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Sammanfattning 
 
Vår undersökning påbörjades med ett starkt intresse och en uppriktig undran vad det var som 
drev människor som arbetade inom riskfyllda yrken att fortsätta med sina yrken efter att de 
utsatts för en konkret risk, till exempel att som polis bli skjuten i tjänsten. Eftersom vi hade 
lite föreställningar om varför och eftersom det inte heller verkade finnas någon forskning på 
området valde vi att själva generera en Grundad Teori för att få en förklaring. Detta gjorde att 
vi kunde undersöka vårt forskningsområde förutsättningslöst.  
 
Som respondenter valdes personer inom riskyrken. Dessa intervjuades och svaren 
analyserades. Det svar vi kom fram till var att dessa personer känner engagemang, intresse 
och trivsel i sitt arbete. Men det viktigaste av allt var att de kände att deras insats inte gick 
obemärkt förbi. Det arbete de la ner på jobbet gav konkreta resultat och på så vis kändes 
arbetet givande för dem. Detta blev vår kärnkategori, känsla av mening, och det är den som är 
den viktigaste drivkraften till att vilja stanna kvar i yrket efter en konkretiserad risk. Denna 
befinner sig i ett viktigt samspel med de resterande kategorierna den ståndaktige soldaten, 
min professionella förberedelse, tömma ryggsäcken och riskerna – det är ödet. 
 
Nyckelord: riskyrke, risk, hot, KASAM, organisationskultur, engagemang, sociologi 
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Förord 
 
Att skriva denna uppsats har varit roligt, givande och otroligt utmanande. Det har varit väldigt 
tidskrävande och bitvis har det varit påfrestande för oss att hålla ”ångan” uppe. Vi känner en 
stor tillfredställelse och glädje med att vi nu faktiskt är klara.  
 
Hela vår uppsats bygger på våra respondenters vänlighet att dela med sig av sina upplevelser. 
Vi känner en stor tacksamhet till dem för detta. Tack!  
 
Vi måste också sända ett stort tack till vår handledare, Tomas Kumlin, som under hela 
uppsatsens gång hjälpt oss med sitt engagemang och med sina värdefulla synpunkter kring vår 
undersökning. Tack! 
 
Eskilstuna September 2010 
Sara Öström, Charlott Castegren 
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1. Introduktion 
 

Den 7 februari 2010 kom beskedet ifrån media att två svenska soldater stupat i Afghanistan. 
Det är en händelse som vi är ovana vid i Sverige, att landsmän dör i strid. Händelsen gjorde 
att vi började fundera kring varför man frivilligt åker till ett land där det pågår ett blodigt krig. 
Vad är det som påverkar en individ att ta en sådan risk? Vi kom fram till att det existerar 
riskfyllda situationer även i yrken som finns hemma i Sverige, till exempel för en polis eller 
en vårdare inom psykiatrin. Att man väljer ett yrke där påtagliga risker finns är intressant, 
men vi fann det mer intressant att få veta hur man resonerar när man återgår till ett yrke, efter 
att man upplevt en riskfylld situation. När du med egna ögon sett riskerna konkretiseras, hur 
reagerar du då?  
 
Varför vill man utsätta sig för risken att bli allvarligt skadad, eller till och med dö, inom sitt 
yrke? Det arbete man väljer, väljer man ju självmant. Man väljer alltså att utsätta sig för en, i 
vissa fall, allvarlig risk. Man kan ju tänka sig att man har svårt att förstå och ta till sig riskerna 
om man inte upplevt dem. Men i de fall där man faktiskt har upplevt riskerna, sett med egna 
ögon vad som kan hända, vilka aspekter spelar in då? Varför lämnar man inte det farliga 
yrket?  
 
Vår tanke med uppsatsen är att kombinera två intresseområden som vi delar, nämligen 
människor i arbetslivet och vad som driver dessa. Arbetslivet är en viktig del av samhället och 
de flesta av oss kommer att vara en del av det. Den del av arbetslivet vi undersöker är inte 
bara viktig för dem som arbetar inom dessa. Det är även viktigt för oss andra eftersom deras 
arbete till stor del berör samhället, oss, våra anhöriga och våra bekanta.  
 
Vi har valt att ta med ett citat för att belysa vad en av respondenterna varit med om: 
 
Man kan ju säga att det är från att bli beskjuten, att skjuta mot andra till att man åker rakt in i ett 
självmordsattentat, där man har sprängt sig själv i luften och tagit med sig så många de kan på vägen liksom. 
Till raketattacker där raketerna nästa trillat ner där man sovit liksom. För att sen åka ut och ta reda på ”var 
skjuts det och liksom varför”, så det är väl egentligen det spektra man kan säga just nu. Det är väl egentligen 
det. Jag har blivit beskjuten 3 gånger och behövt besvara elden en gång, varit på två raketattacker där man själv 
har legat och sovit och dom har trillat ner precis och några handfull med självmordsattentat. 
 
De människor vi mött under denna studie är liksom respondenten ovan, personer som varit 
med om händelser och risker som är bland de värsta tänkbara inom deras yrken. Någon har 
sovit med en pistol under huvudkudden i 6 månader och varit med om strider där de själva 
blivit beskjutna och kollegor har blivit dödade. Någon har blivit knivhuggen, en har fått 
näsbenet avskallat. En del har upplevt psykisk misshandel i form av förtal och mobbing och 
de flesta har upplevt starka psykiska påfrestningar i form av hot, dödsfall bland patienter eller 
allmänhet. Det är dessa personers utsagor som ligger till grund för vår Grundade Teori.    
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1.1 Definitioner 

 
I vår uppsats kommer vi att använda orden ”risk”, ”människoorienterade riskyrken” och 
”konkretiserad risk”, därför vill vi definiera tydligt vad vi avser när vi uttrycker oss så. 
 

1.1.1 Risk 
 
Med risk menar vi en händelse som förknippas med yrket och som är av allvarlig karaktär. De 
risker vi valt att rikta in oss på är sådana som upplevs inom den professionella utövning man 
har och som kan skada en fysiskt eller psykiskt. Risk kan definieras så här: ”Risk är 
möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling eller andra händelser 
leder till konsekvenser som påverkar något som människor värdesätter” (Olofsson & Öhman 
2009, s 22). Ett konkret exempel på risk enligt oss är när en vårdare inom psykiatrin riskerar 
att bli attackerad av en patient, eller att en polis riskerar att bli knivskuren vid ett gripande. 
Det kan också vara psykiska risker som exempelvis när man som offentlig person riskerar att 
bli skriftligt attackerad i media eller när en ambulanssjukvårdare kommer till en olycksplats 
med svårt skadade, sargade människor och kanske inte kan hjälpa dessa.  
 

1.1.2 Människoorienterade riskyrken 
 

För oss är människoorienterade riskyrken den sortens yrke där man redan innan man valt det 
vet att det förekommer risker. Vi menar främst yrken där risken utgörs av påfrestande eller 
farliga handlingar från andra människor. Den typen av risker vi inriktat oss på är alltså inte 
rena olycksfall som till exempel om man arbetar på i en gruva eller på en byggarbetsplats. De 
yrken vi undersökt är följande; poliser, militärer, vårdare inom psyket, väktare och politiker. 
Alla dessa yrken är förknippade med risker på ett eller annat sätt. För att underlätta läsningen 
använder vi oftast begreppet riskyrken när vi menar människoorienterade riskyrken. 
 

1.1.3 Konkretiserad risk 
 
När vi skriver konkretiserad risk menar vi när personer inom riskyrken faktiskt har upplevt de 
risker som finns i yrket, när dessa risker har konkretiserats. Exempelvis när man som militär i 
utlandstjänst blivit beskjuten, då har risken blivit konkret, man har upplevt den.  
 
 

1.2 Frågeställning och syfte 
 
Om vi återgår till de svenska soldaterna i Afghanistan, de som överlevde vid dödsskjutningen, 
hur tänkte de efteråt? Vilka tankegångar ledde fram till beslutet att de ville fortsätta att arbeta 
i ett land där de nu sett och upplevt de risker som finns? Vilka aspekter är viktiga för dem i 
deras beslut att fortsätta? Syftet med vår forskning är att undersöka hur individer som varit 
med om denna typ av händelser, tänker om sitt arbete efteråt.  Den frågeställning vi har är 
därför: Vad är av betydelse för valet att fortsätta eller avsluta en anställning för personer i 
människoorienterade riskyrken, om de upplevt en konkret risk? 
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1.3 Disposition 
 
Vår uppsats disponeras på följande vis. Först presenterar vi den tidigare forskning vi funnit. 
Denna har delats upp i fem olika teman, Konsekvenser och känslomässiga effekter i ett utsatt 
yrke, Trivsel kontra påfrestningar, Riskuppfattning, Socialt stöd samt Chefens/företagens roll. 
Varje tema har sammanfattats i slutet för att ge en mer övergripande bild.  
 
