 Tidigare forskning 
Christine Valentine - Academic constructions of beaverment 

Christine Valentine (2006) diskuterar i artikeln Academic constructions of beaverment olika slags 

teoretiska och metodologiska sätt att se på människans sorg efter en anhörigs död i det 

västerländska samhället under 1900-talet. Artikeln grundar sig på studier av främst engelsk litteratur 

om hur sorg och sorgebearbetning framställs av olika discipliner i samhället. Valentine (2006) 

jämför sorgens framställning i litteraturen i dagens samhälle, med hur den framställdes innan första 

och andra världskriget, och vill i sin forskning uppmärksamma de förändringar som har skett i hur 

sorgebearbetning efter en anhörigs död uttrycks i litteraturen inom den psykologiska, 

antropologiska och sociologiska disciplinen.  

 

Valentine (2006) berör först den psykologiska disciplinens framställning av sorg och 

sorgebearbetning. Hon menar att då specialister på sorg erbjuder sitt stöd, så separeras sorgen från 

det vanliga livet, vilket föder en kultur med experter inom sorgområdet. Detta leder i sin tur till att 

människor blir ”handikappade” att klara av sin egen sorg. Valentine (2006) använder sig av ett citat 

av Raphel (1998) för att belysa detta: ”If the professionals move in, does the neightbourhood move 

out?” (Valentine, 2006:59) Valentine (2006) menar att sorg som egentligen är en normal, men 

smärtsam del av livet i psykologisk litteratur har blivit ett sjukligt tillstånd som behöver vård. Hon 

skriver att sorgen har blivit medikaliserad av sådana termer som morbid, abnormal, komplicerad, 

kronisk och ihållande. Valentine (2006) menar att detta förhållningssätt fokuserar på individens inre 

värld och isolerar därmed individen från den sociala världen. 

 

Den andra disciplin som behandlas är det antropologiska perspektivet, som Valentine (2006) menar 

har romantiserat de primitiva kulturerna och deras sätt att se på döden. Med primitiva kulturer 

menar hon minoritets kulturer som till exempel LoDogaa stammen i Väst Afrika. Antropologernas 

syn på döden och sorgen anses som mer ”naturlig” än psykologernas, vilket har lett till att det har 

blivit en känslomässig och symbolisk kritik som växt fram emot det moderna västerländska 

synsättet att sörja.  

 

Den tredje disciplin som Valentine (2006) tar upp är det sociologiska synsättet på sorg och förlust. 

Valentine (2006) beskriver att sociologerna utifrån sina litteraturstudier har en syn på sorg som 
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skiljer sig avsevärt från vad de andra tycker, då de menar att den döde lever kvar och fortfarande 

påverkar de som finns i livet. Sociologerna förnekar alltså idén om att den döda dör och försvinner.  

 

En syn som psykologerna och sociologerna har gemensamt är att kultur, religion och syn på världen 

som den sörjande har innan dennes anhöriga dör, kommer att påverka hur sorgeprocessen ser ut.  
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2 Teorier och begrepp 

2.1 Teorimotivering  
För att kunna analysera krishanterarens funktion anser vi det vara viktigt att analysera de 

psykologiska aspekterna som kan komma att ske inom individen i relationen med krishanteraren. 

Med den utgångspunkten har vi valt att använda oss av krisens faser (2.2) som grundar på 

tankegångar från den psykodynamiska disciplinen. Teorin om krisens faser vill vi använda för att 

skapa en tydlig förståelse för den traumatiska krisens karaktäristiska drag och eventuell innebörd 

för individen som drabbas. Vi vill i analysen beröra krisens faser och utifrån informanternas 

berättelser analysera vad krishanterarna har för olika slags funktion i de olika faserna av krisen, 

samt hur behovet kan se olika ut. För att kunna beröra aspekter kring hur vi kan se att krishanteraren 

kan komma att påverka individens intrapsykiska värld i relationen som uppstår mellan krishanterare 

och individ vill vi använda begreppen holding, mellanområde och övergångsobjekt (2.3). Dessa 

begrepp vill vi analysera genom att ta del av krishanterarnas tankar om hur individen kan uppleva 

relationen och därmed tolka krishanteringens psykologiska innebörd. Teori om Benämnandets kraft 

(2.4) valdes för att kunna analysera samtalets funktion vid krishantering vilket vi anser kunde belysa 

hur individen i relationen tillsammans med krishanteraren kan skapa en plats för bearbetning. Ovan 

nämnda teorier och begrepp hör till den psykologiska disciplinen och vi finner dessa teorier 

betydelsefulla för att kunna analysera krishanterarens funktion på det mellanmänskliga planet. Vi 

tror också att det kan ge läsaren en förståelse för vad som kan ske i relationen mellan krishanterare 

och individ.  

Den andra disciplinen vi berör genom teorier och begrepp har en mer socialpsykologisk och 

sociologisk infallsvinkel och vill med dessa analysera krishanterarens funktion i ett större 

perspektiv. Följande teorier och begrepp valdes för att lyfta fram olika slags aspekter av hur 

individualismen och det moderna samhället kan förstås, samt att belysa krishanterarens funktion i 

ett samhällsperspektiv. Genom att anamma begreppen konfiskeringen av erfarenheten och den 

ontologiska tryggheten (2.5) vill vi analysera hur vi kan förstå krishanterarens funktion i ett 

modernt samhälle som att vi anser att Sverige är. För att analysera hur individualismen kan ha 

påverkat vår syn och bearbetning av kriser vill vi använda oss av emotionsteori (2.6). Detta för att 

analysera vikten av närståendes roll vid traumatiska kriser och hur dessa kan variera beroende på 

differentieringen i samhället, samt hur betydelsen av detta kan komma att påverka behovet av 

krishanterare och vilken roll den har i samhället. Genom att använda begreppen konkret och 

abstrakt socialitet (2.7) vill vi belysa hur samhällets socialitet avspeglas vid krishanteringen och 
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därmed tolka hur den kan påverka individens psykologiska funktioner vid det mellanmänskliga 

mötet med krishanteraren.  

2.2 Johan Cullberg - Krisen och dess faser  
Johan Cullberg är professor i psykiatri och författare till den klassiska boken Kris och utveckling.    

Enligt Cullberg (2006:143) så delas krisen in i fyra olika faser: chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Han benämner chockfasen och reaktionsfasen som den 

akuta krisen. Cullberg (2006) menar att alla fyra faser har egna karaktäristiska innehåll och 

terapeutiska problem, men poängterar att de inte är helt åtskilda från varandra och behöver inte 

heller följa den exakta turordningen. Cullberg (2006:143) menar att en fas även kan förlöpa invävd i 

en annan. Chockfasen kan vara från en kort stund upp till några dagar efter händelsen och präglas 

av att individen motarbetar verkligheten med all kraft, och har ännu inte funnit någon väg att ta till 

sig det som hänt och börja bearbeta det. Det kan ofta till de yttre se ut som individen har tagit 

händelsen bra, men att det under ytan är kaos (Ibid.). Andra beteenden under chockfasen menar 

Cullberg (2006:144) kan vara att personen skriker, river i sina kläder, upprepar samma mening, 

talar om likgiltigheter eller är helt tyst och orörlig. Cullberg (2006:165) menar att det under 

chockfasen är betydelsefullt med ett allmänt gott omhändertagande i mötet med den starkt 

chockade. Individen bör till exempel inte lämnas ensam. Att ge individen något att dricka kan ha en 

symbolisk funktion vilket kan uppfattas som ett moderligt omhändertagande, vilket i sin tur ger den 

drabbade tillåtelse att regrediera. Kroppslig närvaro som att hålla individen i handen eller hålla om 

har samma symboliska inverkan (Ibid.).  

 

Cullberg (2006:144) refererar till internationell litteratur som menar att reaktionsfasen, för att kallas 

akut kris, inte bör pågå längre än fyra till sex veckor. Denna fas tar vid då individen har börjat ta till 

sig det som har skett (eller ska ske) och försvarsmekanismerna mobiliseras för att kunna ta in det 

som hänt på ett så funktionellt sätt som möjligt. Det centrala i reaktionsfasen är att individen 

försöker skapa mening i varför detta har hänt och varför det hände just mig (Ibid.). Cullberg (2006: 

167) menar att det i denna fas är viktigt att få uttrycka sig i ord och älta det som har hänt. Att 

verbalisera och uttrycka sina känslor i ord betyder att upplevelsen får en konkretare betydelse för 

individen. Att individens alla känslor, både negativa och positiva får utryckas och att en 

krishanterare lyssnar och accepterar gör att individen erkänner upplevelsen för sig själv (Ibid.). 

Cullberg (2006:145) skriver att försvarsmekanismernas uppgift i den akuta krisen är att försvaga 

upplevelsen av och medvetandet om att jaget är hotat. Dessa psykiska reaktionssätt är omedvetna 

och hjälper individen att mer stegvis konfronteras med den verklighet som uppenbarar sig efter en 
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traumatisk händelse. Försvarsmekanismerna kan även vara med och försvåra arbetet för den 

bearbetning av det som har skett och det är vanligt att ångestreaktioner från barndomen återkommer 

i de traumatiska kriserna (Ibid.). Bearbetningsfasen beskriver Cullberg (2006:152) pågå ett halvt till 

ett år efter traumat. I denna fas så börjar individen kunna tänka framåt istället för att leva i det 

förgångna. Individens förnekande av händelsen är inte längre lika framträdande och hon kan 

återuppta gamla sysselsättningar, samt börja ta emot nya igen (Ibid.). Den avslutande fasen i krisen 

är nyorienteringsfasen och i denna fas har individen numera bearbetat krisen och lever med traumat 

som ett ärr, vilket den bär med sig genom livet. Under förutsättning att individen har kunnat försona 

sig med traumat så återupprättas självkänslan och de svikna förhoppningarna är bearbetade 

(Cullberg, 2006:154).  

2.3 Donald. W. Winnicott - Holding, Mellanområde och Övergångsobjekt 
Vi har valt att använda oss av Dondald. W. Winnicotts bok Den skapande impulsen (1993) och 

Ludwig Igras bok Objektrelationer och psykoterapi (2002) för att redovisa Winnicotts begrepp 

holding, mellanområde och övergångsobjekt.  

 

Barnpsykiatrikern Donald. W. Winnicott (1993) använde sig av leken för att studera barnets 

mognadsprocesser. Han menar att barnets psykologiska utveckling inte kan särskiljas från modern 

utan att de tillsammans bildar en mycket viktig enhet, som är av stor betydelse för barnets 

jagutveckling. Winnicott (1993) använder sig av begreppet holding som kortfattat kan definieras 

som den förmåga modern har att finnas där för barnet på ett psykiskt och fysiskt plan för att barnet 

sedan själv ska kunna hålla ihop sin intrapsykiska värld. Spädbarnet får i och med moderns 

omvårdnad en föreställning om att det är modern eller den själv som kan uppfylla alla barnets 

behov, men i och med att barnet mognar så måste den föreställningen brytas, vilket Winnicott kallar 

för desillusioneringsprocess (Igra, 2002:51). Winnicott menar att om barnet avvänjs från 

föreställningen om att modern och dess bröst är en del utav barnet på ett positivt sätt, så kan barnet 

finna ett mellanområde (Igra, 2002:52). Mellanområdet är kreativitetens källa och här kan barnet 

bearbeta förhållandet mellan den inre och yttre världen. I mellanområdet skapas övergångsobjektet 

som fungerar som en länk mellan den inre och den yttre verkligheten (Igra, 2002:25). Winnicott 

menar att övergångsobjektet fungerar som en mellanstation, mellan den infantila omnipotensen och 

dess uppgivande. Med hjälp av övergångsobjektet kan barnet bearbeta den smärtsamma process det 

är att inte längre vara en del av modern och övergångsobjektet är barnets första icke-jagägodel, 

vilket kan vara en trasa, nalle eller en docka. Föremålet är fyllt av innebörder för barnet och utstår 

alla slags känsloattacker som barnet utsätter den för (Ibid.). Winnicott menar att då den yttre 



 

16	  

 

verkligheten accepterats av barnet så behövs inte längre övergångsobjektet i form av en leksak. 

Dock så släpps aldrig omnipotensen, utan finns kvar på djupare psykiska nivåer och vi försöker 

genom hela livet bearbeta förhållandet mellan inre och yttre verklighet (Igra, 2002, sid. 52).   

 

2.4 Clarence Crafoord – Benämnandets kraft 
Clarence Crafoord är psykiatriker, psykoanalytiker och psykoterapeut och har i Människan är en 

berättelse (2005) diskuterat sina tankar om samtalskonst.  

Crafoord (2005:18) menar att då en samtalsledare försöker att tillämpa tekniker eller metoder i ett 

professionellt samtal så riskerar man att göra både sig själv och den individ som man samtalar med 

till en maskin. Han anser därför att man inte ska gå efter dessa modeller eftersom ingen i samtalet 

kommer att vinna på det eller förstå varandra bättre. Crafoord (2005) lägger istället vikt vid att 

samtalet bör handlar om självreflexion, vilket betyder att man som samtalsledare måste lära känna 

sig själv och sin patient. För att göra detta så krävs respekt och ett ömsesidigt förtroende för 

varandra. 

Vidare beskriver Crafoord (2005:20) att människors möte alltid innehåller en berättelse, därför är 

det betydelsefullt att man som samtalsledare tittar på sin egen berättelse för att kunna få en större 

förståelse för hur klientens historia och berättelse ser ut. Crafoord (2005:21) menar att en människas 

berättelse tar sin börjar redan då barnet ligger i magen. Barnet är redan då sin egen berättelse. 

