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SAMMANFATTNING 

 

Vi ser ett problem som finns, att många drar sig för att definiera begreppet kris. Vi 

har funderingar kring hur man kan hantera någonting som många inte ens vill 

definiera. Mer specifikt undrar vi hur en utbildnings form och innehåll kan förstås och 

beskrivas i ett ämne som ingen gärna definierar. 

 

Vårt syfte med denna studie är att bidra med kunskap om hur och varför 

krishanteringsutbildningar kan vara beskaffade på ett visst sätt, sett till form och 

innehåll. Vi har valt att vända oss till organisationer som i sin vardag möter många 

kriser. De frågeställningar vi vill svara på i studien är; hur krishanteringsutbildningen 

kan vara utformad sett till form och innehåll, varför utbildningen finns till och varför 

man har valt att utforma utbildningen som man gjort. Vi vill även besvara frågan om 

vilka faktorer som påverkar utformningen av krishanteringsutbildningen. De metoder 

vi använt för att besvara vårt syfte och frågeställningar är intervjuer och textanalys. 

 

De faktorer vi identifierat som vi anser i stora drag påverkar utbildningens utformning 

och innehåll är; krav, lärmiljö, tid, utbildare, nivåer, upplägg, tillvägagångssätt, 

innehåll och varför. Vi har även kommit fram till att det är svårt att skilja dessa 

faktorer från varandra. 

 

Nyckelord: Krishanteringsutbildning, utbildning av krishantering, utbildning i 

krishantering, krishantering, pedagogik och transaktion. 

 

  



 

 

FÖRORD 
 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Joel Jansson för den värdefulla 

handledning vi fått under vägens gång. Våra intressanta diskussioner och bollande av 

idéer har varit till stor hjälp för oss.  

 

Vi vill även tacka alla våra intervjupersoner som bidragit med väldigt intressant och 

värdefull information och gjort vår studie möjlig. 

 

Vi vill slutligen tacka de vänliga själar som på olika sätt hjälpt oss i denna studie. 
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1. INLEDNING 

Hur skulle du definiera en kris? Brolin, Calleberg och Westrell (2011) skriver att begreppet 

kris är slitet och att det används för att beskriva allt från väldigt små till oerhört stora 

företeelser. Kayes, Allen och Self (2013) beskriver att kris är ett svårdefinierat begrepp då det 

finns tvärvetenskapliga studier som är oeniga om vad som menas med just en kris. De menar 

även att begreppet ofta inte får en så kallad “formal definition” i managementlitteratur. Det 

faktum att många väljer att i sina böcker inte definiera begreppet kris tyder enligt oss på att 

det är fler än vi som har svårt att välja en definition. Hur hanterar man då något som många 

drar sig för att ens definiera? 

 

Enligt Brolin et al. (2011) är kunskap en av de viktigaste delarna av en god krisberedskap. 

Man behöver kunskaper om vad som ska göras, av vem det ska göras, och när det ska göras. 

Ett sätt att säkerställa att en organisation har dessa kunskaper är att erbjuda utbildning i ämnet 

kris och krishantering. Men hur utformar man då en utbildning av krishantering? 

 

Vi kom att intressera oss för ämnet krishantering efter ett studiebesök gällande personalfrågor 

hos Polisen i Uppsala, där krishantering nämndes kort. Vi blev nyfikna, ville veta mer och 

började fundera på frågor som till exempel hur krishantering ser ut i organisationer som i sin 

vardag möter olika typer av kriser. Vi anser att krishantering är ett viktigt ämne och delar 

liknande tankar som Kayes et al. (2013) som nämner bland annat att förekomsten av kris och 

behovet av effektiva insatser mot detta har ökat och att krishantering även bör ingå som en 

vanlig ledarkompetens. Vidare skriver de att krishantering blivit ett nyckelbegrepp som idag 

är efterfrågat av arbetsgivare. 

 

Det vi önskar med vår studie är att få och erbjuda kunskap om hur en utbildning av 

krishantering kan se ut. Kayes et al. (2013) väljer som många andra att försöka skapa ett 

generellt ramverk som kan vara till hjälp vid lärandet av krishantering, men nämner likväl att 

varje kris är unik på ett eller annat sätt. Att varje kris på ett eller annat sätt är olik en annan 

kris är en av anledningarna till att målet med vår studie inte är att skapa en mall som alla 

organisationer oavsett vad kan utgå från vid krishantering. Det vi önskar med vår studie är 

alltså att bidra med kunskap om hur en utbildning av krishantering kan se ut. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att bidra med kunskap om hur och varför krishanteringsutbildningar kan vara 

beskaffade på ett visst sätt, sett till form och innehåll. 

 
 Vad har krishanteringsutbildningar för form och vad har de för innehåll? 

 Vilka faktorer, som påverkar utformningen av krishanteringsutbildningar, kan vi 

finna? 

 

Vi vill ta reda på hur utbildningar kan se ut eftersom krishantering enligt oss är ett 

svårhanterligt område. Vi vill se hur organisationer väljer att utbilda i området, och om det 

finns någon förklaring till varför de använder sig av olika tillvägagångssätt för att undervisa i 

ämnet. Vi tror att svar på dessa frågor kan ge oss en bra bild av hur de olika organisationerna 

ser på och utbildar i krishantering. 
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1.2.  Avgränsning 

Vårt syfte är att studera krishaneringsutbildningars utformning. Det är enligt oss inte möjligt 

att skilja form och innehåll från varandra. Vi ser svårigheter med att studera utformningen av 

utbildningen och vilka faktorer som påverkar utbildningen utan att även se till utbildningarnas 

faktiska innehåll. Vi vill inte studera konkret vad personerna ska lära sig, men vi har valt att 

studera innehållet i stora drag eftersom innehållet påverkar utformningen av utbildningen. 

 

1.3. Begreppsförklaring 

Här beskriver vi hur vi ser på och använder vissa återkommande begrepp och hur de 

relateras till varandra. 

 

Kris: 

Eftersom det är svårt att sätta ord på just vad kris innebär har vi valt att inte definiera 

begreppet, utan vi låter istället våra intervjupersoner ge oss sin bild om vad kris är. Vi vill inte 

riskera att en definition av kris ska begränsa våra intervjupersoners svar just eftersom kris kan 

ha väldigt olika betydelser beroende på vem man frågar. Definitionen av begreppet kris blir 

till en empirisk fråga. 

 

Krishantering: 
För oss är krishantering det sätt som organisationer har för att hantera kriser. Även gällande 

krishantering har vi ingen direkt definition på exakt vad vi menar med begreppet eftersom 

även detta kan se väldigt olika ut i olika organisationer. 

 

Krishanteringsutbildning: 

Vi ser på krishanteringsutbildning som den utbildning som väljs för att lära ut om 

krishantering i organisationerna. Vi intresserar oss i studien för formen på utbildningen och 

innehållet i stora drag. 

 

Krisstöd: 

När vi i studien nämner krisstöd ser vi det inte som synonymt med krishantering. Vi ser 

krisstöd som en åtgärd, ett stöd som sätts in vid kris. Detta som en del av eller en form av 

krishantering. 

 

Organisationer som ofta möter kriser: 

Detta är en formulering som återkommer i våra förklaringar om vilka organisationer studien 

handlar om. Vi har valt att vända oss till organisationer som vi anser ofta möter kriser i det 

vardagliga arbetet när vi sökt potentiella intervjupersoner. När vi sedan genomfört våra 

intervjuer har vi varit noga med att försöka att inte begränsa våra intervjupersoner i tankarna 

om krishantering. Därför har vi öppet frågat om vad de anser att en kris är, vad en kris på 

arbetsplatsen är, hur man arbetar med krishantering och liknande. På så sätt har vi fått svar på 

både hur kriser hanteras internt i organisationen och hur kriser som de möter i den dagliga 

verksamheten hanteras. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Här presenterar vi den relevanta tidigare forskning som vi hittat och finner intressant. Vi har 

valt att presentera två artiklar och en magisteruppsats. Vi avslutar med att sammanfatta vad 

de olika artiklarna och magisteruppsatsen bidrar med, och förklarar hur vi kommer att bidra 

med vår studie. 

 

Det finns mycket material när man söker efter forskning i ämnet krishantering. Vi har 

påträffat många artiklar som handlar om krishantering i skolväsendet när vi sökt efter tidigare 

forskning kring områdena krishantering och utbildning av krishantering. Vi har inte valt att 

presentera dessa eftersom vi ansåg att de var felvinklade i relation till vårt intresse. Däremot 

fann vi två hemsidor som inspirerade oss på olika sätt. Den ena är myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps hemsida. Hemsidan är en statlig myndighet med uppgift att 

utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och olyckor. Den andra är en 

hemsida för krisinformation som förmedlar information från myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner om hur de hanterar olika kriser. Efter att ha orienterat oss på området vill vi 

presentera följande två artiklar och en magisteruppsats som snuddar vid det ämne vi valt att 

studera.  

 

2.1. Integrating Learning, Leadership, and Crisis in Management 

Education Lessons From Army Officers in Iraq and Afghanistan 

Denna artikel av Kayes, Allen och Self (2013) och är publicerad i Journal of Management 

Education.  

 

Handling 

Denna vetenskapliga artikel presenterar en modell för hur krishantering kan läras ut med 

ledarskapsutbildning. Materialet till modellen är hämtat från en studie av ledare inom den 

Amerikanska armén där ledarna varit i Irak eller Afghanistan. Författarna vill hitta en modell 

för hur man kan utbilda i krishantering och med hjälp av ledare inom militären illustrera hur 

denna modell sedan kan appliceras på krishantering i andra organisationer. I artikeln står det 

att författarna har tre mål. De vill förbättra medvetenhet om de faktorer som utgör kris, 

förklara de olika upplevelser som associeras med kris samt illustrera hur ledarna lär sig att 

navigera en kris. De har valt att fokusera på medvetenhet av kriserfarenhet och kompetens 

istället för att utveckla särskilda kunskaper om hur kriser kan hanteras. 

 

Författarna nämner bland annat att förekomsten av kris och behovet av effektiva insatser mot 

detta har ökat och att krishantering även bör ingå som en vanlig ledarkompetens. Författarna 

beskriver att krishantering blivit ett nyckelbegrepp som idag är efterfrågat av arbetsgivare. 

Detta är ett stycke som för oss är väldigt intressant, och vi reflekterar över om detta gör ämnet 

och utbildningen av densamma mer aktuellt i dagens samhälle. 

 

Trots att författarna väljer att försöka skapa ett generellt ramverk som kan vara till hjälp vid 

lärandet av krishantering så nämner författarna att varje kris är unik på ett eller annat sätt. Att 

varje kris på ett eller annat sätt är olik en annan kris är som tidigare nämnt en av 

anledningarna till att målet med vår studie inte är att skapa en mall som alla organisationer 

oavsett vad kan utgå från vid krishantering. 
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I slutet av artikeln presenteras exempel på själva upplägget, hur man kan utbilda i 

krishantering, där det finns ett tydligt program på hur två timmars undervisning ska fördelas, 

med introduktion, video-case, kort genomgång, gruppdiskussion och gemensam återkoppling. 

 

Intressant för oss 

Denna artikel är intressant för oss då den tar upp viktiga fakta och reflekterar över 

utbildningen av krishantering. Artikeln har som mål att förbättra medvetenhet om de faktorer 

som utgör kris, förklara de olika upplevelser som associeras med kris samt illustrera hur 

ledarna lär sig att navigera en kris. Detta skiljer sig från det vi vill studera, men det ligger nära 

vårt ämne. Författarna vill skapa en mall för hur utbildningen kan se ut, vilket inte alls är ett 

syfte med vår studie. Vi finner det intressant att se vilka metoder författarna väljer för att 

undervisa i krishantering. 

 

2.2. Expanding Possibilities Through Metaphor: Breaking Biases to 

Improve Crisis Management 

Denna artikel är skriven av Cirka och Corrigall (2010) och är publicerad i Journal of 

Management Education.  

 

Handling 

Artikeln handlar om en övning för studenter som är till för att hjälpa till att aktivt och mentalt 

förbereda sig för potentiella kriser. Övningen går ut på att använda metaforer för att komma 

över kognitiva fördomar. Författarna skriver att övningen fungerar som komplement till den 

traditionella syn som finns på krishantering som ofta presenteras i litteratur. Krishantering 

faller enligt författarna ofta under teorier om beslutsfattande, vilket inte är rättvisande. I 

artikeln förklaras övningen och det ges exempel på frågor inför debriefing. 

 

Författarna påtrycker och förklarar vikten av att kunna föreställa sig olika kriser för att sedan 

vara mer beredd på en kris, och därmed kunna hantera den bättre. Förberedelse är den största 

avgörande faktorn för framgångsrika resultat i krishantering enligt författarna. De anser att 

arbetet med att kreativt kunna föreställa sig situationer i kris är en viktig faktor för 

krishantering, och att det steget börjar i skolan.  

 

Författarna tror sig ha kommit fram till att steg ett när det handlar om krishantering är att 

känna igen en kris. Det beskrivs att man måste kunna “imagine the unimaginable”. För att 

kunna föreställa sig det som uppfattas som omöjligt måste fördomar slås undan. Författarna 

påstår att krishanteringslitteratur ofta presenterar vilka steg man ska ta vid kriser. De menar 

dessutom att det sällan nämns hur utveckling av kunskaper för att kunna förutsätta potentiella 

kriser presenteras. Författarna förklarar vidare att individer har olika begränsade synsätt som 

de ser problem ur. Individer ser vanligtvis kriser ur ett antal olika synsätt eller perspektiv, och 

det är fördomar som gör att dessa begränsade synsätt är svåra att ändra. Det är viktigt att 

kunna gå utanför dessa begränsade synsätt om man ska kunna föreställa sig kriser utanför 

boxen. 

 

Själva utbildningen går ut på att studenterna får läsa en tidningsartikel, får det konkret 

beskrivet för sig hur metaforer kan hjälpa till att förstå, blir indelade i smågrupper, får hitta på 

flera olika metaforer för universitetsmiljön för att sedan inrikta sig på en av dem, arbeta med 

detta i grupper och till sist debriefa.  
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Intressant för oss 

Artikeln är intressant för oss då den tar upp intressanta aspekter av krishantering och 

utbildningen av densamma. Författarna förklarar och ger tips på att det viktigaste med 

krishantering är att kunna föreställa sig den i förväg och kunna känna igen den när den väl 

händer. Vi anser att artikeln har ett annat fokus än vad vi har med vår studie då artikeln 

fokuserar att försöka utöka studenters kunnande och förberedelse inför potentiella kriser. 

 

2.3. Kritiska händelser, stöd och utbildning inom ambulanssjukvård i 

Skåne. 

Denna magisteruppsats är skriven av Gruvström och Kallin (2012) vid Lunds Universitet. 

 

Handling 

Denna magisteruppsats syftar till att undersöka olika typer samt förekomsten av kritiska 

händelser, därtill behovet av stöd och utbildning hos personalen inom ambulanssjukvården i 

Skåne. Det är enligt författarna vanligt att ambulanspersonal uppvisar symptom på 

posttraumatisk stress efter att de upplevt stressande situationer i sitt yrke. Stödet från 

arbetsgivaren kan vara viktigt för att minska effekterna av stress hos yrkesgruppen.  

 

Resultatet visar enligt författarna att majoriteten av ambulanspersonalen anser att de flesta 

inom det yrket utsätts för en kritisk händelse en gång per år. De flesta av respondenterna hade 

enligt författarna blivit erbjudna stöd av sin arbetsgivare. De ansåg att arbetsgivaren bemötte 

dem med respekt samt hade förståelse för deras situation efter händelsen. Dock ansåg en 

majoritet av respondenterna att de inte hade fått tillräcklig utbildning i krishantering av sin 

arbetsgivare. 

 

Intressant för oss 

Denna artikel är intressant för oss då den är nära vårt ämne, men den är inte ett exempel på en 

liknande studie som vi syftar till att göra. De vill i denna studie ta reda på behovet av 

utbildning när det gäller krishantering, men författarna tittar inte på hur själva utbildningen är 

utformad. 

 

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Det finns gott om forskning kring krishantering och de flesta försöker definiera begreppen 

kris och krishantering, även om vi inte valt att presentera dessa i vår studie. Vi har som sagt 

inte funnit så mycket tidigare forskning som har fokuserat just på hur utbildningen av 

krishantering sker, utan de flesta belyser mest vikten av att ha en krishanteringsplan. Den 

artikel som har tagit upp utbildning inom krishantering har valt att presentera en mall som 

man kan utgå ifrån vid krishanteringsutbildning. Vi vill som tidigare nämnt fokusera på vilken 

typ av undervisning som används vid utbildning av krishantering i organisationer idag, vilket 

sätt de väljer att lära ut på. Vi vill ta reda på om det finns avsikter till varför undervisningen 

ser ut som den gör. Därav har vi valt att presentera tidigare forskning som belyser hur 

utbildning på skolnivå ser ut gällande att kunna tänka sig det otänkbara.  

 

Vi valde även att presentera en studie som visar att utbildning i krishantering och krisstöd är 

något som kan efterfrågas i en organisation som ofta möter kriser. Därmed anser vi att det är 

viktigt att studera hur utbildningen och undervisningen ser ut gällande krishantering i 

organisationer som ofta möter kriser. Vi hoppas att på ett pedagogiskt sätt kunna presentera 

hur utbildningen kan se ut utan att forma en mall. Då vi ser kris som ett svårdefinierat begrepp 
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vill vi och tror vi inte på att det går att komma fram till en typisk mall för 

krishanteringsutbildning. 

 

2.5. Samhällelig och personlig relevans 

Ämnet krishantering är enligt oss av samhällelig relevans bland annat eftersom ämnet ligger i 

tiden. Detta med tanke på att samhället ständigt utsätts för olika typer av kriser som 

exempelvis; naturkatastrofer, större olyckor samt ekonomiska kriser. Kanske är det även så att 

krisberedskapen alltid förändras genom att man konstant får mer erfarenhet och kunskap inom 

området.  

 

Vi hoppas att denna studie kommer att öppna ögonen för de organisationer som vi studerar 

gällande deras krishanteringsutbildning. Förhoppningsvis får denna studie organisationerna att 

reflektera över hur de väljer att utbilda sin personal – inte enbart när det gäller just 

krishantering. 

 

För oss är området intressant då vi är intresserade av krishantering och utbildning, vilket är en 

del av ämnet pedagogik. Vi har dessutom personliga intressen för organisationer som möter 

och hanterar kriser dagligen. Att kombinera dessa intressen i en studie anser vi vara ett 

ypperligt tillfälle att blanda våra olika intresseområden. Vi tror oss kunna dra mer nytta av 

krishanteringsplaner i organisationer som ofta möter kriser än om vi hade studerat 

organisationer som inte möter kriser lika ofta. Vi anser även att det är intressant att ta reda på 

hur organisationerna väljer att utbilda i ett ämne som präglas av oförutsägbara händelser och 

vi hoppas att denna studie kommer att bidra till att vi personligen kommer kunna nyttja dessa 

kunskaper senare i arbetslivet. 
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3. TEORETISK ANSATS 

Vi kommer i detta avsnitt presentera de teoretiska ansatser som vi valt för att bättre förstå det 

material vi samlat in under studiens gång. Vi börjar med att presentera ramfaktorteorin och 

hur vi inspirerats av den och sedan förklarar vi transaktionellt perspektiv på lärande. Vi 

presenterar dessa två teoretiska ansatser genom att börja med en historisk bakgrund som 

förklarar hur teorin kom till, för att sedan fortsätta med en sammanfattning på det vi anser är 

huvuddragen, och avsluta med hur vi själva inspirerats av teorierna. 

3.1. Faktorer som påverkar 

Kris är ett begrepp som är svårt att sätta ord på, samtidigt som det är viktigt att organisationer 

får kännedom om kriser och hur de kan hantera dessa. Vi har därför valt att studera hur 

utbildningen av krishantering ser ut i olika organisationer som ofta möter kriser. Vi har valt 

att studera utformningen av krishanteringsutbildning på så sätt att vi vill identifiera faktorer 

som möjliggör och omöjliggör för lärande. Vi har till detta synsätt inspirerats av 

ramfaktorteorin, och kommer därför börja med att presentera den, för att sedan gå över till att 

förklara hur vi ser på ramar och faktorer. 

 

Enligt Bjereled, Demker och Hinnfors (2009) är en bra teori en användbar teori. Teorin ska 

utesluta en del möjligheter och förutsäga andra möjligheter. Teorin ska tala om för oss hur vi 

ska tolka våra resultat för att bättre förstå dem. Vi låter den inspiration vi fått från 

ramfaktorteorin hjälpa oss med just det; att bättre förstå vårt empiriska material.  

 

3.1.1. Historia om ramfaktorteorin 

Det är enligt Lundgren (1994) svårt att sammanfatta ramfaktorteorin, men vi ska göra vårt 

bästa för att leda er genom historia och hur andra personer tidigare sett teorin. Vi vill även 

berätta hur andra använt sig av teorin, och hur vi inspirerats av den. 

 

Det finns två författare som främst varit med och grundat ramfaktorteorin, och det är Ulf P. 