Sedan kommer metoddelen där vi börjar med att motivera vårt val av metod, Grundad Teori, 
samt redogöra för hur metoden uppkom och hur den används. Vidare beskriver vi hur vi 
genomfört vår undersökning med Grundad Teori som metod. Sist i metodavsnittet går vi 
igenom metodologiska dilemman samt etiska överväganden.  
 
I resultatdelen presenterar vi de kategorier vi funnit i vår undersökning med kärnkategorin, 
känsla av mening först. Övriga kategorier som följer är den ståndaktige soldaten, min 
professionella förberedelse, riskerna – det är ödet samt tömma ryggsäcken. Den teori vi 
genererat åskådliggörs med en figur som visar hur kategorierna relaterar till varandra. Vi 
beskriver relationerna mer utförligt sist i resultatdelen. 
 
I diskussionen har vi börjat med att själva diskutera och reflektera kring resultatet för att 
sedan diskutera det i relation till den tidigare forskningen vi funnit. Efter det beskriver vi de 
teorier vi valt att använda, nämligen Antonovskys salutogeniska teori med fokus på begreppet 
KASAM och Alvessons organisationsteori.  Vi använder sedan dessa teorier för att lyfta fram 
vårt eget resultat. Vi redogör även för våra kritiska reflektioner angående teorierna. 
Avslutningsvis redovisar vi även självkritiska reflektioner rörande hela undersökningens gång 
och ger förslag på vidare forskning.  
 
 
 

2. Tidigare forskning 
 
Under denna rubrik redovisar vi den tidigare forskning vi funnit med relevans för vår 
frågeställning. Forskningen delas upp i fem teman med sammanfattningar efter varje tema. Vi 
börjar med några ord om vilken sorts forskning vi kunde hitta, samt vilka databaser vi 
genomsökt.  
 
Mycket av den forskning vi fann var vinklad ur ett samhälls- eller organisatoriskt perspektiv. 
Dessa fokuserade på hur verksamheten skulle kunna fungera så effektivt som möjligt för 
samhället och organisationernas bästa. Den forskning som handlade om hur individen 
hanterade och påverkades av risker i sitt arbete var även den fokuserad på hur man från 
verksamhetshåll skulle se till att hålla sina medarbetare kvar i ett påfrestande och riskabelt 
jobb. Till exempel fanns det en hel del forskning som berörde vilka copingstrategier som 
fungerade bäst för personer i riskyrken, även här med syfte att från arbetsgivarhåll kunna 
stötta individerna i dessa yrkesgrupper. De undersökningar som var mer inriktade på 
individen var till stor del fokuserad på psykiska reaktioner efter traumatiska upplevelser inom 
yrket, främst post-traumatiskt stressyndrom. Den mesta forskningen som vi hittat har varit ur 
ett psykologiskt perspektiv. 
 
Vi har sökt efter forskning i databaserna Sociological Abstracts, PsycINFO, Google Scholar, 
polismyndighetens forskningsinstitution och försvarsmaktens forskningsinstitution.  
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De sökord vi använt är: risk, risk taking, sociology, colleague*, threat, reflection, 
occupational stress, engagement, meaning, work*, social support, socialt stöd, risktagande, 
riskarbete, engagemang, motivation  
  
Vi har delat upp forskningen i fem stora teman som redovisas nedan.  
 

 
2.1 Konsekvenser och känslomässiga effekter i ett utsatt yrke 

 
Hur reagerar människor rent känslomässigt efter att ha upplevt risker och hot i sitt yrke? Vad 
kan detta få för konsekvenser?  Självklart fann vi det relevant att undersöka forskning som 
visar hur personer i riskyrken reagerar på de påfrestningar de utsätts för. Den forskning som 
fanns var ofta väldigt psykologisk, med fokus på post-traumatiskt stress.  
 
Att bli attackerad eller hotad till livet kan vara mycket skrämmande. I vissa fall så pass att 
man inte vågar göra sitt jobb. Detta blev konsekvensen för en del av socialarbetare i 
Storbritannien. Littlechild (2005) utförde en undersökning där 48 socialarbetare som 
hanterade fosterhemsplaceringar medverkade. Dessa fyllde i enkäter och intervjuades. Syftet 
var att se vilka erfarenheter och åsikter som fanns bland dessa och hur det speglades i 
verksamheten. Resultatet visar att hot och våld är vanligt förekommande, främst från föräldrar 
till barn som placeras. När personalen utsattes för hot reagerade de med rädsla, oro och stress 
vilket kunde påverka deras arbetsförmåga och bidrog till en jobbig arbetsmiljö. I de mer 
extrema fallen fick hoten allvarliga konsekvenser. När personalen hotades till livet av dömda 
våldsbrottslingar vågade en del inte fullfölja fosterhemsplaceringen av deras barn. Detta i sin 
tur fick följden att barnen blev kvar i ett hem där de for illa. Det fanns till och med fall där 
barnen misshandlats till döds efter att socialtjänstemännen inte vågat utföra sitt jobb. 
 
Haslam & Mallon (2003) undersökte förekomsten av symptom på posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) hos brandmän i Storbritannien. 31 brandmän testades för PTSD och 
intervjuades individuellt om sina symptom, upplevelser, sitt sociala stöd och vilka 
copingstrategier de använde för att hantera påfrestningarna i yrket. Resultatet visade att 
deltagarna till stor del hade PTSD-liknande symptom till följd av de påfrestande situationer de 
upplever i sitt yrke. Grubbel och sömnsvårigheter var de vanligaste symptomen.  
Arbetets utsatthet ledde till påträngande minnen och ”flashbacks”. En del berättade om 
särskilt jobbiga situationer, där de inte kunnat rädda människor i nöd, dessa bilder hade en 
tendens att dyka upp som Flashbacks. För att hantera dessa funderingar och ”flashbacks” 
försökte brandmännen helt enkelt att undvika tankar och känslor som förknippades med 
traumatiska händelser de upplevt. Detta antas i undersökningen vara en försvarsmekanism för 
att undvika ångest. 
 
Att bli hotad själv eller att se sin patient genomlida en livshotande situation var två 
upplevelser som Alden et. al. (2008) jämförde i en kanadensisk studie av personal på akuten. 
Syftet var att jämföra förekomsten av post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) som en följd av 
dessa situationer. 100 deltagare på akuten, främst kvinnliga sköterskor, svarade på enkäter. En 
del av dessa blev själva utsatta för hot eller våld av sina patienter och väldigt många 
bevittnade hur svårt skadade människor kämpade för sina liv. Bägge situationerna var 
naturligt nog påfrestande och bägge gav upphov till post-traumatisk stress. Men gruppen som 
”bara” bevittnat livsfara för sina patienter upplevde symptomen på post-traumatisk stress 
annorlunda. Medan de som blivit hotade eller utsatts för våld såg sina symptom som en 
naturlig reaktion hade den andra gruppen en tendens att skylla symptomen på personlig 
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svaghet. Man hade en benägenhet att se svåra situationer som en del av jobbet som man bara 
ska klara av. Både grupperna fick starkt känslomässiga effekter. De överöstes av känslosvall 
efter upplevelserna och bägge grupperna upplevde rädsla, även om gruppen som attackerades 
blev mer rädda än de som bevittnade sina patienters utsatthet. Negativa känslor mot sjukhuset 
och en ovillighet att arbeta övertid upplevdes av den attackerade gruppen, dessa blev i högre 
utsträckning missnöjda med sitt jobb.  
 
 

2.2 Trivsel kontra påfrestningar 
 
Mycket av den forskning vi läst pekar ut olika aspekter på vad det är som bidrar till att man är 
nöjd med sitt jobb, trots att man utsätts för starka psykiska och fysiska påfrestningar. Vi ansåg 
att det kunde vara av relevans för vår forskning att se vad som gör att man trivs på jobbet. 
Särskilt med tanke på att våra respondenters arbeten är påfrestande i många fall. 
 