Barnet och mamman växer sedan tillsammans och har på så vis en delad historia och berättelse med 

varandra. När barnet sedan är fött så kan den uppmärksamma mamman och pappan genom att 

skrika eller att göra andra ljud ifrån sig, barnet vill bli sett och berätta om sig själv. Crafoord 

(2005:22) menar att det vanligaste gensvaret barnet söker är ”Jag ser dig och jag älskar dig”, vilket 

är något som alla människor behöver för att känna sig sedda och bemötta. Detta ordlösa gensvar är 

betydelsefullt för barnet för att denne kan fortsätta sin berättelse. Crafoord (2005) menar att 

människor som arbetar med att möta människor i samtal också bör ha denna ordlösa inställning till 

sin klient. Genom att få det gensvaret så kan barnet börja hitta sig själv och sin egen personlighet. 

Berättelserna skapar en värld och ett sammanhang då dem blir bekräftade av andra och detta gör att 

barnet får möjlighet att utvecklas. Får personen inte något gensvar så upphör berättelsen, meningen 

med den försvinner (Ibid.).  

Vidare menar Crafoord (2005:41) att de individer som har utvecklat sin egen berättelse på ett 

personligt sätt, alltid finns närvarande i sin kommunikation. Det är just denna närvaro i 

kommunikationen som är den centrala delen i det förtroliga samtalet, vilken beskrivs som något 
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som sker då två personer ger varandra chansen att visa sig för varandra i deras delade närvaro. I 

denna gemensamma närvaro så kan kontakten mellan de båda parterna utvecklas och fördjupas 

(Ibid.). 

Närvaron är ett fortsatt tema i Crafoords (2005) teori och kommer tillbaka då det handlar om att 

lyssna. I en dialog så upplevs det som att det är en passiv och en aktiv part. Men Crafoord (2005:53) 

menar att den till synes passiva lyssnaren är lika aktiv som den som pratar. Närvaron menar 

Crafoord är en slags grund för att kunna lyssna, och då man är närvarande så kan man vara den 

”aktivt lyssnande”. Då vår närvaro inte är tillräcklig så kommer detta att märkas på negativt sätt i 

vårt lyssnande. 

2.5 Anthony Giddens - Den ontologiska tryggheten och konfiskering av 

erfarenheten 
Thomas Johansson diskuterar i Rutinisering och reflexivitet sociologen Anthony Giddens begrepp 

ontologisk trygghet och konfiskering av erfarenheten, vilka vi har valt att använda oss av i denna 

uppsats.  

Giddens menar att människor någon gång under sin livstid blir mer eller mindre tvungna att 

konfronteras med existentiella frågor och funderingar. Han menar att individen i det moderna 

samhället måste finna en förmåga att skapa en ontologisk trygghet vilket innebär att individen mer 

eller mindre medvetet utformar ”svar” för sig själv på fyra existentiella frågor, som kan ses som 

viktiga för den moderna människan (Johansson, 1995:88). Den mest huvudsakliga existentiella 

frågan för barnet under den psykologiska utvecklingen är att skapa ett grundläggande förtroende till 

föräldrarna och till den fysiska livsvärlden. Den andra existentiella frågan som Giddens berör 

handlar om människans medvetenhet om att vi en dag ska dö och hur individen utifrån denna 

medvetenhet skapar en relation till dess existens och plats i världen. Den tredje existentiella frågan 

berör hur människan i relation till andra människor gemensamt konstruerar ”verkligheten” som blir 

den plats som vardagslivet utspelar sig på. Den fjärde och sista existentiella frågan som måste 

besvaras berör människans skapande av självidentitet. Giddens menar att människan i en reflexiv 

process skapar sitt själv, vilken han beskriver kan ses som en självbiografisk berättelse. Då 

människan ställs inför nya händelser kan hon behöva omvärdera sin berättelse och måste därmed 

vara beredd på att integrera nya erfarenheter i konstruktionen av självet. (Johansson, 1995:99) 

Giddens menar att människan i ett postmodernt samhälle behöver bibehålla känslan av en 

ontologisk trygghet och då traditioner försvagas så behöver individen ytterligare förstärka sin 

livshistoria och identitet. ”Detta innebär emellertid inte att människor existerar separat från det 
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övriga samhället, snarare att de är inbegripna i ett ständigt reflexivt relaterande till den 

interpersonella, fysiska och institutionella omgivningen” (Johansson, 1995:89). Denna reflexiva 

inställning kommer enligt Giddens att göra sig påmind då människan skapar sin livshistoria. Han 

menar att institutionernas framväxt leder till en avskärmning i det moderna samhället, vilket leder 

till att det avvikande uppfattas som hotfullt, vilken i sin tur hotar den ontologiska tryggheten. 

(Johansson, 1995:90ff). Giddens menar att det har skett en konfiskering av erfarenheten i och med 

experternas framväxt i det moderna samhället som ska hjälpa individen då hon ställs inför problem, 

detta till skillnad från det traditionella samhället där individen själv var tvungen att möta och 

hantera en rad olika svårigheter eller hot som riktade sig emot den mänskliga tillvaron (Johansson, 

1995:91)  

2.6 Thomas J. Scheff – Emotionsteori 
Scheff (1990:4) menar att det är de säkra social band som håller ihop samhället genom att de 

motiverar människan till att vara en del av gemenskapen. Han väcker förslag om en grundläggande 

tankegång om att alla människor behöver en känsla av tillhörighet, ett nätverk av sociala band och 

för de flesta av oss så denna samvaro aldrig uppfylld. Om detta stämmer så skulle människans 

tillstånd i det moderna samhället ständigt befinna sig i en osäkerhet (Ibid.). Scheff (1990:4) menar 

att det moderna samhället har skapat två stycken försvar mot osäkra sociala band, den första är 

tanken om individualismen som förnekar och förtrycker de känslor som uppenbarar sig i de sociala 

banden, vilka menar att individer ska klara sig själva, utan varandra, utan kollektivet. Den andra är 

förnekandet av komplexitet i människans natur.  

Scheff (1990:4) menar att de sociala banden främst består av två känslor, skam och stolthet. Stolthet 

skyddar de band som håller oss samman och bevarar de sociala banden, gör dem starkare. Känslan 

av att vara tillfreds och stolt skapar en social samhörighet till andra människor och stärker därmed 

de sociala banden. Känslan av skam är tvärtemot stolthet, en känsla som hotar de sociala banden, 

som kan leda till att de sociala banden upphör. Scheff (1990:79–80) menar att skam, liksom stolthet 

är centralt för de sociala känslorna eftersom skammen uppkommer då det finns ett upplevt hot emot 

de sociala banden. Scheff (1990)  liksom Helen Lewis menar att skam kan ses som en funktion som 

finns till för att varna oss för att de sociala banden är hotade. Scheff (1990:18) poängterar att det 

behövs en jämn nivå mellan skam och stolthet för att de sociala banden ska fungera.   

Enligt Scheff (1990) hålls dagens samhälle ihop av att vi är sociala varelser som ständigt söker oss 

till varandra och som är i behov av social kontakt. Scheff (1990:4) menar att de sociala banden 

kräver en balans mellan närhet och distans i differentiering. Han menar att den bästa differentiering 
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för oss människor är den optimala differentieringen där sociala band bevaras genom en balans 

mellan individen och gruppen, där de båda får lika utrymme. Scheff (1990:4) menar att grupper 

också kan befinna sig i under- och överdifferentiering, vilka är de vanligaste att finna i dagens 

samhällen. Scheff (1990:4) skriver att i en grupp där individen har mycket egen plats, och inte så 

stark koppling till familjen eller andra sociala nätverk är något han kallar för överdifferentiering.  

Underdifferentiering är enligt Scheff (1990:4) det motsatta till överdifferentiering - att familjen och 

dess sociala band betyder allt, vilket ger individen en liten eller inget eget utrymme.   

2.7 Johan Asplund - Abstrakt och konkret socialitet 
Socialpsykologen Johan Asplund (2004) menar att människan i det moderna samhället är en 

abstrakt samhällsvarelse som lever i ett abstrakt samhälle, vilket i sin tur leder till en abstrakt 

socialitet. Asplund (2004) skriver att människan är abstrakt då hon i det moderna samhället endast 

ser andra människor ur ett ytligt perspektiv. Asplund (2004) definierar att abstrakt socialitet är 

socialitet som inte har några känslomässiga förbund mellan människorna i en interaktion. Han pekar 

även på det motsatta begreppet som innebär att människan är konkret, alltså känslomässigt öppen 

och menar att det är den socialitet som utspelar sig när vi är med vår familj eller vänner.  

Asplund (2004) menar att abstrakt socialitet har uppkommit i och med det industriella samhällets 

tillväxt. I det förindustriella samhället var den konkreta socialiteten den dominerande. Människor 

bodde och jobbade närmare varandra då än vad vi gör idag, vilket gjorde att de hade en närmare 

kontakt än vi har idag. Asplund (2004:151) skriver att det industriella samhällets framväxt har fått 

sådana följder att människor har fått en mycket opersonligare roll gentemot varandra i samhället. 

Asplund (2004:152) anser att människans band med omgivningen gick sönder och avgränsningar 

inom arbetslivet ägde rum. Därmed blev tillvaron organiserad efter tid och gemenskapen blev ytlig 

och oförbindlig. Asplund (2004) pekar på att detta ledde till att den målinriktade socialiteten uteblev 

och att känslorna blir innehållslösa för de människorna man arbetade med. Under de senaste hundra 

åren har det också skett en enorm ökning då det gäller yrken där sociala interaktioner är 

betydelsefulla och Asplund (2004) tror att detta har främjat det abstrakta samhällets uppkomst. 
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3 Metod  

3.1 Val av metod 
Vi har i denna uppsats tillämpat kvalitativ metod och använt oss intervjuer vid insamling av det 

empiriska materialet. Vi intervjuade nio stycken personer som inom sina yrken möter människor i 

kris. Alla informanter, med ett undantag, arbetar idag i samma medelstora stad i södra Sverige. 

Trost (2005:14) menar att en kvalitativ metod kortfattat kan definieras som en metod där forskaren 

ämnar ha fokus på framför allt informantens tankar och upplevelser av ämnet som studeras. Då vårt 

syfte är att studera krishanterares upplevelser och tankar i mötet med en individ i kris, så krävdes 

det en metod som gjorde det möjligt att undersöka dessa områden. Vi ansåg att kvantitativ metod 

inte var lämplig för denna studie då den har fokus på hur, var och när händelser sker, vilket ofta 

förekommer i form av datainsamling med enkäter. Därmed går chansen att ställa följdfrågor samt 

den personliga kontakten förlorad (Trost, 2005:22). För denna uppsats ansågs det viktigt att kunna 

integrera med informanterna för att få en rättvis uppfattning om deras arbete som krishanterare. 

Krishantering är en känslig och komplicerad process vilket vi anser kan vara svårt att beröra genom 

enkätundersökning, då vi skulle riskera att förlora betydelsefulla tankar och erfarenheter. 

Denscombe (2000:132) menar att då material ska samlas in angående emotioner, erfarenheter eller 

känslor så är det lämpligaste sättet att göra detta genom intervju, då dessa ämnen är sådana att de 

behöver utforskas och inte redovisas. På dessa grunder ansåg vi att intervjumetoden var en lämplig 

metod eftersom vi i ett samtal kan utforska de viktiga aspekterna i krishanteringen.  

3.2 Den kvalitativa intervjun 
Vi har vid utförandet av intervjuerna använt oss av en blandning mellan vad Denscombe (2000:135) 

kallar för ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 

karaktäriseras av att forskaren presenterar ett ämne för informanten och sedan låter personen tala 

fritt och utveckla sina reflektioner kring ämnet utan forskarens påverkan. Denscombe (2000:135) 

menar att semistrukturerade intervjuer går efter en färdig lista med teman som forskarna vill få 

besvarade samt att forskarna är anpassbara när det gäller ämnenas turordning. Då vi utförde 

intervjuerna tillämpade vi en blandning mellan dessa två intervjumetoder, eftersom vi hade färdiga 

frågeområden som vi lät informanterna diskutera omkring utan att avbryta dem. Frågorna följde 

ingen speciell ordning utan ställdes utefter vad informanten svarade.  

 

Vi har vid intervjuerna också använt oss av en blandning mellan informant- och 

livsvärldsintervjuer, då vi dels har frågat krishanterarna om hur de praktiskt utövar krishantering, 

vilket kan ses som informantintervju. Vi har också använt oss av livsvärldsintervju då vi frågat om 
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deras upplevelser och tankar om sitt arbete. Genom informantintervju fick vi information om hur 

deras arbete ser ut och hur de individuellt arbetar på olika sätt. Vi anser att en blandning av dessa 

var nödvändig eftersom vi för vår egen del måste förstå hur de arbetar innan vi kan förstå vad de 

upplever. Det var också viktigt för oss att fråga samtliga informanter hur de utövar krishantering 

eftersom informanterna arbetar på olika sätt och inom olika yrken. Då vårt fokus var att undersöka 

informanternas upplevelser, tankar och funktion så anser vi att en viktig del för att förstå detta är att 

också veta hur de arbetar och anser att man bör arbeta med krishantering. I resultatet har denna 

blandning av intervjuform tagit plats i form av att vi dels redovisar hur informanterna arbetar med 

krishantering, hur de anser att de bör arbeta samt hur de upplever deras arbete som krishanterare.  

3.3 Varför inte observation eller fältstudie? 
Vi valde att inte genomföra observation eller fältstudie framför allt av etiska skäl då närvaron av 

forskare i krissamtal skulle kunna uppfattas som något negativt och hämmande för utvecklingen hos 

individen i kris. Det som sägs mellan individen och krishanterare är även skyddat under sekretess. 

Informanterna som har intervjuats arbetar inte på samma arbetsplats, vilket också omöjliggör en 

fältstudie i praktiken. Därmed ska också understrykas att något intresse för att genomföra 

observation eller fältstudie inte har funnits, då vi redan innan studiens början var väl införstådda i 

förutsättningarna angående informanternas tystnadsplikt.  