Lundgren och Urban Dahllöf. Vi har genom att kartlägga hur dessa två författare och andra 

personer ser och sett på teorin, försökt skapa oss en bred syn på hur teorin kom till och hur 

den använts. Dahllöf var den som först började ta upp faktorer som möjliggör för lärande, som 

de som undervisas inte har någon kontroll över, och Lundgren (1989) satte sedan namnet på 

teorin och menade att Dahllöf redan studerat ramarna utan att kalla dem för just ramar. 

 

Historiskt sett är ramfaktorteorin enligt Lundgren (1999) använd som ett verktyg för tänkande 

för att förstå 80- och 90-talets skolreformer, och finns med i planerandet av skolutbildningen 

under trettio år. Lundgren skriver att ramfaktorteorin gav en modell för hur man kunde tänka 

gällande styrning av undervisning och utbildning som möjligheter givna inom vissa ramar. 

Ramfaktorteorin finns med som tankeverktyg under de ovannämnda skolreformerna och 

teorin anses vara ett bra verktyg för att förstå förändringen (ibid.). Enligt Lundgren (1994) har 

skolan på senare tid gått till att bli mer resultat- och målorienterad. Ur ett ramfaktorteoretiskt 

perspektiv är det alltså villkoren för utbildningen, med andra ord ramarna, som förändrats 

under reformen. 

 

Ramfaktorteorin brukar nämnas tillsammans med andra läroplansteorier som vill hjälpa till att 

förklara och förstå varför samhällets krav på utbildning och uppfostran uppkommer och vilka 

villkor de visar sig genom, i den process som är utbildning eller uppfostran (Lundgren, 1989).  
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Lundgren (1999) skriver att ramfaktorteorin kan ha betydelse för vissa delar av dagens 

utformning av undervisningen i skolan, vilket enligt oss visar att teorin är aktuell även idag. 

Till en början formulerades teorin utifrån frågor om hur undervisningen i praktiken formas av 

villkoren som skolan som organisation ger (Lundgren, 1994). I och med det tydliga fokus på 

den praktiska utformningen av ramarna och villkoren för utbildningen anser vi att teorin 

lämpar sig som inspiration för vår undersökning av hur utbildningen av krishantering är 

upplagd. 

 

3.1.2. Tidigare användning av ramfaktorteorin 

Vad gäller hur ramfaktorteorin tidigare använts och uppfattats tyder materialet vi studerat på 

en syn likt Lundgrens (1999) beskrivning, att ramarna ger eller inte ger möjligheter, inte att de 

är orsaker av en viss verkan. Lundgren skriver även att Dahllöf i sina verk visade på att 

ramarna formade undervisningsprocessen, att ramarna möjliggjorde eller omöjliggjorde vissa 

undervisningsprocesser. Om däremot ett tydligt mål finns för en process måste ramarna 

anpassas för att göra just den processen möjlig (ibid.). Även Hallsén (2013) skriver i sin 

avhandling att ramarna inom teorin inte ska förstås som en orsak till processen och resultatet 

utan mer som en inramning av vilka resultat som är möjliga respektive omöjliga att uppnå 

genom utbildningsprocessen. 

 

Lundgren (1998) beskriver hur det i grunden handlar om att förstå pedagogiska processer 

utifrån de villkor som möjliggör och omöjliggör vissa resultat, inte som kedjor av orsak-

verkan. Detta resonemang fortsätter Lundgren (1994) där Lundgren skriver att Dahllöf 

menade att det inte går att använda en deterministisk modell, att det som styr utbildningen är 

inte faktorer som direkt verkar mot resultaten, utan de faktorer som styr utbildningen inramar 

vad som är möjligt och inte möjligt. Lundgren menar även att resultaten av utbildning aldrig 

kan förklaras om vi inte analyserar hur själva processen utformas (ibid.). 

 

Lundgren (1989) har visat på ett mönster vad gäller struktur, funktion, och hur ett visst 

innehåll förmedlas. Lundgren skriver att detta mönster anpassas av de faktiska villkor som 

finns för utbildningen så som krav från föräldrar, materiella och personella resurser, 

arbetsbelastning, den tid som finns till förfogande, läromedel, förkunskaper och så vidare. 

Lundgren påstår vidare att dessa ramar samtidigt uttrycker samhällets behov och krav på 

utbildning. Detta sätt att se på hur ramarna kan hjälpa till att förstå material i större 

samhälleligt perspektiv gör att teorin känns än mer intressant enligt oss. 

 

3.1.3. Exempel på ramar inom ramfaktorteorin 

Här presenteras några konkreta exempel på ramar för att underlätta förståelsen för vad som 

menas med ramar inom ramfaktorteorin. Lundgren (1989) har i tidigare verk, med Dahllöfs 

arbeten som utgångspunkt, gjort en distinktion mellan konstitutionella ramar, organisatoriska 

ramar och fysiska ramar. Exempel på konstitutionella ramar är enligt Lundgren skollagen. 

Organisatoriska ramar inkluderar organisatoriska åtgärder som är relaterade till ekonomiska 

resurser som klasstorlek eller gruppstorlek, fördelning av tid och så vidare. Fysiska ramar 

inkluderar byggnader och läromedel och så vidare. Lundgren tar även upp ramar som vi 

uppfattat det tänjer lite ytterligare på Dahllöfs tankar om vad som är faktorer. Dessa 

ytterligare ramar som nämns i stort är krav från föräldrar, materiella och personella resurser, 

arbetsbelastning, den tid som finns till förfogande, förkunskaper och läromedel (ibid.). 
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3.1.4. Sammanfattning av tidigare syn på ramfaktorteorin 

Genom att studera materialet om ramfaktorteorin och hur teorin använts är enligt oss de 

viktigaste dragen från det vi presenterat ovan följande: 

 

- Ramfaktorteorin var viktig under de senaste skolreformerna, och kan sägas haft 

påverkan på hur undervisningen i skolan idag är upplagd. 

 

- Ramarna kan ses som villkor för undervisning och utbildning. 

 

- Ramarna skall ses som något som omöjliggör eller möjliggör utbildning och resultat 

av densamma, inte som orsak-verkan. 

 

De skillnader som vi uppfattat med de olika sätten att se på ramfaktorteorin, och vad som är 

en ram, är att Dahllöf verkar vara ännu mer strikt i vad som kan uppfattas som faktorer än vad 

Lundgren är med vad som kan uppfattas som ramar. 

 

3.1.5. Hur vi inspirerats av ramfaktorteorin 

Då vårt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur och varför 

krishanteringsutbildningar kan vara beskaffade på ett visst sätt, sett till form och innehåll tror 

vi oss kunna ha stor nytta av den inspiration vi fått från ramfaktorteorin när vi ska förstå vårt 

empiriska material. Det sätt som vi påverkats av teorin är att vi kommer likt ramfaktorteorins 

perspektiv försöka identifiera faktorer som påverkar utbildningen. Detta med några skillnader, 

som till exempel att vi inte kommer att titta på endast “hårda” ramar som de som 

presenterades som exempel ovan. Vi väljer att försöka identifiera fler faktorer som påverkar 

utbildningen av krishantering, detta för att inte begränsa oss. Vi anser även att det finns 

betydligt många fler relevanta faktorer att se till än de hårda ramar som till exempel tid och 

lokal, därmed inte sagt att dessa faktorer inte också är betydelsefulla. En annan skillnad är 

även att vi inte studerar skolmiljö på samma sätt som tidigare nämnda författare. Vi riktar in 

oss på hur utbildningen av krishantering sker inom olika organisationer. Vi har även valt att 

kalla det för faktorer istället för ramar, då faktorer känns mer passande för oss eftersom vi 

anser att ramar kan uppfattas som mer begränsat än faktorer.  

 

I vår studie studerar vi utbildningens form och innehåll och därmed kommer vi bland annat att 

fokusera på de metoder som används under undervisningen, alltså kan även metoder enligt oss 

ses som en faktor som möjliggör och omöjliggör för lärande. Vi resonerar som tidigare nämnt 

likt Lundgren (1989) att det kan ifrågasättas om metod och innehåll gällande undervisning 

någonsin kan skiljas åt. Vi kommer därför som tidigare nämnts inte kunna lägga innehållet åt 

sidan, även om det primära syftet inte är att studera exakt vad de olika personerna som får 

utbildningen lär sig. 

 

Det viktigaste med vårt synsätt är att vi ser det som att faktorerna vi vill identifiera är något 

som kan påverka lärande. Faktorerna kan antingen påverka genom att ge förutsättningar för 

lärande eller tvärt om, att faktorerna hämmar möjligheten att lära. 
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3.2. Transaktionellt perspektiv på lärande 

 

3.2.1. Historia om transaktionellt perspektiv 

Till att börja med vill vi förklara varför perspektivet kallas för just transaktionellt perspektiv 

på lärande. Det transaktionella perspektivet är ett relationistiskt processperspektiv och Östman 

(2003) förklarar att det ligger till grund för resonemang om individers erfarenhet och 

undervisningstraditioner och den roll dessa har i meningsskapandets process. Vidare beskrivs 

att i en ekonomisk transaktion framstår samtidighet och ömsesidig påverkan väldigt tydligt, 

vilket förklarar perspektivet bra (ibid.). 

 

Begreppet transaktion fördes in av Dewey och Bentley (1949) som ett alternativt begrepp till 

interaktion. Enligt Östman (2003) ville Dewey lyfta fram att det är i mötet som subjekten och 

objekten får mening, att det är i mötet som meningsskapande sker och att vi och världen i 

transaktionen blir till på nytt. Det är i mötet som transaktionen sker, och i transaktionen 

genomgår alla parter en förändring (ibid.). Östman tar även upp ett exempel på när 

transaktionen sker. Vi kommer nu att försöka återberätta hur vi uppfattat exemplet. När du är 

sjuk tar du kontakt med en läkare. Innan mötet med läkaren är du bara en person som är 

“sjuk” och läkaren kanske är en “mamma” till sina barn, och det är inte förrän i mötet då du 

får kontakt med läkaren som du blir en patient och läkaren blir en läkare. Det är alltså i mötet 

som vi och världen i transaktionen blir till på nytt. Vidare beskriver Östman att det är i möten 

mellan människor och den fysiska världen i en verksamhet som det är möjligt att skapa nya 

relationer till det som redan är begripligt (ibid.). 

 

I stort studeras lärande antingen utifrån ett kognitivt perspektiv eller ett kontextuellt 

perspektiv. Med ett kognitivt perspektiv studeras lärande och handling med ett fokus på 

tankar (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). För att med detta perspektiv kunna 

uttala sig om lärande är den bästa metoden enligt oss djupintervjuer. Studeras lärande med ett 

mer kontextuellt perspektiv studeras istället lärande och handling där sammanhanget är 

avgörande för lärande (Nilsson et al. 2011). Med detta perspektiv passar enligt oss 

observationer bättre för att kunna uttala sig om lärande. Anledningen till att det 

transaktionella perspektivet på lärande kom till är att Dewey och Bentley ville införa ett 

alternativt perspektiv till båda dessa synsätt, detta dels för att det kan bli metodologiskt svårt 

om man vill kunna uttala sig om båda dessa (Östman, 2008). Det transaktionella perspektivet 

innebär helt enkelt att det är handlande som studeras, och att man då kan uttala sig om 

kunskapande på det sättet, genom handlingar.  

 

För att förklara det transaktionella perspektivet ger Östman (2008) ett exempel på hur val 

fungerar i livet. Alla val kräver en värdering, och utan värderingar skulle vi människor bli 

handlingsförlamade. Poängen med detta är att man inte kan veta all sann fakta om världen, 

och även om vi gör det så tvingas vi välja. Östman påstår att det värderande är närvarande i 

alla våra handlingar. Alla val är inte medvetna, utan de flesta val hoppar vi över då vi gör som 

vi brukar göra. Men när vi handlar utifrån vanor handlar vi efter gamla val, och det kräver 

fortfarande en värdering. I och med detta beskriver Östman om hur man ständigt påverkas av 

det man möter, man är alltid i rörelse samt att man genom sina tidigare erfarenheter ibland gör 

omedvetna val (ibid.).  

 

Östman (2008) beskriver vidare att man med perspektivet har ett förstapersonsperspektiv på 

interaktion och språk. Östman vill med detta kort presentera ett alternativt sätt att betrakta 

kopplingen mellan det inre och det yttre. Dels mellan språk, mening och värld. Det författaren 
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vill visa är att det är först när vi studerar människors handlande i en verksamhet som vi kan 

skapa kunskap om detta. Liknande syn förklarar även Östman (2003) när beskrivningen ges 

om att det är genom transaktionen i en verksamhet som verksamheten lär sig ett språkspel och 

när man lärt sig det blir man mer kompetent i verksamheten. 

 

Detta stycke är en sammanfattning av hur Östman (2003) beskriver erfarenhet och vi tycker 

att det ger en tydlig beskrivning på hur man kan se på erfarenhet och lärande ur ett 

transaktionellt perspektiv. Östman skriver med andra ord att erfarenhet framstås som en 

process som alltid och samtidigt involverar en historia, en nutid och en framtid. Det finns en 

oupplöslig relation mellan individens erfarenhet och den verksamhet personen deltar i. Det 

går inte att peka ut vilken som är orsaken och vilken som är verkan i ett lärandeperspektiv. 

Tiden ses som en helhet, inte något linjärt. Östman menar alltså att det finns en oupplöslig 

relation mellan en individs erfarenhet och de olika möten som individen ständigt är med om. 

Östman menar även att tiden inte ska se som något linjärt med kedjor av händelser som har en 

orsak och en verkan, utan istället se tid som en helhet (ibid.). 

 

3.2.2. Sammanfattning av transaktionellt perspektiv 

De viktigaste slutsatserna vi kommer fram till av ovannämnda beskrivningar av perspektivet 

är följande: Ofta beskrivs två olika sätt att studera kunskap och lärande på, nämligen 

kognitivistiskt och kontextuellt. Med det kognitivistiska perspektivet studeras tankar med 

inriktning på individuell inlärning. Med det kontextuella perspektivet studeras lärande som 

något situerat där fokus ligger mer på kollektiv inlärning. Dewey och Bentley ville istället 

beskriva kunskapande som en allmänmänsklig sak (Östman, 2003). Det transaktionella 

perspektivet upplöser det metodologiska problem som uppstår då man vill uttala sig allmänt 

om kunskapande. Synen om tankar och sammanhang är med det transaktionella perspektivet 

vid förenkling relativt enkla. Det sätt personer agerar på är för att personen kan tänka, och 

tänkande måste fungera om en handling ska ske. Den handling som sker är inom ramarna för 

ett sammanhang. I och med detta perspektiv går det att tala allmänt om kunskapande. Det går 

att studera det som kommer till uttryck i handling, men i förlängningen är väldigt mycket 

handling. Synen är väldigt förenklat att allt du gör, gör du alltid inom ett sammanhang, och 

för att kunna göra det så måste du tänkt det.  

 

3.2.3. Hur vi inspirerats av det transaktionella perspektivet 

Vi tänker som tidigare nämnt utgå i från detta perspektiv då vi ser på lärande när vi studerar 

hur utbildningen ser ut gällande krishantering. Vi kommer inte att gå in på hur själva 

interaktionerna hos individerna som får utbildningarna ser ut och hur individerna lär sig utan 

vi utgår ifrån att de tar in kunskaperna utefter de erfarenheter de har sedan tidigare. Vi utgår 

även från att utbildning inte ger exakt samma resultat gällande kunskapsinnehåll då alla 

individer har olika erfarenheter sedan innan. 

 

Östman (2003) skriver att ”Genom att anlägga ett transaktionsperspektiv kan den ensidiga 

betoningen på antingen individ eller det sociokulturella undvikas.” (s.100). Detta är något som 

vi ser som en stor fördel med perspektivet. Vi ser det även positivt att vi tycker oss kunna 

uttala oss om kunskapande som något allmänt som man kan studera genom handling, och inte 

begränsa oss vid att studera kognitivt med hjälp av djupintervjuer eller kontextuellt med hjälp 

av observationer. 
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4. METOD  

I följande avsnitt presenteras våra metodval och de tillvägagångssätt vi använt för att samla 

in vårt empiriska material. Vidare presenteras hur vi gjort våra urval, vilka etiska aspekter 

som har beaktats under studiens gång samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

4.1. Val av metod 

Vad gäller val av metod så finns det olika metoder och tillvägagångssätt att samla in material 

till sin studie. Metoderna fungerar olika bra beroende på vad man vill uppnå med studien och 

vad studiens syfte är. Bjereld et al. (2009) beskriver metod som följande ”Mycket enkelt 

uttryckt är metod ingenting annat än ’hur man gör’ när man besvarar sina frågeställningar” 

(s.108). Vi kommer nu att presentera och förklara vilka metoder vi valt för vår studie, och 

varför vi anser att just dessa passar bäst. 

 

Vi har i vår studie använt oss av två olika metoder för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Vi har valt att använda oss av intervjuer samt textanalys. Anledningen till att vi har valt att 

använda oss av både intervjuer och textanalys är att de kompletterar varandra i vår studie. Vi 

anser att frågeställningarna inte skulle kunna besvaras genom att endast använda en av dessa 

metoder. Vi har även övervägt andra insamlingsmetoder som enkätundersökning och 

observation men i slutändan kom vi fram till att just dessa metoder enligt oss passar studien 

bäst. 

 

Dalen (2008) beskriver att det finns olika sätt att genomföra intervjuer. Författaren beskriver 

att det finns skillnader mellan öppna och mer strukturerade intervjuer. I en öppen intervju 

förklaras att man inte har några förberedda frågor och att målsättningen är att informanterna1 

ska berätta så fritt som möjligt om sina livserfarenheter. Vi kände dock att denna typ av 

intervju inte skulle passa oss utan vi valde istället att använda oss av en semistrukturerad 

intervjumetod eftersom vi på förhand visste vilka ämnen vi ville att intervjun skulle röra sig 

kring. En semistrukturerad intervju innebär istället enligt Dalen att samtalet utgår från fasta 

ämnen som forskaren arbetat fram innan intervjun äger rum (ibid.). 

 

När det gäller textanalys beskriver Fejes och Thornberg (2009) metoden som följande 

”Textanalys handlar med andra ord om att välja ut och förhålla sig till olika typer av texter 

och deras innehåll och skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat 

undersökningsproblem.” (s.138). Genom textanalys kan man alltså få fram ett speciellt 

innehåll och på så sätt skapa förståelse för materialet. Vi har valt ut texter som vi fått av olika 

organisationer, som vi tycker förklarar hur utbildningen av krishanteringen ser ut i de olika 

organisationer vi studerat. Vi förklarar närmre om hur vi gick tillväga gällande detta under 

rubriken textanalys. 

 

Vad gäller om vi valt kvalitativa eller kvantitativa metoder tänker vi likt Åsberg (2001) som 

menar att det inte finns något sådant som kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativt och 

kvantitativt är enligt författaren endast till för att förklara de egenskaper som det data man 

samlat in vid en forskning har. Vidare behöver man inte diskutera mer än att mitt data är 

kvalitativt eller kvantitativt på så sätt att det består av ord eller siffror, och att man för att 

                                                 
1 Repstad (2007) skriver att “Vid informantintervju använder man personer med lokalkännedom som ett slags 

extra observatörer.”( s.14). En respondentintervju däremot ger enligt Repstad mer direkt information om en 

individs egna känslor, uppfattningar och åsikter. Då vår studie inte syftar till att ta reda på personers egna känslor 

och åsikter anser vi att benämningen informant passar oss bättre än respondent, och kommer därför i 

fortsättningen använda oss av den. 
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förstå världen både behöver studera ord och siffror. Själva metoden i sig är alltså inte varken 

kvalitativ eller kvantitativ. Åsberg menar närmare att vi behöver diskutera vad för slags 

kunskap vi genererar med hjälp av vår studie utan missvisande och hämmande argument om 

kvalitativa och kvantitativa metoder (ibid.). 

 

4.2. Urval 

När vi har gjort våra urval av informanter har vi vänt oss till organisationer som vi anser ofta 

möter kriser i vardagen. Därefter har vi fått tag på personer med olika befattningar som alla 

har haft bra kunskaper om hur organisationens utbildning av krishantering ser ut. Vi vill inte 

uppge exakt vilka organisationer vi hört av oss till eftersom vi vill skydda våra informanter. 

Vi har utgått från vår egen uppfattning om vilka organisationer som i samhället ofta möter 

kriser. Vi har valt att vända oss till personer inom ett specifikt geografiskt område, närmare 

bestämt Mellansverige, då vi redan från början haft intentionen att genomföra intervjuer. 

 

Vi anser att vi gjort en blandning mellan kriterieurval, centralitetsurval och snöbollsurval. Ett 

kriterieurval innebär enligt Dalen (2008) att man bestämmer ett antal kriterier som man vill att 

intervjupersonerna som ska vara med i undersökningen ska uppfylla, detta för att materialet 

man får ska hjälpa till att uppfylla studiens syfte. Vi följde detta råd och hade från början 

kriterier uppsatta som vi ville att blivande informanter skulle ha. Dalen nämner vidare att 

andra urval, som till exempel teoretiskt urval, kan vara svårt för studenter då man behöver ha 

både insikt och kompetens rörande ett fenomen, vilket vi ansåg att vi inte hade tillräckligt 

med då vi påbörjade studien.  