En studie riktade in sig på att undersöka om personligheten hade någon betydelse för trivseln 
på arbetet. Miller et. al. (2009) lät 87 poliser i USA fylla i självrapporter för att få svar på 
frågan. Resultatet visar att en betydelsefull aspekt för att trivas med sitt jobb var känslan av att 
vara självständig i sitt arbete. Att känna sig oberoende var viktigt för att känna sig nöjd. 
Poliserna i undersökningen förmedlade också att det var viktigt för dem att känna att de fick 
feedback i jobbet. Men, det var inte då i första hand från en kollega eller en chef, utan från 
jobbet självt. När poliserna kände att de gjorde nytta och att deras jobb var effektivt, då var de 
mer nöjda med sitt jobb. 
 
I Norge utförde Martinussen et. al. (2007) en enkätundersökning av hur polisarbetets resurser 
kontra polisarbetets krav påverkade risken för utbrändhet hos 223 norska poliser.  Resultatet 
visade att de positiva aspekterna betonades av poliserna i undersökningen. De var medvetna 
om att jobbet hade påfrestande sidor, men ändå lyfte de i undersökningen fram de sidor som 
de upplevde som givande. Här angavs bland annat variation, att hjälpa människor, ha en 
kontakt med allmänheten och spänning. Att de hade en positiv grundsyn på jobbet ansågs i 
undersökningen vara en faktor som kunde bidra till att tendensen till utbrändhet var låg. 
 
En finsk, longitudinell studie, utförd av Kalimo et. al. (2002), undersökte vilka faktorer inom 
arbetet och vilka personliga faktorer som förutser välbefinnande på sikt.  Ca 2000 
medarbetare på ett internationellt industriföretag svarade på enkäter 1986 och 1996. Det 
viktigaste resultatet i studien var att de som klarade påfrestningar bäst var de med starka 
personliga resurser, särskilt en stark känsla av sammanhang. Dessa mådde bättre på arbetet. 
Faktorer som är arbetsrelaterade, såsom socialt stöd och uppskattning från kollegor spelade en 
mindre roll enligt denna undersökning. Stark känsla av sammanhang, bra självförtroende och 
tron på ens egen kompetens kan ses som avgörande förutsättningar för välmående. Starka 
personliga resurser verkar skydda arbetarna från press i olika former och därmed hjälpa dem 
att må bra på jobbet. Det verkar som om att dessa personliga resurser hjälper en person att se 
arbetet mer positivt och ger en känsla av kontroll över jobbet vilket ökar motståndet mot 
stress i alla dess former. 
 
Holgersson skrev en doktorsavhandling (2005) som bland annat hade till syfte att lyfta fram 
och beskriva vilka faktorer som påverkar en polismans arbetsprestation. Deltagande 
observationer och intervjuer visade bland annat att en faktor som påverkar polisernas 
tillfredsställelse med sitt jobb var vilka konsekvenser deras arbete fick. Vid de tillfällen när 
poliserna gripit en gärningsman och denne slapp undan med ett i deras ögon för lindrigt straff 
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kände de frustration och tappade engagemanget till yrket. Detta i sin tur påverkar 
arbetsförmågan, eftersom Holgersson också visar att den motivation och det engagemang en 
polis har är en avgörande faktor för en bra arbetsinsats. Det vill säga, en polis som upplever 
att hans/hennes insats ger konsekvenser upplever sitt jobb som mer tillfredsställande.  
 
 

2.3 Riskuppfattning 
 
Hur reagerar människor när de utsätts för risk och hur hanteras denna? Uppfattar alla risk på 
ett likartat sätt eller finns det stora personliga skillnader? Hur man ser på och uppfattar risk är 
i högsta grad relevant för vår undersökning. Våra respondenter har yrken där de exponeras för 
risk och de flesta har även själv upplevt risker. Vi ville därför se vilken forskning det fanns 
beträffande individers syn på risker. 
 
Börjesson et. al. (2007) har gjort en metanalys av den forskning som finns gällande risk och 
riskhantering. Syftet var att ställa samman och diskutera den forskning om riskuppfattning 
och riskkommunikation som finns, man har särskilt riktat in sig på det som kan vara relevant 
för militärt ledarskap. Forskarna sökte litteratur ur flera stora elektroniska databaser, bland 
annat sociological abstracts. De riktade in sig på områdena riskperception, risktagande och 
riskbenägenhet och granskade ca 120 olika forskningsrapporter. En av de generella 
slutsatserna som de kunde dra var att erfarenheten har betydelse för hur man uppfattar risk. 
De allra flesta studier visar att om man har utsatts för risk leder det till att man starkare 
upplever risk och sårbarhet. Men det finns motsägande forskning som visar att den 
individuella tolkningen av risken spelar roll för hur man upplever den. I vissa fall kan det sätt 
man tolkar risken på leda till minskad riskmedvetenhet. Detta innebär att en del personer som 
redan varit med om riskfyllda situationer och klarat dessa förminskar faran i situationen. Att 
de klarat en riskfylld situation gör att dessa personer har tappat känslan av fara i den 
situationen. ”Jag klarade mig, det var inte så farligt.” Ett fenomen som tas upp i rapporten är 
riskhomeostas. Detta innebär att om man upplever att man fått ökat teknologiskt skydd mot en 
risk, har man en tendens att öka sitt riskbeteende. Det betyder att man inte uppnår den ökade 
säkerhet som det var meningen att man skulle uppnå. Ett exempel på detta kan vara när man 
sätter på dubbdäck. Många överskattar dubbdäckens säkerhet och ökar sin fart trots hala och 
snöiga vägar. Dubbdäckens säkerhet blir då inte så hög som den kunde ha blivit.  
 
Hur man uppfattar och hanterar risk är något som Zuckerman studerat i ett flertal studier. I en 
av sina studier, som utförts tillsammans med Kuhlman (2000), har han studerat förhållandet 
mellan personligheten och risktagande. Han har i denna studie riktat in sig på sex områden, 
nämligen rökning, alkoholdrickande, droger, sex, bilkörning och spelande. 260 studenter 
deltog i studien och dessa fyllde i ett självtest.  Mycket av vårt liv består i väga risk emot 
vinst. Är det värt röka för att få nikotinkicken när jag vet att jag kan få lungcancer i en 
avlägsen framtid? Zuckerman menar att vissa personlighetsdrag uppenbart går att koppla till 
risktagande. Exempel på detta är ”sensation seeking” och impulsivitet. En definition på 
sensation seeking enligt Zuckerman är: en egenskap som definieras av sökandet efter 
varierande, nya, komplexa och intensiva sensationer och upplevelser och viljan att ta fysiska, 
psykiska, sociala, rättsliga och ekonomiska risker för att uppleva denna sensation.  
Impulsivitet är definierat som: tendensen att gå in i situationer, eller att snabbt svara på 
signaler för potentiella belöningar, utan att planera eller överväga situationen nämnvärt och 
utan hänsyn till eventuella straff eller förluster i övrigt. Zuckerman har kombinerat 
personlighetsdraget sensation seeking med impulsivitet. Han kallar denna kombination för 
impulsive sensation seeking.. Resultatet visar bland annat att det finns en korrelation mellan 
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impulsive sensation seeking och generellt risktagande. Detta är intressant i förhållande till 
studien av norska poliser som utfördes av Martinussen et. al. (2007). Den visade, som tidigare 
nämnt, att poliserna i undersökningen gärna lyfte fram de sidor i yrket som de upplevde som 
givande och positiva. Bland dessa var både variation och spänning, vilket skulle kunna tyda 
på att dessa poliser har en del av det personlighetsdrag som Zuckerman kallar för impulsive 
sensation seeking.  
 