3.4 Vetenskapsteoretisk ansats 
Vi har vid genomförandet av denna studie utgått ifrån en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken har 

som ståndpunkt att subjektiviteten präglar människans tolkningar av verkligheten (Thurén, 

2007:94ff). Haberman beskriver hermeneutiken som människans engagemang att förstå andra 

människor och deras förutsättningar (Allwood & Eriksson, 2010:97). Hermeneutiken utgår ifrån 

människans förförståelse som formas av hennes personliga erfarenheter, språkliga begrepp, 

trosuppfattningar och föreställningar om ämnet (Thurén, 2007:152). Då vi genomfört intervjuerna 

så har vi tillämpat hermeneutiken genom att försöka förstå informantens perspektiv och vad denna 

menar utifrån dess subjektiva föreställningar samt ur dennes kontext. Aspers (2007:37) menar att då 

forskaren använder en hermeneutisk utgångspunkt så bör den hermeneutiska cirkeln/spiralen tas i 

beaktande, vilket innebär att då tal och skrift tolkas så bör delarna förstås för att helheten ska kunna 

förstås, och tvärtom. Han menar att kunskap om ett ämne kan ses som en pågående spiral som 

ständigt byggs med ny förståelse kring. Det är vanligt att den allra första förförståelsen om ämnet 

lämnas och en ny och oftast mer ingående förståelse fås, i och med att forskaren studerar ämnet 

djupare (Ibid.). Då vi tolkat vårt insamlade material så har vi varit medvetna om förförståelsen som 

hela tiden har byggts på och hur den påverkat oss inför och under intervjuerna, samt under 
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utformandet av denna uppsats. Vi har även tillämpat ett hermeneutiskt synsätt genom att utgå från 

den hermeneutiska ståndpunkten som menar att det inte finns någon absolut sanning. Det vi 

uppfattar i mötet med informanterna är endast vår tolkning av sanningen. Då forskare väljer att 

använda sig av hermeneutiken som vetenskapsteori så nämns ofta misstankens hermeneutik. Detta 

är ett begrepp som kännetecknar de former av hermeneutik som syftar till att undersöka och 

uppenbara sådant som finns gömt och underförstått i texten eller materialet forskaren arbetar med. 

Det undangömda kan till exempel vara förtryckande genus- eller maktstrukturer (Allwood & 

Eriksson, 2010:97) 

3.5 Förförståelse 
Thurén (2007:58) skriver: ”med förförståelse menas att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom 

våra sinnen. Det som förefaller vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion 

tolkning”. Vi har under studien varit medvetna om att vi tolkar verkligheten utefter våra tidigare 

erfarenheter, vilket kan ha påverkat oss under pågående studie. Vi hade innan studiens start en 

förförståelse om att kriser är en del av livet, vilket vi baserade på egen erfarenhet. Vi hade även en 

förförståelse om att människor kan behöva hjälp för att ta sig igenom kriser. Hur denna 

krishantering såg ut inom POSOM eller PKL hade vi ingen erfarenhet eller uppfattning om, då de 

innan studien var okända för oss. De andra informanternas arbeten hade vi ytliga uppfattningar om, 

men inga djupare kunskaper om hur deras arbeten såg ut. Vi hade ingen ingående förförståelse 

angående hur krishantering utförs annat än inom teoretiska kunskaper som vi fått genom studier. 

Under våra studier på högskolan så har vi anammat en djupare kunskap om mellanmänskliga 

förhållanden, samt kunskap om samtalstekniker och terapeutisk hållning. Därmed hade vi vid 

studiens start en förförståelse om hur samtal kan fungera, samt om deras olika uppbyggnad, struktur 

och mening. Vår gemensamma förförståelse angående Svenska kyrkans arbete vid kris var att 

andlighet på något sätt skulle spela en roll i samtalet. En av oss hade även en tanke om att det inte 

skulle spela någon roll för dessa informanter om den krisdrabbade var medlem i Svenska kyrkan 

eller inte.  

3.6 Urval 
Vi gjorde urvalet av informanter efter vad Denscombe (2000:23) kallar för subjektivt urval, vilket 

innebär att forskaren har en viss kännedom om ämnet som ska studeras och att informanterna 

medvetet väljs utefter vad forskaren anser bör ge relevant information.  

 

I början av denna uppsats var vårt intresse för POSOM väldigt stort vilket resulterade i att vi sökte 

intervjupersoner inom denna organisation. Då POSOM i ”x-stad” inte innehöll så många 
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medlemmar för att få tillräckligt med intervjuer så vände vi oss till andra yrkesgrupper som också 

arbetar med att möta människor i kris. Vid den första intervjun med en POSOM- medlem fick vi 

genom denna person ytterligare kontakt med en medlem inom POSOM i ”x-stad”. Därefter 

kontaktade vi ytterligare en medlem som är samordnare i POSOM men denna gång i ”y-stad”. 

Vidare kontakt med andra yrkesgrupper som vi ansåg vara betydelsefulla för studien gjordes via 

mail. Då intresse fanns hos dem så bokades intervjuer in, antingen via mail eller telefon. En 

informant tipsade oss även om personer som kunde vara intressanta för oss att intervjua, på detta vis 

fick vi kontakt med tre informanter. Tanken bakom att intervjua medlemmar från POSOM var att få 

en insikt i hur den första kontakten med en individ i kris ser ut. Vår tanke var även att POSOM- 

medlemmarna skulle ha en bred kunskap om hur chockfasen kan se ut, samt kunskap om den 

traumatiska krisen. Då POSOM- medlemmarna har praktisk erfarenhet att vara ”där när det händer” 

så ansåg vi att dessa kunde vara betydelsefulla för uppsatsen. Liknande tankar låg till grunden för 

kontakten med sjukhuskyrkan och diakonen i Svenska kyrkan, då dessa ofta möter människor i kris 

nära inpå händelsen. Dessutom fanns tankar om hur tro spelar in i en krissituation, vilket gjorde 

dessa personer intressanta att intervjua.  

 

Valet av att intervjua två kuratorer och en psykolog grundade sig på att dessa möter människor i 

kris i ett annat skede än vad POSOM och sjukhuskyrkan gör, vilket vi ansåg vara relevant för 

uppsatsen då dessa informanter skulle kunna ge oss bredare kunskap om krishantering i krisens 

olika skeden. Då vi fått information ifrån informanterna om hur den första kontakten med en 

krisdrabbad såg ut så var det av intresse att se hur mötet och relationen ser ut i ett senare skede, vi 

ansåg då att det var lämpligt att intervjua kuratorer och en psykolog.  

 

Vi är medvetna om att urvalet hade kunnat se annorlunda ut och att det kan uppfattas som tunt i 

relation till ämnesvalet. Med ett annat slags urval hade studien förmodligen sett annorlunda ut, då 

det är informanternas egen syn och tankar kring verkligheten som speglas i denna uppsats. Vi är 

även medvetna om att det är en spridning av informanter inom olika kategorier, vilket kan göra det 

svårt att göra en rättvis jämförelse mellan de olika informanternas yrken i relation till den 

krishantering som de utför. Vi har därför valt att inte beröra krishanteringen i relation till 

yrkeskategori mer än att benämna yrkets innebörd för krishanteringen och i vilka skeden de olika 

informanterna möter individer i kris. Antalet informanter till denna typ av studie skulle säkerligen 

kunnat vara fler för att få ett bredare perspektiv av de olika instansernas arbeten. För denna studie 

fanns det dock inte tid eller tillgång till att utföra fler intervjuer. Vi diskuterade om vi skulle utföra 

en till intervju med en till psykolog, men kände oss nöjda med det material vi hade.  
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Under tiden resultatet samlades in uppkom ett intresse av att intervjua individer i kris. Detta ansåg 

vi kunde ha lyft fram en bild av individens syn på hur relationen vid krishantering fungerar och 

kunde ha tillfört en bild av hur krishantering upplevs av individen. Då vi diskuterat denna tanke så 

insåg vi att det i praktiken skulle vara omöjligt att finna personer som behandlats eller sökt hjälp 

hos någon av studiens informanter. Informanterna är enligt lag skyldiga att inte lämna ut några 

uppgifter om vilka klienter de har. Vi ville respektera informanternas tystnadsplikt och deras 

klienters privatliv. Därför har denna tanke inte utvecklats eller formulerats vidare eftersom att 

denna övervägning gjordes redan innan studiens start. Vi reflekterade även kring vikten av att 

intervjua personer som gått genom en traumatisk kris med hjälp av någon annan krishanterare än de 

specifika som vi intervjuat för denna studie. Då vi efterfrågat personer i vår omgivning som 

drabbats av traumatiska kriser så har vi inte funnit någon som bearbetat krisen tillsammans med en 

professionell krishanterare. Eftersom att kris är ett så pass känsligt ämne så har vi också funnit det 

svårt att kontakta en ”okänd” person för att be om en intervju. Hur vi skulle få tillträde till dessa 

personer visste vi inte och insåg då att vi var tvungna att lämna den tanken. Vi anser det ideala för 

denna studie hade varit att intervjuat fem stycken krishanterare och fem stycken krisdrabbade, för 

att få den enligt oss övergripande bilden av hur krishantering fungerar och upplevs. Tyvärr har vårt 

tillträde till fältet varit begränsat, framför allt då det gäller kontakt med krisdrabbade. Vi tror att 

intervjua en eller två stycken individer kring deras upplevelser om krishantering hade kunnat ge oss 

ett ”splittrat” resultat då de både sidorna inte skulle bli rättvist representerade, men samtidigt hade 

det kanske också bidragit till ökad förståelse.  

3.7 Tillvägagångssätt 
För att få tag i informanter till denna studie så var kommunikation via mail den första kontakten 

med personerna på fältet. Allt eftersom att svaren på vår förfrågan att ställa upp på intervju var 

positiva, så bestämdes tid och datum via mail eller telefon. Efter det började arbetet med att skriva 

en personlig intervjuguide till var och en av informanterna. Intervjuguiden utformades med 

frågeområden som: syn på rollen som krishanterare, informantens bakgrund, syn på sig själv, syn på 

sin yrkesroll, relationen till andra instanser, samt relationen till den krisdrabbade. Andra områden 

handlade om hur samtalet med en krisdrabbad såg ut, om samtalet följde någon struktur, om det 

fanns olika typer av samtal. Kriterier för när just deras yrkesroll passar bäst var också ett 

frågeområde (se bilaga). Trost (2005:50–51) menar att frågeområdena inte bör vara för snäva i sin 

utformning, utan vara stora och få. Detta för att intervjupersonerna ska komma ihåg områdena och 

kunna dem utantill, denna metod utgick vi ifrån då vi utformande vår intervjuguide. Tanken var att 
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intervjuerna skulle ha en så låg struktur som möjligt då Sjöberg m.fl. (2008:34) menar att öppna 

intervjuer oftast ger möjlighet till ny förståelse. Under intervjuerna har även en syn på att varje 

intervju även borde vara en observation varit en tankegång som uppmärksammats (Sjöberg, 

2008:43).  

 

Då intervjuerna genomfördes spelades samtalen in med en mobiltelefon, förutom en intervju där 

anteckningar istället fördes. Vår motivering till att använda oss av en mobiltelefon som 

inspelningsapparat var främst av praktiska skäl, då vi inte hade tillgång till en diktafon och att vi 

efter intervjun enkelt kunde föra över inspelningen till våra datorer. Vi har både positiva och 

negativa reflektioner kring valet av att använda en mobiltelefon. Det kan möjligtvis ha gett ett 

oprofessionellt intryck hos informanterna, men det var inget vi upplevde vid intervjuerna. Samtidigt 

tror vi att det även kan finnas positiva aspekter med att använda en mobiltelefon, då den idag är ett 

så pass vardagligt ting vars närhet man inte reflekterar så mycket över.  

 

Anledningen till att vi inte valde att spela in denna intervju var att vi i det skedet ansåg att den 

intervjun var ett samtal för att få djupare kunskap, samt undersöka möjligheterna att göra en studie 

på området. Dock så insåg vi i efterhand att denna information också var användbar för uppsatsen 

och frågade denna informant om tillåtelse att använda oss av intervjun i uppsatsen. Innan varje 

inspelning började så frågade vi informanterna om detta gick bra att spela in och alla samtyckte. 

Anledningen till att spela in intervjuerna var för att efteråt kunna transkribera dem. Samtidigt som 

det underlättar att spela in då fokus kan hållas på vad som sägs, vilket kan vara svårt då 

anteckningar genomförs under intervjun. På detta vis så kunde också kroppsspråk, röstläge, 

eventuella tveksamheter och liknande observeras. Att vara medveten om den egna hållningen 

gentemot informanten ansågs vara viktigt, vilket också diskuterades oss mellan. Målet var att aktivt 

lyssna och inte ställa ledande frågor, inte lägga ordet i munnen på informanterna eller att komma 

med påståenden. Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, eller i anslutning till 

deras arbetsplatser. Tiden på intervjuerna varierade mellan 45 minuter och 80 minuter. (Med 

undantag från parintervjun som tog ca 92 minuter).  

 

Intervjuerna genomfördes med en låg standardisering och därmed gavs utrymme för följdfrågor.  

Trost (2005:19) beskriver att intervjuer med låg grad av standardisering har en följsamhet under 

intervjun där forskarna ställer frågor utifrån det svaret de får. Han menar att informanterna i denna 

typ av intervju gärna får styra ordningsföljden. Detta var ett intervjusätt som vi strävade efter. Vid 

intervjuerna var vi båda med och det togs i åtanke att två intervjuare kan uppfattas som en form av 
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maktöverlägsenhet utifrån informantens perspektiv (Trost 2005:46). Vi ansåg dock att detta inte var 

ett problem då informanterna i sin yrkesroll ofta leder samtal av olika karaktär och därmed är vana 

vid liknande situationer. Det kan vara en fördel att vara två intervjuare, dels för att de kan stötta 

varandra i intervjusituationen, samt för att det kan bli en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse. Detta gäller speciellt om forskarna är samspelta (Ibid.) Då 

intervjuerna var utförda så lades inspelningarna in på våra datorer, vilket gjorde det blev möjligt att 

spela upp intervjuerna vid transkribering. Under transkriberingen lade vi mycket tid på att översätta 

intervjuerna ordagrant. Vi tog där hänsyn till pauser, skratt och dylikt och skrev dessa i parenteser 

för att underlätta läsningen av dem.  