 

Centralitet är enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud (2012) den vanligast 

förekommande urvalsprincipen vid informantintervjuer, och de påstår att man ofta har en 

aning om vilka de viktigaste eller mest centralt placerade personerna för sitt syfte är. Vidare 

förklaras att det ursprungliga urvalet kan behövas kompletteras och att det ofta händer att det 

då blir ett så kallat snöbollsurval, då en informant pekar vidare på en annan och så vidare. Vi 

hade från början en tanke om vilka personer som utifrån vårt syfte var centralt placerade. Av 

våra potentiella informanter hände det både att vi fann rätt person direkt och att vi blev 

vidareskickad till bättre lämpad person. 

 

De kriterier vi satte upp för våra informanter var att de skulle tillhöra en organisation som 

enligt oss ofta möter kriser. Intervjupersonen skulle dessutom inneha information och 

kunskap om hur utbildning av krishantering ser ut i den aktuella organisationen. Vi har inte 

riktat in oss på en speciell befattning inom de olika organisationerna. Vi kontaktade de 

personer som vi trodde skulle kunna hjälpa oss att antingen själva ställa upp på intervju, eller 

vidarebefordra till den eller de personer inom organisationen som skulle kunna delta i vår 

studie.  

 

Esaiasson et al. (2012) skriver att om det är möjligt kan gärna första kontakten ske med brev, 

där syftet med intervjun framkommer och att det klart och tydligt framgår vem det är som står 

bakom undersökningen. Vår första kontakt skedde via mail då vi anser att det känns 

ålderdomligt och ineffektivt med brev i pappersform. Vi var noga med att konkret beskriva 

syftet med studien och vem det är som står bakom den. Därefter skickades vår förfrågan 

vidare med hjälp av organisationernas vilja att hjälpa till och det resulterade i slutändan att vi 

fick kontakt med rätt personer inom de olika företagen. Det kriteriet som var viktigast för oss 

var just att personen inom organisationen kunde ge oss informationen om hur deras utbildning 

såg ut gällande krishantering. När vi fått kontakt med informanter som bestämt sig för att 
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ställa upp på intervju skickade vi ett mer djupgående mail som beskrev vår studie lite mer 

ingående. Båda mailen finns bifogade som bilaga 1 respektive 2. 

 

Esaiasson et al. (2012) skriver att det ofta görs en avvägning mellan antalet intervjuer och hur 

mycket tid som finns att tillgå för lägga på var och en av dem. Detta var något vi fick känna 

av då vi har en relativt snäv tidsram. Författarna nämner även att det är svårt att bortse från att 

studien får bättre material vid fler intervjuer, men att det å andra sidan är viktigaste är att 

använda sig av genomtänkta urval. Vi vill även påpeka vikten av tillvägagångsätt vid urval av 

informantintervjuer. Vi ser likt Esaiasson et al. (2012) att det vid en informantintervju är 

relativt svårt att byta ut en person då de ofta är valda för att de besitter en viss information och 

kunskap. Det är enligt författarna enklare att byta ut en person vid en respondentintervju, då 

det inte är personen i sig som är intressant. 

 

4.3. Intervjuer 

Vi har som tidigare nämnt bestämt oss för att en semistrukturerad intervjumetod passade vår 

studie och dess syfte bäst. Dalen (2008) beskriver att det är viktigt att man utarbetar en 

intervjuguide när man ska genomföra en semistrukturerad intervju. Utformning av en 

intervjuguide blev i och med det en del i vår studie, och vi har främst utgått från Dalens 

(2008) tankar och idéer då vi förberett oss för och genomfört våra intervjuer. Intervjuguiden 

bifogas som bilaga 3.  

 

Upplägget i intervjuguiden är genomtänkt både gällande ordningen på frågorna och de teman 

som frågorna är uppdelade i. Enligt Dalen (2008) bör formuleringar i en intervjuguide 

omvandla studiens överordnade problemställningar till konkreta teman med underliggande 

frågor. Dalen ger som förslag att det kan vara lämpligt att ha titeln och problemställningar 

framför sig vid utformandet av teman, vilket vi tyckte hjälpte oss att hålla oss till ämnet när vi 

utformade vår intervjuguide. Esaiasson et al. (2012) påpekar vikten av att sträva efter att ställa 

korta och lättbegripliga frågor som förhoppningsvis leder till långa svar, vilket vi försökt 

förhålla oss till när vi utformat våra frågor. 

 

När vi var färdiga med intervjuguiden, gjorde vi tre pilotintervjuer innan vi genomförde våra 

riktiga intervjuer. Detta gör man enligt Dalen (2008) för att få reaktioner på frågornas 

utformning och ens eget beteende. Det kan vara stor språklig skillnad på frågor vid samtal och 

skrift. Även Esaiasson et al. (2012) nämner att provintervjuer är viktiga om man vill få ett 

dynamiskt samtal. Pilotintervjuerna gav oss en bild av hur kommande intervjuer skulle kunna 

utveckla sig och vi fick även förslag på en omformulering av en fråga. 

 

För att förhålla oss till Vetenskapsrådets (2011) etiska överväganden inledde vi både 

intervjuguiden och intervjuerna med att förklara att vi beaktar dessa riktlinjer i största möjliga 

mån. Detta gjordes i samband med att vi frågade våra informanter om vi fick lov att spela in 

intervjun för att inte missa att anteckna viktig information. Dalen (2008) och Esaiasson et al. 

(2012) nämner vikten av att spela in intervjuerna så att det inte glöms bort något viktigt vid 

anteckning, och för att få med informanternas egna ord. Vi såg till att även anteckna för hand 

under intervjuerna trots att vi har spelat in, detta dels för att skapa en bra intervjumiljö 

(Esaiasson et al. 2012).  

 

Efter att vi fått godkännande om att spela in intervjun fortsatte intervjun med en kort 

presentation av oss själva som studenter samt studiens syfte, och vi bad informanten 

presentera sig. Detta för att personen förhoppningsvis ska känna sig avslappnad och trygg så 
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att samtalet ska flyta på. Esaiasson et al. (2012) påpekar när det gäller utformning av 

intervjuguidens form och innehåll vikten med en inledande period i intervjuguiden bestående 

av neutrala frågor som förslagsvis personuppgifter. Efter presentationen av informanten bad 

vi personen berätta lite om arbetsplatsen, därefter gick vi in mer på huvudfrågorna rörande 

kris, krishantering och krishanteringsutbildningen. Vi har när vi genomförde intervjuerna varit 

noga med att tänka likt Dalens (2008) och Esaiassons et al. (2012) beskrivningar om att utföra 

intervjun, och fråga frågor, på så sätt att informanten lockas berätta. När vi skulle avsluta 

intervjun hade vi i åtanke det sätt som Esaiasson et al. (2012) föreslår som en bra avslutning, 

nämligen att säga att vi nu ställt våra frågor och höra om det är det någonting informanten vill 

tillägga eller något personen tycker vi har missat. Sammanlagt intervjuade vi fyra olika 

personer och intervjuernas längd varierade mellan 30-50 minuter. 

 

I och med att vi valt att genomföra en semistrukturerad intervju har vi inte utgått från denna 

intervjuguide till punkt och pricka när vi intervjuar utan vi har även haft utrymme för andra 

frågor som framkommit under intervjuernas gång. Detta för att inte avgränsa vad informanten 

vill berätta. Vi har även varit noga med att inte snabbt fortsätta fråga nästa fråga, detta för att 

ge informanten tid att tänka till lite extra och lägga till saker som inte hade kommit med 

annars. 

 

4.3.1. Databehandling intervjuer  

Efter att våra intervjuer hade ägt rum transkriberade vi ljudmaterialet till text manuellt och 

därigenom har vi lärt känna vårt material bättre samtidigt som vi byggt upp ett material som 

går att analysera. Dalen (2008) nämner just denna vikt med att transkribera materialet själv, 

och vi delar åsikten att det är ett bra sätt att lära känna sitt material. Esaiasson et al. (2012) 

skriver att studenter kan överväga att endast transkribera vissa delar för att spara tid och 

istället endast skriva ut dessa delar ordagrant och lyssna igenom resten för att inte missa 

information. Detta har vi inte gjort, utan vi har transkriberat hela intervjun då vi haft en 

semistrukturerad intervju med öppna frågor, vilket resulterat i att våra informanter svarat 

väldigt olika på våra frågor. Dalen (2008) beskriver att det är viktigt att använda sig av 

informanternas egna ord eftersom det handlar om att få fram det egentliga budskapet som 

informanten ger uttryck åt. Vi har därför transkriberat hela intervjuerna ordagrant för att inte 

tolka eller missa viktig information. 

 

När vi transkriberat alla intervjuer har vi sedan utgått från det steg som Esaiasson et al. (2012) 

nämner för att analysera samtalsintervjuer, att sammanfatta materialet för att få snabbt 

överblickbara delar. Vi har även haft med oss Dalens (2008) råd gällande kodningsprocessen, 

bland annat gällande kategorisering. Detta för att djupare kunna förstå vad våra informanter 

berättar för oss. 

 

Vi började en process som skulle leda till att sammanfatta materialet. Vi gick igenom och 

bearbetade de nedskrivna intervjuerna för att se utsagor och citat som enligt oss var 

intressanta och berörde vårt syfte med studien. Eftersom vi ser på saker väldigt olika valde vi 

att gå igenom materialet på så sätt att vi båda markerade det som var och en ansåg som viktig 

information. Efter detta jämförde vi våra markeringar och diskuterade oss fram till vilka 

uttalanden som vi båda ansåg kunna bidra med något till vår studie.  

 

Därefter delade vi upp dessa uttalanden i två olika huvudkategorier; de som påverkar 

utformningen av utbildningen och de som vi anser är intressant utöver det som aktivt påverkar 

utformningen. Vi parade ihop uttalanden med de frågor som ställts till informanten, detta för 
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att få en bild om när informanten gett denna information (Esaiasson et al. 2012). Därefter 

skrev vi ut och klippte isär utsagorna så att varje citat blev en egen liten del där vi markerade 

och sammanfattade det mest väsentliga. Denna process var en stor del i vårt kodnings- och 

analysarbete. Dalen (2008) skriver att man ofta talar om en öppen kodning eller råkodning, 

där huvudsyftet är att identifiera begrepp som även kan ingå i kategorier, vilket vi anser 

passar bra in som beskrivning på det vi gjort. Genom detta arbetssätt kunde vi på ett enkelt 

och överskådligt sätt jämföra våra informanters svar på olika sätt, vilket Esaiasson et al. 

(2012) nämner som en viktig del i detta steg. Vi såg då underliggande strukturer och började 

urskilja faktorer som påverkar utbildningens utformning. 

 

Enligt Esaiasson et al. (2012) är det viktigt att inte övertolka vid bearbetning av sitt material. 

För att säkerställa att vi inte övertolkat vårt material tog vi efter detta steg hjälp av en person 

som enligt oss var objektiv. Personen fick med andra ord ta del av de citat som vi 

kommenterat för att sedan kunna sätta betyg i en skala från 3-1 hur väl vår tolkning var. 

Nummer 3 stämmer väl överens, nummer 2 stämmer inte särskilt bra och nummer 1 stämmer 

inte alls. Det material som lämnades ut till personen hade avpersonifierats för informanternas 

anonymitet. Vi valde att genomföra denna process för att se om utomstående tolkar som vi 

även om de inte har samma förkunskap och intresse för studien som vi har.  

 

Vi la ut alla utsagor i olika högar som sorterades efter de olika faktorer vi identifierat. Vi 

dubbelkollade att inte samma informant upprepade sig om en och samma utbildning, såg till 

att varje gång en faktor nämndes så var det i olika utbildningar, detta för att inte få ett 

snedvridet resultat. Vi hade vid det laget hittat en struktur som vi ville använda för att 

presentera resultatet. Resultatet sorterades efter de olika faktorer vi identifierade, samt i 

informantordning. Detta för att få en överskådlig presentation i resultatdelen, för att senare i 

analysdelen kunna analysera utan att utsagorna skulle vara lika kopplade till informanterna. 

Vi har även övervägt vilken presentation som bäst passar vårt material och de frågor vi vill 

belysa, då Dalen (2008) nämner detta som en viktig punkt. 

 

En svår fråga som många brottas med är hur man vet när man är färdig med att samla in 

material och sedan ta ut de viktiga delarna. Här tänker vi likt Esaiasson et al. (2012) som 

skriver att när man tror att man fångat in alla relevanta tankekategorier för det aktuella 

fenomenet är man klar. Vi ansåg att vi var klara då vi tyckte att vi hade fått ut så mycket 

intressant som möjligt ur det material vi hade, och tyckte oss kunna besvara vår 

frågeställning. Med andra ord när vi kunde ge en bild av hur krishanteringsutbildningar kan se 

ut, sett till form och innehåll. 

 

Under analysarbetet har vi fört anteckningar liknande en dagbok över beslut som tas. Detta då 

både Esaiasson et al. (2012) och Dalen (2008) nämner detta som en viktig del av arbetet. 

Anledningen till att vi valde att göra det var dels för att inte glömma bort vilka beslut vi tog, 

och dels för att veta ungefär i vilka situationer intressanta tankar uppkom. 

 

4.4. Textanalys 

Vi har analyserat olika dokument som rör utbildning. För att samla in de olika dokumenten 

har vi använt samma tillvägagångssätt som vid intervjuerna. Några av våra informanter som 

vi har intervjuat har även delat med sig av olika dokument som de anser vara av betydelse för 

krishanteringsutbildning. Texterna som vi har valt att analysera är med andra ord dokument 

som vi fått av våra informanter och är av olika karaktärer som på ett eller annat sätt berör 

krishanteringsutbildningen. Dokumentens karaktärer varierar från undervisningsmaterial till 
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kursplan och organisationens riktlinjer gällande krishantering, alla dokument presenteras i 

avsnittet resultat. 

 

Textanalys är som tidigare nämnt en bra metod för att ta del av det som står skrivet i 

dokument, och för att ta reda på vad som faktiskt står skrivet. Vi fick genom att läsa igenom 

texterna ett flertal gånger en övergriplig bild av vad de olika dokumenten innehåller. Därefter 

markerade vi den information vi ansåg var viktigt i dokumenten gällande vår studie. Vi har 

med andra ord valt att markera det som vi anser påverkar utbildningens innehåll och form. 

Det finns olika sätt att analysera texter, och Denk (2012) beskriver att analysmetoden ska 

väljas för att kunna underbygga slutsatser som besvarar studiens forskningsfråga. Denk 

förklarar vidare att komparativa analyser är inriktade på att förklara likheter respektive 

skillnader i olika fall och att denna analysmetod användes för att pröva idén om samband. Vi 

valde därför att utgå från denna analysmetod. 

 

En textanalys av den form, där syftet är att jämföra likheter och skillnader, kräver med andra 

ord att texten läs igenom ett flertal gånger. Detta för att få en bild om innehållet i de olika 

texterna, vilket var det första steget i vårt analysarbete. I och med detta fick vi en bild av vad 

de olika dokumenten innehöll och därefter kunde vi lättare se vilka faktorer som påverkade 

utbildningens innehåll och form samt om de innehöll något annat som vi ansåg vara av 

intresse. Nästa steg i analysprocessen var att markera det innehåll i dokumenten som vi ansåg 

påverka utbildningen, för att sedan placera in dessa i de faktorer vi valt ut utifrån innehållet. 

I denna process markerades texterna av oss som två olika personer med olika synsätt, vilket 

sedan ledde till en diskussion om det vi markerat olika. Vi kom sedan tillsammans fram till 

om det som var markerat olika skulle tas bort eller tas med, och i så fall vilken faktor som det 

intressanta hörde till. Vi har sedan valt att presentera resultaten i ett upplägg så att det tydligt 

går att jämföra de olika dokumenten med varandra. I och med att dokumenten är av olika art 

nämns inte alltid alla faktorer i varje dokument, dock valde vi ändå att presentera det på detta 

sätt i och med att det här sättet också gör att dokumenten jämförs. Kodningsproceduren 

började även här i bredare penseldrag för att sedan övergå till en mer avancerad kodning, likt 

det Hjerm och Lindgren (2010) beskriver för att förklara hur man kan gå tillväga då man 

kodar. Vi insåg även ganska snabbt att de faktorer som vi ansåg ha en avgörande faktor för 

utbildningen i de dokument vi bearbetade liknade de som vi använt oss av som 

kategoriseringen av intervjuerna. Vi valde därför att använda oss av samma faktorer för att 

skapa en enhetlig presentation, därmed utgick vi från samma kodningsprocedur som vid 

intervjuerna. 

 

Vi har använt oss av Denks (2012) resonemang om att de faktorer som väljs ut ska kunna 

ställas i förhållande till varandra och på så sätt kan undersöka likheter och skillnader som i sin 

tur ger oss en förståelse för hur utbildningen ser ut. Vi valde därför att presentera både 

resultatet och analysen så att det lätt går att få en överblick av vad de olika dokumenten säger 

angående utbildningen. I analysdelen har vi även utgått ifrån Dalen (2008) när det handlar om 

att knyta ihop resultaten med teorierna.  

 

4.5. Etiska överväganden 

På Codex hemsida (www.codex.vr.se) kan finns God forskningssed som är en rapport som är 

utgiven av Vetenskapsrådet (2011). I denna rapport förklaras de skyldigheter och det ansvar 

forskare har gentemot de människor som medverkar i forskningen samt alla som indirekt kan 

påverkas av forskningen och dess resultat. Rapporten skiljer på forskningsetik och forskaretik. 

Det förklaras att forskningsetik är överväganden av etiska frågor rörande personer som 

http://www.codex.vr.se/
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medverkar i forskningen, och forskaretik är forskarens ansvar gentemot forskarsamhället. Vi 

har under hela vår studie gjort vårt bästa för att noga överväga beslut som kan påverka vårt 

ansvar både gentemot personerna som medverkar och samhället i stort som kommer att kunna 

ta del av resultatet. Vi kommer nedan att förklara olika saker som forskare bör ta hänsyn till, 

och som vi anser att vi behövt ta hänsyn till gällande vår studie. 

 

I rapporten presenteras sammanfattade regler som kommer av rekommendationer man bör 

följa då man forskar (ibid). Vi har under hela studiens gång tänkt igenom dessa punkter i alla 

våra beslut, och vi anser att vi med gott samvete kan säga att vi uppnår kraven. Följande 

regler som presenteras av Vetenskapsrådet (2011) 

 

            ” 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska inte stjäla forskningsresultat av andra 

5. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation 

och arkivering 

6. Du ska sträva efter att bedriva din forskning så att du inte skadar 

människor, djur eller miljö 

7. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning ” (s.12). 

 

 

 Dalen (2008) presenterar några etiska problem som vi varit noga med att fundera över. Dessa 

etiska problem rör stigmatisering, närhet och solidaritet. Problemen handlar kort enligt 

författaren om risken att hänga ut vissa personer eller grupper, att man kan komma nära 

personer som är i en svår situation i livet samt att man kan bli solidarisk vilket kan påverka 

tolkningen av materialet. Vi anser att det inte finns risk för någon av dessa problem i vår 

studie, då vi inte anser att ämnet är tillräckligt känslomässigt känsligt för att skapa dessa 

problem. 

 

Vetenskapsrådet (2011) nämner även frågan om konfidentialitet; bland annat att det är viktigt 

att skydda försökspersoners integritet. Dalen (2008) och Esaiasson et al. (2012) nämner krav 

på informerat samtycke. Vidare nämner Dalen även krav på att bli informerad samt krav på 

konfidentialitet. Dessa forskningsetiska riktlinjer har vi i största möjliga mån beaktat alla 

beslutsfattanden under hela studiens gång. 

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver att God forskningssed i praktiken ofta kan innebära svåra 

val mellan olika handlingsalternativ. Frågan som Vetenskapsrådet ställer är hur man bör 

handla i en komplicerad verklighet där olika principer och intressen ofta kan stå emot 

varandra. Vi upplever att vi har haft två stora etiska dilemman som vi tacklats med, som vi 

vill dela med oss av. 

 

Ett stort etiskt dilemma vi haft är hur mycket information vi kan ge ut om de organisationer vi 

besökt utan att riskera att skyddet mot våra informanter försvinner eller blir för litet. Vi 

resonerar likt Esaiasson et al. (2012) som skriver att vid vissa forskningar blir inte källan 

trovärdig om man inte berättar lite om vad den kommer från, medan andra undersökningar 

bygger helt och hållet på anonymitet. Vi anser att vår studie är av den sorten att den skulle 

fallera om man helt utelämnade vilken sorts organisation det handlar om. I och med att 

studien går ut på att studera organisationer som i sin vardag möter många kriser är det enligt 
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oss viktigt att det klargörs ungefär vad det är för typ av organisationer vi pratar om. Samtidigt 

har det för oss varit viktigt genom hela studien att göra vårt bästa för att undvika att det går att 

spåra vilka våra informanter är. Vi har här valt en balans som vi anser berättar så pass mycket 

att förståelsen av studien blir god, förhoppningsvis utan att avslöja så mycket att informanter 

ska kunna spåras. 