Polska poliser som skulle på fredsmission i Kosovo undersöktes med Zuckermans modell. 
Syftet var att identifiera vilka personlighetsdrag som fanns hos dessa poliser och P. Próchniak 
(2009) lät 86 manliga poliser och 58 män i en kontrollgrupp, fylla i en enkät. Männen från 
kontrollgruppen hade lågriskyrken, som exempelvis lärare och socialarbetare. Resultatet 
visade att det enda personlighetsdrag som skiljde de både grupperna åt var Impulsive 
Sensation Seeking. Polisernas fick ett signifikant högre resultat på den skalan. Övriga 
personlighetsdrag var likartade med kontrollgruppens. Det uppnådda resultatet tyder på att 
poliser är sådana individer som uppskattar utmaningar och söker upplevelser och äventyr i 
sina liv. De gillar en varierande livsstil och föredrar oförutsägbara situationer framför rutin. 
Att ha höga resultat på Impulsive Sensation Seeking Scale kan medföra praktiska 
konsekvenser. Dessa poliser kommer inte att undvika riskabla situationer. Deras rädsla under 
uppdraget kommer antagligen att vara ganska låg. En del negativa konsekvenser kan vara att 
de inte kan bedöma riskerna de utsätts för korrekt, de uppfattar risker som mindre än vad de 
verkligen är. Detta i sin tur kan medföra att de utsätter sig för onödiga risker. 
 
 

2.4 Socialt stöd  
 
Det finns många yrken som medför extra utsatta situationer. Det kan vara uppenbara risker, 
som för poliser och brandmän. Men det kan även vara inom vården, där det förekommer 
mycket hot och våld. För att hantera dessa situationer använder många sig av socialt stöd i 
olika former. Flera av våra forskningsartiklar pekar på detta.  
 
Menckel & Viitasara (2002) undersökte förekomsten av risksituationer inom svensk vård. 2 
800 kommunalanställda, främst inom äldre- och handikappvård, svarade på enkäter och 
resultatet visade att så många som 66 % hade upplevt fysiska attacker i arbetet, både från sina 
brukare och från anhöriga till dessa. När de utsattes var de vanligaste reaktionerna ilska och 
maktlöshet. Vårdarna blev även ledsna och kände sig förolämpade eftersom de kände att de 
var där för att hjälpa brukarna och förväntade sig inte våld i det läget. De allra flesta av de 
som blev utsatta upplevde att det största stödet de fick efter händelsen var från sina kollegor, 
sedan deras närmsta chef. Att få detta stöd tyckte de flesta hjälpte bra och man var nöjd med 
det. 
 
Martinussens et. al. (2007) undersökning av norska poliser, som har redovisats ovan, pekar på 
att det sociala stödet kan vara väldigt viktigt för att undvika utbrändhet. Man fann att även om 
poliser är utsatta i sina yrken, de upplever bland annat hot, våld och ser mänskligt lidande, har 
de inte ökad risk för utbrändhet jämfört med andra yrken. Socialt stöd var här en faktor som 
länkades samman med minskad risk till utbrändhet. Socialt stöd hade en mildrande effekt. De 
som inte upplevde ett socialt stöd hade ökade tendenser till utbrändhet.  
 
Pattersson (2003) genomförde en enkätundersökning om hur socialt stöd och coping  
påverkade 233 amerikanska polisers sätt att hantera både jobbrelaterade och livsrelaterade 
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stressituationer. Resultaten tydde på att när poliser söker socialt stöd i samband med 
stressande händelser i jobbet är det effektivt för att mildra ångest.  
 
Det sociala stödet visades sig vara oerhört betydande för brandmännen i Haslam & Mallons 
(2003) undersökning som redovisats ovan. Brandmän upplever ofta väldigt påfrestande 
situationer, ofta med skadade eller avlidna människor. Deltagarna i studien hade PTSD-
liknande symptom till följd av de påfrestningar de utsätts för i yrket. Men, brandmännen 
upplevde att de hade ett högt socialt stöd och resultaten av undersökningen pekade på att de 
höga nivåer av socialt stöd som brandmännen upplevde fungerade som ett skydd från att 
utveckla PTSD. Brandmännen hämtade stöd från sina partners och från sina närmsta 
arbetskamrater. Att vara del av ett team var stödjande för en del av brandmännen, att prata av 
sig med kollegor sågs som stöd nog. Många av brandmännen hade svårt att söka mer 
”professionell” hjälp för att de ansåg att det inte passade ihop med den machosyn man har på 
brandmän i samhället.  Dessa brandmän såg det som ett nederlag att söka hjälp hos till 
exempel en psykolog.  
 
För att jämföra med övriga, icke riskfyllda yrken, har vi läst en longitudinell studie där 
González-Camino et. al. (2005) följt arbetare på en bilfabrik i Spanien. Studiens syfte var att 
se vilken påverkan tre olika typer av organisationsstöd hade vid införandet av arbetslag. De 
olika typerna var handledare/kollegor, utbildning och erkännande/belöningar. 237 personer 
svarade i två omgångar på enkäter om detta. Resultaten visade att det viktigaste stödet kom 
från handledare och kollegor. Stöd i form av erkännande och belöningar påverkade också 
arbetsglädjen, men inte i samma utsträckning. Studien visade att genom att införa arbetslag 
kunde man öka arbetsglädjen, effektiviteten och engagemanget hos de anställda. 
 

 
2.5 Chefens/företagens roll 

 
Vissa yrken är förknippade med risker och detta är allmänt känt. Arbetsgivare i sådana yrken 
borde rimligtvis ha en insikt i detta och en större beredskap för risker, krishantering och 
dylikt. Hur ser arbetsgivare på de risker deras anställda utsätts för och hur vill de stötta sina 
anställda i hanteringen av risker? Vi ville se vilket ansvar arbetsgivare och chefer tog gällande 
risksituationer för arbetstagarna. Vi anser att det är en relevant del i riskhanteringen eftersom 
arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljö och hälsa för sina anställda. Vår frågeställning: 
Vad är av betydelse för valet att fortsätta eller avsluta en anställning för personer i 
människoorienterade riskyrken, om de upplevt en konkret risk? rör individens val efter en 
risksituation och vilken roll chefer och organisationer har i detta är intressant att se.  
Det här är vad vi kunnat utläsa ur tidigare forskning: 
 
Alden et. al. (2008) gjorde, som tidigare redovisats, en studie om personal på akuten. 
Akutpersonalens reaktioner efter att de utsatts för fysiska attacker var ofta ilska mot sin 
arbetsgivare. De upplevde att det var arbetsgivarens ansvar att skydda dem mot attacker och 
de blev därför negativt inställda mot arbetsgivaren när de attackerades. Ilskan ledde ofta till 
missnöje med jobbet och de fick tankar om att säga upp sig. Personalen som upplevt fysiska 
attacker var mindre villig att arbeta övertid och på så vis ”ställa upp” på arbetsgivaren efter 
incidenterna. Man hade önskat att arbetsgivaren kunde göra mer för att undvika hot och våld 
mot sin personal. 
 
De svenska kommunalanställda vårdare som tidigare nämnts uppgav att det stöd de fått från 
arbetsgivaren till stor del bestod i tekniska hjälpmedel för att kunna hantera våldet mot dem. 
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Exempel på detta var överfallslarm och mobiltelefon. De hade även erbjudits utbildning för 
att kunna hantera de hotfulla situationer de ofta hamnade i (Menckel, E & Viitasara, E, 2002). 
 
Littlechilds (2005) undersökning av socialarbetare hade även som syfte att undersöka 
chefernas åsikter och erfarenheter. Chefernas mål var att finnas där för sina medarbetare. De 
ville vara ett stöd och de såg även verksamhetens stöd som viktigt.  Deras uppfattning var att 
verksamheten bör stå för utbildning i hur våld och aggressioner ska bemötas. Strategier ska 
utvecklas för att bäst kunna bemöta våldsamheter från klienter. Cheferna såg allvarligt på 
risken att socialarbetarna kunde bli så skrämda av hot och våld att de inte kunde utföra sitt 
jobb på rätt sätt. Dödshot mot både personal och deras familjer förekom, och eftersom 
klienterna i flera fall var dömda för grova brott såg man allvarligt på dessa hot. Från chefshåll 
var man ense om att det var viktigt att se och förstå medarbetarnas rädsla och att ha ett öppet 
arbetsklimat där de anställda kunde känna att det var tillåtet att medge att man inte vågade 
fullfölja vissa uppdrag. Man såg det också som viktigt att få bort synen på att hot och våld var 
något som tillhörde jobbet, att det var sådant man fick ta om man valt detta jobb. I stället 
uppmanar man personalen att anmäla hot och våld när det upplevs.  
 