3.8 Positiva och negativa erfarenheter från fältet 
Vi har många bra erfarenheter då det gäller bemötandet från informanterna och dess engagemang 

för vår studie. En av informanterna bad oss att i förväg skicka vår uppsatssynopsis och 

intervjuguide för att kunna förbereda sig på frågorna, vilket vi uppfattade som ett positivt gensvar. 

Dock är en reflektion att informanten därmed också fått tid att tänka och forma sina svar redan 

innan intervjun, vilket kan ha påverkat informanten i sina formuleringar av svar på frågorna.  

En mindre positiv erfarenhet var då vi utförde en av intervjuerna på en inte helt avskild plats, vilket 

förde med sig mycket bakgrundsljud på inspelningen. Detta gjorde det svårare för oss att 

transkribera. Under denna intervju så fanns det även personer i bakgrunden som ”störde” under 

själva intervjun vilket kan ha påverkat informanten och vår egen koncentration.  

 

En av intervjuerna resulterade i en parintervju, vilket vi inte var beredda på. Dock så upplevde vi 

detta bara som någonting positivt då vi kände att detta tillförde väldigt mycket till studien. Vi 

uppfattade det som att de båda tog lika mycket plats och eftersom de också jobbar väldigt nära 

varandra så kunde de hjälpas åt att skapa en helhetsbild av deras arbete.  

 

Vid två tillfällen så ringde eller vibrerade telefonen som vi använde som inspelningsapparat under 

intervjuerna. Vi stängde snabbt av ljudet så att intervjun inte skulle bli störd. Vi tror inte att detta 

hade en negativ inverkan under intervjuerna då informanterna anmärkte på det i positiva ordalag, 

till exempel då en informant sa att det var en bra ringsignal på mobiltelefonen. Vår uppfattning är 

att telefonen inte störde mycket, utan bara för stunden eftersom vi fortsatte intervjun utan några 

problem. Några av informanterna fick under intervjuerna också samtal eller SMS till sina 

mobiltelefoner och i de flesta fallen så svarade de då det ringde. Detta var inget som störde enligt 

oss, men det kan ha haft en viss inverkan på informanterna. Ett exempel på detta var vid 
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parintervjun då det ringde vid två tillfällen hos en av informanterna. Vid det andra tillfället så sa 

den ena informanten till den andra att gå ut och ta samtalet, vilket självklart påverkade intervjun då 

han lämnade rummet för en stund. Vi uppfattade inte detta som något negativ, men det kan ha haft 

en negativ inverkan för personen som lämnade rummet då han missade det som vi diskuterade 

under tiden han var borta. Att det hade en negativ inverkan eller att det störde var dock inget som vi 

uppfattade att han kände då han kom tillbaka, vilket enligt oss är bra då intervjun fortsatte.  

En reflektion kring vårt genomförande av intervjuerna är att vi i vissa fall känner att vi kanske 

skulle bett informanten att vidareutveckla vissa svar som inte fick tillräcklig bredd. Vi anser att vi 

hade kunnat ta mer plats och styrt intervjun mer, då det i en del fall blev för många sidospår.  

3.9 Etiska aspekter  
Vi har utgått från de aspekter Trost (2005:103) tar upp angående etik vid forskning, vilka han 

nämner är att informanterna har rätt till att vara anonyma samt att inte framställas felaktigt.  

Innan vi intervjuade informanterna så informerade vi dem om att de i denna studie skulle förbli 

anonyma. Vi frågade också om deras godkännande till att spela in intervjun för att sedan kunna 

transkribera den. För att bevara informanternas anonymitet valde vi att fingera deras namn och 

staden de arbetar i. Vi har valt att benämna informanternas yrken då detta underlättar läsningen av 

studien. Då informanterna använt sig av exempel från händelser ur verkliga livet så har vi valt att 

fingera även dessa, så att personerna som har varit med om händelserna i krishanterarnas exempel 

inte ska kunna bli identifierade. Trost (2005:108) avråder forskare från att fingera uppgifter 

eftersom de fingerade uppgifterna kan komma att stämma överens med en ”verklig” person. Vi har 

dock valt att göra detta ändå, då vi inte har berört informanternas privatliv, personliga egenskaper 

eller staden där de arbetar, utan endast deras uppfattningar och tankar om krishantering. Vi tror inte 

heller att informanterna går att spåra då vi endast har benämnt deras yrken i uppsatsen. 

 

Trost (2005:103) menar att då forskaren tar upp frågor under intervjun så kan detta väcka tankar 

och känslor hos informanten. Han skriver att minnen både behagliga och obehagliga kan komma att 

dyka upp hos den som blir intervjuad. Vi tror att vi under intervjusituationen kan ha påverkat att 

informanterna börjat tänka tillbaka på krishändelser som de har upplevt. Detta tror vi då vi under 

många intervjuer fått höra målande exempel på krishändelser som informanterna har varit med om, 

vilket vi tror kan ha påverkat dem känslomässigt. Vi kan möjligtvis även ha startat diskussioner 

kring hur de själva ser på sin roll som krishanterare.  

 



 

28	  

 

En etisk aspekt som vi redan har berört under rubriken: ”varför inte observation eller fältstudie” är 

att vi valt att inte använda oss av dessa metoder eftersom vi anser att vår närvaro kan komma att 

störa relationen mellan krishanteraren och individen. Vi vet också att det som säg i deras möte är 

skyddat under sekretesslagen, samt att informanterna har tystnadsplikt. Om vi mot förmodan hade 

fått sitta med i deras möte, så hade vi också hamnat under tystnadsplikten och då inte kunnat 

använda det som sägs i mötet i denna studie. 

 

Efter varje intervju så informerade vi informanterna om att då uppsatsen var klar så skulle vi skicka 

ut en kopia på uppsatsen till dem, vilket alla sa att de skulle uppskatta. 

3.10 Reflektioner och avgränsningar över det empiriska arbetet och metoden 
Vi har i resultatet av vårt insamlade empiriska material valt att generalisera informanternas svar vid 

de tillfällen då de har varit likartade. Detta har vi gjort eftersom vi var tvungna att avgränsa oss då 

det skulle ta mycket plats att räkna upp alla de informanter som har närbesläktade åsikter. Då det 

har varit tydliga skillnader i deras åsikter, eller då en informant har varit ensam om att tycka eller 

tänka på ett visst sätt så har vi valt att lyfta fram det och då nämna informantens fingerade namn. 

Ytterligare ett skäl till att generalisera informanternas vars svar har varit liknande, var för att läsaren 

skulle få en bättre förståelse samt för att fokus ligger på informanternas åsikt och inte på vem som 

sa vad.  

 

Vidare avgränsning som vi har gjort i denna studie är att inte lägga så mycket fokus på POSOM och 

PKL som organisationer, då vi istället har valt att ha fokus på krishanterarnas individuella 

uppfattningar och tankar om krishantering. Då vi har fem informanter som ingår i dessa två 

organisationer så tror vi att deras svar kan vara påverkat av den organisation som de ingår i, men då 

vi undersökt just deras uppfattningar och tankar så tror vi att organisationerna inte har lika stort 

utrymme i svaren som deras egna personliga tolkningar har. De skillnader och likheter som finns då 

det gäller informanter som arbetar i POSOM och PKL och de övriga informanterna har vi lyft fram 

då vi anser att det är av intresse för läsaren och betydelsefullt för uppsatsen. Vi anser också att det 

skulle bli ett annat resultat och en annan analys om vi utgått ifrån organisationerna som 

informanterna arbetar inom.  

 

Då vi under våra teoristudier om kriser och intervjuer med informanterna har förstått att 

bearbetningen av en kris hos en drabbad individ är en psykisk process så har vi i denna studie valt 

att lyfta fram de psykologiska delarna som är relevanta för studien. Större fokus har lagts på vad 
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som sker i relationen mellan krishanterare och individ än vad som sker i individens psyke. Denna 

avgränsning har vi medvetet valt, dels för att studien ämnar vara en socialpsykologisk uppsats och 

dels för att det är svårt att förklara vad som sker i en individs psyke då den hamnar i kris utifrån en 

krishanterares perspektiv. De psykologiska delarna som vi anser är relevanta för uppsatsen har vi 

valt att ta med då de kan förklara de olika faserna som en individ i kris går igenom, samt att de kan 

vara förklaringar till den funktion som krishanteraren kan komma att fylla för individen.  

 

Ytterligare en avgränsning som vi gjorde, var att inte lägga fokus på krishantering vid PTSD 

(Posttraumatiskt Stressyndrom), som kan drabba individer efter en traumatisk händelse. Detta 

eftersom att uppsatsen måste ha en viss avgränsning.  
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4 Resultat 

I denna uppsats har vi intervjuat nio personer som på olika sätt arbetar med krishantering. 

Informanterna är i åldrarna mellan cirka 30-60 år. Här följer en kort presentation av informanterna: 

”Karl” är samordnare för POSOM i ”y-stad” sedan fem år tillbaka. Stor del av hans 

yrkesverksamma liv har han på ett eller annat sätt arbetat med krishantering. 

”Eva” är samordnare för POSOM i ”x-stad”, vilket är en relativt ny tjänst för henne.  

”Anders” arbetar på en elevmottagning där han främst möter elever i kris. Han är också medlem i 

POSOM i ”x-stad”. Anders har arbetat inom olika yrken där kriser och krishantering många gånger 

varit en del av det han dagligen möter.  

”Johan” arbetar som sjukhuspräst på ett sjukhus i ”x-stad”. I prästyrket så möter Johan olika typer 

av kriser och på sjukhuset är det oftast kriser av en annan karaktär än de han möter i en församling. 

”Sara” arbetar som diakon på sjukhuskyrkan tillsammans med Johan. Hon arbetar med 

krishantering på sjukhuset där hon möter många olika typer av kriser. 

”Annette” arbetar som diakon i en församling i ”x-stad”. Hon möter människor som behöver någon 

att prata med och det är många olika typer av kriser som hon arbetar med i sitt arbete. 

”Sam” arbetar som kurator och socionom inom psykiatrin i x-stad. Han har arbetat med människor 

och att möta människor i kris under större delen av hans yrkesverksamma liv. Han är även medlem i 

PKL.  

”Maria” arbetar som kurator på en skola i ”x-stad” där hon främst håller enskilda samtal med 

eleverna. Hon har under stora delar av sitt yrkesverksamma liv arbetat eller mött människor som 

kan behöva stöd och hjälp. 

”Markus” arbetar som psykolog inom psykiatrin i x-stad. Han har arbetat där i ca fyra år och är 

även medlem i PKL.   

4.1 En inblick i POSOM:s arbete  
Vi intervjuat tre stycken informanter vars gemensamma nämnare är att de ingår i organisationen 

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande). Vi har valt att i denna studie kalla dem för Karl, 

Eva och Anders. Informanterna som arbetar inom POSOM har informerat oss om att de träffar 

krisdrabbade individer i anslutning till olyckan. Om det till exempel har skett en bilolycka och 
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POSOM rycker ut så upprättar de en samlingsplats i en närbelägen lokal där de sedan erbjuder stöd 

och samtal för de inblandade. POSOM- informanterna poängterar att deras arbete endast är en 

hjälpfunktion utöver det vanliga, då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Informanterna 

upplyser oss om att en grundläggande tanke inom POSOM:s arbete är att de drabbade individerna 

så snabbt som möjligt ska normaliseras in i vardagen.  

 

POSOM- informanterna berättar att de genom sitt medlemskap i POSOM får ett begynnande 

kontaktnät med de andra instanserna inom kommunen, dessa kan vara Svenska kyrkan, psykiatrin, 

polisen, räddningstjänsten, kustbevakningen m.fl. Informanterna upplyser oss om att de endast är ett 

tillfälligt stöd och kan därefter lotsa vidare individen till andra instanser där de kan få ytterligare 

krisstöd, dessa kan till exempel vara sjukhuskyrkan, kuratorer eller psykologer. POSOM kan då de 

behöver extra personal vid ett stort ärende kontakta övriga präster, psykologer och kuratorer som 

finns inom kommunen. 

4.2 En inblick i Svenska kyrkans arbete 
Vi har i denna studie tre stycken informanter som är representanter inom Svenska kyrkan, vi har 

valt att kalla dem för Johan och Sara som arbetar inom sjukhuskyrkan, och Annette som arbetar 

som diakon i en församling. En av informanterna från sjukhuskyrkan beskriver deras arbete såhär:  
 

Vi jobbar med krishantering i allra högsta grad. Vi jobbar på krishistorier och vi jobbar med patienter, samtal, 

närstående, anhöriga, mycket med personal som vi arbetar med i samtal enskilt rum, ute o korridorer och 

även i grupper med vad ska vi kalla det, avlastningssamtal. Ibland lite handledning på vårt område. Och vårt 

ansvarsområde är ju det man kallar för den andliga vården. ”Johan”  

 

Johan och Sara berättar att de inom sjukhuskyrkan möter allt från stora kriser med många 

inblandade till den lilla krisen som drabbar den enskilda. De menar att deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att ta hand om den andliga vården då en person drabbas av en kris på sjukhuset. 

Informanterna informerar oss om att de ofta arbetar på akutmottagningen och är med då det 

kommer in oväntade dödsfall och där är deras uppgift är att stödja de anhöriga. Informanterna 

menar att det alltid vid hastiga dödsfall sker en uppföljning med samtal med de anhöriga. Johan och 

Sara berättar att de även arbetar med samtal och krisbearbetning då patienter på sjukhuset får 

besked om livshotande sjukdomar. De menar att det vid sådana tillfällen skapas en kris både för den 

sjuka och för dennes anhöriga. De kan då tillsammans få hjälp med bearbetning av krisen i form av 

att samtala med varandra om döden. Informanterna berättar att en del av sjukhuskyrkans arbete är 

att knyta ihop de anhöriga, så att de kan vara ett stöd för varandra i bearbetningen av krisen.   
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Annette berättar att hon arbetar som diakon inom en församling där hon möter kriser av olika 

karaktär så som dödsfall, skilsmässa, hemlöshet, ekonomiska problem, missbruksproblematik, 

omhändertagande av barn och vid livshotande sjukdomar. Informanten beskriver att det är 

individerna själva som kontaktar henne då de är i behov av samtal, men hon kan också göra 

hembesök om så önskas. Kontakten till Annette går till på så vis att antingen så ringer personen och 

bokar in ett möte med henne eller så kommer personen till kyrkan där hon arbetar och hoppas att 

det finns någon där att tala med.  