 

Det andra stora dilemmat vi haft handlar även det om att skydda våra informanter, men den 

här gången är balansgången mellan genomskinlighet och att skydda våra informanter. För att 

så tydligt och genomskinligt som möjligt kunna beskriva hur vi gått tillväga då vi gjort våra 

urval krävs det att vi noga beskriver de val vi gjort och hur vi tänkt gällande våra urval. 

Risken som finns om man beskriver för mycket är att det lätt kan spåras tillbaka till vem som 

kan ha ställt upp som informant. Vi har försökt använda oss av en balans som inte avslöjar för 

mycket om våra informanter samtidigt som nödvändig information gällande studien 

presenteras. 

 

4.6. Validitet 

Validitet kan enligt Bjereld et al. (2009) mycket enkelt uttryckas som i vilken utsträckning vi 

verkligen undersöker det vi avser att undersöka. De skiljer mellan omedelbar validitet som 

handlar om huruvida validiteten spontant eller intuitivt uppfattas som hög eller låg, och 

innehållslig validitet som avses att den “operationella definitionen” täcker in de flesta eller 

rent av alla aspekter av den teoretiska definitionen. 

 

Dalen (2008) påstår att vad gäller datamaterial stärks validiteten av att intervjuaren ställer bra 

frågor och ger informanten tillfälle att komma med innehållsrika uttalanden. Här anser vi att 

vi gjort vad vi kan för att ha bra och genomtänkta frågor, och genomfört intervjun på ett sätt 

som gör att informanten lockas att berätta. Mer om hur vi gått tillväga här förklaras även 

tidigare i vårt metodavsnitt under rubriken intervju. 

 

Både Dalen (2008) och Esaiasson et al. (2012) nämner vikten av att göra provintervjuer, gärna 

på någon som liknar de tilltänkta intervjupersonerna så mycket som möjligt, och att det ökar 

validiteten. Författarna skriver att provintervjuer är viktiga för att få ett dynamiskt samtal då 

formuleringar på papper kanske inte låter lika bra i verkligheten. Vi hade svårt att hitta 

personer som liknade de tilltänkta intervjupersonerna, men tillfrågade de som vi ansåg var 

mest lika och bad dem sätta sig in i situationen. 

 

4.7. Reliabilitet 

Bjereld et al. (2009) förklarar reliabilitet som hur saker mäts, hur en undersökning genomförs 

och hur det i sin tur påverkar resultatet. Även Esaiasson et al. (2012) uttrycker sig liknande, 

och förklarar att det man behöver göra är att ärligt fundera över hur genomförandet av 

forskningen och intervjusituationen sett ut och om några resultat kan ha påverkats av dessa 

förhållanden. Dalen (2008) skriver att den litteratur som finns om validitet och reliabilitet när 

det gäller kvalitativ forskning oftast handlar om validitet. Reliabiliteten inom kvantitativ 

forskning handlar om att resultaten på ett acceptabelt sätt ska kunna kontrolleras av andra. Då 

detta är svårt att ställa krav på inom kvalitativa undersökningar och det finns därför inte lika 

mycket litteratur om det. Detta måste därför lösas på ett annat sätt, exempelvis genom att vara 

överdrivet tydlig i beskrivningen av de olika leden i forskningsmomenten så att läsaren kan ta 

på sig ”samma glasögon” som vi själva haft då vi utfört studien. Detta har vi tagit hänsyn till 

då vi rapporterat och presenterat vårt material. 
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Både Dalen (2008) och Esaiasson et al. (2012) nämner forskarens betydelse för reliabiliteten. 

Dalen (2008) menar att forskaren bör klargöra sin specifika anknytning till det som studeras, 

vilket vi anser att vi gjort i tidigt stadie under rubriken personlig relevans. Esaiasson et al. 

(2012) skriver om risken för forskareffekter, där man måste fundera på om svaret skulle 

kunna bli annorlunda beroende på vilken person som ställer intervjufrågorna. Dock ska man 

enligt författarna inte överdriva den punkten, utan det viktiga är att man reflekterar kring 

situationen, är ärlig och berättar om man tror att intervjuaren kan ha påverkat svaren eller 

resultaten. Vad gäller forskareffekter tror vi inte att det i vårt fall att vår roll påverkade svaren 

vi fick från informanterna. 

 

Förutsättningen för att validiteten inte ska påverkas av den valda metoden är enligt Dalen 

(2008) att de valda metoderna är anpassade till den aktuella undersökningens syfte, 

problemställning och teoretiska förankringar. Vi har varit noga med att i inledningen arbeta på 

ett sådant sätt som inte stängde dörrar för olika metodsätt, utan vi har noga övervägt alla olika 

sätt att gå tillväga för att samla material och valt de metoder som vi anser passar vårt syfte, 

problem och teoretiska ansatser bäst. 

 

Vad gäller tolkning skriver Dalen (2008) att det som händer under tolkningsfasen är att 

forskaren utvecklar en djupare förståelse av ämnet samt försöker finna inre samband i 

materialet. Vidare beskrivs att utsagorna från informanterna måste vara tydliga och fylliga 

(ibid.). Vi har under vår tolkning av materialet varit noga med att presentera så rättvisande 

utsagor vi kunnat, samt att inte övertolka resultat. För att säkerställa att vi inte övertolkat vårt 

material tog vi hjälp av en person som enligt oss var objektiv som fick sätta betyg i en skala 

från 3-1 hur väl vår tolkning var. Nummer 3 stämmer väl överens, 2 stämmer inte särskilt bra 

och 1 stämmer inte alls. Detta för att se om utomstående tolkar som vi även om de inte har 

samma förkunskap och intresse som vi. Resultatet blev att vi fick treor på alla våra lappar 

vilket gör att vi ser våra tolkningar som tillförlitliga. 

 

För att inte förvirra läsaren då vi redovisat vårt material har vi funderat likt Esaiassons et al. 

(2012) tankar om att inte redovisa resultat i procent och försökt i största möjliga mån att 

undvika uttalanden om “många” och “flera”. Detta för att inte lura läsarna att tro att vi 

presenterar resultat som gäller för en hel population. Vi har gjort vårt bästa för att vara noga 

med att visa att våra resultat visar hur en utbildning av krishantering kan vara upplagd och att 

det är hur just den aktuella utbildningen ser ut som vi kan presentera och uttala oss om. 

 

När det handlar om urval skriver Esaiasson et al. (2012) att det viktigaste inte är att man har 

många källor, utan att man har genomtänkta urval och även i övrigt noggranna förberedelser 

till sin studie. På den punken vill vi hålla med författaren och vi har lagt vikt vid hur vi gjort 

våra urval, detta presenteras mer ingående i vårt metodavsnitt under rubriken urval. 

 

Esaiasson et al. (2012) tar upp att intervjuplatsen kan påverka hela intervjusituationen vilket i 

längden kan påverka svaren men får från intervjupersonerna. Författaren råder forskare till att 

utföra intervjuerna där det är lugn och ro, och fundera över om platsen kan ha påverkat 

intervjun. När vi utförde intervjuer har det alltid varit informanten som valt platsen, detta för 

att personen ska känna sig trygg både i situationen och miljön. 
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4.8. Generaliserbarhet 

När det handlar om generaliserbarhet skriver Dalen (2008) att det handlar om urvalet som 

gjorts. Frågan är om det går att använda resultatet för att se på eller dra slutsatser om en annan 

grupp? I den frågan anser vi att vi fått god kunskap om ämnet, och kan uttala oss om det vi 

ville ta reda på med vår studie. Dock är det inte möjligt att applicera våra resultat på 

populationen i stort, men det var heller inte vår tanke med studien. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras och analyseras det material vi fått från intervjuer och dokument. 

Avsnittet disponeras på så vis att materialet presenteras efter de faktorer vi funnit som vi 

anser påverkar utbildningens innehåll och form. Vi har även valt att presentera annan 

information som vi anser är intressant för studien men som inte passar in i någon av 

faktorerna. 

Vårt syfte är som tidigare nämnt att bidra med kunskap om hur och varför 

krishanteringsutbildningar kan vara beskaffade på ett visst sätt, sett till form och innehåll. För 

att ta reda på det vill vi se vad krishanteringsutbildningar har för form och innehåll samt vilka 

faktorer vi kan finna som påverkar utbildningen. Vi kommer att presentera vårt resultat efter 

de olika faktorer vi funnit. Resultaten analyseras löpande i texten för att ge en tydlig bild av 

vad studien visar. För en tydligare bild av vad varje informant respektive dokument nämner 

under varje faktor i ett mer uppstaplat format, se bilaga 4. 

Vi har valt att disponera detta avsnitt genom att de faktorer vi funnit kommer utgöra rubriker 

för hur vi väljer att presentera och analysera vårt empiriska material. Faktorerna vi funnit är: 

krav, lärmiljö, tid, utbildare, nivåer, upplägg, tillvägagångssätt, innehåll och varför. Vi har 

sedan valt att under varje rubrik presentera det mest intressanta samt förklara varför varje 

faktor i sig påverkar utbildningens upplägg och form. 

Inspirationen om att identifiera just faktorer som påverkar utbildningen kommer från 

Lundgrens (1989, 1994, 1999) tankar om ramfaktorteorin och ramar som möjliggör och 

omöjliggör för lärande, som vi tidigare presenterat i teoriavsnittet. Vi anser att de olika 

faktorerna var och en är viktiga men faktorerna hör även ihop med, och påverkar, varandra. 

 

Presentation av de olika informanterna 

Vi har valt att inte presentera våra olika informanter och organisationer mer än nödvändigt för 

förståelsen av studien, detta för att minska risken att kunna spåra tillbaka till vilken 

organisation och informant vi varit i kontakt med. De organisationer vi valt är som tidigare 

nämnt organisationer som vi anser ofta möter kriser i sin vardag. De olika informanterna vi 

haft kontakt med är anställda vid dessa organisationer och har olika befattning och 

arbetsuppgifter. Det informanterna har gemensamt är att de alla har information och kunskap 

om krishanteringsutbildningar inom de olika organisationerna vi var intresserade av. 

 

Presentation av de olika dokumenten 

För att enklare få en överblick av vilken typ av dokument vi kommer att presentera 

information från har vi nedan beskrivit vad de olika dokumenten är. 

Dokument 1: Utbildningsmaterial (PowerPoint) 

Dokument 2: Intresseanmälan 

Dokument 3: Utbildningsmaterial (PowerPoint) 

Dokument 4: Organisationsriktlinjer 

Dokument 5: Utbildningsmaterial/ dokument som ingår i utbildningen 

Dokument 6: Utbildningsmaterial/ dokument som ingår i utbildningen 

Dokument 7: Kursplan 

Dokument 8: Utbildningsmaterial (PowerPoint) 
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Tabell 5.1. Denna tabell ger en överblick över vilka faktorer som identifierats i vårt empiriska 

material. Nedan presenteras sedan en mer djupgående analys.  

 

Informant/Dokument I1 I2 I3 I4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Krav x x x x x  x x x  x  

Lärmiljö x x x x         

Tid x x x x x x x    x  

Utbildare x x x x x  x    x  

Nivåer x x x x x x x x x  x  

Upplägg x x x x x  x   x x  

Tillvägagångssätt x x x x x x    x x  

Innehåll x x x x x  x x x x x x 

Varför x x x x x   x x x x  

 

5.1. Krav 

Krav, regler och riktlinjer utifrån och uppifrån som påverkar. 

Krav utifrån och uppifrån anser vi påverkar hur en krishanteringsutbildning formas och vad 

som ska ingå i utbildningen, då man förmodligen vill vara de uttalade kraven till lags när man 

utformar utbildningen. Detta eftersom det är just ett krav. Om det inte hade funnits några krav 

på att organisationen ska följa regler eller riktlinjer, vilket kanske kräver utbildning i 

krishantering, skulle man inte utbilda i krishantering. Vi ser alltså krav som en faktor som 

påverkar att utbildning i krishantering finns till. Lundgren (1989) ger skollagen som exempel 

på en konstitutionell ram. I vår studie kan faktorn krav presenteras som en motsvarande 

konstitutionell faktor där olika lagar och riktlinjer har ett avgörande i varför utbildningen 

finns till och vad den får för utformning. 

 

Tabell 5.2. Denna tabell beskriver var de vanligaste kraven nämns. 

Informant/Dokument I1 I2 I3 I4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Arbetsmiljöansvar  x       x    

Arbetsmiljölagen  x x  x   x x   x  

Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter 

    x  x  x     

Organisationens 

riktlinjer 

x x  x   x    x  

Riktlinjer uppifrån   x x x       x  

 

 

Vi har under våra intervjuer fått reda på att det finns olika krav inom de olika 

organisationerna som också är en anledning till varför de väljer att genomföra en utbildning i 

krishantering. Dokumenten vi analyserat innehåller information som vi valt att sortera in 

under faktorn krav. Arbetsmiljö i stort och bestämmelser kring arbetsmiljön är något som 

nämns i både intervjuer och dokument, och vi anser att detta påverkar utformningen av 

utbildningen. Enligt det empiriska material vi presenterat i tabellen ovan kan det utläsas att 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter har en betydande verkan till varför 

organisationer väljer att utbilda inom krishantering. Följande citat är från dokument 4 och 

påstås vara ett utdrag ur AFS 1993:2 och förklarar att arbetsmiljöverket ställer krav på 

organisationerna. 
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“Arbetstagare som utsätts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och stöd för 

att förebygga eller lindra så väl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivare ska ha 

särskilda rutiner för detta.” (Dokument 4) 

 

I ovanstående citat beskrivs med andra ord att arbetsgivare, alltså organisationer, ska ha 

rutiner för hur de kan förebygga och stödja de arbetstagare som utsätts för våld eller hot under 

arbetstid. I och med att detta krav finns så finns det en självklar anledning till varför 

organisationerna genomför en utbildning i krishantering då det ligger i deras ansvar att följa 

de lagar som finns. De olika organisationernas riktlinjer och policys är också något som har 

en påverkan på utbildningens förekomst. Det framkommer även av vårt empiriska material att 

vissa att riktlinjer uppifrån kan vara en avgörande faktor, dock har vi inte fått en förklaring på 

exakt med vad som menas med riktlinjer uppifrån. Följande citat förklarar en aspekt på de 

krav som kommer uppifrån: 

 
”Precis som skolan. Och då lägger man utifrån ett lagstadgat handlingsprogram så 

lägger man en ambitionsnivå som politikerna tar, och det här handlingsprogrammet 

då talar om för oss vad vi ska så att säga producera, vad vi ska prestera egentligen.” 

(Informant 2, 2014-04-24) 

 

Ovanstående citat visar hur informant 2 beskriver kraven uppifrån och att det är krav utanför 

organisationen som påverkar organisationens handlingar. Krav från politiker leder till att 

organisationen bland annat behöver ha en utbildning i krishantering. Även informant 3 

nämner ett krav som skiljer sig från det övriga materialet. Informant 3 förklarar att det finns 

ett avtal mellan organisationen och en högre instans som på olika sätt påverkar utbildningen 

och dess utformning och innehåll. Om det inte skulle finnas några krav från utomstående 

faktorer är det med andra ord inte säkert att en utbildning inom detta område skulle äga rum. 

Vi ser därför krav som en faktor som vi anser påverkar utbildningens utformning på så sätt att 

det möjliggör lärande.  

 

5.2. Lärmiljö 

Vilken miljö utbildningen sker i. 

Hur man än ser på utbildningar så sker utbildningen i någon typ av miljö, och därför skulle 

man kunna säga att lärmiljö en är faktor för undervisningen. Det krävs alltså en lärmiljö för att 

utbildningen ska kunna äga rum. Med detta sagt blir automatiskt läromiljö en faktor som ger 

möjligheter och begränsar lärande, likt det Lundgren (1999) beskriver. Lundgren (1989) 

nämner fysiska ramar, vilket vi kan dra en koppling till gällande denna faktor. Vi ser faktorn 

som en nödvändig fysisk faktor då man talar om faktorer som påverkar 

krishanteringsutbildningar. Dock har vi insett att det endast är informanterna som nämner 

information gällande lärmiljö i vårt empiriska material, och inte dokumenten. Vi anser ändå 

att denna faktor påverkar en utbildnings utformning. En anledning till att det inte står med 

något om lärmiljön i dokumenten kan vara dokumentens art, att det inte är ett dokument som 

förklarar just lärmiljön. 

 

Vi har funnit tre stora skillnader gällande olika lärmiljöer när vi gått igenom vårt 

intervjumaterial. Det förekommer olika lärmiljöer inom de olika organisationerna och även 

dem emellan. Utbildningen visar sig ske antingen på arbetsplatsen, i någon form av skola eller 

hemma hos de som genomgår utbildningen i form av hemstudier. Över lag så skiljer sig 

lärmiljöerna ganska mycket med tanke på de svar vi fått under studiens gång. När 

informanterna beskriver lärmiljön på arbetsplatsen så beskrivs olika miljöer. Föreläsningssal 

är förekommande hos informant 2 och 4. Informant 2 nämner även en utstickare där de på 
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arbetsplatsen har en sal där levande grafisk illustration kan utspela sig. Lärmiljön som 

informant 3 beskriver på arbetsplatsen är den faktiska arbetsmiljön samt enskilt arbete framför 

dator. Den andra stora lärmiljön är skolmiljö, klassrum och lokaler liknande arbetsplatsen 

beskrivs som lärmiljö inom denna kategori. Vad gäller olika lärmiljöer resonerar vi likt 

Östmans (2003) tankar om att det är i mötet och transaktionen som allt blir till nytt. Det är i 

mötet mellan människor som transaktionen sker, och man kan då fråga sig om man får samma 

effekt av lärandet om man utför enskilt arbete framför en dator som om man vistas i en lokal 

tillsammans med andra som genomför utbildningen samt en utbildare.  

 

5.3. Tid 

De tidsangivelser som nämns. 

Vi har kommit fram till att tid är något som inte kan bortses ifrån gällande utbildningarnas 

innehåll och form, därav ser vi tid som en faktor som påverkar utbildningen. Även Lundgren 

(1989) nämner tid som en ram vid beskrivning av organisatoriska ramar, och vi håller med om 

att tid har en avgörande påverkan för utbildningars utformning. Tid är med andra ord en 

faktor som påverkar möjlighet för lärande, och även tvärt om, om det inte finns tillräckligt 

med tid. Hur mycket tid en utbildning får till förfogande avgör bland annat hur mycket och 

vilket innehåll som kan vara med i utbildningen, vilket visar att faktorerna i sig påverkar 

varandra. 

 

När det gäller tid så har vi genom vårt empiriska material förstått att denna faktor är bred, det 

finns med andra ord ofta flera tidsangivelser inom varje utbildning. Vi väljer först att 

presentera en tabell som visar den totala tiden för krishanteringsutbildningen. 

 

Tabell 5.3. Denna tabell beskriver den totala tiden för utbildning i krishantering. 

Informant/Dokument Total tid för utbildningen 

Informant 1 16 dagar 

Informant 2 2 dagar 

Informant 3 8 veckor 

Informant 4 2 timmar 

Dokument 1 3 timmar 

Dokument 2 16 dagar 

Dokument 3 3 timmar 

Dokument 4 - 

Dokument 5 - 

Dokument 6 - 

Dokument 7 16 dagar 

Dokument 8 - 

 

I och med att våra informanter beskriver olika utbildningar är tid en faktor som varierar 

kraftigt, men inget som går att bortse ifrån. Som vi kan utläsa av tabellen finns i vårt 

empiriska material utbildningar från 2 timmar upp till 8 veckor sammanlagd tid. De längre 

utbildningarna förklaras vara uppdelade på olika sätt. Även upprepning av utbildningen är 

något som skiljer sig inom de olika organisationerna och beroende på vilken utbildning det 

gäller. Informant 1, 2 och 3 nämner att det finns inplanerade repetitioner av en del av 

krishanteringsutbildningarna. Informant 4 nämner den enligt vår studies kortaste utbildning 

som inte heller har någon planerad repetition. Informant 4 nämner även att det inte fanns 

tillräckligt med tid att lägga på utbildningen och att detta resulterade i att de endast kunde 
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hålla sig inom ett visst tillvägagångssätt. Med andra ord kan vi se att tid både påverkar en 

utbildnings innehåll och form. 

 

Det går även att utläsa att de utbildningar som sträcker sig över en längre tid innehåller fler 

tillvägagångssätt i utbildningen. Med andra ord hör olika faktorer ihop med varandra på så 

sätt att de tillsammans påverkar utbildningens innehåll och utformning. 

 

5.4. Utbildare 

Vem som har ansvar för utbildningen och vilka som ger utbildningen. 

Vi anser att en utbildning kräver att någon har ansvaret för att utforma utbildningen på ett 

eller annat sätt, annars skulle inte utbildningen finnas till. Om det är utbildaren som håller i 

utbildningen så påverkas den i sig, bland annat på grund av hur denna person ser på ämnet 

och hur dennes förmåga att förmedla kunskaper ser ut, och även av hur pass fria händer 

utbildaren får. Vi anser därför att den som ansvarar för och håller i utbildningen är en faktor 

som antingen möjliggör eller hämmar lärande. Detta ser vi likt Hallsén (2013) som förklarar 

att ramar inte ska förstås som en orsak till processen och resultatet utan snarare en inramning 

av vad som kan åstadkomma. Om personen som ansvarar för utbildningen även kan styra över 

det som Lundgren (1989) benämner som organisatoriska ramar så som klass- och 

gruppstorlek har personen ännu större ansvar för lärandet för individerna. 