 

2.6 Sammanfattning av all tidigare forskning 
 
Forskningen pekar ut ett intressant dilemma. Personer i riskyrken upplever starka 
känslomässiga reaktioner när de utsätts för påfrestande situationer. Dessa psykiska reaktioner 
är svåra för dem att hantera. De kan i många fall inte visa för omgivningen att de reagerar 
starkt eftersom det förväntas av dem att hantera svåra situationer i sitt yrke. Det visar sig 
också att det inom en del yrken ses som omanligt och opassande att söka professionell hjälp 
om man mår psykiskt dåligt. Hur ska dessa personer då hantera sina känslor? Kan det vara 
därför kollegorna är så viktiga med sitt sociala stöd? Kollegorna är i samma situation själv 
och känner kanske liknande känslor som de i sin tur har svårt att hantera. På grund av 
allmänna förväntningar är det svårt för dessa personer att lufta sina känslor öppet, men 
kollegorna befinner sig i samma kontext och upplever samma förväntningar. Varför inte stötta 
varandra? Det är socialt accepterat i den kontext de befinner sig och vi anser att det kan vara 
en bidragande orsak till varför kollegornas sociala stöd betonas så starkt i tidigare forskning.  
 
Temat Trivsel kontra påfrestningar pekar ut den personliga inställningen som en väg till 
trivsel trots påfrestningar i yrket. Att välja att bortse från eller förminska det som är negativt 
och istället lyfta fram de positiva delarna och uppskatta dessa. Det ställs höga krav på de 
anställdas förmåga att vända på resonemang. En situation som är klart hotande ska hanteras 
utan allt för stora känslomässiga bakslag. Samtidigt som man väljer att bortse från de mer 
negativa delarna i yrket till förmån för det som är mer givande. Hur individerna lyckas med 
detta är inget som går att utläsa i tidigare forskning.  
 
Att riskuppfattningen skiljer sig från person till person är inget direkt överraskande. Det finns 
forskning som pekar ut personlighetsdrag som förklaringen på detta, att vissa personer helt 
enkelt har en viss personlighet som uppskattar och söker risker. Den förklaringen är behändigt 
och lättsam, men egentligen säger den inget om kontext. Resonemanget ovan säger oss att 
personer inom riskyrken i vilket fall som helst upplever starka reaktioner efter att ha utsatts 
för risk. Huruvida de uppskattar dessa reaktioner är inget som nämns i den tidigare 
forskningen.  
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Slutligen den roll företag har i allt detta, vilken är det? Enligt tidigare forskning ser 
arbetsgivare allvarligt på de risker de anställda utsätts för, det skulle ha varit ytterst 
förvånande om de sa något annat. De lösningar arbetsgivaren ger är teknik, handlingsplaner 
och strategier för riskhantering. Ska man se till det ovan beskrivna kan man undra om detta 
verkligen är rätt sätt för företagen/organisationerna att hjälpa sina anställda. Det finns också 
enligt vissa rapporter ett missnöje i att arbetsgivaren inte på ett bättre sätt kan skydda sina 
arbetstagare i arbetet. Frågan är vilket skydd de skulle kunna hjälpa med?  
 
Den frågeställning vi har i vår undersökning finner vi inget svar på i tidigare forskning. Vårt 
undersökningsområde, som rör hur individer i en riskfylld kontext förhåller sig till och 
resonerar kring dessa risker, är relativt outforskad. Området är utforskat i olika delar, men inte 
som en helhet, som vi avser göra. Vi har inte funnit någon forskning med samma infallsvinkel 
som vår och därför fyller vi en kunskapslucka med vår undersökning. Vidare är mycket 
forskning inom området psykologisk och kvantitativ, vår undersökning är sociologisk och 
kvalitativ. Den kan därför bredda förståelsen samt fördjupa den. Dessutom hoppas vi bidra 
med en helhetsbild från våra respondenter där vi förhoppningsvis kan få en del förklaringar 
till ovanstående funderingar.  
 
 
 

3. Metod 
 
Nedan redogör vi för den metod vi valt, Grundad Teori, samt varför vi ansåg att den metoden 
var mest lämplig för vårt syfte. Vi kommer också att beskriva hur vi har använt metoden i vår 
egen undersökning, vilka metodologiska dilemman vi stött på samt vilka etiska överväganden 
vi gjort.  
 

 
3.1 Vårt val av metod 

 
Den metod vi valt att använda vid vår undersökning är Grundad Teori (GT). Den 
frågeställning vi har, Vad är av betydelse för valet att fortsätta eller avsluta en anställning för 
personer i människoorienterade riskyrken, om de upplevt en konkret risk?, var för oss nytt 
område. Vi hade ingen uppfattning om hur personerna inom riskyrken reagerade och tänkte 
när de utsatts för en risksituation och varför de valde att fortsätta inom sitt yrke. Att låta teorin 
komma från data framstår som ett nyktert och korrekt sätt att närma sig ett område där man 
inte vet mycket i förväg. GT som metod är explorativ och den lämpar sig väl att undersöka 
områden som det inte finns mycket forskat kring tidigare (Guvå & Hylander 2003, s 16). Det 
var ett av skälen till att vi ansåg den vara lämplig. Ett annat skäl är att vår frågeställning 
befinner sig på en mellannivå, där man undersöker exempelvis fenomen som en grupp 
människor har gemensamt, eller en subkultur. Detta område är just ett sådant som GT lämpar 
sig för. Det finns stora, övergripande samhällsteorier och så finns det forskning som inriktar 
sig på att undersöka relationen mellan ett fåtal egenskaper (Hartman 2001, s 46). Men GT 
som metod befinner sig emellan dessa två och genererar teorier. Gruppen människor som 
arbetar inom riskfyllda yrken anser vi vara just en sådan grupp som är passande att undersöka 
med GT som metod. När vi i ett senare skede sökte efter tidigare forskning kunde vi inte finna 
några undersökningar som riktade in sig på just den frågeställning vi har. Detta styrkte vår 
uppfattning om att vårt val av metod var rätt.  
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3.2 Historien bakom Grundad Teori 

 
GT utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss 1965. Dessa var kritiska mot de 
forskningsmetoder som var mest utbredda då, både kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Nackdelarna som Glaser och Strauss såg var att man inom kvantitativ forskning tenderar att 
bekräfta de idéer man utgår ifrån och inom den kvalitativa forskningen att man riskerar att 
styras av den teoretiska ramen. Båda medför problemet att man tenderar att missa viktig 
information därför att man ”ser det man vill se”, att man låter sina förutfattade meningar eller 
färdigställda teori styra en allt för mycket.  
 
För att komma ifrån dessa problem utvecklades Grundad Teori (GT). GT är en induktiv metod 
med deduktiva inslag. Glaser kom fram till att man inte kunde göra datainsamlingen och 
teorikonstruktionen separat eftersom det då blev för stort avstånd mellan data man samlade in 
och teorin. Han ville att teorin skulle genereras direkt ur data och att avståndet dem emellan 
skulle upphöra (Hartman 2001, s 32). Närheten till data har den fördelen att teorin man 
genererar kommer att vara mer beständig än andra teorier som kan förkastas i och med nya 
data.  
 
För att komma ifrån problemet med att styras av sina förutfattade meningar eller färdigställd 
teori förespråkar GT att man går in förutsättningslöst i sin forskning och gör urval, 
datainsamlande och analys i flera omgångar. Processen blir i och med detta interaktiv och 
datainsamling och analys påverkar varandra. När man analyserar använder man konstant 
jämförelse. Detta innebär att man kontinuerligt jämför den data man samlat in från sina 
urvalsgrupper. I denna jämförelseprocess kommer man att se vad som är viktigt i materialet. 
Ur detta genereras sedan teorin. På detta sätt är man säker på att teorin kommer direkt från 
data och inte från andra teorier eller egna tankar.  
 
De viktigaste skillnaderna från kvantitativ och stor del av den kvalitativa forskningen är att 
man undviker att utgå från en teori, man vill generera en ny teori, inte testa hypoteser. Vidare 
sker datainsamlingen från teoretiska överväganden som kommer från de data man själv samlat 
in, inte från en redan bestämd teori. På detta vis försäkrar man sig om att man samlar in så 
neutrala data som möjligt. 1965 genomförde Glaser och hans partner Anselm Strauss den 
första forskningen med GT som metod, Awareness of Dying och för att beskriva den metod de 
utvecklad skrev de boken Discovery of Grounded Theory. 
 