 

Både sjukhuskyrkan och diakonen inom församlingen berättar att de även kan bli ombedda att vara 

med som krisstöd då polisen ska lämna dödsbud till anhöriga. 

4.3 En inblick i kuratorers arbete 
Vi har i denna studie intervjuat två kuratorer, den ena personen arbetar inom psykiatrin och vi har 

valt att i kalla honom för Sam. Den andra personen arbetar som skolkurator och vi valt att kalla 

henne för Maria.  

 

Sam berättar att hans arbetsuppgifter är att ha hand om de psykosociala frågorna samt att hålla 

samtal med patienterna. Han upplyser oss också om att han är med i PKL gruppen (Psykologisk 

katastrofledningsgrupp) som stödperson. Informanten beskriver sitt arbete inom psykiatrin:  

 
Jag jobbar som socionom och kurator här och har tre avdelningar som är mitt ansvarsområde [---] Och jag 

har den uppgiften att titta på de psykosociala frågorna och det innebär flera olika frågeställningar, från 

kriser till psykoser. Kriserna har också olika variationer som vanliga familjekriser till individuella kriser, 

kriser baserade på förlossning, kriser baserade på förlust, kriser baserad på förlust av arbete eller gå i 

pension. Det är [...] varierande [...] ”Sam” 

 

Maria arbetar som kurator på en skola och hon berättar att hennes arbetsuppgifter är främst att hålla 

i enskilda samtal med elever, vilket kan vara krissamtal, stödsamtal och motiverande samtal. Andra 

uppgifter som Maria har är att hålla i kurser för eleverna på skolan. Den ena kursen har som mål att 

stärka elevernas självkänsla där är Maria och en kollega gruppledare och de pratar med eleverna om 

självkänsla och självförtroende. Hon beskriver att gruppens upplägg påminner om ett gruppsamtal 

där de tillsammans diskuterar självkänsla och självförtroende. Maria tillägger även att det är vanligt 

att hon ger eleverna en ”hemuppgift” som de ska öva på till nästa gång de ses. Den andra gruppen 

hon håller i är en ”våga tala” kurs, som finns till för de elever som har bekymmer med att stå inför 
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en klass och redovisa. Hon tillägger att denna grupp är för de elever som har vad hon kallar för 

talängslan, det gäller alltså för de som har symptom utöver den vanliga nervositeten som kan 

infinna sig innan en redovisning. I denna grupp ger Maria eleverna uppgifter som ökar i 

svårighetsgrad samt som gör att eleverna får öva på att prata inför gruppen. 

4.4 En inblick i en psykologs arbete  
Vi har intervjuat en psykolog som arbetar inom psykiatrin och vi har i denna uppsats valt att kalla 

honom för Markus. Informanten upplyser oss om att hans huvudsakliga arbetsuppgifter är att ha 

psykoterapeutiska samtal med patienter, samt att göra bedömningar om psykoterapi behövs, ibland 

håller han även i kognitiv beteende terapi (KBT). Andra uppgifter som Markus har är att göra 

personlighetsbedömningar, han tittar då om det föreligger någon form av personlighetsstörning. 

Markus kan även komma att göra psykiatriska utredningar där han utreder om personen har ADHD 

eller andra liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Markus säger också att han ibland 

testar arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga hos sina patienter. Han berättar att han även är 

med i ledningsgruppen för PKL i staden som han arbetar i och upplyser oss om vad den gruppen har 

till uppgift: 

 

[...] PKL, psykiatrisk och psykologiska katastrofledning agerar här och ifall en stor olycka händer så 

bygger vi upp ett stödcentrum där vi erbjuder psykosocial hjälp för de drabbade och deras anhöriga. 

”Markus”  

 

Genom arbetet med PKL så möter Markus personer i akut kris, vilket inte är lika vanligt i hans 

dagliga arbete som psykolog.  Han tillägger att han än så länge inte har varit med och upprättat 

något stödcentrum än då det inte har skett någon större olycka eller katastrof sedan han tillträdde, 

men han berättar att han har mycket teoretisk kunskap om hur personer i den akuta krisen bör 

bemötas. Markus berättar att han i sitt dagliga arbete på psykiatrin främst träffar individer som har 

utvecklat PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) vilket är en form av ångesttillstånd som kan drabba 

personer som varit med som en kris.  

4.5 Krishantering i den akuta krisen 
Informanterna som möter människor i den akuta chocken, vilka främst är medlemmarna i POSOM, 

PKL och sjukhuskyrkan har en gemensam uppfattning om att närvaron är viktigare än samtalet i 

detta skede. De upplyser oss om att det är av betydelse att som krishanterare vara beredd på starka 

reaktioner och känslor ifrån den drabbade när den befinner sig i chock. Informanterna förklarar att 

det är en mängd av försvarsmekanismer som sätts igång hos individen, vilka har i uppgift att skydda 
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personen ifrån de smärtsamma känslorna. Karl berättar för oss om en erfarenhet han har från ett 

POSOM- ärende som belyser hur en människa i chock kan reagera efter en traumatisk händelse. 

Han berättar om en kvinna som hade varit med om en bilolycka där hennes barn hade omkommit: 

[...] Då jag kom till platsen så möttes jag utav en kvinna som sprang omkring och letade efter sina 

borttappade bilnycklar. Händelsen gjorde mamman så traumatiserad att hon trängde bort det som hänt och 

vägrade därmed inse det. ”Karl” 
 

Informanterna säger att alla människor reagerar olika i den akuta chocken, vissa personer kan till 

det yttre se lugna ut, andra kan vara hyperaktiva eller aggressiva i sitt beteende. De beskriver att 

chocken även kan yttra sig så den drabbade upplevs vara paralyserad av chocken och att det då kan 

vara svårt att få kontakt med personen. Informanterna berättar att deras uppgift i det akuta krisstödet 

är att försöka lugna ner den som reagerar med att vara hyperaktiv eller aggressiv, samt att aktivera 

den som befinner sig i den paralyserade chocken. De menar att det är viktigt att försöka återföra den 

drabbade till verkligheten så att sorgeprocessen kan påbörjas. Informanterna säger att något samtal 

inte är möjligt under chockfasen, då personen inte är mottaglig för det än, de menar därför att vikten 

ligger vid att vara närvarande hos den drabbade i detta skede. Johan säger: ”Och […] så 

kommunicerar man inte i ord speciellt mycket, därför det går inte fram […] utan man 

kommunicerar med närvaro[…]” Närvaron som informanterna talar om beskrivs som väldigt 

intensiv. Sara berättar att det ibland känns som att hon måste hålla ihop hela rummet, eftersom att 

individen inte klarar av att hålla ihop sig själv.  

 

Då individen har kommit ur den akuta chocken så kan ett samtal försiktigt inledas. Karl ville istället 

för att kalla samtalet för en dialog med individen hellre kalla det för en monolog som personen styr 

över. Informanterna menar att det är av stor vikt att låta individen älta vad som har hänt vilket 

krishanteraren försöker uppmuntra till genom att vara aktivt lyssnande och ställa frågor kring 

händelsen. Om personen av olika anledningar inte vet vad som har hänt, menar informanterna att de 

kan behöva informera den drabbade om detta. De anser att korrekt information även kan lugna 

personen. Markus berättar att en krishanterare ska tala tydligt och enkelt, inte använda sig av 

fackuttryck eller sjukförklara individen. Informanterna säger att krishanteraren inte heller bör tolka 

den drabbades känslor eller reaktioner, eftersom att en specifik händelse kan olika innebörd för 

olika människor. Markus ger ett exempel på detta: 

 

[...] för att man kan inte bara dra slutsatser, att ja morfar har dött, nu måste du vara jätteledsen. [...] Utan 

ja, kanske finns det lite ambivalenta känslor mot morfar. Kanske har han gjort din mamma illa eller 
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liknande. [...] Så det kan finnas olika skuld och skamkänslor och att det är viktigt att prata om innebörden 

i händelserna. ”Markus” 

 

Informanterna menar att de som krishanterare aldrig ska anta vad den drabbade känner, eftersom att 

de inte alltid vet hur relationerna mellan de inblandade ser ut. De berättar att de ska förmedla 

trygghet, professionalitet och stabilitet så att individen känner att den har kommit i goda händer. En 

annan viktig sak att ha i åtanke menar informanterna är att individen kan komma att kritisera och 

avvisa krishanteraren. Informanterna säger att det är viktigt att man som krishanterare inte tar åt sig 

eller låter sig provoceras av detta. Sara berättar hur hon ser på de starka reaktioner som en individ 

kan ha i den akuta krisen: 
 

Men sen är det ju också det här med att orka tåla reaktioner. Att inte bli rädd och liksom så för kraftiga 

gråt eller utbrott, eller liksom bankar i väggen. Det gäller bara att ja, alla reaktioner är egentligen bra. 

Bara man inte skadar sig själv eller någon annan. [...] Men det är klart, är man med om det där för första 

gången så kan man bli lite rädd så klart. ”Sara” 

 

Informanterna upplyser oss om hur viktigt det är att tåla den drabbades reaktioner, eftersom om 

personen märker att krishanteraren inte klarar av att ta emot sorgen och smärtan, så håller individen 

igen på sina känsloyttringar. Detta kan leda till att individen inte får det utrymme och den 

uppmärksamhet som behövs för dennes känslor.  

 

Informanterna menar att kroppskontakt, som att hålla individen i handen eller hålla om den, kan 

fungera stödjande, men Markus poängterar vad som är viktigt att tänka på:  

 

[...] Om man ska ha kroppskontakt eller inte, så är det att det att man inte ska ha det.[...] Bara om 

personen signalerar att den vill ha det. [...] För man vet inte hur olyckan såg ut. Det kan vara skrämmande 

om man rör vid personen och om den signalerar eller om man själv får intrycket av att ja, den behöver 

kroppskontakt, att man håller den i handen eller kramar om så måste man fråga ”vill du att jag håller dig i 

handen nu”. ”Markus” 
 

Informanterna beskriver att kroppskontakt är något som krishanteraren får känna efter och låta 

individen ta första steget till, men att det vanligaste är att en individ i akut chock vill ha och behöver 

närhet.  
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4.6 Krishantering en tid efter den traumatiska händelsen 
När ett krissamtal förs då individen har tagit till sig det som hänt och den akuta chocken har lagt sig 

så får samtalet en annan slags funktion. En av informanterna menar att hon i detta skede brukar 

använda sig av uttrycket samtala på prov, vilket hon beskriver som att hon som krishanterare inte 

kommer att ställa individen till svars för några reaktioner, känslor eller tankar. Informanten berättar 

hur detta fungerar: 

[...] när man samtalar i en relation, ett äktenskap eller här på jobbet, så vet du ju att det jag sa idag 

kommer du komma ihåg imorgon. Men om man samtalar här i rummet, så kan man testa hur det låter, om 

jag säger något så hör jag ju själv hur det låter, så nästa gång kanske jag ska ändra mig lite. Det kanske 

inte riktigt var så jag menade. På det viset så utvecklas man genom sitt eget sätt att uttrycka sig. ”Sara” 

Informanterna menar att det är viktigt att individen får sätta ord på det som har hänt för att göra 

händelsen greppbart, samt att uttrycka de känslor som har kommit upp i samband med krisen.  

Informanterna säger att individer i detta skede ofta brukar ha funderingar kring varför de känner 

som de gör. De menar att det är deras uppgift att normalisera dessa känslor så att den drabbade 

förstår att det hon känner och tänker är normalt och ingår i krisbearbetningen. Maria berättar att hon 

anser att det är viktigt att berätta om krisens olika faser för personen vilket enligt henne leder till att 

denne kan känna sig tryggare i sina tankar och känslor när den blir informerad om att det den 

känner är normalt.   