 

Figur 5.1. Denna figur visar vilka utbildare som nämns i vår studie.  

 
Det framkommer att det är personer med olika titlar och arbetsuppgifter som utför 

krishanteringsutbildningarna inom de olika organisationerna. Det framkommer även att 

utbildningen inte enbart hålls av en och samma person utan av olika personer med olika 

befattningar. Våra informanter nämner inte rakt ut vilken utbildning som utbildarna har. I 

några organisationer förklarar informanterna att de som utbildar är de inom organisationen 

som besitter bra kunskap om området men att de inte enbart har undervisning som 

arbetsuppgift. Vem som är utbildare kan påverka utbildningen och lärande på olika sätt. 
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Av de personer som vi intervjuade vad det två av våra informanter som själva höll i 

utbildningen för krishantering på organisationen. Det framkom även att de som håller i 

utbildningen inte alltid är ansvaret för utbildningen. De olika utbildningarna visar att det inte 

endast är en person som undervisar. Den utbildare som är vanligast förekommande då vi 

ställer informanterna och dokumentens svar mot varandra är erfarna kollegor. Detta kopplar vi 

till det transaktionella perspektivet där Östman (2003) resonerar kring erfarenhet, och vi 

tänker i banorna att den erfarna kollegan har erfarenheter sedan tidigare som kollegan kan 

dela med sig av. Vi funderar även likt Östman (2008) som skriver om att det är i transaktionen 

i en verksamhet som en individ lär sig ett språkspel och då blir mer komplett i verksamheten. 

Vi ser det som att man lär sig ett visst språkspel och ett visst sätt att arbeta på då man lär sig 

av en erfaren kollega. 

 

5.5. Nivåer 

Vilka får utbildningen och på vilken nivå. 

Vilka som får utbildningen och på vilken nivå man får utbildningen har vi valt att kalla för 

faktorn nivåer. Vilka typer av grupper och hur stora grupperna är som ska få utbildningen 

anser vi påverkar hur man väljer att utforma utbildningen och även innehållet av utbildningen, 

detta likt Lundgrens (1989) organisatoriska ram grupp- och klasstorlek. I och med att 

innehållet på utbildningen påverkas så påverkas även vår faktor innehåll, vilket belyser att de 

olika faktorer vi identifierat påverkar varandra samtidigt som de påverkar själva utbildningen. 

Detta i sig möjliggör och omöjliggör för lärande likt det Lundgren (1999) beskriver, vilket är 

betydande när man ser på utformning av utbildningar. 

 

Det framgår både enligt informanter och dokument att det finns olika skillnader gällande 

nivåer av utbildning i krishantering. De som oftast får en utbildning i krishantering är 

cheferna inom de olika organisationerna. De övriga medarbetarna får istället en 

grundläggande information om hur organisationen arbetar med krishantering. Följande citat 

beskriver tydligt detta. 

 
“Arbetstagarna måste ha kunskap om hur krisstödet /.../ är organiserat samtidigt 

som chefer och arbetsledande personal måste ha tillräckliga kunskaper om krisstöd 

för att kunna planera och organisera stödet.” (Dokument 4) 

 

Citatet ovan ger en tydlig förklaring på nivåskillnader gällande utbildningsnivå i 

krishanteringsutbildning. Det framgår att medarbetare ska få kunskap i hur krisstödet i 

organisationen ser ut medan chefer och liknande ska få utbildning i hur de kan arbeta för att 

hantera krisstöd. Förklaringen till de olika nivåerna kan ses som att anställda ska kunna klara 

av sina arbetsuppgifter, som alltså kräver olika mycket utbildning gällande krishantering. Det 

framkommer även en nivåskillnad cheferna emellan då de som har befattning på en högre 

nivå får mer utbildning, men åter igen eftersom de måste klara av sina arbetsuppgifter som i 

dessa fall innebär mer ansvar för personalens välmående. Informant 3 ger förklaringen att 

nivåerna skiljer sig beroende på vilken befattning man har vilket överensstämmer med de 

andra informanterna och dokumenten. Olika befattningar får olika nivåer av utbildning och 

utbildningarna i krishantering skiljer sig även ibland mellan organisationens olika 

avdelningar. 

 

Det är inte bara personer med högre befattning som får utbildning i krishantering. Informant 4 

förklarar att det bara är de direkta cheferna, alltså arbetsledarna, som får utbildning i 

krishantering men att det material som används i denna utbildning inte är exklusivt för dessa 

utan att cheferna gärna får dela med sig av materialet till sina arbetsgrupper. Informant 1 och 
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dokument 2 beskriver en nivå som skiljer sig från de andra informanterna och dokumenten 

och innebär att den längre utbildningens urval sker genom en intern rekrytering där det finns 

ett begränsat antal plaster. Denna utbildning ges som ett sidouppdrag från ordinarie 

arbetsuppgifter och vem som helst inom organisationen får söka, oavsett befattning. Det finns 

en kravprofil där meriter och referenser av både chef och kollega är något som beaktas. 

Därefter sker det även kontinuerliga uppföljningssamtal för att undersöka om personen 

fortfarande är lämplig för detta sidouppdrag.  

Den befattning som oavsett organisation nämns får ta del av utbildning i krishantering är 

chefer/arbetsledare. Det nämns även under andra faktorer att dessa bär ett ansvar för 

krishanteringen. Det framkommer att utbildning ges i den utsträckning som arbetsuppgifterna 

kräver. Medarbetare får olika mycket utbildning när det handlar om krishantering styrt av de 

krav som ställs på organisationen. Vem som ska ta del av utbildningen är med andra ord också 

en faktor som kan påverka utbildningens innehåll och form. Innehållet påverkas på så vis av 

att arbetsmiljölagen ställer vissa krav på vad cheferna ska utbildas i och lära sig. Eftersom 

krishanteringsutbildningen ofta är till för chefer kan man fundera om de utbildningar som 

informant 1 och dokument 2 nämner skiljer sig jämfört med de andra utbildningarna eftersom 

dessa utbildningar inte enbart riktar in sig mot en och samma befattning.  

 

5.6. Upplägg 

Hur de planerar att genomföra utbildningen. 

Hur utbildningen planeras att genomföras påverkar utformningen av 

krishanteringsutbildningen, och är en övergripande faktor som visar hur upplägget är tänkt att 

det ska se ut. Det krävs ett upplägg av en utbildning för att lärande ska ske, om det finns 

brister i upplägget kan det leda till att lärande omöjliggörs. Detta likt Lundgrens (1999) 

resonemang om ramar som omöjliggör. Faktorn upplägg är i sig är kopplad till många andra 

faktorer, bland annat; tid, tillvägagångssätt och innehåll. Dock anser vi att denna faktor i sin 

egenhet kan påverka utbildningen på så sätt att faktorn möjliggör eller omöjliggör lärande. Att 

upplägget även är anpassat till de som ska delta i utbildningen, faktorn som är benämnd 

nivåer, är också något som har påverkan på lärandet. Vi ser även att upplägget av utbildningen 

kan påverka Lundgrens (1989) fysiska ram läromedel, som i sig påverkar lärande. Denna 

faktor hör ihop med många andra faktorer som vi nämner i denna studie, ändå anser vi att den 

bör ses som en egen då det i en utbildning finns ett upplägg och att detta påverkar 

utbildningen innehåll och form. 

 

När det gäller upplägg så har vi fått en bild av att det ser väldigt olika ut i de olika 

organisationerna som vi studerat. Det framgår klart och tydligt att upplägget av 

krishanteringsutbildningarna ser väldigt olika ut även beroende på vilken utbildning som det 

talas om i de olika organisationerna. Vissa informanter och dokument beskriver att 

utbildningen sker i olika steg, att de får lära sig saker i en viss ordning. Andra beskriver att 

utbildningen är uppdelad på olika sätt och att utbildningarna ibland följs upp av uppföljningar 

av olika slag. 

 

Några informanter förklarar att det finns en bakomliggande förklaring till varför upplägget av 

utbildningen ser ut som den gör medan andra inte nämner någon förklaring. Informant 2 

berättar att de använder sig av enkla, lättfattliga och kortfattade dokument som är generella. 

Anledningen till detta är att informanten förklarar att de är av praktiskt släkte och att allt över 

lag är kortfattat. Följande beskrivning ger informant 2 vid beskrivning av upplägget för 

utbildningen. Citatet visar att de valt det generella och enkla sättet. 
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“Alla gör ju på sitt sätt. Och vi har valt det här väldigt enkla sättet och generella 

sättet.” (Informant 2, 2014-04-24) 

 

Enligt ovanstående citat får vi reda på att informant 2 väljer att lägga upp 

krishanteringsutbildningen och dess innehåll till de personer som ska genomgå utbildningen, 

eftersom de flesta är av praktiskt släkte utformas utbildningen på ett enkelt sätt. Informant 4 

förklarar att de utgår från att medarbetare har förkunskaper om hur man hanterar kriser i 

praktiken, att det är något de har med sig i grundutbildningen. Här anser vi att de antar att 

man ska ha vissa erfarenheter innan man påbörjar utbildningen vilket ska göra att de uppfattar 

utbildningen på ett visst sätt samt lär sig på ett visst sätt. Detta anser vi liknar den syn man har 

på erfarenheter inom det transaktionella perspektivet. Att den erfarenhet man har från början 

påverkar det man får ut av utbildningen (Östman 2003). 

 

Dokument 7 skiljer sig lite jämfört med de andra där godkänd kurs ger 5 högskolepoäng. 

Utbildningen i sig kräver inga förkunskaper och den ger en grundläggande utbildningsnivå. I 

denna utbildning finns det tydliga kursmål vad gäller kunskap och förståelse, färdighet och 

förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Även obligatorisk närvaro tas upp 

vilket de andra utbildningarna i denna studie inte nämner något om. Denna utbildning är mer 

strikt än de andra utbildningarna i denna studie, eftersom den innehåller tydliga riktlinjer för 

upplägget av utbildningen.  

 

5.7. Tillvägagångssätt 

De tillvägagångssätt och metoder som används för att utbilda. 

Tillvägagångssätt är en faktor som vi anser påverkar utbildningen. Faktorn kan på många sätt 

påverka och göra lärande möjligt eller omöjliggöra för lärande likt Lundgrens (1999) 

resonemang. Det är tydligt att hur man går tillväga för att lära ut även påverkar upplägget av 

utbildningen, och även blir en del av utformningen.  

 

Tabell 5.4. Denna tabell ger en överskådlig bild av vilka tillvägagångssätt som används i de 

olika utbildningarna i vår studie. 

Informant/Dokument I1 I2 I3 I4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Diskussion    x x         

Föreläsningar  x x x x x  x   x x x x 

Gruppuppgifter  x         x  

Hemstudier  x          x  

Litteraturstudier  x  x        x  

Lära av erfaren  x  x   x       

Praktiska övningar x x x        x  

Prova sig fram  x  x          

Rollspel x x           

 

Den ovannämnda tabellen ger en överskådlig blick över de vanligaste tillvägagångssätt som 

nämns i vårt empiriska material. Vi får i och med denna tabell en översikt om att det ser 

väldigt olika ut beroende på om informationen kommer från en informant eller dokument, 

vissa informanter nämner fler tillvägagångssätt samtidigt som dokumenten i sig inte nämner 

så mycket gällande tillvägagångssätt. Vi kan tydligt se att föreläsningar är det 

tillvägagångssätt som absolut är vanligast förekommande vid utbildning i krishantering. 

Andra tillvägagångssätt som nämns av våra informanter sticker ut från de resultat som vi har 
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genom vårt empiriska material. Informant 2 nämner ett tillvägagångssätt som skiljer sig 

mycket från resten av vårt empiriska material. Informant 2 förklarar att de använder sig av ett 

levande interaktivt program som innebär att det är ett bildspel som är kopplat till en dator och 

som ger olika utfall beroende på olika val som behövs göras. Detta är en förberedande 

praktisk övning som deltagarna genomför tillsammans med en kollega. Informant 1 nämner 

andra saker som skiljer sig från resten av vårt empiriska material, nämligen användning av 

instuderingsfrågor och att skriva uppsats samt konferens och teambuilding. Informant 1 

förklarar även att utbildningen examineras både skriftligt och muntligt. Informant 3 nämner 

också att deras utbildning har en avslutande examination. Innan detta nämner informant 3 att 

de använder sig av e-learning och video vilket också skiljer sig från de andra. Att informant 3 

även beskriver att de använder sig av blended learning för att tillgodose olika lärstilar 

förklaras i följande citat: 

 
“För att tillgodose olika lärstilar, vi jobbar väldigt mycket med att se hur människor 

lär sig på olika sätt, vi har olika preferenser men i princip så kan du inte lära dig 

någonting om du inte använder, om man pratar om Kolbs lärcirkel till exempel där 

du pratar om att du ska prova på att göra så att sen kan analysera och reflektera, sen 

ska du se mönster och sammanhang, och sen ska du välja ett nytt sätt, och så ska du 

prova igen, och sen ska du fortsätta i cirkeln och gå hela vägen.” 
 (Informant 3, 2014-04-29) 

 

Informant 3 var den av våra informanter som gick in mer på hur organisationen väljer att se på 

lärande. I ovanstående citat får vi reda på att organisationens upplägg av utbildningen 

påverkas av tanken om att olika människor lär sig på olika sätt och vi får reda på att de arbetar 

på olika sätt för att lära ut. 

 

Tillvägagångssätten för utbildning skiljer sig som sagt ibland stort mellan de olika 

organisationerna, dock måste man även komma ihåg att de olika utbildningarna är av olika 

karaktärer, de utspelar sig under olika långa tider samtidigt som de är till för att utbilda i olika 

saker även om det är inom samma område. Informant 1 och 3 beskriver utbildningar som 

sträcker sig över en längre tid och vi ser därför ett tydligt samband mellan tid och 

tillvägagångssätt. Enligt vårt empiriska material kan vi utläsa att de utbildningar som utspelar 

sig under en längre tid har fler tillvägagångssätt.  

 

Det var endast ett fåtal tillvägagångssätt som verkade innebära egenstudier. Över lag är alltså 

de olika tillvägagångssätten utformade på så vis att det sker möten med andra personer. Detta 

kan vi se likt Östmans (2003) resonemang då det beskrivs att det är i möten mellan människor 

och den fysiska världen i en verksamhet som det är möjligt att skapa relationer till det som 

redan är begripligt. Då tillvägagångssätten innebär möten med andra personer, och även ofta i 

den aktuella verksamheten, sker en transaktion där man blir till på nytt och får ny kunskap. 

 

Det som är intressant som vi kan koppla till den tidigare forskning vi presenterat är att 

gruppövningar och mer praktiska övningar förekommer vid utbildning av krishantering. 

Kayes et al. (2013) presenterade en mall för hur man kan utbilda i krishantering där de bland 

annat nämner introduktion, video-case och gruppdiskussion. Av det som vi kunnat avläsa 

utifrån vårt empiriska material från våra informanter så har de olika utbildningarna bestått av 

minst två olika tillvägagångssätt, vilket även stämmer överens med Kayes et al. (2013) 

resonemang. Även Cirka och Corrigall (2010) beskriver olika tillvägagångssätt gällande 

krishanteringsutbildning. Att använda sig av grupparbeten och gruppdiskussioner kan även 

visa till att vi alla är olika och har olika erfarenheter vilket gör att vi dessutom kan lära av 

varandra gällande olika synvinklar.  
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5.8. Innehåll 

I stora drag vad som tas upp i utbildningen av krishantering. 

När man talar om utbildningar och vad som påverkar dem är innehållet något man inte kan 

bortse från, alltså blir det till en faktor. Beroende på vad det är för innehåll som ska läras ut 

påverkas utbildningens form och innehåll, och innehållet i utbildningen kan både möjliggöra 

och omöjliggöra för lärande likt Lundgrens (1999) resonemang. Innehållets ordning kan även 

verka påverkande. Då kan man koppla innehållet med hur upplägget av utbildningen ser ut 

och tillsammans har de en påverkan för utbildningens innehåll och form. Vidare när man ser 

till det innehåll som lärs ut i en utbildning är det enligt oss av stor vikt att fundera över vilket 

resultat utbildningen ger. Här anser vi likt det transaktionella perspektivet att individer som 

får en utbildning med samma innehåll inte nödvändigtvis ger samma resultat då alla har olika 

erfarenheter sedan tidigare (Östman, 2003). Dock ser vi det som att innehållet möjliggör och 

omöjliggör för ett visst resultat likt Hallsén (2013). 

 

Det framgår av vårt empiriska material att personer som ska få utbildning i krishantering får 

lära sig det som enligt organisationerna anses vara viktigt att veta gällande krishantering. De 

får i de olika utbildningarna bland annat lära sig om regelverk, bland annat arbetsmiljölagen. 

Utbildningarna innehåller dessutom ofta rutiner av olika slag där de finns presenterat vem 

som gör vad och när organisationen ska använda sig av krisstöd. Utbildningen kan även 

innehålla även kunskap om kris och stressreaktioner där personerna som genomför 

utbildningen bland annat får lära sig om olika krisstadier eller krisfaser. Då får de bland annat 

lära sig hur människor kan reagera i olika situationer och i vilken ordning de bör arbeta för att 

bemöta personer i kris på bästa sätt. Utbildningen kan även innehålla information om 

förebyggande åtgärder, skillnader mellan debriefing och avlastningssamtal samt olika 

definitioners betydelser inom organisationerna. En del utbildningar innehåller även mental 

träning så att de som genomför utbildningen ska få en bild av hur de faktiskt kan använda den 

kunskap som de får genom utbildningen. Även olika nivåer nämns på olika sätt av 

informanterna, som i sin tur påverkar innehållet, om det är något som de ska kunna 

grundläggande eller endast ytligt. 

 

Om det finns ett intresse att se vad andra informanter eller dokument nämner gällande 

innehåll finns det som tidigare nämnt bifogat i bilaga 4, där det tydligt går att se vilka 

dokument och informanter som säger vad i de olika faktorerna. Vi väljer att presentera hur 

innehållet kan se ut enligt vårt empiriska material genom att presentera en sammanfattning av 

innehållet från dokument 1 eftersom detta dokument innefattar relativt mycket som en 

utbildning i krishantering kan innehålla. 

 

I dokument 1 går det att utläsa att det innehåll som ska ingå är; regelverk och rutiner, 

stresskunskap, krisreaktioner, förebyggande åtgärder som till exempel; stöd, information, 

handledning, mental träning. Det står även att de ska lära sig om krisstöd, avlastningssamtal, 

debriefing, uppföljning och om företagshälsovården samt i vilken ordning dessa olika steg tas. 

Det ingår vad arbetsgivaren är skyldig att ge och information om att alla medarbetare inte har 

samma behov av stöd gällande stöd av kris. Omständigheter som ökar individens sårbarhet 

står med, till exempel oarbetade kriser och kisupplevelser. Alla hanterar press och stress olika 

står det i dokumentet. Positiv och negativ påverkan av stress och olika stressreaktioner tas 

upp. Det står även vad som påverkar kris och hur man reagerar när man är i kris. Krisens faser 

tas upp; chockfas, reaktionsfas, reparationsfas och nyorienterisngsfas. Det står att de ska lära 

sig syftet med avlastningssamtal; mildra händelsens efterverkningar, reducera konsekvenser 

av stessreaktioner samt påskynda återhämtningsprocessen. Det ingår även i vilken ordning de 

ska hålla ett avlastningssamtal. Skillnaden mellan avlastningssamtal och debriefing tas upp. 
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Det som framgår av sammanfattningen av innehållet i dokument 1 är inget som direkt går att 

dra likheter med de andra utbildningarna i studien. Vissa utbildningar i studien har liknande 

innehåll som beskrivs i dokument 1 men de skiljer sig ändå på ett eller annat sätt. Vissa 

utbildningar innehåller mer och andra mindre. Dock känner vi att denna presentation ger en 

tydlig bild av vad en krishanteringsutbildning kan innehålla. Det som verkar vara 

återkommande i de olika dokumenten och enligt informanterna är de olika faser som man går 

igenom vid kriser och liknande, vem som ska göra vad vid en kris, stress, rättigheter för 

medarbetare, omständigheter som ökar individens sårbarhet, att alla hanterar press och stress 

olika samt relevanta lagar. 

 

5.9. Varför 

Anledningar till att man valt att utbilda i krishantering 

Denna faktor ser vi som en förklaring till varför utbildningen i krishantering finns till vilket 

påverkar hela utbildningen, både utformningen och innehållet. Syftet med utbildningen är en 

intressant faktor som i sig kan påverka flera av de andra faktorerna, speciellt faktorn innehåll. 

Vi anser att det är viktigt att utbildningarna finns till, och det blir då även automatiskt viktigt 

att även se varför utbildningen finns till.  