Vi har valt att rikta in oss på den version av GT som Glaser förespråkar. Det beror främst på 
att Glasers version bygger på att man ska gå in förutsättningslöst i sin undersökning (Glaser 
1978, s 2-3). Detta för att öka den teoretiska känsligheten som innebär att man kommer 
närmare data i syfte att bli medveten om den insamlade datans innebörd. På så vis blir det 
lättare att fokusera på det viktiga i datamaterialet som uppenbarar sig (Hartman 2001 s.97). 
Man kan som forskare lita på den teoretiska känsligheten som utvecklas under 
undersökningens gång. Med hjälp av denna märks det när man har tillräcklig information för 
att forma sina kategorier (Hartman 2001, s 40). Vi ansåg att vår uppfattning om vårt 
forskningsområde mest låg på ett allmänt plan och hade därför inte några idéer eller tankar om 
varför individer i riskyrken ville fortsätta med sina yrken efter att de blivit utsatta för en 
konkret situation med uppfattad risk. Det föreföll naturligt att då använda sig av Glasers 
version rakt igenom.  
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3.3 Forskningsprocessen med Grundad Teori 
 
Man arbetar i tre faser, den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. I den 
öppna fasen samlar man in data för att finna olika kategorier. Denna fas kan hålla på länge 
och tanken är att man genom flera olika urval ska uppnå teoretisk mättnad. Detta innebär att 
man inte längre hittar nya data till teorin, utan att de data man finner har en plats i en av de 
kategorier man funnit (Hartman 2001, s 71-72). Man kan i den öppna fasen börja med 
observationer som ger en mer tankar till vidare forskning. Man kan även läsa artiklar eller 
utföra intervjuer till exempel. Tanken är att man ska hitta personer, situationer, texter et cetera 
som ger en så mycket relevant data som möjligt. I starten kan du inte veta var du ska hitta 
mest relevant information, men så fort du fått in några data kan du låta dessa styra dig vidare i 
din undersökning (Hartman 2001, s 74). När man uppnått teoretisk mättnad har även 
kärnkategorin uppenbarat sig. Kärnkategorin är den mest centrala kategorin man upptäcker i 
sitt forskningsområde. Den ska gå att koppla till de flesta andra kategorier med meningsfulla 
samband. Den ska förekomma ofta i data och uttrycka en huvudproblematik för personerna 
man undersöker samt en beskrivning av hur dessa löser problematiken (Hartman 2001, s 88).  
 
Nu går man vidare till den selektiva fasen. Här är man ute efter att klargöra vilka kategorier 
som ska vara med i den slutgiltiga teorin. Dessa ska vara kopplade till kärnkategorin. Man kan 
här utgå från analysen av materialet i den öppna fasen och klargöra och vidareutveckla de 
frågor den har väckt. Till sist är man inne i den teoretiska fasen där man undersöker 
relationerna mellan de olika kategorier man har fått fram. När du utfört dessa steg har du 
genererat en teori ur dina data (Hartman 2001, s 74). Detta medför en teori som är fast 
förankrad i verkligheten. 
 
Tre krav finns på en grundad teori och dessa är relevans, funktion och modifierbarhet. Teorin 
måste ha en relevans, det vill säga den ska beskriva det den är tänkt att beskriva. Detta kan 
uppnås om man som forskare hela tiden låter datan styra och inte själv styr datan. Man vill få 
fram det som är viktigt för de personer man undersöker. Teorin måste vidare ha en funktion. 
Man ska kunna använda sin grundade teori, annars blir den värdelös. Läsare och användare av 
teorin måste kunna förstå hur man kommit fram till den och därför är tydlighet i hur man 
presenterar sin GT oerhört viktigt. Eftersom man inom GT aldrig anser att en teori är helt 
färdig så måste ens färdiga grundade teori vara modifierbar. Om det tillkommer ny data ska 
dessa kunna passa in i teorin. Eftersom samhället hela tiden förändras kommer en GT som 
inte kan modifieras att sluta fungera. Den är då helt enkelt inte anpassad efter verkligheten 
(Hartman 2001, s 54-55).  
 
Glaser betonar minnesanteckningarnas betydelse. Man bör under hela undersökningen föra 
minnesanteckningar. Dessa kan röra stort och smått under undersökningens gång. Under 
kodningen skriver man ner de teoretiska idéer man fått och man kan då lättare sortera vilka 
idéer som är bra och vilka som är dåliga, detta hjälper en att skapa sin grundade teori. 
Minnesanteckningarna är en stor del av processen (Glaser 1978, s 83). Det kan också hjälpa 
en att inte försöka verifiera sin hypotes, vilket är ett stort fel för en forskare som genomför GT 
(Hartman 2001, s 84). 
 
Under varje fas gör man ett urval, en datainsamling och en analys av datan. Detta medför att 
teorin man kommer fram till blir starkt förankrad i data och att man hela tiden låter datan styra 
och inte försöker styra datan. En klar styrka med GT enligt vår mening.  
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3.4 Genomförande 
 

3.3.1 Materialtyper 
 
Vi har genomgående valt att använda oss av intervjuer för att samla in data. Eftersom vårt 
syfte behandlar en fråga av subjektiv karaktär låg det närmast till hands att fråga människor 
själv hur de tänkt och reagerat i och efter olika risksituationer. Vi ansåg att intervjuer var det 
bästa sättet att få kontakt med respondenternas tankar och reflektioner kring det fenomen vi 
ville undersöka. Vi har vid intervjuerna använt oss av intervjuguider. Vi började i den öppna 
fasen med en enkel guide med några öppna, beskrivande frågor. Denna har sedan utvecklats 
allteftersom ny data tillkommit. Detta valde vi för att det ger oss möjlighet att komma åt en 
bredare förståelse, men vi styr inte vad respondenten ska berätta. Vi kan ställa följdfrågor 
angående deras svar eller be dem utveckla något mer. Öppna frågor ger större förståelse och 
gör det möjligt för respondenterna att berätta mer, de behöver inte begränsa sina svar. Detta 
lämpar sig bra när man inte har någon förkunskap av området man ska undersöka (Eneroth 
1984). Vi har även haft en tanke att använda självbiografier, men vi har inte hittat några som 
haft relevant information i relation till vårt syfte. 
 
 

3.3.2 Datainsamling i de tre faserna 
 
Vi gick in förutsättningslöst i vår forskning och utgick från en fundering kring hur personer i 
riskyrken reagerar efter att de utsatts för en risk och varför de stannar kvar i ett yrke där de 
hela tiden riskerar att utsättas för samma risk igen.  
 
Den öppna fasen inleddes med en intervju där vi ställde ett litet antal öppna frågor. 
Intervjusvaren blev inspirationskälla till fler frågeställningar och en intervjuguide (se bilaga 1) 
med några öppna, beskrivande frågor växte fram. Vi utförde fyra intervjuer som gjorde att vi 
började bilda oss en uppfattning om det område vi valt att undersöka. Samtliga intervjuer 
spelades in och transkriberades. Detta är ett avsteg från Glasers tanke om att det är fullt 
tillräckligt att föra anteckningar (Hartman 2001, s 64). Vår tanke med det var att vi ville 
koncentrera oss på den person som intervjuades med tanke på känsligheten i vårt 
forskningsområde och därför valde vi att spela in våra intervjuer. Vi kunde då ägna vår 
uppmärksamhet åt den person vi intervjuade. Vi förde dock minnesanteckningar under 
intervjuerna för att tankar och uppslag under intervjuernas gång skulle fångas upp.   
 
I den selektiva fasen genomförde vi två intervjuer. Efter analysen i den öppna fasen fick vi 
fram ett antal kategorier som nu skulle utforskas vidare. Vår fokus låg i att hitta mer 
information som kunde bidra till att belysa kategorierna vi fått fram i den öppna fasen 
tydligare. För att kunna belysa dessa kategorier använde vi oss av en mer reviderad 
intervjuguide (se bilaga 2) med mer fokuserade frågor runt kategorierna. 
 
Datainsamlingen i den teoretiska fasen skedde med tre intervjuer. Nu var syftet att pröva de 
hypoteser vi ställt kring hur kategorierna relaterade till varandra. Intervjuguiden (se bilaga 3) i 
denna fas blev fastare än i övriga faser eftersom vi nu hade mer klara frågeställningar till våra 
respondenter.  
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3.3.3 Urval i de tre faserna 
 
Vi har genomgående använt ett teoretiskt urval. Detta innebär att man kontinuerligt gör urval 
under hela undersökningen (Hartman 2001, s 67). De personer som är ändamålsenligt för just 
den fas man befinner sig i ska ingå i ens urval. Ändamålet ska styra det teoretiska urvalet, 
men ändamålet varierar genom de olika faserna (Patton, s 239).  
 