4.7 Existentiella frågor 
Sara och Johan berättar att det är vanligt att individer efter en traumatisk händelse ställer 

existentiella frågor. De menar att de inom kyrkan har ett speciellt språk att möta dessa funderingar 

med i och med att de är representanter för en tro. Informanterna från sjukhuskyrkan menar att dessa 

frågor som uppkommer kan ses som en del i bearbetningen av krisen. Då individen söker sig till 

sjukhuskyrkan för att få svar, så menar både Johan och Sara att de inte har några svar, men att de 

gärna diskuterar existentiella frågor med den som vill. Johan säger: [...] man svarar inte på 

existentiella frågor, man pratar runtom existentiella frågor, för att fördjupa frågan. Informanterna 

menar att det är betydelsefullt för individen att formulera den existentiella frågan för att sedan 

kunna gå vidare i livet. Sara diskuterar vidare och menar att alla har sitt svar inuti sig och att de inte 

kan ge det till personen, men att de tillsammans med individen kan hjälpas åt att hitta svaret i 

samtalet, samt stödja den drabbade när de hittar svaret. Annette har en tanke om att andlighet och 

tro kan fungera som någon slags tröst för en individ i kris, då detta ger intrycket av att man inte är 

ensam. 
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4.8 När krisen fastnar  
Karl säger att ingen någonsin glömmer sina upplevelser från en krishändelse, men att personen ändå 

måste kunna leva med minnena. Han säger att när det dyker upp bilder i huvudet eller mardrömmar 

som hindrar personen från att leva ett normalt liv, så är det ett tecken på att krishanteringen inte har 

varit tillräckligt bra, eftersom bearbetning inte har skett. Detta kallar informanterna för att krisen 

har fastnat. Vi krishantering i detta skede så använder sig informanterna sig av andra typer av 

modeller och terapeutiska verktyg än vad vi tidigare beskrivit. Utöver det som nämnts ovan så blir 

det då krisen fastnat ännu mer betydelsefullt att lägga vikt vid detaljerna, känslorna och tankarna 

för att skapa en helhetsbild av den traumatiska händelsen. Sam menar att för att han ska kunna 

hjälpa individen att komma vidare då den har fastnat i sin bearbetning så behöver han ha den 

maximala bilden av hur personen själv har upplevt händelsen: 

 

[...] I det första steget ställer jag många frågor för att få den maximala bilden som patienten har i sig. För 

att liksom kunna synkronisera våra bilder [...] och i detta så försöker jag identifiera vad som är nyckeln 

[...]. ”Sam” 

 

Sam och Markus kallar detta för kartläggning och berättar att de tillsammans med individen går 

tillbaka till händelsen och ser vad den innebär för personen. De berättar för oss att när de går 

tillbaka till händelsen så kan de hitta nyckeln och därmed hjälpa individen att gå vidare. Markus 

berättar hur han tänker angående detta: 

 
Men ofta finns det en utlösare och när det inte är en sådan akut kris, då är det bra att prata om vad det är 

du känner egentligen. Och vilka tankar har du, vad gör du, [...] vad har du gjort, [...] så lite utifrån sådana 

modeller utifrån kognitiv beteendeterapi, att man kartlägger vad det är som försiggår, sen kan man också 

förstås [...] gå tillbaka till det som har hänt. [---] Och sen är det viktigt inte bara vad som har hänt, utan 

vad det innebär för personen, hur den har tolkat händelsen [...]. Det är det som är så att säga nyckeln i det 

hela. ”Markus” 

 

Med hjälp av nyckeln och kartläggningen menar informanterna att de kan få individen att fortsätta 

sin bearbetning av krisen. Markus och Sam nämner även en annan sak som i samtalet kan hjälpa 

den drabbade vilket är att få individen att tänka logiskt kring händelsen. Sam berättar om en 

upplevelse han har haft med en patient vars arbetsplats det var inbrott på när personen var där. Han 

hade fastnat i tanken om att inbrottstjuven ville skada honom. Sam säger att han fick personen att 

tänka logiskt genom att påpeka att inbrottstjuven var där för pengarnas skull, inte för hans. 
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4.9 Balansen mellan empati och sympati 
Informanterna tycker att det viktigaste i ett möte med en individ i kris är att vara en medmänniska. 

De berättar för oss att det också är viktigt att finna en balans i relationen till den drabbade, vilket 

går ut på att vara aktivt lyssnande, men för den delen inte tolka utifrån sitt egna perspektiv. Anders 

upplyser oss om att han aldrig i förväg vet hur han kommer att påverkas i mötet med en individ i 

kris. Han säger att det är svårare att inte tolka om personen har varit med om något som han själv 

kan relatera till och ger ett sådant exempel:  

 
För det är klart att det gör mer ont inom mig om jag möter någon som sitter och är alldeles förtvivlad över 

att ha mist sin femtonåriga dotter. Hon har kört omkull med sin moped och ligger inför döden. Asså, och 

om jag vet att min dotter kör moped fram och tillbaka varje dag. ”Anders” 

 

Informanten menar att han vid sådana tillfällen måste reflektera kring varför han känner som han 

gör och menar att det vid detta tillfälle berodde på att han föreställde sig att det skulle kunna varit 

hans dotter. Anders berättar att då han blivit medveten om detta så försöker han lägga sina 

tolkningar åt sidan, detta menar han är viktigt om man ska kunna vara professionell.  

 

Informanterna upplever att det finns en balans mellan sympati och empati och att det är viktigt att 

vara medveten om den vid mötet med en individ i kris. Johan definierar empati som att försöka 

förstå en annan människa inifrån, men samtidigt inte gå in och dela personens sorg. Informanterna 

säger att det är viktigt att känna empati i professionell krishantering, men tillägger att de aktar sig 

för att bli för sympatiska i relationen till individen. De påpekar att sympati inte hjälper personen, 

utan snarare förvärrar eftersom det kan göra att personen blir osäker och förvirrad, då krishanteraren 

visar att den inte kan ta emot och härbärgera det som individen berättar. Informanterna tillägger 

därför vikten av att visa empati och medmänsklighet samtidigt som de upprätthåller en distans: 

 
För det är inte min väninna som sitter här, det är inte min kompis. Det är en elev och jag är inne i min 

yrkesroll just nu [...] samtidigt kan jag ju känna medkänsla och empati. ”Maria” 

 

Karl säger att exempel på ”dålig” krishantering är då krishanteraren rycks med för mycket av 

personens känslor och sörjer med den. Då får inte individen den uppmärksamhet och utrymme som 

den behöver. Han menar även att ”dålig” krishantering är då krishanteraren agerar nonchalant eller 

är frånvarande i mötet.  



 

39	  

 

4.10 Vikten av sociala band vid kris  
Informanterna är överens om att sociala kontakter är mycket viktigt för en individ i kris och menar 

att ju fler nära kontakter personen har, desto bättre möjligheter har den att klara sig ur krisen.  

Några av informanterna diskuterar att de upplever att vi i dagens samhälle har ett svagare band till 

familjen, vilket kan bero på att vi idag ofta flyttar ifrån hemorten. Anders tror att detta leder till att 

andra sociala kontakter än familjen blir betydelsefulla. Informanterna menar att då individen är i 

kris, så är ett av deras primärmål att aktivera personens sociala nätverk. Annette diskuterar vikten 

av att ha en familj vid en kris: 

 
Alltså har du en familj så får de flesta hjälp där och det betyder jättemycket att man får stöd genom 

familjen. Det är jätteviktigt och har man det så har man större chans att klara saker, för många gånger har 

ju familjen varit den som har varit stöttepelaren. Sen är det ju bra kanske att prata med någon utifrån som 

komplement. [---] Jag har ingen statistik på det eller det vill säga rent vetenskapligt. Men [...] min 

uppfattning är ju det va. ”Annette” 

 

Informanterna berättar att dåliga eller svaga sociala band inom en familj kan förstärkas vid en kris 

och förhållanden kan komma att rasa ihop. De säger också att det kan blir att tvärtom, att familjen 

kommer varandra närmre. Informanterna tillägger att det är de vanliga sociala nätverken som är de 

viktigaste för den drabbade, inte de professionella. Johan och Sara berättar för oss att de ser det som 

deras primärmål att aktivera den krisdrabbades egna sociala nätverk då de ofta kan ge individen den 

bästa typen av stöd under krisen. För att göra detta så brukar de uppmuntra de närstående genom att 

berätta för dem hur viktiga och hur mycket de betyder för individen att de finns som stöd. En annan 

aspekt som informanterna från sjukhuskyrkan berör är att det är viktigt, att då en familj har drabbats 

av en kris berätta för dem att alla individer reagerar olika. Med det menar informanterna att vissa 

behöver gå till arbetet eller skolan för att ”få en paus” från krisen och de som de upplever i hemmet 

och att det är av stor vikt att låta varandra reagera på våra egna personliga sätt. Informanterna 

berättar också att familjer som drabbas av kris måste vara tillåtande mot varandra och stödja 

varandra i krisen, även om reaktionerna kan se olika ut. 

 

4.11 Kulturella skillnader i kris och kris i ett modernt samhälle 
Några av informanterna diskuterar att de kan uppfatta den svenska kulturen som en aning 

återhållsam då en person drabbas av en kris. De menar att det finns en uppfattning om att vi i 

Sverige inte vill ”störa”. Dessa informanter sätter denna tanke i relation till hur en mer kollektiv 
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kultur bemöter sina närstående i kris. En av informanterna menar att han kan se både kulturella och 

historiska skillnader: 
 

[...] Det är väldigt mycket kultur inblandat. Jag menar det är en lång historia inblandad. Individualismen, 

här är individen i centrum men där är kollektivet i centrum och att söka samband, förklaringar omkring 

ekonomi, tiden, industrialismen, individens betydelse i samhället kontra systemet och så vidare. Så även i 

sorgearbetet är det på det sättet. ”Sam” 

 

Informanterna menar att det moderna samhället som en individualistisk kultur inte sörjer på samma 

vis som de samhällen som lever i kollektiva kulturer. Detta håller även Anders med om men, 

påpekar att han har en lite annan syn på den svenska kulturen än som återhållsam. Han har den 

uppfattningen att om individen har haft ett fungerande relation med sina närstående innan krisen så 

kommer den fortsätta fungera bra. Anders säger att där relationen är ytlig så blir det inte lättare och 

poängterar att den största anledningen till att människor drar sig undan är på grund av att de är 

osäkra på hur de ska hantera situationen. Anders tillägger att det finns en allmän uppfattning om att 

vi Sverige är tafatta i dessa situationer, men säger att han har massor exempel på då människor i 

personens närhet finns som stöd:  
 

Min erfarenhet är att på arbetsplatser, klassrum, kompisgäng så är man där när det väl behövs. Där man 

står i en relation, där man har haft en fungerande relation innan, det fortsätter att fungera. Där man 

däremot har stått lite på distans, då blir det inte lättare än förut. Men man känner ett ansvar, att man 

känner att man borde göra någonting, men man gör ingenting. Dom hörs ofta. ”Anders”  

 

Anders tror att det handlar mer om de sociala nätverken som finns runt om den enskilda personen 

än om kulturen. Han anser också att det kan vara bra för individen att få klara sig själv och inte bli 

”servad” då hon måste ta tag i sin egen situation. Han menar att det kan vara bra för individen att få 

laga sin egen mat och sköta sitt liv, att individen så mycket som det är möjligt får fortsätta sin 

vardag. Detta sätter han i relation till andra kulturer där han menar att det är vanligt att släkt och 

vänner flyttar in till den drabbade sköter de vardagliga sakerna.  

 

Johan och Sara berör en diskussion kring hur Sveriges historia kan ha påverkat hur vi idag hanterar 

krissituationer. De säger att Sverige har genomgått en stor förändring i och med industrialismen och 

det moderna samhällets framväxt. Johan menar att vi i Sverige idag är ett så välmående land att vi 

nästan kan förundras över att behöva mista någon. Han jämför detta med att förr i tiden då 

människor talade om döden som en befrielse och menar att vi idag har så mycket rättigheter att 
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människan nästan ser livet som en rättighet. Johan anser att många blir väldigt upprörda när denna 

rättighet tas ifrån dem och att inställningen till liv och död har förändrats drastiskt:  

 
[---] vi har makt över så mycket, vi kan styra över så mycket. Och vi kan välja och så […]. Döden 

kommer in och skyltar om någonting som vi inte behärskar och det är vi lite ovana vid […] ”Sara” 

 

Informanterna inom sjukhuskyrkan jämför dagens moderna samhälle med bondesamhället och de 

menar att vi då levde närmare naturen och därmed närmare döden. De diskuterar vidare och säger 

att döden länge varit gömd på institutioner i Sverige och hölls då borta från allmänheten, men att 

döden i dagens samhälle har fått en mer framträdande plats och att det är igen börjar bli vanligare 

att dö hemma.  
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5 Analys 

5.1 Presentation av analys  
Vi kommer i analysen av det empiriska materialet använda oss av Cullbergs (2006) teori om krisens 

olika faser som en mall för att belysa de drag som är karaktäristiska i en traumatisk kris och med 

utgångspunkt i dessa belysa informanternas krishantering. Därefter kommer vi att analysera hur vi 

kan se att krishanteraren kan utföra funktionen holding samt kan komma att skapa ett mellanområde 

för individen och hur denne sedan kan använda sig av krishanteraren som ett övergångsobjekt med 

utgångspunkt i Winnicotts (1993) teori samt Igras (2002) presentation av Winnicotts teori. Vi 

kommer därefter att tolka samtalet och närvarons betydelse vid en kris med hjälp av Crafoords 

(2005) teori om samtalskonst. Efter det kommer vi med utgångspunkt i vad Johansson (1995) 

diskuterar kring Giddens begrepp i boken Rutinisering och reflexivitet analysera hur vi kan förstå 

hur krishanterarens funktion vuxit fram i och med konfiskeringen av erfarenheten samt hur vi kan 

förstå hur den ontologiska tryggheten kan hotas vid en traumatisk kris. Därefter kommer vi med 

utgångspunkt i Scheffs (1990) teori om de sociala banden belysa ett samhällsperspektiv samt 

jämföra krishantering i ett individualistiskt samhälle kontra ett kollektivt samhälle. Slutligen vill vi 

genom att anamma Asplunds (2004) begrepp om konkret och abstrakt socialitet försöka diskutera 

hur vi kan se att förhållningssätt som kan förstås i termer av både konkret och abstrakt socialitet 

finns och behövs vid krishantering.  

 

Vi är medvetna om att avsnitten 5.2 och 5.3 har en mer psykologisk inriktad infallsvinkel medan 5.4 

och 5.5 har en mer socialpsykologisk och sociologisk infallsvinkel. Vi har ovan i avsnitt 2.1 

teorimotivering diskuterat valet av dessa slags olika teorier och vad vårt syfte är med detta. Tanken 

bakom dessa är att skapa en förståelse för vad som händer i relationen genom att analysera de 

psykologiska teorierna med den information vi har fått från informanterna. Vi vill analysera vad 

som sker på det mellanmänskliga planet för att sedan skapa en bredare förståelse genom att anamma 

socialpsykologiska och sociologiska infallsvinklar, som vi gör genom att analysera krishanterarnas 

funktion utifrån ett samhällsperspektiv. Vi anser det vara lättare att förstå samhällsperspektivet om 

vi redan från början redogör för vad vi menar med det mellanmänskliga mötet vid krishantering.  