Den anledningen som är vanligast förekommande utifrån vårt empiriska material till varför 

man valt att utbilda i krishantering är; för att förebygga och minimera skadliga verkningar av 

yrket samt för att ha resurser för att kunna ta hand om sin personal. Informant 1 förklarar att 

cheferna har personalansvaret och måste kunna avgöra när extra stöd ska sättas in så behöver 

de utbildning i krishantering. Detta både för att man måste och vill ta hand om personalen 

som hamnar i kris. Det framkommer vidare av informant 4 att krishanteringsutbildning 

efterfrågas av cheferna och informant 3 förklarar att personalen behöver utbildning i 

krishantering för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt arbetsmiljölagen bär 

arbetsgivare ansvar för personalens välmående på arbetsplatsen, vilket också är en anledning 

till varför organisationerna väljer att utbilda i krishantering. 

 

Anledningen till varför utbildningen ser ut som den gör inom de olika organisationerna beror i 

sin tur bland annat på erfarenhet. Informant 3 beskriver att kunskapen av att utbilda i 

krishantering är något som växt fram under 40 års erfarenhet, informant 1 förklarar genom 

följande citat att det är forskning som visar på hur man bör utbilda i krisstöd.  

 
“Det här är inte något allmänt tyckande utan det här är vad forskning kommit fram 

till i dagsläget, att det är så här man ska jobba med krisstöd.” 

(Informant 1, 2014-04-14) 

 

Det framkommer alltså av informant 1 att det finns forskning som belägg för hur 

organisationen väljer att utbilda i krishantering, detta är dock inte något som gäller för de 

andra utbildningar som vi studerat i vår studie. Det nämns med andra ord olika anledningar 

till varför organisationerna väljer att utbilda i krishantering. Några informanter och dokument 

beskriver att utbildningen behövs för att medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Andra informanter och dokument nämner att organisationens arbetsuppgifter kräver en bra 

krishantering för att kunna ta hand om sina medarbetare. 
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Det nämns även att krishanteringen tidigare sett ut på ett annat sätt och att erfarenhet och 

forskning visat på en förändring gällande krishanteringen, detta är något som vi anser är en 

anledning till varför organisationen väljer att utbilda på det “nyare” sättet. I följande cicat ger 

dokument 4 en förklaring till varför organisationen väljer att utbilda i krishantering. 

 
“En bra psykosocial arbetsmiljö ger positiva effekter både för den enskilde och för 

verksamheten.” (Dokument 4) 

 

Dokument 4 har med andra ord ett annat perspektiv på utbildningen som sådan då det nämns 

att hela verksamheten gynnas av att ta hand om sin personal. Även detta är något som de 

övriga inte nämner särskilt mycket om utan det som står i fokus då vi frågar om varför 

organisationerna väljer att utbilda i krishantering är just att det är för att förebygga och öka 

beredskapen i krishantering för att kunna ta hand om personalen som arbetar i en miljö som 

ofta möter kriser. 

 

Vårt empiriska material verkar ha två inriktningar när det gäller varför utbildningen finns till. 

Antingen finns den till för att minimera skador som kan komma efter händelser som är 

påfrestande, eller så ser man att utbildningen finns för att det finns krav på att medarbetare ska 

få stöd och veta om att de kan få det. Dessa två synsätt på varför utbildningen finns till anser 

vi påverkar hur man lägger upp utbildningen och vad som ska ingå i den. 

 

INTRESSANT 
Dessa resultat ser vi inte som faktorer men vi anser att det är viktiga aspekter som vi har 

identifierat i materialet. 

 

Krisbegreppet 
Vi frågade “Vad är en kris för dig?” och fick lite olika svar från våra informanter. Detta är 

enligt oss intressant dels då alla informanter har ett finger med i spelet när det gäller 

utformning eller undervisning av krishanteringen, vilket enligt oss kan påverka utbildningen. 

Krisbegreppet är en intressant fråga dels för att vi själva inte ville välja en definition av vad en 

kris är, detta för att inte begränsa oss själva eller våra informanter. Det är enligt oss intressant 

att se hur informanterna själva fyller begreppet. Tre av våra informanter svarade liknande, där 

det handlar om en oväntad händelse som kommer plötsligt vilket detta citat belyser: 

 
“Det är en plötslig händelse. Den är på något sätt hotfull mot sånt som är 

värdefullt, för individen eller samhället och vi är inte förberedda, eller vi har inte 

resurserna att hantera det, då är det en kris”. (Informant 3, 2014-04-29) 

 

En av informanterna förklarade kris på ett sätt som skiljer sig från de andra förklaringarna. 

Där nämns det att det är en tillfällig psykisk störning, som med rätt omhändertagande inte 

behöver bli någon vidare psykisk störning. Detta är enligt oss ett tydligt annat fokus som är 

mer på vad som sker kognitivt när individen är i ett kristillstånd. Detta likt Nilssons et al. 

(2011) förklaring om hur man ser kognitivt på lärande, hur det kognitiva fungerar och har för 

betydelse. Följande citat visar hur informanten förklarar vad en kris är, och det ger även 

indirekt en förklaring till varför krishantering är viktigt: 

 
“En tillfällig psykisk störning egentligen. Med rätt omhändertagande så behöver 

det ju inte bli någon vidare psykisk störning, men det är ju det man försöker 

förebygga genom krishantering.” (Informant 4, 2014-05-05) 
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Organisationen 
Vi har identifierat en likhet när informanterna själva beskriver organisationerna som de 

arbetar på. Likheten handlar om att alla informanter beskriver sin organisation de arbetar på 

som en riskverksamhet som kräver utbildning. Följande citat är ett exempel på en sådan 

förklaring: 

 
“Om man pratar i den dagliga verksamheten så är ju den operativa verksamheten 

en riskverksamhet, skulle ni tycka i alla fall, men det tycker ju inte vi eftersom vi 

har ju utbildning och vi har kompetensen för att handskas med det här.“ (Informant 

2, 2014-04-24) 

 

Människor är olika 
Några informanter har uttryckt att kris kan vara olika för olika personer och att omgivningen 

spelar roll för hur man uppfattar en kris. Detta kan vi koppla till det transaktionella 

perspektivet eftersom informanterna ser att olika individer har varit med om olika händelser 

och därmed har olika erfarenheter sedan tidigare. Detta är likt Östmans (2003) resonemang 

om erfarenheter. Enligt oss är detta intressant då man hela tiden bör se kriser som någonting 

relativt, som påverkas av yttre faktorer. Följande citat är ett exempel på hur det beskrivs att 

kris kan vara olika för olika personer och att omgivningen kan påverka hur man uppfattar en 

kris: 

 
“Eller någon allvarlig sjukdom, eller död i familjen, det är ju också en kris. Och det 

påverkar ju, det som händer hemma påverkar ju också på jobbet så man måste ju 

vara uppmärksam på det också.” (Informant 1, 2014-04-14) 

 

Avlastningssamtal 
Avlastningssamtal ser vi som ett fenomen som nämns av många av våra informanter och även 

i ett flertal dokument. Det beskrivs på fler ställen i intervjuer och dokument hur man håller i 

avlastningssamtal, vad skillnaden mellan detta och debriefing är. Hur man ska hålla i 

avlastningssamtal är på fler ställen en del av utbildningen av krishantering, men även en del 

av själva krishanteringen i sig. Vi ser detta som intressant då det blir som en gemensam 

brygga mellan de olika intervjuerna och dokumenten, och vi kan endast spekulera i hur detta 

kommer sig. 

 

Psykosociala arbetsmiljön 
Dokument fyra är som tidigare nämnt en organisations riktlinjer. I dokumentet handlar en 

central del om det psykosociala stödet. Det står att det psykosociala stödet omfattar såväl 

förebyggande insatser som krisstöd, att begreppet är nära relaterat till kompetensutveckling 

och vad en bra psykosocial arbetsmiljö kan bidra till. Vi ser detta som intressant då den 

psykosociala miljön är en central del i utbildningen samt eftersom en god psykosocial 

arbetsmiljö på flera ställen likställs med och relateras till kompetens och 

kompetensutveckling. Följande citat visar hur det på ett ställe skrivs om kompetensutveckling 

och hur det påverkar den psykosociala arbetsmiljön: 

 
“När man tillsammans diskuterar och reflekterar över det dagliga arbetet ökar 

gruppens totala kompetens. Detta kompetensutvecklande arbetssätt förbättrar 

arbetets kvalitet och ger en god psykosocial arbetsmiljö.” (Dokument 4) 
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras en resultatdiskussion där vi delar in diskussionen i två delar. 

Specifika tankar och övergripande tankar. I dessa delar diskuteras våra resultat. Vi 

presenterar även en metoddiskussion där vi går igenom våra avsnitt från metodavsnittet och 

diskuterar huruvida vårt genomförande av studien påverkat resultatet eller inte. 

6.1. Diskussion av resultat 

Specifika 
Vad gäller krav anser vi att det är en viktig aspekt att tänka på när det gäller utbildningar i 

stort. Vårt resultat ger intryck av att kraven utifrån och uppifrån gör så att utbildningen finns 

till över huvud taget och bidrar till ökad kunskap om krishantering. Krav gör med andra ord så 

att utbildningar gällande krishantering finns till, och det tycker vi är intressant. Vi funderar på 

om utformningen av utbildningen blir mer styrd ju fler krav organisationerna har utifrån och 

uppifrån?  

 

Organisationer är i stort målinriktade och därför använder de oftast sina resurser till det som 

gynnar organisationen, därför anser vi att det måste det finnas en tydlig anledning till varför 

utbildning behövs för att den ska utformas. Att klara av arbetsuppgifterna är av betydelse för 

att genomföra utbildningar, speciellt om det är kopplade till de regelverk som finns, alltså ett 

måste för organisationen. 

 

Något vi gärna velat uttala oss om är hur dessa olika faktorer som vi identifierat påverkar 

utformning och själva utförandet av utbildningen. Dock är det något vi inte har någon 

möjlighet att uttala oss om, då våra resultat endast visar hur utformningen av 

krishanteringsutbildningen kan se ut. Till exempel när vi funderat kring nivåerna på 

utbildning och vilka som är med under undervisningens gång finns en tanke om hur den 

aktuella gruppsammansättningen påverkar själva lärandet, men det är ingenting vi kan uttala 

oss om i vår studie. Och hur påverkar till exempel det faktum att man får 5 högskolepoäng om 

man blir godkänd? 

 

Kris är olika för olika personer. Personer reagerar olika beroende på vad de har för tidigare 

erfarenheter och vilken omgivning de befinner sig i. Omgivningen påverkar både vad som 

skapar krisen och hur personerna reagerar. Vi ser här en koppling till det transaktionella 

perspektivet till exempel när Östman (2003) beskriver synen på erfarenhet.  

 

Vissa organisationer nämner att de använder sig av någon form av rollspel vilket i praktiken 

går ut på att man får genomföra de handlingar som man sedan ska kunna genomföra efter 

utbildningens gång. Vi ser det som en intressant aspekt att organisationerna väljer att 

undervisa på detta tillvägagångssätt för att förbereda medarbetarna på hur de ska hantera 

kriser. Vi tycker att är intressant till exempel eftersom föreläsningar är ett mer traditionellt 

tillvägagångssätt för undervisning, men rollspel kanske passar sig bättre när det handlar om 

krishantering. Att de som genomgår utbildningen får en chans att öva sig inför riktiga möten 

eller händelser som faktiskt kan inträffa.  

 

Övergripande 
Det har i vissa fall varit svårt att skilja på de olika faktorer vi identifierat då de flesta verkar 

höra ihop med varandra och påverka varandra. Detta märkte vi tydligt när vi bearbetade vårt 

empiriska material, när vi skulle presentera det samt när vi analyserade våra resultat. Likt det 

Lundgren (1989) skriver har vi haft svårigheter i att skilja dem åt. Vi har ändå försökt hålla 
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isär de olika faktorerna för att göra resultatet mer tydligt. Dock går det kanske inte i praktiken 

se på faktorerna som lika skilda faktorer som var för sig påverkar utformningen av 

utbildningen, utan faktorerna påverkar som sagt varandra. 

 

Både informanterna och dokumenten nämner att det är olika personer som håller i 

utbildningen, personer med olika befattningar som inte alltid har utbildningen som sin enda 

arbetssyssla. Personerna som genomför utbildningen anses vara personer som har kännedom 

om krishantering. Vi kopplar detta till det transaktionella perspektivet; att organisationerna 

inte alltid lägger mycket vikt i att föreläsare behöver vara utbildad lärare för att lära ut något. 

Vi tänker oss att de som genomgår utbildningen lär sig genom den handlingen (utbildningen) 

även om den som håller utbildningen inte är en lärare. Alltså resonerar vi likt Östman (2008) 

att kunskapande sker oavsett vad, genom handlingen. Vi förstår det som att vissa 

organisationer utgår från att de som genomgår utbildningen lär sig i och med denna handling.  

 

En av informanterna nämner att utbildningen ges efter rekrytering. Andra informanter nämner 

att utbildningen är till för chefer eller någon annan befattning som kräver denna typ av 

utbildning för att klara av sina arbetsuppgifter. Om vi då ser vill vilka som får dessa olika 

utbildningar i stort, kan vi se att det i alla dessa fall skett en slags urvalsprocess. Antingen 

genom att en person sökt ett visst uppdrag, eller att de gör ett urval gällande att till exempel 

alla chefer ska få en viss utbildning. Vi kan då tänka oss att de personer som får utbildningen 

är särskilt lämpade för att ta till sig kunskaper som lärs ut eftersom de är utvalda utefter en 

specifik kravprofil.  

 

De utbildningar som dokumenten och våra informanter talar för är av olika art. Det har varit 

lättare att göra en jämförelse intervjuerna emellan eftersom de besvarat våra frågor angående 

utbildningen utefter vår intervjuguide. Dokumenten har varit svårare att jämföra med varandra 

då de är i så olika former. Vi tror att resultaten hade blivit annorlunda om vi endast jämfört till 

exempel olika kursplaner med varandra. Dock hade vi då frångått de tankar vi haft redan från 

början, att inte påverka våra informanter om vilken slags krishanteringsutbildning de vill tala 

om och lämna ut dokument om. 

 

6.2. Diskussion av metod 

Vi har under hela studiens gång tänkt efter att allt vi gör ska kunna gå att presentera på ett bra 

sätt, att vi ska kunna berätta exakt hur vi utfört saker. Detta för genomskinlighetens skull. Det 

har påverkat vårt arbete främst på så sätt att vi varit väldigt noggranna med alla val och 

överväganden. 

 

Val av metod 
Vi anser att de metoder som vi valt att använda i studien har varit relevanta för studiens syfte, 

frågeställningar och teoretisk ansats. Kombinationen av intervjuer med informanter som har 

kännedom om utbildningen samt textanalys av dokument som tillhör utbildningarna på olika 

sätt har gett oss en tydlig bild av utbildningarnas innehåll och form. Vi anser att vi inte skulle 

kunnat besvara frågorna genom att endast välja en av metoderna eftersom vi använder oss av 

det transaktionella perspektivet och på så sätt ser våra intervjuer som bra informationskällor 

samtidigt som vi även vill ta reda på det som faktiskt finns nedskrivet. 

 

Urval  
När det gäller urvalet har vi utgått från ett transaktionellt perspektiv då vi valt informanter och 

det har för oss varit viktigt att få intervjua personer som har god kunskap i utbildningarnas 
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innehåll och form. Vi tänker oss att det är viktigt att informanterna har upplevt möten eller 

interaktion genom utbildningen i de olika organisationerna, att de ska ha kännedom och 

erfarenhet om hur utbildningen ser ut. Detta kopplat till Östmans (2003) resonemang om 

möten. Vi har därför inte så många informanter och dokument, men vi anser att det material vi 

fått ändå gott och väl gav oss möjligheten att besvara våra frågor. Vi har även resonerat om 

kvalitet framför kvantitet, vi har alltså valt att ha färre genomtänkta urval än många 

ogenomtänkta, vilket vi tror gynnat oss. 

 

I citat som presenterades i analys- och resultatavsnittet nämner alla våra informanter 

information som enligt oss tyder på att vi har vänt oss till rätt organisationer, alltså som ofta 

möter kriser i sin vardag. Detta anser vi är viktigt när vi funderar på i vilken utsträckning vi 

studerat det vi tänkte studera, alltså om vi fått tag på organisationer som passade in för vårt 

ändamål. 

 

Intervju 
Vad gäller intervjuerna vi genomfört har vi funderat på faktorer som kunnat påverka 

situationen och de svar vi fått. Vi har noga tänkt igenom de frågor vi ställde, sättet vi höll 

intervjun på, vilken plats den skedde på samt vikten av att vi utförde provintervjuer. Detta 

anser vi var till vår fördel. Det är dock omöjligt att slå fast att ingenting vi sagt eller gjort 

påverkat svaren vi fått. 

 

Vi anser att vi gjort vad vi kan för att presentera resultatet så tydligt och rättvist som möjligt. 

Vi har övervägt alla beslut för att inte presentera material på ett missvisande sätt. Även då vi 

tolkat har vi hela tiden gjort vårt bästa för att inte övertolka materialet, utan hela tiden 

fokuserat på vad som faktiskt står och sägs. Vi har även som tidigare nämnt bett en person 

som vi ser som objektiv sätta betyg på de sammanfattningar vi gjort av olika utsagor, och 

endast fått betyget “stämmer bra överens” på våra tolkningar. Vi tror att detta dels kan bero på 

att det inte är djupintervjuer vi genomfört, alltså har vi inte försökt tolka känslor och liknande. 

Hade det varit tolkningar av djupintervjuer som skulle sättas betyg på hade det förmodligen 

resulterat i fler betyg som innebär att vi eventuellt övertolkat. Dock kan vi inte påstå att det 

inte finns risk för att vi övertolkat, den risken finns alltid då det handlar om tolkning. 

 

Textanalys 
Något vi haft funderingar kring gällande våra textanalyser är att vi använt oss av väldigt olika 

typer av dokument. Vi har sett att de tydligt skiljer sig från varandra bland annat när det 

handlar om vilka faktorer som nämns och vi kan även ifrågasätta om detta ger en skev bild, 

hur hade det sett ut om vi istället jämförde liknande dokument med varandra? Hade det varit 

bättre att jämföra liknande dokument med varandra? 

 

Även här är det svårt att säga att vi inte övertolkat saker eller att utsagor sorterats in i fack 

som eventuellt kunnat göras på annat sätt. Vi anser att vi gjort vad vi kan och hela tiden 

reflekterat över hur vi tolkar. En fråga vi kan ställa oss är om det verkligen var bra att använda 

oss av liknande kodningsprocedur för textanalyserna som vid intervjuerna. Vi är medvetna om 

att vi säkerligen skulle ha kunnat analysera dokumenten på ett annorlunda sätt både till val av 

analysmetod och till hur man väljer att presentera resultatet. 

 

Etik 
Vi har under hela vår studie haft de sammanfattade rekommendationerna från 

Vetenskapsrådet (2011) i åtanke vilket vi anser har påverkat oss positivt. Vi har på så sätt 

varit medvetna om att alla beslut vi tar kan leda till etiska problem, vilket vi självklart ville 



38 

 

undvika. Vi har hela tiden tänkt på att utföra och presentera vår studie på så sätt att vi tar 

hänsyn till de personer som medverkat i studien, och de som eventuellt kommer att ta del av 

resultatet. Detta har gjort att vi arbetat på ett väldigt noggrant sätt där vi övervägt alla våra 

val. Små som stora.  

 

Vi har utgått Vetenskapsrådet (2011), Dalen (2008) och Esaiasson et al. (2012) etiska 

riktlinjer om konfidentialitet utan att lova våra informanter för mycket. Vi anser att dessa 

riktlinjer måste beaktas, samtidigt som att resultatet blir oanvändbart om man lovar för 

mycket. Vi har valt att berätta för våra informanter att vi kommer att beakta riktlinjerna i 

största möjliga mån.  

 

De två största etiska problem vi stött på handlar om att vi vill skydda våra informanter 

samtidigt som vi vill berätta så pass mycket om organisationerna att studien inte tappar 

mening, respektive att vi ville ha en väldigt genomskinlig beskrivning när vi beskrev hur vi 

kom i kontakt med våra informanter. Efter mycket övervägande och i samråd med handledare 

kom vi till slut fram till en nivå som enligt oss berättar tillräckligt mycket om vilken sorts 

organisation vi riktat in oss på samt genomskinlighet gällande vår urvalsprocess, 

förhoppningsvis utan att avslöja så mycket att informanter går att spåras. 

 

Generaliserbarhet 
Vad gäller generaliserbarhet anser vi att vi med vårt resultat inte kan uttala oss om hur andra 

utbildningar ser ut eller säga någonting om utbildningar generellt. Dock ser vi inte detta som 

ett problem då det inte var vårt syfte med studien. I och med att vi inte har som mål att 

försöka hitta en mall som passar “alla” organisationer tycker vi att vi gjort det vi kunnat med 

den tidsram vi arbetat efter. Vi skulle kunna tänka oss att vi, om vi hade haft mer tid, hade 

kunnat göra en större studie där vi intervjuar betydligt fler personer för att kunna få ett helt 

annat resultat än det vi önskade, ett resultat som det är möjligt att dra generella slutsatser om. 