Vi är måna om att respektera våra respondenters integritet och värnar om deras anonymitet. 
Därför är vår presentation av dem något oprecis. Hela gruppen respondenter består av nio 
personer. Fyra av dessa är kvinnor och fem är män. Åldrarna är mellan 29 år och 65 år. Vilka 
yrken de har och de risker de utsatts för redovisas nedan under de olika faserna.   
 
Det som framkom som en gemensam nämnare för dessa respondenter var att deras 
konkretiserade risk skett under ”vanliga” omständigheter i deras arbeten. Det har alltså inte 
varit en ökad risk i arbetsuppgiften då händelsen inträffat. Detta ser vi som en styrka med 
valet av respondenter då dessa händelser skapar situationer som kan drabba vem som helst. 
Detta gör att våra respondenter verkligen har reflekterat över deras yrken och dess roller. 
Ändamålet med vårt urval i den öppna fasen var att det skulle täcka in ett så stort område som 
möjligt inom vårt intresseområde. Vi valde att utföra ett urval som skulle ge oss maximal 
variation av data. Att täcka in många olika områden ger möjlighet att se en mängd olika 
kategorier, vilket är syftet i den öppna fasen (Patton, s 235). Vårt urval blev fyra personer 
varav tre har utsatts för fysiska risker och en person har upplevt en psykisk påfrestning. En av 
dessa har slutat med sitt yrke till följd av situationen/incidenten.   
 
Respondenterna var dessa: En yrkesofficer som blev beskjuten under utlandstjänst och som 
bevittnade hur några kollegor dödades. En politiker som utsattes för ett massivt drev i pressen, 
en starkt psykisk påfrestning. En polis vars kollega dödades i tjänsten, men som inte var med 
vid tillfället och en vårdare inom psykiatrin som utsattes för en fysisk attack från en patient.  
 
Det urval vi gjorde i den selektiva fasen blev fortsatt teoretiskt. Nu med ändamålet att 
ytterligare klargöra de kategorier vi fört vidare från den öppna fasen och se vilka som skulle 
vara med i den slutgiltiga teorin. Vi valde att utföra två intervjuer för att förtydliga de 
kategorier vi fått fram. Den ena utfördes med en person som upplevt psykisk risk och den 
andra med en person som upplevt en fysisk risk med tillhygge. Vi ansåg att dessa personer 
kunde ge en utökad förståelse för våra kategorier.  
 
Respondenterna vi intervjuade i den selektiva fasen var dessa: En vårdare som arbetat över 
trettio år inom psykiatrin. Vårdaren har utsatts för både fysiska attacker och upplevt avsevärda 
psykiska påfrestningar, bland annat när en patient tagit självmord på kliniken. En väktare som 
bland annat har blivit knivhuggen i sitt yrke, alltså en fysisk risksituation. Båda dessa 
respondenter har nu bytt anställning, dock inte i direkt följd av ovan nämnda incidenter, vilket 
kommer att beröras i resultat och i diskussionen. Att de avslutat sina anställningar såg vi som 
värdefullt, eftersom de då lämnat den kontext där risksituationerna inträffade. Vår 
förhoppning var att dessa personer skulle ha mycket viktig information för att ytterligare 
kunna klargöra vår kärnkategori och de kategorier som framkommit. Detta eftersom de 
personerna fått mer distans till sin tidigare arbetsplats och därmed kunnat reflektera friare 
kring det inträffade. 
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I den teoretiska fasen gjordes urvalet med det ändamålet att vi skulle finna personer som 
kunde ge oss så relevant information i vår strävan att finna relationerna mellan de olika 
kategorierna. Vi valde att intervjua tre personer med lång erfarenhet av sina yrken för vi ansåg 
att det var personer med lång erfarenhet av risker som kunde ge oss de bästa svaren. De är de 
personer som sitter inne med den kunskap vi söker. Dessa tre personer hade alla upplevt 
konkretiserade risker inom sina yrken, både fysiska och psykiska påfrestningar.  
 
I den teoretiska fasen var våra respondenter dessa: En vårdare inom psykiatrin med lång 
erfarenhet av yrket. Vårdaren har utsatts för fysiska attacker med bestående skador som följd 
och även utsatts för psykisk påfrestning i form av allvarliga hot. En yrkesofficer som har 
upplevt avsevärda risker i utlandstjänst, bland annat blivit beskjuten och besvarat elden, utsatt 
för granatattacker och bevittnat offer för självmordsattentat. En polis som själv blivit skjuten i 
tjänsten och bevittnat en kollegas död.  
 
 
 

3.3.4 Analys i de tre faserna 
 
Denna gick till så att hela materialet lästes igenom noggrant och systematiskt i flera 
omgångar. Vi såg att indikatorer uppenbarade sig i materialet. Av de 271 indikatorer som kom 
fram, bildades 57 stycken begrepp. Samtliga begrepp jämfördes sedan och sammanfördes till 
olika kategorier. Namnen på dessa kategorier har utvecklats under undersökningens gång. 
Den kärnkategori vi kunde se i vårt material efter den öppna fasen var känsla av mening. I och 
med att denna kärnkategori visat sig kunde vi gå vidare till den selektiva fasen. Här försökte 
vi klargöra vilka kategorier som skulle vara med i resultatet. De blev den ståndaktige 
soldaten, min professionella förberedelse, tömma ryggsäcken och riskerna – det är ödet. Då 
var det dags att gå in i den sista fasen, den teoretiska fasen. Här började vi undersöka hur våra 
kategorier relaterade till varandra.   
 
Vi har varit noggranna med att föra minnesanteckningar under forskningsprocessens gång. 
Dessa har vi använt vid analys och gått tillbaka och kontrollerat under hela undersökningen.  
 
 

3.5 Metodologiska dilemman 
 

Vi upplevde några svårigheter i vår forskning. Det ena var tiden. Att utföra en undersökning 
med Grundad Teori som metod visade sig vara mycket tidskrävande. Detta beror främst på att 
datainsamlingen och analysen sker i tre steg och emellan ska man dessutom fundera på hur 
nästa urval ska se ut. Eftersom vår tid för att slutföra denna uppsats var begränsad medförde 
detta kanske lite väl mycket onödig tidspress för oss och ibland önskade vi att vi hade använt 
en metod där det bara krävdes en datainsamling och en analys. Men samtidigt kände vi att GT 
var den rätta metoden för vårt undersökningsområde.  
 
Den andra svårigheten hör ihop med den första. Vi hade ibland svårt att hitta rätt respondenter 
och vi fick söka intensivt eftersom vi inte hade tid nog att leta för mycket. Trots detta har vi 
haft tur med våra respondenter och faktiskt lyckats hitta personer som känts rätt för vår 
undersökning och i den aktuella fas vi befunnit oss i. Med ett, som vi upplever, fruktbart 
resultat. 
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Det sista dilemmat vi hamnade i rör den tidigare forskningen. Vi valde att leta upp denna efter 
den öppna fasen. I och med att vi redan då hade fått fram kärnkategorin och övriga kategorier 
blev det oundvikligt att den tidigare forskningen vi fann utgick från detta. Detta dilemma kan 
vara svårt att kringgå vid en GT. Vi kunde inte söka tidigare forskning innan vi inlett vår 
undersökning, det går helt emot metoden, eftersom vi då skulle riskerat att påverkas av den 
forskning vi fått fram. Om vi väntat till efter den teoretiska fasen hade den tidigare 
forskningen varit ännu mer bestämd till de kategorier vi fått fram.  
 
 

3.6 Etiska överväganden 
 
Vi har under vår undersökning rättat oss efter de forskningsetiska principerna. Vi har 
noggrant redogjort för våra respondenter att deras medverkan är frivillig och anonym. Att de 
när som helst under forskningens gång kan välja att avbryta sin medverkan och att de inte 
behöver svara på frågor som de inte är bekväma med. Vi har vidare informerat om syftet med 
vår uppsats och vad deras intervjuer kommer att användas till. Alla respondenter har samtyckt 
till att vi spelat in svaren på band. Dessa band har vi förstört efter färdig transkribering. 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Eftersom vårt forskningsområde är av sådan natur att det kan vara känsligt för respondenterna 
har vi varit särskilt noggranna med att få med oss respondenterna på deras villkor. Redan när 
de tillfrågades poängterade vi att samtalet med oss kunde röra upp känslor som kanske skulle 
bli jobbiga för dem. Samtliga respondenter har ändå ställt upp. Vi har valt att göra 
intervjuerna ansikte mot ansikte. Detta för att vi lättare ska kunna läsa av respondenternas 
reaktioner. Har vi upplevt att något varit jobbigt att tala om har vi visat hänsyn till detta och 
inte pressat dem. Vi har lagt stor vikt vid att låta respondenterna tala fritt och inte gått in och 
avbrutit dem i onödan. Detta för att inte bryta en tankegång som riskerar komma upp för 
respondenterna vid ett senare tillfälle för att då skapa komplicerade emotioner.  
 