5.2 Krishanteringens psykologiska funktioner  
Cullberg (2006) menar att alla traumatiska kriser har en yttre utlösande faktor som har gemensamt 

att de innebär ett hot mot personens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller mot 

möjligheten att fortsätta leva i en tillfredsställande tillvaro. Cullberg (2005) menar att det första som 
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händer efter upplevelsen av en traumatisk händelse, är att individens psyke försöker motarbeta det 

som skett i verkligheten med all sin kraft. Detta kan i sin tur leda till att individen reagerar med 

våldsamma känsloutbrott. De informanter som möter individer i den akuta chocken beskriver att 

deras uppgift i denna fas är att försöka aktivera den individ som befinner sig i den paralyserande 

chocken. Om individen är hyperaktiv eller aggressiv så försöker krishanterarna lugna ner personen. 

Informanterna berättar att kroppskontakt som att hålla personen i handen kan fungera stödjande. 

Cullberg (2006) menar att den kroppsliga närvaron signalerar ett moderligt omhändertagande, vilket 

fungerar som en tillåtelse för individen att regrediera, vilket han betecknar som att individen går 

tillbaka till ett tidigare utvecklingsstadium. Försvarsmekanismernas uppgift är att försvaga 

upplevelsen och medvetandet om att jaget är hotat (Ibid.).  

 

Informanterna beskriver vikten av att skapa en trygg plats i det kaos som individen i den akuta 

chocken upplever. De menar att det är viktigt att visa stabilitet och professionalitet samt att vara 

närvarande hos individen. En informant uppfattar närvaron som väldigt intensiv då personen 

befinner sig i chockfasen. Hon berättar att hon upplever det som att hon ”håller ihop” individen, då 

den inte klarar av att hålla ihop sig själv under den akuta chocken. Vi tolkar detta som att 

krishanterarna kan ha en funktion i likhet med vad Winnicott (1993) beskriver som holding. Så som 

informanten beskriver att hon upplever att hon måste ”hålla ihop” individen, så menar Winnicott 

(1993) att denna funktion utövar modern, då hon håller ihop spädbarnets värld på ett psykiskt och 

fysiskt plan, då spädbarnet inte klarar av detta själv. Liksom modern så gör informanterna detta för 

att individen själv så småningom ska kunna hålla ihop sin intrapsykiska värld. Informanterna pekar 

på att det är viktigt i den akuta krisen att kunna tåla reaktioner och härbärgera de känslor som 

individen bär på. Informanterna menar att om krishanteraren kan förmedla detta så blir individen 

trygg och vågar reagera.  

 

Vi tolkar det som att om krishanteraren lyckas skapa en trygg relation till individen, så kan en plats 

för bearbetning infinna sig. Denna plats liknar vi med vad Winnicott (1993) kallar för 

mellanområde. Winnicott (1993) menar att mellanområdet är en plats mellan fantasi och verklighet. 

Där kan barnet bearbeta motgångar och förhållandet mellan inre och yttre verkligheten. Vi uppfattar 

det som att individen i mötet med krishanteraren kan komma att skapa ett tillfälligt mellanområde. 

Här kan individen bearbeta vad som hänt och därmed skapa sig en ny relation till verkligheten. 

Winnicott (1993) menar också att barnet i mellanområdet skapar sig ett övergångsobjekt. 

Övergångsobjektet är ett ting som barnet kan uttrycka alla sina känslor till, det förblir alltid 

densamma - något som kan härbärgera barnets känslor. Vi kan se att individen i relation till 
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krishanteraren skulle kunna använda sig av krishanteraren som ett övergångsobjekt och dessa tankar 

grundar vi på att krishanteraren på samma vis som övergångsobjektet blir någon som tar emot och 

härbärgerar dess känslor. Då informanterna i denna studie träder in i olika skeden i krisen, så tror vi 

också att behovet av övergångsobjekt ser olika ut, samt att behovet av ett övergångsobjekt växlar. 

5.3 Att samtala om krisen 
Cullberg (2006) skriver att då individen träder in i reaktionsfasen så börjar den förstå vad som har 

hänt och börjar då stegvis konfronteras med verkligheten. Han skriver att det då väcks många 

existentiella frågor om varför det traumatiska har hänt. Informanterna menar att det i denna fas 

handlar om att låta individen berätta om krisen. Krishanteringen skiljer på så vis från den tidigare 

fasen, men informanterna menar att störst vikt fortfarande läggs på närvaron i mötet med individen.  

 

Crafoord (2005) menar att barnet behöver berätta sin historia och söker ett gensvar från föräldrarna, 

vilket han definierar som en slags förmedling av känslan ”Jag ser dig och jag älskar dig”. Vi tolkar 

det som att ett liknande gensvar från krishanterarens sida är viktig i relationen med individen, vilket 

vi tror förmedlas genom krishanterarens närvaro. En informant beskriver hur han upplever 

gensvaret:  

 
Så där blir det ett samspel mellan. De bekräftar, du är närvarande, du är med […]  och samtidigt som du 

är stabil. Jag är här för dig, att lyssna på. Jag backar inte så att säga, jag tänker inte på något annat […]. 

”Sam” 

 

Crafoord (2005) menar att barnet genom att få detta gensvar kan börja hitta sig själv och skapa sin 

personlighet. Han skriver att berättelserna skapar en värld och ett sammanhang, då de blir 

bekräftade av andra och detta gör att barnet får möjlighet att utvecklas. Vi kan förstå att i likhet med 

barnet, så skapar individen sig en mer greppbar verklighet och ett sammanhang genom att få berätta 

om händelsen för krishanteraren. Cullberg (2006) menar att individen i den akuta krisen kan återgå 

till de primitiva ångestförsvaren som infann sig under barndomen. Vi tolkar det som att individen 

genom att berätta kan återupprätta sin jagupplevelse, som genom den traumatiska händelsen blivit 

hotad. Crafoord (2005) menar att om barnet inte får något gensvar så upphör berättelsen. Vi förstår 

det som att individens berättelse också försvinner om den inte får den bekräftelse, dock så tror vi att 

behovet av att prata och skapa sig en mening finns kvar. Informanterna säger att då bearbetningen 

av krisen inte varit tillräckligt bra så kan krisen fastna i ett senare skede och då göra sig påmind i 

form av till exempel mardrömmar. Då detta sker så har informanterna inom psykiatrin speciella 

verktyg att komma åt individens berättelse utifrån ett annat perspektiv, vilket de gör genom att i 
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detalj gå tillbaka i händelsen och återskapa berättelsen. Vi tolkar det som att individen genom att 

återskapa berättelsen tillsammans med krishanteraren kan skapa en ny berättelse som den kan 

hantera i relation till verkligheten. Att låta individen få samtala på prov kan vi tolka som att 

berättelsen från början kan relateras till den nya verkligheten. Genom att vara accepterande i sin roll 

som krishanterare och inte ställa individen till svars för vad denne känner och tänker så kan en 

berättelse relaterad till verkligheten ta sin form, vilket vi tolkar är informantens tanke bakom denna 

typ av samtal. 

5.4 Behovet av krishanterare i det moderna samhället  
Johansson (1995) skriver att Giddens menar att det har skett en konfiskering av erfarenheten då 

människan, i och med det moderna samhällets framväxt, avskärmades från olika typer av 

samhällsproblem, genom att institutioner inrättades för att hantera dessa. Människan blev då van vid 

att experter skulle lösa problemen åt dem, till skillnad från ett mer traditionellt samhälle där 

individen själv var tvungen att möta och hantera dessa typer av problem. Denna tanke berör även 

informanterna från sjukhuskyrkan och diskuterar att människan i bondesamhället levde närmare 

döden. Johan menar att vi i Sverige idag är ett så välmående land att vi nästan kan förundras över 

att behöva mista någon. Vi tolkar det som att i och med konfiskeringen av erfarenheten så har 

inställningen till liv och död förändrats. Vi uppfattar det som att då en individ drabbas av en kris, så 

har personen svårare att hantera denna då den inte vanligtvis utsätts för dessa slags problem som 

den gjorde förr.  
 

Så det har förändrats väldigt, väldigt mycket vår inställning till liv och död. Och ändå vet vi att vi ska dö, 

men ändå förväntas vi att leva. ”Johan” 

 

Giddens menar att konfiskeringen av erfarenheten är ett hot mot den ontologiska tryggheten, 

eftersom då människan i det moderna samhället ställs inför problem så har hon svårt att upprätthålla 

den ontologiska tryggheten. Vi kan förstå att när en människa drabbas av en kris så uppkommer de 

existentiella frågorna som människan bär med sig och dessa behöver besvaras. Vi vill med hjälp av 

Giddens förstå den process som kan ha gjort att den moderna människan inte är van vid att ställas 

inför dessa ”problem” vilket gör att vi då vi drabbas av en kris kan behöva hjälp att hantera den. 

Valentine (2006) tycker sig se att sorg har blivit medikaliserats inom den psykologiska disciplinen 

och menar att människan i västvärlden i och med experternas framväxt har ”handikappats” från att 

kunna hantera en smärtsam men normal del av livet. Vi uppfattar det som att då en individ drabbas 

av en kris, så hotas den ontologiska tryggheten - vilket i det moderna samhället kan behöva hjälp av 

krishanterare för att återställas.  
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Vi måste ta i beaktande hur informanternas roller skiljer sig från varandra på det viset att de utför 

olika slags krishantering och möter individer i olika slags skeden i krisen. Den övergripande tanken 

hos informanterna i krishanteringen är de ska vara medmänniskor som innehar djupare kunskap och 

erfarenhet om krishantering. I den akuta chocken så krävs en närvaro från krishanteraren som vi 

tolkar kan skapa den grundläggande tilliten vilken Giddens menar är den första primära frågan som 

individen ställer sig. Vi kan förstå att informanterna som representerar en tro kan fylla en djupare 

funktion i förhållande till Giddens andra existentiella fråga, vilken är hur människan kan sätta sitt 

varande i världen i relation till sin begränsande existens. Sjukhuskyrkan berättar att personer i kris 

ofta ställer sig existentiella frågor, vilket enligt Giddens behövs för att skapa den ontologiska 

tryggheten. Vi uppfattar det som att informanterna som har ett existentiellt språk lättare kan bemöta 

individens funderingar i Giddens andra existentiella fråga. Den tredje existentiella frågan som 

Giddens berör handlar om hur människan i relation till andra människor gemensamt konstruerar 

”verkligheten” som blir den plats som vardagslivet utspelar sig på. Vi ser det som att krishanterarna 

i relationen med individen kan vara en hjälp till att skapa en ny ”verklighet” efter den traumatiska 

händelsen. Då krishanteraren uppmuntrar individen att berätta sin historia så tolkar vi det som att 

det skapas en plats för individen att starta den reflexiva process som Giddens nämner, i vilken 

personen så småningom återskapar sitt själv i den nya verkligheten efter krisen. Då individen har 

återskapat sin självidentitet efter krisen så har den svarat på vad Giddens menar är den fjärde 

existentiella frågan och därmed så är den ontologiska tryggheten också återigen säkrad.  

5.5 De sociala bandens betydelse och den konkreta och abstrakta socialiteten  
Scheff (1990) menar att det är de sociala banden som håller ihop samhället genom att de visar 

människan att hon är en del av gemenskapen. De sociala banden består enligt Scheff (1990) främst 

av de två känslorna skam och stolthet. Scheff (1990) menar att i och med utvecklingen i det 

moderna samhället så hotas de sociala banden eftersom att skammen och tanken om 

individualismen förnekar känslan om värdet att vara med i gemenskapen. En av informanterna 

bekräftade teorin om de sociala bandens betydelse då vi frågade om hans åsikt:  

 
Jag kan luta mig till andra undersökningar som […] om och om igen säger att du mår psykiskt bättre när 

du har bättre sociala kontakter. Överhuvudtaget. ”Sam” 

Vi kan enligt Scheff (1990) förstå människans grundläggande motivation till gemenskap utifrån det 

utbytet vi får genom sociala kontakter. Men i och med det moderna samhällets framväxt så riskerar 

de sociala banden att bli svagare vilket i sin tur får konsekvenser i situationer där man är i behov av 
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sociala nätverk, till exempel då en individ drabbas av en kris. Det fanns en uppfattning hos några av 

informanterna att då en människa drabbas av kris i Sverige så är kulturen sådan att det finns en risk 

att personen blir lämnad ensam med sin bearbetning och sorg, och andra är återhållsamma med sitt 

engagemang. Detta kan vara en konsekvens av den överdifferentiering Scheff (1990) menar finns i 

individualistiska samhällen. Överdifferentiering innebär att individen är i centrum och gruppen har 

liten inverkan, vilket i detta sammanhang kan innebära att då en person drabbas av en kris - 

förnekar vi till viss del känslan av de sociala banden. Detta skulle kunna vara en faktor som gör att 

vi blir osäkra på hur vi ska agera då en människa drabbas av en kris.  

 

Informanterna jämför den svenska kulturen vid sorgebearbetning med kollektiva kulturer, som har 

vad vi kan se vad Scheff (1990) kallar för underdifferentiering vilket innebär att gruppen har stor 

inverkan och individen liten. En informant ger exempel på hur hon har upplevt kulturella skillnader 

i hur sorgebearbetningen tar sig uttryck: 
 

Det var som förra söndagen så hade jag avsked i bårhuset och då var det otroligt tydliga skillnader. Det 

kom [...] en svensk familj som var här alldeles lagom. De var där en liten stund sen gick de. Sen kom det 

en familj från balkan och de hade ju med sig, dom hade hur många som helst med sig. Det var grannar 

och arbetskamrater och allting, till den döde och alla uppfyllde rummet. De var där länge [...] och på nått 

sätt så har de något som vi inte har. Jag tror att det är rikt. ”Sara” 

 

Vi uppfattar det som att de skillnader i krishantering som finns i kulturerna också gör att behovet av 

att prata med en krishanterare kan se olika ut. I ett samhälle där det finns en underdifferentiering så 

sörjer gruppen tillsammans, vilket vi tror minskar behovet av professionell krishantering. Anders 

menar att det att det inte alltid underlättar att vid en kris bli ”servad” av sina närstående, eftersom 

att steget till att klara sig själv då blir längre. Han tror att en individ som får för mycket stöd av 

kollektivet kan bli ”handikappad” i och med att den inte behöver ta hand om vardagliga sysslor som 

annars måste göras av personen själv. Enligt Scheff (1990) så förnekas värdet av att vara en del av 

gemenskapen i det moderna samhället, vilket vi tror skapar andra förutsättningar för 

individualistiska tankegångar kring hur kriser ska hanteras. Vi vill förstå att eftersom det svenska 

samhället tenderar att sätta individen i fokus, så kan det vara svårt för närstående till en individ i 

kris att se hur de med sin sociala kontakt kan bidra med stöd. Vi tror precis som Anders att det i ett 

individualistiskt Sverige, kan vara bra att få klara av vardagliga saker själv, även då personen går 

igenom en kris. Detta eftersom att personen behöver klara av vardagen även när det sociala stödet 

inte finns där. Att vikten av goda sociala kontakter är något som är väldigt betydelsefullt för en 

individ i kris, var alla informanterna överens om. Vi uppfattar det som att osäkra sociala band kan 
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göra att krishanterare behövs i ett individualistiskt samhälle. En tanke vi har är att då en individ 

befinner sig i kris så förnekas inte de behov den har av sociala kontakter, utan krisen snarare 

legitimerar det.  