Det tar vi med oss som en tanke till ytterligare studier. 
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7. SLUTSATSER 

Här har vi valt att presentera huruvida vi anser att vi fått svar på syftet och de 

frågeställningar vi presenterade i början av studien, samt förslag till senare forskning inom 

ämnet. 

 

Vårt syfte var att bidra med kunskap om hur och varför krishanteringsutbildningar kan vara 

beskaffade på ett visst sätt, sett till form och innehåll. Vi har diskuterat kring om vi anser att 

vi kunnat besvara vårt syfte eller inte. Vi tycker att vi har fått svar på hur utbildningen kan 

vara upplagd i organisationer som ofta möter kriser, och vi har sett gemensamma drag i vad 

man pratar om och vad de olika utbildningarna innehåller. Vi anser därmed att vårt syfte är 

besvarat. 

 

Vi har vidare diskuterat huruvida vi lyckats besvara våra frågeställningar. Våra 

frågeställningar var; 

 
 Vad har krishanteringsutbildningar för form och vad har de för innehåll? 

 Vilka faktorer, som påverkar utformningen av krishanteringsutbildningar, kan vi 

finna? 

 

Vad gäller dessa frågor anser vi att vi kunnat svara på hur utbildningens form och innehåll 

kan se ut genom att presentera det innehåll vi fått fram genom de olika faktorerna vi 

identifierat. De faktorer vi identifierat som vi anser i stora drag påverkar utbildningens 

utformning är; krav, lärmiljö, tid, utbildare, nivåer, upplägg, tillvägagångssätt, innehåll och 

varför. Vi har kommit fram till att dessa faktorer var och en för sig har en egen påverkan på 

utbildningens innehåll och form, dock är de svåra att skilja från varandra. 

 

Det vi nu hoppas ska ske med det resultat vi visat, är att personer som är intresserade av 

ämnet krishantering och utbildningen av densamma kan se på hur utbildningar kan vara 

utformade sett till form och innehåll, och på ett eller annat sätt dra nytta av den kunskapen. 

 

Framtida studier 
Vi har som tidigare nämnt sett återkommande ämnen som verkar vara centrala inom 

krishanteringsutbildning som till exempel avlastningssamtal och debriefingsamtal. Vi har fått 

mycket material som vi ser som intressant angående detta, och tror att det finns betydligt 

mycket mer information och tankar om ämnet. Vi skulle gärna göra en fortsatt studie om 

avlastningssamtal och debriefing. 

 

Ett annat återkommande ämne i studien har varit lagar som påverkar och styr utbildningar. 

Även detta ser vi som en intressant tanke inför ytterligare studier, där man skulle kunna 

undersöka hur lagar påverkar organisationer att utbilda i till exempel krishantering. 

 

Vi har även som tidigare nämnt en tanke om att göra en större liknande studie med fler 

informanter. Detta för att kunna ge sig på ett försök att uttala sig mer generellt om 

krishanteringsutbildningar och få en större bild av hur krishanteringsutbildningar kan se ut i 

organisationer som ofta möter kriser. Det skulle även vara intressant att göra en ytterligare 

större studie där man kunde jämföra organisationer som ofta möter kriser med organisationer 

som inte möter kriser lika ofta. 
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Bilaga 1 - Informantbrev 1  

 

Ämne: Utbildning av krishantering 

 

Hej, 

Vi kontaktar Er för att vi gärna vill komma i kontakt med personer som har kunskaper om 

krishantering på arbetsplatsen. Vi vill göra en studie om utbildning i krishantering och därför 

vill vi väldigt gärna komma i kontakt med organisationer där krishantering är vanligt 

förekommande. 

Vi planerar att utföra intervjuer samt eventuellt textanalys. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer kommer att beaktas i största möjliga mån. 

 

Med vänliga hälsingar 

Sofia Jonsson och Sofia Tillberg 

Pedagogikstudenter vid Uppsala Universitet 

 

 

Handledare: 

Joel Jansson
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Bilaga 2 - Informantbrev 2 

 

Ämne: Utbildning av krishantering 

 

Hej, 

Vi vill göra en studie om utbildning av krishantering med fokus på utbildningens upplägg och 

form. Vi vill undersöka vilket sätt man väljer att lära ut på och varför. 

Anledningen till att vi valt att kontakta organisationer som ofta stöter på kriser är att vi tror vi 

oss kunna dra mer nytta av deras krishanteringsutbildning än om vi hade studerat 

organisationer som inte dagligen utsätts för kriser. 

Vi planerar att utföra intervjuer som uppskattas ta ca 45 minuter. De områden som kommer 

att beröras i intervjun är; krisbegreppet, hur organisationen arbetar med krishantering och 

utbildningens upplägg. Vi planerar även eventuellt att genomföra textanalyser om ni har något 

dokument som beskriver utbildningens upplägg. 

Vi föredrar att inte exakt nämna vilka frågor som kommer att ställas i intervjun eftersom detta 

skulle påverka vårt empiriska material, men vi hoppas ändå att ni genom detta mail får en 

bättre bild av det vi vill studera. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer kommer att beaktas i största möjliga mån. 

 

Med vänliga hälsingar 

Sofia Jonsson och Sofia Tillberg 

Pedagogikstudenter vid Uppsala Universitet 

 

 

Handledare: 

Joel Jansson 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

INTRODUKTION 

1. Vi vill börja med att tacka för att du är med i vår studie. 

2. Innan vi startar vill vi än en gång berätta att vi kommer att beakta vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer i största möjliga mån. 

 

I. PRESENTATION 

1. Presentation av oss som forskarstudenter 

- Vart vi kommer ifrån 

- Hur länge och vad vi har studerat 

 

2. Presentation av studien 

  - Syftet med studien (att fokus ligger just på hur utbildningen ser ut) 

  - Varför vi är intresserade av ämnet 

 

3. Presentation av informant 

- Berätta lite om dig själv, vem är du?  

- Utbildning? 

- Tidigare erfarenheter från arbetslivet? 

- Vilken roll har du på arbetsplatsen? 

 

4. Presentation av arbetsplatsen 

- Berätta gärna lite om arbetsplatsen 

 

 

II. KRIS 

1. Vad anser du att en kris är? 

- Om vi får tillbaka frågan så blir vårat svar att vi har hittat många olika 

definitioner och att vi gärna vill veta hur du ser på det. 

 

2. Enligt dig, vad är en kris på arbetsplatsen? 
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3. Finns det någon definition av vad en kris är inom er organisation? 

 - Hur lyder definitionen? 

  - Vet du var definitionen kommer från? 

 

4. Hur arbetar organisationen aktivt med utbildningen av krishantering? 

- Uppföljning 

- Utvärdering 

 

5. Finns det en konkret krisplan? 

- Finns det olika krisplaner beroende på kris? 

 

6. Hur förbereder sig medarbetare för att hantera kriser i praktiken?  

- Hur kommer det sig att medarbetarna gör på detta sätt, har de fått utbildning i 

detta? 

 

III. UTBILDNING 

1. Berätta om hur utbildningen sker? 

- Vilken metod använder ni för att undervisa? 

- Finns det olika metoder beroende på vad som undervisas? 

- I vilken lärmiljö sker utbildningen? 

 

2. Varför har man valt just dessa metoder? 

- Hur har man kommit fram till just dessa metoder? 

 

3. Varför utbildar ni i krishantering? 

 

4. Vilka får utbildning i krishantering? 

-Finns det olika nivåer på utbildning i krishantering? 

-Skiljer sig nivån av krishanteringsutbildning mellan olika befattningar 

(exempelvis anställd/chef)?  

 

5. Skiljer sig utbildningen något beroende på vilken avdelning man jobbar på? 
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AVSUTNING 

1. Är det någonting du känner att du vill berätta som vi missat eller inte fått med? 

2. Vi vill än en gång tacka för att du varit med i vår studie. 
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Bilaga 4 – Resultatöversikt 

 

Resultat intervjuer 

Krav 
Krav, regler och riktlinjer utifrån och uppifrån som påverkar. 

Informant 1: I intervjun nämner informanten riktlinjer, arbetsmiljö och även “lagen”. Det 

finns riktlinjer inom hela organisationen som gäller som ett slags paraply. 

 

Informant 2: Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöansvar nämns. Informanten säger att alla i och 

med att de är kommunala har alla sina egna utformning gällande utbildningen. Följande citat 

belyser de krav på vad som ska produceras som kommer uppifrån: 

 

”Precis som skolan. Och då lägger man utifrån ett lagstadgat 

handlingsprogram så lägger man en ambitionsnivå som politikerna tar, och 

det här handlingsprogrammet då talar om för oss vad vi ska så att säga 

producera, vad vi ska prestera egentligen.” (Informant 2, 2014-04-24) 

 

Informant 3: I intervjun nämns kommuner och landsting samt avtal med staten. 

 

Informant 4: Arbetsmiljölagen och riktlinjer uppifrån nämns 

 

Lärmiljö 
Vilken miljö utbildningen sker i. 

Informant 1: På högskola/universitet samt hemma med hemstudier. 

 

Informant 2: På arbetsplatsen i vanlig lektionssal och i en sal där det finns levande grafisk 

illustration. 

 

Informant 3: På arbetsplatsen, via dator, i den faktiska arbetsmiljön, i organisationens skola, 

klassrum och praktisera sitt arbete i sin helhet utifrån fiktiva fall. 

 

Informant 4: På högskola/universitet eller i “stora salen” som är föreläsningssalen på 

arbetsplatsen. 

 

Tid 
De tidsangivelser som nämns. 

Informant 1: Informanten nämner att den längre utbildningen ges en gång per år på 

högskola/universitet. Denna utbildning är uppdelad i tre block med tre dagar på 

högskolan/universitet, med några veckors mellanrum. Därefter är det fortbildning minst en 

gång per år. 

 

Informant 2: Utbildningen är en tvådagarsutbildning. Utbildningen är kontinuerlig och 

informanten nämner att de har en repetition var tredje år. 

 

Informant 3: Den utbildning som informanten fokuserar på i intervjun tar åtta veckor, varav 

fyra veckor sker i skola och fyra veckor är självstudier. Informanten nämner även en annan 

utbildning gällande en typ av krishantering och den sker vartannat år. 
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Informant 4: Informanten nämner att utbildningen ges en gång och att den uppskattas ta två 

timmar. 

 

Utbildare 
Vem som har ansvar för utbildningen och vilka som ger utbildningen. 

Informant 1: Kursledarna på högskolan/universitetet håller i en krishanteringsutbildning. En 

annan utbildning i krishantering hålls av en enligt dem framgångsrik forskare. Det är 

samtalsledare som håller i utbildningen av chefer. 

 

Informant 2: Det är informanten som ger utbildningen tillsammans med en kollega. En annan 

utbildning i krishantering hålls av en person som är hälsopsykolog och krishanterare från 

företagshälsovården. 

 

Informant 3: Informanten ansvarar för all utbildning inom organisationen men håller inte i 

den. Utbildningen ges av lärare och erfarna kollegor. 

 

Informant 4: Det är informanten som håller i utbildningen av krishantering tillsammans med 

personalavdelningen. 

 

Nivåer 
Vilka får utbildningen och på vilken nivå. 

Informant 1: Informanten beskriver två olika nivåer och att den längre utbildningens urval 

sker genom en intern rekrytering där det finns begränsat antal plaster. Denna utbildning ges 

som ett sidouppdrag från ordinarie arbetsuppgifter och vem som helst inom organisationen får 

söka, oavsett befattning. Det finns en kravprofil där meriter och referenser av både chef och 

kollega är något som beaktas. Det sker även kontinuerliga uppföljningssamtal för att 

undersöka om personen fortfarande är lämplig för detta sidouppdrag. Den andra nivån som 

nämns är att de som gått den längre utbildningen har till uppgift att utbilda alla chefer i 

krishantering. 

 

Informant 2: Informanten beskriver att nivåerna på utbildning skiljer sig på olika sätt mellan 

avdelning och befattning. All personal inom den avdelning som ofta stöter på kriser får en 

riskutbildning som är grundläggande och förebyggande. Alla arbetsledare, oavsett vilken 

avdelning, får utbildning i vad en kris är så att man kan definiera det. Det är personer med 

högre befattning och på högre nivå som får den samtalsutbildningen. 

 

Informant 3: Informanten ger förklaringen att nivåerna skiljer sig beroende på vilken 

befattning man har. Olika befattningar får olika nivåer av utbildning och utbildningarna i 

krishantering skiljer sig även mellan organisationens olika avdelningar. Informanten beskriver 

bland annat att ledningsgruppen får träna i hur de kan effektuera krisplanen. 

 

Informant 4: Informanten förklarar att det bara är de direkta cheferna, alltså arbetsledarna, 

som får utbildning i krishantering men att det material som används i denna utbildning inte är 

exklusivt för dessa utan att cheferna gärna får dela med sig av dessa till sina arbetsgrupper. 

Om utbildningen skiljer sig mellan olika avdelningar är oklart, informanten kunde inte svara 

på detta.  

 

Upplägg 
Hur de planerar att genomföra utbildningen. 
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Informant 1: Informanten nämner dels en rejäl utbildning som är en gång om året, därefter 

nämns det att det även finns en introduktion till de personer som rekryteras långt ifrån 

utbildningstillfället. I introduktionen ingår en checklista och personerna får lära sig av 

varandra, man får gå med en erfaren. Efter den rejäla utbildningen hålls sedan olika typer av 

uppföljningar varje år bland annat i form av konferenser. Informanten nämner att 

avlastningssamtalen oftast är planerade samtal och att samtalsledarna ska kunna hålla dessa 

avlastningssamtal men att de inte måste utan att de kan välja att avstå eftersom de inte har den 

beredskapen. Informanten berättar även att utbildningen har förändrats genom åren och att 

uppföljningsdagarna även är till för att utveckla krishanteringen. 

 

Informant 2: Informanten ger förklaringen att man vid utbildningstillfället testar modellen. 

Det finns olika steg, och i det första steget tar man upp vad en kris är. Det andra steget är att 

utbilda samtalsledare som ska kunna genomföra uppföljningssamtal, detta tillsammans med 

företagshälsovården. Informanten berättar att de använder sig av enkla, lättfattliga och 

kortfattade dokument som är generella. Anledningen till detta är att informanten förklarar att 

de är av praktiskt släkte och att allt överlag är kortfattat. Följande beskrivning ger informanten 

vid beskrivning av upplägget för utbildningen. Citatet visar att de valt det generella och enkla 

sättet. 

 

“Alla gör ju på sitt sätt. Och vi har valt det här väldigt enkla sättet och 

generella sättet.” (Informant 2, 2014-04-24) 

 

Informant 3: Informanten beskriver att det finns olika utbildningar för olika typer av 

krishanteringsutbildningar. Informanten förklarar att upplägget av utbildningen påverkas i och 

med att de träffar folk i de första två krisfaserna. Följande citat belyser att de har olika 

utbildningar i organisationen, en för “vanlig personal” och en för de som dagligen hanterar 

kriser. 

 

“Vi har en utbildning för vår personal som vi hade haft oavsett vilket företag 

vi hade varit och sen har vi en utbildning för de som just hanterar kriser 

dagligen.” (Informant 3, 2014-04-29) 

 

Informant 4: Informanten beskriver att det inte finns bestämmelser för hur upplägget för 

utbildningen ska se ut inom organisationen. Förkunskaper om hur man hanterar kriser i 

praktiken är något som de utgår från att man har med sig i grundutbildningen. Tidigare har 

krishanteringsutbildningen varit en del i en annan utbildning. Utbildningen ges en gång och 

det är ingen planerad uppföljning. 

 

Tillvägagångssätt 
De tillvägagångssätt och metoder som används för att utbilda. 

Informant 1: Informanten nämner tillvägagångssätt som; närstudier, hemstudier, böcker, 

instuderingsfrågor, att skriva uppsats, rollspel, träna på avlastningssamtal, muntlig och 

skriftlig examination, checklista, föreläsning, diplom, man måste bli godkänd samt en 

interaktiv plattform på internet. Om en annan utbildning nämns att man delar med sig av 

varandras kunskap/erfarenhetsutbyte, konferens, team building, föreläsning, gå dubbelt med 

en erfaren, checklista, rollspel. Vid ett annat tillfälle berättar informanten om 

kortintroduktion, att sitta med och lyssna, prova sig fram, och att man börjar med en liten 

grupp. 
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Informant 2: De tillvägagångssätt som denna informant nämner är; självupplevt och självinlärt 

involveras i rollspel, gå igenom hur man genomför ett samtal, använda egna erfarenheter i 

utbildningen, agera i olika case, smågrupper, levande interaktivt program, bildspel kopplat till 

dator samt att man arbetar tillsammans med en kollega. 

 

Informant 3: Använder sig av blended learning, sitter med en erfaren handledare, lyssnar på 

samtal, tränar i tangentbordet, kortare genomgång, dator, bok, video, dialogen att prata i 

grupp, föreläsningar, teoretiska föreläsningar och praktisk genomgång, sitta och agera, träna 

färdigheten och förstå vad du gör hela tiden, jobba tillsammans, diskussioner, samtal med 

psykologer, hands-on utbildning, samt e-learning. Inom e-learning har man paketerat 

kunskapen och kan göra olika övningar för att se om man har lärt sig innehållet, och detta är 

en interaktiv självstudie. De som går utbildningen måste enligt informanten bli godkända för 

att utöva arbetsuppgifter. Följande citat visar på hur informanten ser på olika lärstilar och att 

man använder sig av Kolbs tankesätt när det gäller detta. 

 

“För att tillgodose olika lärstilar, vi jobbar väldigt mycket med att se hur 

människor lär sig på olika sätt, vi har olika preferenser men i princip så kan 

du inte lära dig någonting om du inte använder, om man pratar om Kolbs 

lärcirkel till exempel där du pratar om att du ska prova på att göra så att sen 

kan analysera och reflektera, sen ska du se mönster och sammanhang, och 

sen ska du välja ett nytt sätt, och så ska du prova igen, och sen ska du 

fortsätta i cirkeln och gå hela vägen”.  

(Informant 3, 2014-04-29) 

 

Följande citat tyder på att metoder anpassas utefter vad som ska läras ut. 

 

“Det är helt klart att vi väljer olika utbildningsmetoder för olika ämnen”. 

(Informant 3, 2014-04-29) 

 

Informant 4: Informanten nämner att de gick igenom materialet, förde diskussioner, hade 

föreläsningar/informationsföreläsningar. Även att det inte fanns tid till praktiska övningar. 

 

Innehåll 
I stora drag vad som tas upp i utbildningen av krishantering. 

Informant 1: Saker som tas upp i utbildningen är enligt informanten riktlinjerna, skillnaden 

mellan debriefing och avlastningssamtal, information om vad man ska tänka på när det gäller 

stress och stressreaktioner, beslutsprotokoll, rollerna i gruppen, vem som gör vad och vad som 

förväntas, praktiska hjälpmedel samt fortbildning och interna frågor. 

 

Informant 2: Informanten nämner en manual, väldigt ytlig teoretisk beskrivning av de olika 

faserna; mötesfas, introduktionsfas, faktafas och tankefas samt att en definition av kris ingår i 

utbildningen. 

 

Informant 3: Denna informant tar upp hur man pratar med människor som är i chock, hur du 

möter människor i kris, psykologi, samtalsmod. Informanten nämner även att kriskurvan lärs 

ut, där det finns fyra olika faser. Innehållet lärs ut på olika nivåer och informanter förklarar 

detta genom detta citat: 

 

“Blooms taxonomi använder vi mycket för att titta på nivåerna i lärandet.” 

(Informant 3, 2014-04-29) 
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Informant 4: Formalitet och kännedom om hur folk reagerar nämns. 

 

Varför 
Anledningar till att man valt att utbilda i krishantering. 

Informant 1: Informanten nämner under intervjun många olika anledningar till varför man valt 

att utbilda i krishantering. Anledningar som informanten nämnt är; man måste ha en teoretisk 

grund och veta varför man ska hålla avlastingssamtal, för att cheferna har personalansvaret 

och måste kunna avgöra när extra stöd ska sättas in så behöver de utbildning i krishantering, 

för att man både måste och vill ta hand om personalen som hamnar i kris. Följande citat visar 

att man tidigare använde sig av debriefingsamtal som stöd och avlastning för personalen, men 

att forskning har visat på att det sättet att hantera kriser på kan vara direkt skadligt. Man har 

därför utformat nuvarande avlastningssamtal. 

 

“Om man tittar tillbaka i tiden då pratar vi mycket om debriefing och man 

satte till exempel efter Estonia och de här händelserna, då satte man in 

mycket stöd direkt efter händelsen. Och i debriefing pratar man också 

känslor, och det är det här som senare forskning har visat på kanske inte är 

så bra. Det kan till och med vara skadligt i vissa fall.” (Informant 1, 2014-

04-14) 

 

Följande citat belyser vikten av att personerna som får utbildningen ska kunna hjälpa sin 

personal genom avlastningssamtal som en “första hjälpen”. 