 

Asplund (2004) menar att tidigare samhällen präglades av konkret socialitet, i vilken stödet för en 

individ i en kris skedde kollektivt. Men i och med det moderna samhällets framväxt med tydliga 

arbetsindelningar så har en konfiskering av erfarenheten skett (som Giddens visat), i vilken experter 

har en betydelsefull roll i att hantera kriser. Vi kan förstå att detta har gjort den abstrakta 

socialiteten framträdande, vilken i sin tur kan ha lett till att människans förmåga att hantera kriser 

sätts på undantag. Vi förstår att i och med att den konkreta socialiteten blir mer sällsynt så försvåras 

även människans förmåga att stödja varandra i krissituationer. Krishanterarna sätts också in i 

specifika roller i samhället och i krissituationer i och med de arbetsuppgifter de förväntas utföra; 

dels för att de aldrig helt kan ersätta de sociala banden men också för att de ska agera som experter, 

göra sin insats men sedan lämna den drabbades livsvärld. Informanterna menar att det är mycket 

viktigt att stödja individen i krisen för att den ska kunna fungera normalt och stå på egna ben. För 

att individen ska kunna bearbeta krisen tillsammans med krishanteraren så behövs en närvarande, 

äkta och tillitsfull relation mellan krishanterare och individ. Dock så förstår vi att denna relation 

präglas av mer än öppenhet, en konkret socialitet till människor i och med den yrkesroll det innebär 

att vara krishanterare. Informanterna berättar att de lägger stor vikt vid att vara empatiska och visa 

medmänsklighet i mötet med individen. Asplund (2004) definierar konkret socialitet som att vara 

känslomässigt öppen i interaktionen med andra människor på ett sätt där individen kan reagera 

spontant på den andre. Enligt informanterna är det en förutsättning för krishantering att vara just 

känslomässigt öppen och ödmjuk för den drabbades känslor. De menar också att ett genuint intresse 

för individen och vad den berättar är en grundläggande del för en god krishantering. Vi förstår att 

det är av stor betydelse att vara empatisk och lyhörd inom ramen för en rimlig form av konkret 

socialitet i krishanteringsrelationen, trots detta ser vi att det finns ett behov av att luta sig mot den 

abstrakta socialiteten i denna yrkesroll eftersom att de som krishanterare inte får eller bör tolka och 

känna med individen i allt för hög utsträckning. Om informanterna tolkar individens känslor utifrån 

sig själv så anses det vara ”dålig krishantering” eftersom det inte hjälper individen om 

krishanteraren går in och delar dennes sorg.  

 

Vi tolkar det som att balansen som informanterna beskriver som ett måste i relationen till individen 

är ett mellanting av abstrakt och konkret socialitet. Konkret då informanterna anser att en 

krishanterare måste ha ett ärligt och genuint intresse för individen och hennes berättelse och 



 

49	  

 

abstrakt då det gäller för krishanteraren att inte känna för mycket med eller dela den drabbades sorg 

och smärta. Vi har också förstått att den abstrakta rollen är ett måste om krishanteraren ska kunna 

fortsätta sitt arbete med att möta individer i kris. Att ha en ”abstrakt distans” mellan sina egna 

privata känslor och individen krävs för att krishanteraren ska kunna vara konkret i relationen och 

vara den personen som individen behöver.  
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6 Avslutande reflektioner 

6.1 Diskussion och sammanfattande avslutning 
Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan vi förstå det mellanmänskliga mötet som en 

förutsättning för människans välmående och tillblivande. Vid en traumatisk kris så är behovet av 

mänsklig närvaro ofta en viktig aspekt för en god bearbetning av krisen. Informanterna i denna 

studie skiljer sig i profession, men har alla en uppfattning om att själva yrket som sådant inte är det 

viktigaste, då den medmänskliga närvaron är det centrala i god krishantering. Att tillåta individen 

att uttrycka sina känslor till det som hänt och prata om det den upplever, utan att döma eller tolka är 

vad vi förstår krishanterarens huvudsakliga uppgift. Giddens menar att människan har ett större 

behov av att skapa sig en stark identitet i det moderna samhället än i tidigare samhällen. Vi förstår 

att när denna identitet brister genom en traumatisk kris, så blir också behovet av att kunna 

säkerställa jagupplevelsen starkare i ett individualistiskt samhälle. Då människan inte lever och 

delar identitet med kollektivet så blir individens individuella smärta det som präglar upplevelsen av 

krisen. Vi ser det svenska samhället som överdifferentierat i och med att individen anses vara i 

centrum, och därmed tror vi det skapas en tanke om att en kris är den enskildes ensak.  

 

Vi har förstått att en individ i kris ofta klarar sig bättre om det finns starka sociala band omkring 

personen, som kan stötta den igenom krisen. Men vi kan se att den mänskliga förmågan att hantera 

kriser också har försvagats i och med att människor i det västerländska samhället inte är vana att 

hantera dessa situationer i och med konfiskeringen av erfarenheten. Att vända oss till experter med 

våra problem är nu ett ytterligare alternativ. Samtidigt som konfiskeringen av erfarenheten har ägt 

rum så har också de sociala banden försvagats. Detta förstår vi kan skapa en dubbel problematik för 

människans förmåga att hantera kriser; vi är dels ”dåliga” på att ta hand om kriser i och med att 

denna förmåga har tagits ifrån oss, samtidigt så har de sociala banden blivit svagare vilket i sin tur 

leder till ett mindre omfattande socialt nätverk att vända oss till då vi drabbas. Några av 

informanterna beskrev att de kunde uppfatta den svenska kulturen som återhållsam då en person 

drabbas av en kris. Frågan är om denna återhållsamhet beror på att människor inte vet hur de ska 

hantera sorg och smärta vilket gör att de hellre håller sig ”ur vägen”, eller om det är en konsekvens 

av ett samhälle som präglas av abstrakta samhällsvarelser? Vi vill ändå understryka att det oftast är 

så att människor i kris får hjälp av sina familjer och närstående. Men eftersom att krishanterare 

finns och har en funktion att fylla, så talar det ändå för att alla människor inte enbart kan bearbeta 

sin sorg med hjälp av sina privata sociala nätverk, eller att denna hjälp i alla fall helt enkelt inte 
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räcker till. Vi kan se att krishanterarna fyller en viktig funktion i ett individualiserat samhälle och 

skulle vilja påstå att de med sin empatiska hållning, kan skapa ett rum av konkret socialitet.  

 

Vi har i detta arbete lyft fram olika slags förslag på hur behovet av krishanterare kan förstås i 

relation till den bearbetning de hjälper individen att utföra, men också i relation till det 

individualistiska samhälle vi lever i idag. Vi har tolkat hur vi kan se att informanterna fyller en 

funktion som är uppkommen av den process som har skett i och med det moderna samhällets 

framväxt. Detta är en process som i ett mycket litet sammanhang beskrivits i denna uppsats, men 

som vi ändå funnit värdefull att ta upp. En grundläggande tanke genom uppsatsen har varit att 

människor behöver sociala kontakter och speciellt i situationer då livet går sönder av en händelse 

som kan vara helt obegriplig.  

 

Kriser är någonting som människor i alla tider har tvingats gå igenom och på ett eller annat vis 

hantera. På senare år har krishantering fått mer uppmärksamhet i och med att stora olyckor och 

katastrofer har ägt rum. Organisationer som POSOM och PKL har växt fram och ska svara för 

stödet i den akuta chocken efter en olycka, vilken i sin tur ska förebygga psykisk ohälsa på sikt. Vi 

kan förstå att denna kortvariga relation i människans chockfas ändå kan få en långvarigare 

betydelse i krisens bearbetning. Övriga yrkesgrupper som träder in i senare skeden av krisen får i 

och med det en annan betydelse, där de kan hjälpa individen genom sina kunskaper tillämpa andra 

former av stöd. Informanterna inom Svenska kyrkan representerar en tro vilket vi förstår ger en 

annan dimension vid krishanteringen och då det finns ett behov av att älta existentiella frågor vid en 

kris, så finns det en naturlig ingång för krishantering inom detta område. Kuratorernas och 

psykologens uppgifter kortfattat beskrivas som ett stöd och psykisk bearbetning av krisen.     

 

Vi har förstått att informanternas roll under chockfasen är att vara närvarande till individen, denna 

närvaro följer sedan med under hela krisbearbetningen och är enligt informanterna en 

grundläggande del i god krishantering. Förutom närvaron som är en mycket central del, så är det 

mycket viktigt att vara aktivt lyssnande i relationen med individen, låta henne älta, prata, ställa 

existentiella frågor och berätta om händelsen. Om individen skulle fastna i sitt ältande eller i en av 

krisens faser så finns det hjälp att få främst inom psykiatrin som har verktyg som får individen att 

fortsätta sin bearbetning. I och med att sociala band och traditioner har försvagats och individen 

tagit den centrala platsen i det moderna samhället kan vi förstå behovet av professionella 

krishanterare. Vi uppfattar att informanterna utifrån detta perspektiv är ”experter” som uppfyller en 

avsaknad av sociala band, men fyller även funktionen att försöka hjälpa individen att återställa den 
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ontologiska tryggheten. Detta behov av experter kan ses både ur positiva och negativa perspektiv. 

Positivt då individen som inte har starka sociala band kan få hjälp av en medmänniska som har 

kunskap och erfarenhet om krishantering ur krisen, som härbärgerar, stöttar och stannar så länge 

individen har ett behov. Den negativa aspekten vi tycker oss se är att det har vuxit fram ett behov 

av dessa medmänniskor, vilket vi kan förstå är ett resultat av svagare sociala band.  

6.2 Reflektion över det empiriska arbetet 
Vid utförandet av intervjuerna så använde vi oss av en blandning mellan vad Denscombe (2000) 

kallar för ostrukturerad och semistrukturerad intervju, vilket resulterade i en öppen intervju med 

frågeområden att gå efter. Våra tankar om detta är positiva eftersom vi genom en öppen 

intervjuguide har fått ett bredare perspektiv om krishantering. Det har också uppkommit ämnen 

under intervjuerna som vi från början inte hade för avsikt att ha med. Den största frågan som 

uppkom under intervjuernas gång var informanternas tankar och funderingar som rörde 

kulturaspekterna, vilket visade sig bli en intressant och enligt oss viktig del av uppsatsen. Vi tror att 

om vi hade använt oss av en annan typ av intervjutyp så hade resultatet blivit ett annat, och det är 

möjligt att frågan om kulturens inverkan inte hade uppkommit, vilket vi kan tacka informanterna 

för. Då det empiriska materialet var insamlat så insåg vi att vi hade kunnat, för enkelhetens skull 

fokuserat på en typ av traumatisk händelse som utlöser en kris. Exempel på detta hade varit om vi 

hade valt att ha fokus på krishantering hos en individ som genom olycka, katastrof eller på annat 

plötsligt sätt förlorat en närstående. Då vi reflekterar över detta så tror vi att det kan ha underlättat 

skrivandet av resultatet och analysen om vi inriktat oss på en typ av kris, istället för traumatiska 

kriser överlag. Vi anser också att vi hade haft möjligheten att utföra en jämförelse mellan de olika 

krishanterarnas skillnader och likheter i krishantering, vilket är något som vi inte har lagt stor vikt 

vid i denna studie. Vi vill dock understryka att vi anser att vi har sållat ut det viktigaste ur 

intervjuerna, samt att vi är nöjda med vårt resultat och vår analys.  

 

Ytterligare en reflektion är att uppsatsen i sin utformning och innehåll skulle kunna vara mer 

psykologiskt inriktad då krishantering handlar mycket om vad som sker i individens psyke. Vi har 

medvetet valt att inte ha en sådan inriktning dels för att uppsatsen ämnar vara en socialpsykologisk 

uppsats, samt att vår frågeställning lägger fokus på vad som sker i relationen mellan krishanteraren 

och individen, inte vad som sker i individen. Att ha större fokus på individens psyke vore därför 

mer relevant för en annan typ av uppsats enligt oss. Vi tror också att valet av teorier och begrepp 

har begränsat den eventuella psykologiska inriktning, då mestadels av teorierna har en 

socialpsykologisk eller sociologisk vinkling.  
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Vi har under hela arbetet med denna uppsats varit medvetna om att vi bär med oss en förförståelse 

som har sitt ursprung i vilka perspektiv, upplevelser och erfarenheter som vi bär med oss. Att våra 

individuella och gemensamma förförståelser har påverkat uppsatsen och hur vi har valt att tolka det 

empiriska materialet är något som vi måste vara medvetna om. Den information som informanterna 

gett oss vid intervjuerna och tolkningen av detta är därför endast vår tolkning, och vi vet att det 

hade blivit en annan uppsats om någon annan tolkat materialet. De förförståelser som vi vid denna 

studies start hade angående krishantering, anser vi har till viss del bekräftats. Men vi tycker oss ha 

tillägnat oss mer och djupare kunskap och förståelse än vad vi från början hade.  
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