 

“Det är ju dels för att de över huvud taget ska känna till lite mer om krisstöd 

och vara observanta på sina medarbetare, sen ska de ju kunna hålla någon 

form av avlastningssamtal som första hjälpen som man brukar säga, psykisk 

första hjälpen, men är det något allvarligare eller det känns för övermäktigt 

så har de ju då samtalsledarna som liksom sin verktygslåda att kalla på.”  

(Informant 1, 2014-04-14) 

 

Anledningen till att utbildningen är utformad som den är förklaras i följande citat: 

 

“Det här är inte något allmänt tyckande utan det här är vad forskning 

kommit fram till i dagsläget, att det är så här man ska jobba med krisstöd.” 

(Informant 1, 2014-04-14) 

 

Informant 2: Informanten nämner bristande tidigare resurser, bra rutiner, bra funktioner och 

bra kompetens inom området behövs, för att helt enkelt få stöd samt att det är ett steg i 

rehabiliteringskedjan att få tillbaka folk på arbetsplatsen. Följande citat visar enligt oss den 

främsta anledningen till utbildning i krishantering 

 

“Vi ska inte förlora fler medarbetare, vi ska inte fara illa, mer illa än vad vi 

redan varit, vi ska parera olyckan om vi säger så, parera händelsen, det är 

därför vi gör det.” (Informant 2, 2014-04-24) 

 

Informant 3: Här nämns att kunskapen om att man behöver utbildning i krishantering är 40 års 

erfarenhet, att kunskapen växt fram, att personalen behöver utbildning i krishantering för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter samt att ett syfte är att kunna bemöta människor i kris. 
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Informant 4: Informanten säger att det efterfrågades av cheferna, eftersom de har ansvaret för 

att hålla avlastningssamtal. Det nämns även att personalen behöver veta hur man reagerar på 

kris då de ofta möter personer som befinner sig i kris. För att ha resurser att ta hand om den 

egna personalen. Informanten säger även att allmänheten ska vara trygga med att personalen 

på organisationen får hjälp. 

 

INTRESSANT 

Dessa resultat ser vi inte som faktorer men vi anser att det är viktiga aspekter som vi har 

identifierat i materialet. 

Krisbegreppet 

Följande citat från alla fyra informanter beskriver en definition på vad en kris är för dem.  

 

“En plötslig oväntad händelse.” (Informant 1, 2014-04-14) 

 

“Ja, en oväntad händelse där du inte kan gå vidare med de ordinarie verktyg 

du har.” (Informant 2, 2014-04-24) 

 

“Det är en plötslig händelse. Den är på något sätt hotfull mot sånt som är 

värdefullt, för individen eller samhället och vi är inte förberedda, eller vi har 

inte resurserna att hantera det, då är det en kris”. Informanten nämner även 

att kriser kan vara olika för olika personer och att det vi har omkring oss är 

förutsättningar för vad som skapar krisen. (Informant 3, 2014-04-29) 

 

“En tillfällig psykisk störning egentligen. Med rätt omhändertagande så 

behöver det ju inte bli någon vidare psykisk störning, men det är ju det man 

försöker förebygga genom krishantering.” (Informant 4, 2014-05-05) 

 

Organisationen 

Vi har identifierat en likhet när informanterna själva beskriver organisationerna som de 

arbetar på. Nedanstående citat ger en bild om detta.  

 

“Det är ju en riskverksamhet.” (Informant 1, 2014-04-14) 

 

“Om man pratar i den dagliga verksamheten så är ju den operativa 

verksamheten en riskverksamhet, skulle ni tycka i alla fall, men det tycker ju 

inte vi eftersom vi har ju utbildning och vi har kompetensen för att handskas 

med det här.“ (Informant 2, 2014-04-24) 

 

“Hela vår verksamhet är inställd på krishantering.” (Informant 3, 2014-04-

29) 

 

“Det kan ju vara massor av saker. Nu jobbar vi ju i en utsatt miljö.” 

(Informant 4, 2014-05-05) 

 

Människor är olika 

Flera har uttryckt liknande dessa två citat, att kris kan vara olika för olika personer och att 

omgivningen spelar roll.  
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“Så får man inte som arbetsledare bara rycka på axlarna och säga, men vad 

fan, det här ska du klara av /.../ för det som är en kris för mig behöver inte 

vara det för någon annan.” (Informant 4, 2014-05-05) 

 

“Eller någon allvarlig sjukdom, eller död i familjen, det är ju också en kris. 

Och det påverkar ju, det som händer hemma påverkar ju också på jobbet så 

man måste ju vara uppmärksam på det också.” (Informant 1, 2014-04-14) 

 

Resultat dokument 

Efter att ha bearbetat vårt material har vi identifierat att i stora drag anser vi att följande 

faktorer påverkar utbildningens utformning; krav, varför, tid, utbildare, nivåer, upplägg, 

tillvägagångssätt samt innehåll. Vi kommer i den här delen att presentera resultatet utefter 

dessa faktorer. 

 

Presentation av de olika dokumenten 
Dokument 1: Utbildningsmaterial (PowerPoint) 

Dokument 2: Intresseanmälan 

Dokument 3: Utbildningsmaterial (PowerPoint) 

Dokument 4: Organisationsriktlinjer 

Dokument 5: Utbildningsmaterial/ dokument som ingår i utbildningen 

Dokument 6: Utbildningsmaterial/ dokument som ingår i utbildningen 

Dokument 7: Kursplan 

Dokument 8: Utbildningsmaterial (PowerPoint) 

 

Krav 
Dokument 1: I dokumentet nämns arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

 

Dokument 3: Regelverk, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets 

författningssamling nämns samt organisationens rutiner och policy. 

 

Dokument 4: Riktlinjer och arbetsmiljöverkets föreskrifter, arbetsmiljölagen, 

arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets författningssamling står med. 

 

Följande lagar nämns:  

 

“Arbetsmiljölagen förkortning: (AML) 1997:1160  

Arbetsmiljöförordningen: (AMF) 1977:1166  

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)” (Dokument 4) 

 

Dokument skriver även ut denna föreskrift AFS 1993:2  

 

“Arbetstagare som utsätts för våld eller hot om våld ska snabbt få hjälp och 

stöd för att förebygga eller lindra så väl fysisk som psykisk skada. 

Arbetsgivare ska ha särskilda rutiner för detta.” (Dokument 4) 

 

Dokument 5: I dokumentet nämns arbetsmiljöansvaret. 

 

Dokument 7: Syftet som står i dokumentet är att skapa förutsättningar för att säkerställa det 

interna krisstöd som medarbetare enligt arbetsmiljölagen har rätt till och kursen tydliggör 
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sambandet mellan arbetsmiljöaspekter. Det står att utbildningen är en beställning ovanifrån i 

organisationen. 

 

Tid 
Dokument 1: Det står i dokumentet att utbildningen ska fortgå mellan 9-12. 

 

Dokument 2: I totalt 16 arbetsdagar pågår utbildningen. 

 

Dokument 3: Det anges i dokumentet att denna utbildning är en del av den utbildning som 

beskrivs från Dokument 1, och att en del av de tre timmar som är till utbildningen som 

beskrivs i Dokument 1 går till denna del av utbildningen. 

 

Dokument 7: I dokumentet nämns närstudier med tre perioder om vardera tre dagar. Det står 

även att det beräknas sju dagar hemstudier utspritt över en längre period. 

 

Utbildare 
Dokument 1: Personalavdelningen och två föreläsare. 

 

Dokument 3: Personal från personalavdelningen. 

 

Dokument 7: Avdelningen för uppdragsutbildning, föreläsare från högskola/universitet. 

 

Nivåer 
Dokument 1: Det står att utbildningen är till för en avdelning och att alla arbetsledare ska ha 

kunskap och beredskap och kunna vidta rätt åtgärder vid rätt situation. Alla medarbetare ska 

ges utbildning och information om vad som gäller vid krisstöd.  

 

Dokument 2: Utbildningen och uppdraget är utöver vanliga arbetsuppgifter. Vill man ha 

utbildningen får man söka en tjänst där man får hålla i avlastningssamtal, då man får denna 

utbildning om man blir “antagen”. För att passa för tidigare nämnd tjänst finns det en 

kravprofil som beskriver egenskaper och kunskaper du bör ha samt kunskaper som är 

meriterande. Man ska efter genomförd utbildning utbilda och vara stöd till chefer. Det står att 

urval till utbildningen sker efter intervju och referenstagning. 

 

Dokument 3: Gällande arbetsmiljöfrågor finns det enligt dokumentet tre olika chefsnivåer, 

och denna utbildning riktar in sig mot nivå tre. 

 

Dokument 4: Det står att information och utbildning ska ges till alla medarbetare för att öka 

kunskapen om hur normala stressreaktioner yttrar sig för att kunna skapa en fungerande 

krisplan. Det finns en utbildning som riktar sig mot alla medarbetare och en som riktar sig 

mot chefer och arbetsledare. Följande citat visar enligt oss att det är viktigt att chefer och 

arbetsledare blir utbildade och att detta inriktar sig på dem. Detta är hämtat från 

arbetsmiljöverkets föreskrifter 1999:7. 

 

“Arbetstagarna måste ha kunskap om hur krisstödet /.../ är organiserat 

samtidigt som chefer och arbetsledande personal måste ha tillräckliga 

kunskaper om krisstöd för att kunna planera och organisera stödet.” 

(Dokument 4) 

 

Dokument 5: Det nämns att den är till för chefer. 
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Dokument 7: I dokumentet kan man läsa att utbildningen ska vara grundläggande och att de 

som ska få utbildningen i sin tur ska kunna utbilda första linjens chefer.  

 

Upplägg 
Dokument 1: Det står att utbildningen är delad i två delar. 

 

Dokument 3: I dokumentet kan man läsa att detta är en del av utbildningen som det står om i 

dokument 1. 

 

Dokument 6: I dokumentet står det att manualen är upplagd efter en viss ordning som ska 

följas och det ges även tips på hur man kan genomföra avlastningssamtal. 

 

Dokument 7: Godkänd kurs ger 5 högskolepoäng, utbildningen kräver inga förkunskaper och 

den ger en grundläggande utbildningsnivå. Det finns tydliga kursmål vad gäller kunskap & 

förståelse, färdighet & förmåga samt värderingsförmåga & förhållningssätt. Obligatorisk 

närvaro tas även upp. 

 

Tillvägagångssätt 
Dokument 1: Föreläsning nämns. 

 

Dokument 2: Det går att utläsa att en metod innebär att personerna som genomför 

utbildningen inledningsvis får arbeta parallellt med en erfaren samtalsledare. 

 

Dokument 6: Manual för fördjupat avlastningssamtal nämns. 

 

Dokument 7: Föreläsningar, problembaserade moment och gruppövningar tas upp i 

dokumentet. Examination i form av skriftliga och muntliga redovisningar som är 

obligatoriska. Det står även att de utvärderar egen utbildningsinsats. Litteraturstudier, 

närstudier, hemstudier, praktiska övningar och seminarier nämns. Dokumentet visar också att 

det finns hemstudier där uppgifterna sedan presenteras på en internetbaserad lärplattform. 

 

Innehåll 
Dokument 1: I detta dokument går det att utläsa att det innehåll som ska ingå är; regelverk och 

rutiner, stresskunskap, krisreaktioner, förebyggande åtgärder som till exempel; stöd, 

information, handledning, mental träning. Det står även att de ska lära sig om krisstöd, 

avlastningssamtal, debriefing, uppföljning och om företagshälsovården samt i vilken ordning 

dessa olika steg tas. Det ingår vad arbetsgivaren är skyldig att ge och information om att alla 

medarbetare inte har samma behov av stöd gällande stöd av kris. Omständigheter som ökar 

individens sårbarhet står med, till exempel oarbetade kriser och kisupplevelser. Alla hanterar 

press och stress olika står det i dokumentet. Positiv och negativ påverkan av stress och olika 

stressreaktioner tas upp. Det står även vad som påverkar kris och hur man reagerar när man är 

i kris. Krisens faser tas upp; chockfas, reaktionsfas, reparationsfas och nyorienterisngsfas. Det 

står att de ska lära sig syftet med avlastningssamtal; mildra händelsens efterverkningar, 

reducera konsekvenser av stessreaktioner samt påskynda återhämtningsprocessen. Det ingår 

även i vilken ordning de ska hålla ett avlastningssamtal. Skillnaden mellan avlastningssamtal 

och debriefing tas upp. Följande citat beskriver vad ett avlastningssamtal är. 

 

“Ett dialoginriktat samtal mellan chef/arbetsledare och medarbetare i ett 

tidigt skede efter en belastad händelse.” (Dokument 1) 
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Dokument 3: I dokumentet tar de upp arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 

arbetsmiljöverkets författningssamling. Det ingår stöd i arbetsmiljöfrågor, organisationens 

olika typer av stöd samt rutiner om hur de ska kontakta företagshälsovården. Även formalitet 

om hur man går tillväga i krishantering tas upp. 

 

Dokument 4: I dokumentet står följande begrepp som används inom organisationen; 

förebyggande åtgärder, stöd i det dagliga arbetet, information och utbildning om krisstöd, 

handledning och mental träning. Krisstöd definieras där man skriver att med krisstöd avses att 

mobilisera den drabbades egna resurser och sätta igång bearbetningsprocessen. Det ges en 

förklaring till varför de ska använda sig av kamratstöd och vad ett avlastningssamtal är. Det 

står även beskrivet i dokumentet vad ett debriefingsamtal är. Uppföljning tas upp, där det 

beskrivs att chefen har uppföljningsansvar. Professionellt stöd ska erbjudas och det ges 

exempel på när krisstöd ska ges, exempelvis är arbetsgivaren skyldig att ge stöd när 

medarbetare begär stöd. Omständigheter som ökar individers sårbarhet nämns. I innehållet får 

vi veta vilka nivåer av utbildning som gäller för alla medarbetare och vilka inom 

organisationen som ställer krav på organisationens olika delar. Dokumentet har med 

information om stödresurser, vad det innebär och vem som håller i detta. Andra saker som tas 

upp är att en och samma incident påverkar människor olika och att det finns omständigheter 

som ökar individers sårbarhet och att det därför krävs lyhördhet hos chefer och andra 

stödpersoner för att kunna ge medarbetare rätt stöd. 

 

Dokument 5: Det står att man ska lära sig vem som gör vad då organisationen stöter på en kris 

samt när de ska göra det. Det ingår rutiner kring informationsmöte och avlastningssamtal 

inklusive dess upplägg. Det tas upp råd och vad chefer bör tänka på. Det står att det finns 

fördjupat avlastningssamtal som hålls av företagshälsovården och att detta är ett individuellt 

samtal. I stort beskrivs syfte, innehåll och dispositionen av de tre samtal som finns; 

informationssamtal, avlastningssamtal och fördjupat avlastningssamtal, det framgår bland 

annat att man ska:  

 

“Informera om normala reaktioner i en onormal situation.” (Dokument 5) 

 

Dokument 6: Här ingår hur man för ett avlastningssamtal. Det beskrivs att den finns ett 

upplägg som skall följas vid ett avlastningssamtal. Upplägget består av faserna; 

introduktionsfas, faktafas, tankefas, känslofas, informationsfas och avslutning. Det står även 

vad som skall tänka på när man genomför samtalet samt råd om att undvika frågor om tankar 

och känslor. I dokumentet nämns även att man ska tänka på att man kan reagera på olika sätt, 

att andra kan reagera på andra sätt än du själv. 

 

Dokument 7: Grundkomponenterna inom psykotraumatologi, ledarskapets och 

organisationens betydelse för stress, grundläggande gruppdynamiska processer samt 

krisstödets roll, funktion och utveckling tas upp. Det står att man ska kunna utvärdera egna 

utbildningsinsatser, bedöma behov hos individer och grupper, föreslå åtgärder gällande 

krisstöd. Det står även att relevanta delar av lagstiftning ska ingå. 

 

Dokument 8: Innehåller krisstöd i praktiken, en “metod” som tar upp stöd, uppföljning, 

bedömning och behandling. Dokumentet talar om att chefen ansvarar för att uppfölja och att 

företagshälsovården kan vara till hjälp och vid vilket tillfälle. Dokumentet innehåller olika 

funktioner som man ska uppmärksamma hos medarbetare (nedsatt motivation, nedstämdhet 

och sömnsvårigheter). Det ingår en checklista för screening för att kontrollera och 
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uppmärksamma traumatisering. Man kan även läsa vilka åtgärder som finns för adekvat 

behandling om någon får stressymptom. 

 

Varför 
Dokument 1: För att förebygga och minimera skadliga verkningar av yrket. Arbetsgivare är 

tvungna att ha särskilda rutiner för att följa föreskrifter från arbetsmiljöverket, och alla i 

organisationen ska veta att de ska få stöd om de skulle behöva det. 

 

Dokument 4: Det står beskrivet att det är ett yrke med hög risk och det finns ett stort behov av 

förebyggande åtgärder och krisstöd. Följande citat belyser vikten av en psykosocial 

arbetsmiljö, och därmed varför det är viktigt att lära ut om densamma. 

 

“En bra psykosocial arbetsmiljö ger positiva effekter både för den enskilde 

och för verksamheten.” (Dokument 4) 

 

Dokument 5: Det står i dokumentet att det är viktigt att rätt åtgärder vidtas för att minimera 

negativ effekt av den inträffade händelsen. Kommande citat beskriver syftet med 

utbildningen. 

 

“/…/ att den psykiska belastningen minimeras vid en kris” (Dokument 5) 

 

 

Dokument 6: Det står att man ska utöka kunskap om sina egna och andras reaktioner vid kris 

och därmed öka beredskap för framtida reaktionsmönster. 

 

Dokument 7: Syftet är att skapa förutsättningar för att säkerställa det interna krisstöd som 

medarbetare enligt arbetsmiljölagen har rätt till. Kursen tydliggör sambandet mellan 

arbetsmiljöaspekter. Fokus med utbildningen ligger på att stödja de drabbades egen 

återhämtning står det. 

 

INTRESSANT 

Dessa resultat ser vi inte som faktorer men vi anser att det är viktiga aspekter som vi har 

identifierat i materialet. 

Avlastningssamtal 
Dokument1: I inledningen så använder man sig av; rummet, rutiner, regler, respekt. Det står 

sedan att de ska gå igenom händelseförlopp i faktaform, varseblivning och tankar, därefter är 

det tankar här och nu, undervisningen, kort om förväntade reaktioner, vad det finns för 

hjälpinsatser, uppföljning och sedan avslut. Det står att avlastningssamtal sker i det akuta 

skedet där fakta huvudsakligen står i fokus. Samtalet är en grundprocess som är inriktat på 

grundsammanhållningen där man använder sig av enkel berättelse. Ansvaret ligger hos chefen 

som även genomför samtalet. 

 

Dokument 3: Avlastningssamtal ska hållas 1-2 gånger inom loppet av 48 timmar. Efter 

ytterligare några dagar ska de även vara uppmärksamma på trötthet, irritation med mera.  

 

Dokument 5: Det finns ett obligatoriskt informationsmöte som är kort som ska vara så nära 

händelsen som möjligt. Det är den närmsta chefen som håller i mötet, eller eventuellt någon 

högre upp i organisationen. De kan även ta stöd av samtalsledare och företagshälsovården. 

Mötets agenda är att tydliggöra syftet med mötet, berätta vad som hänt och undersöka om de 
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berörda haft några funderingar, vad som ska göras sen, eventuellt boka in ett till möte. 

Informera, stabilisera, normalisera, bedöm; dessa steg står det att cheferna ska tänka på. 

 

Dokument 4: Under avlastningssamtalen ska chefen eller samtalsledaren vara uppmärksam på 

reaktioner och att de då behöver ha kunskaper om krisreaktioner som bland annat chockfasen.  

 

Människor är olika 

Dokument 6: De skriver att man ska tänka på att man kan reagera på olika sätt, att andra kan 

reagera på andra sätt än du själv. 

 

Följande citat belyser reaktioner vid händelser 

 

“Informera om normala reaktioner i en onormal situation”. (Dokument 5) 

 

“En och samma incident påverkar människor olika.” (Dokument 4) 

 

”För att kunna ge rätt stöd krävs lyhördhet hos chefer och andra 

stödpersoner avseende dessa olikheter.” (Dokument 4) 

 

Psykosociala arbetsmiljön 
Dokument 4: I dokument nämns följande citat angående den psykosociala arbetsmiljön.  

 

“Det psykosociala stödet omfattar såväl förebyggande insatser som krisstöd. 

Begreppet är nära relaterat till kompetensutveckling.” (Dokument 4) 

 

“En bra psykosocial arbetsmiljö ger positiva effekter både för den enskilde 

och för verksamheten.” (Dokument 4) 

 

“När man tillsammans diskuterar och reflekterar över det dagliga arbetet 

ökar gruppens totala kompetens. Detta kompetensutvecklande arbetssätt 

förbättrar arbetets kvalitet och ger en god psykosocial 

arbetsmiljö.” (Dokument 4) 

 

“En förutsättning för ett gott psykosocialt stöd är att tid och resurser 

används till detta ändamål och att chefer har tillräcklig kunskap inom 

området. Detta beaktas vid förläggning av arbetstid.” (Dokument 4) 

 

 