 
 

4. Resultat 
 
Här presenterar vi det resultat vi kommit fram till. Vi kommer först att redogöra för våra olika 
kategorier samt vår kärnkategori. Sedan kommer vi att visa hur de olika kategorierna relaterar 
till varandra och illustrera detta med en figur. Samtliga namn på respondenterna är fingerade 
för att säkerhetskälla deras anonymitet. Vi har valt att döpa våra respondenter till A, B, C, D, 
E, F, G, H och I.  
 
Den frågeställning som växte fram under analysprocessens gång är Vad är av betydelse för 
valet att fortsätta eller avsluta en anställning för personer i människoorienterade riskyrken, 
om de upplevt en konkret risk? Vi ska nedan visa de fem kategorier som uppenbarade sig efter 
analys av intervjuerna. Dessa är den ståndaktige soldaten, min professionella förberedelse, 
tömma ryggsäcken, riskerna – det är ödet samt kärnkategorin känsla av mening. 
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4.1 Känsla av mening 
 
JAG vill vara med och påverka, MITT arbete kan göra skillnad, JAG som individ är viktig för 
mitt arbete, en känsla av subjektiv meningsfullhet. Min insats räknas! 
 
Kärnkategorin för våra respondenter innehåller känslan av gemenskap, att känna sig delaktig i 
sitt arbete samt en känsla av att deras jobbinsatser faktiskt behövs och påverkar resultatet på 
arbetsplatsen. Många av dem känner att de gör sitt jobb bra och detta ökar den positiva 
känslan i jobbet. De känner att just deras insats har betydelse. De är del av ett team, men 
teamet behöver just dem.  
 
Varje intervju indikerade tydligt på ett engagemang på olika nivåer utifrån respondenternas 
sida. Detta engagemang kanaliseras lite olika, beroende på vilket yrke de har. Några är mer 
inriktade på att hjälpa människor (psykvårdare) och några är mer inriktade på den personliga 
vinsten, ex spänning. Det som är gemensamt för samtliga respondenter är att de känner att 
deras arbete är roligt och givande för dem. De har funnit något i yrket som de anser ger något 
tillbaka till dem. De flesta anser att omväxlingen i arbetet är rolig, ingen dag är den andra helt 
lik. Att de känner att de kan påverka i arbetet, att deras insats faktiskt ger resultat ökar känslan 
av delaktighet. Det framkommer att delaktighet är viktigt för våra respondenter. I vissa 
situationer har de hamnat i ett utanförskap och detta har direkt skapat en missnöjeskänsla. De 
respondenter som upplevt detta känner sig utanför arbetsgemenskapen och börjar tvivla på 
arbetsplatsens behov av just dem. Det finns ett spelrum i denna kategori från att vara behövd 
till att respondenterna själva kan påverka sin situation. Vi har därför valt att dela upp vår 
kärnkategori i två mindre kategorier för att lättare kunna se helheten. 
 
 
Vara behövd 
Våra respondenter uttryckte överlag att de kände att de gjorde något som var viktigt och som 
det fanns ett behov av. B resonerar kring vad som var roligt med dennes jobb. 
  
Det var kul att känna att man gjorde något som räknades, så att man fick vara lite koncentrerad, lite engagerad 
och bry sig, inte bara vardagslunken och göra allt på löpande band, inte tänka utan ja… man fick tänka och 
analysera lite. – B 
 
Detta citat visar att det är viktigt för individen att göra något som är angeläget, något som det 
finns behov av. Att respondentens insats faktiskt är betydelsefull. Det visar också att 
respondenten har ett engagemang och vill uttrycka detta. Här framgår också att omväxling 
förnöjer, alltför rutinmässiga uppgifter anses som tråkiga. Att kunna göra något konkret är 
viktigt för våra respondenter.  
 
När våra respondenter utsatts för en konkretiserad risksituation har de flesta ändå känt att de 
inte vill sluta, därför att arbetet i sig är mer givande än vad risken är hotande. Det vill säga 
den personliga vinsten som arbetet ger överstiger hotet om ytterligare risksituationer. Även 
den respondent som slutade indikerade på samma sak genom att fortsätta att kanalisera sitt 
engagemang i samma frågor, fast på ett annat plan.  
 
Att våra respondenter upplever det som givande att just deras insats behövs visar sig 
genomgående i vårt resultat. När respondenterna upplever att de inte behövs ger detta uttryck 
för missnöjeskänslor och tvivel. Citatet nedan beskriver hur respondenten känner ett missnöje 
strax efter en konkretiserad incident, där denne inte blir kontaktad av sina chefer i hopp om att 
få hjälpa till med situationen som uppstår efteråt.  
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[… ] jag ser att det i alla fall inte är någon som hört av sig till mig och pratat in något meddelande från 
myndigheten… [Respondenten beskriver sedan att denne ringer till arbetet]. ”För det första är jag jätteupprörd 
för att dom inte har ringt till mig. Jag tycker att det vore jätte viktigt för jag ska ju jobba på natten och varför 
behövs inte jag” – E 
 
Att bli förbigången på detta sätt skapar hos respondenten en känsla av utanförskap och 
missnöje. E bjöds inte ens in för en möjlighet till att få chansen att vara behövd och känna sig 
delaktig, därav får inte respondenten känslan av att det är just han som behövs och detta 
upplevs som negativt. För den respondent som valde att avsluta sin anställning var detta en 
viktig punkt därför att den respondenten saknade uppskattning och känslan av att vara behövd 
i arbetet. Att få uppbackning från företaget eller sina arbetskamrater är enligt vårt resultat en 
viktig faktor till att en individ ska trivas på sitt företag och känna delaktighet.   
 
Kunna påverka 
Vi har tydligt sett under vår analys att det är viktigt för respondenterna att se vad för påverkan 
deras insats får. När de upplever att deras insats har påverkat resultatet på arbetet upplevs 
detta som mycket positivt. H berättar om dennes upplevelser när en patient blir frisk: 
 
[...] om man en gång lyckas med en av hundra så känner man att yes det här lyckas, då fick man tillbaka nånting 
av det man gett. Om du gav 99 procent till nån så fick du tillbaka 1 procent av någon annan […] en viss procent 
kom ju hem och klarade sig bra så man visste ju att man kunde hjälpa dom, vilket gjorde att man trivdes väldigt 
bra för man visste ju att… här kan jag göra nytta. – H 
 
Detta visar tydligt hur respondenten själv kunde se resultat av sitt arbete. Att känna att jag 
personligen gör nytta bidrar till trivsel, ger fortsatt drivkraft och engagemang att ge tillbaka 
till arbetet. När respondenterna upplever detta är de som nöjdast med sitt arbete. I vissa fall 
och situationer har arbetet varit jobbigt men är inte i första hand när risksituationer inträffar 
utan snarare när de känner att den insats de gör går obemärkt förbi. Här nedan beskriver 
respondent B hur denne ser tillbaka på sitt arbete i helhet och vad som fick denne att inte 
trivas. 
 
 Man funderar på varför tjänar man då 100 spänn i timmen och brottas med pundare som har kanyler och man 
bli knivhuggen och har haft sprutor och skit, varför man gjorde det egentligen för man har inte fått något, inget 
tack efteråt, det känns lite si så där… det hände ju ingenting med honom heller, det blev ingen rättegång för dom 
kunde inte bevisa att det var uppsåtligt och så. Jag kan inte säga att jag kände någon rädsla eller ånger för att 
gå tillbaks till arbetet. Jag tvekade aldrig i några situationer efter det när jag jobbade. Men det är mest 
frustration och man blir arg att det inte… det spelar ingen roll om jag hade gjort det eller inte. – B 
 
Detta visar att respondenten i första hand var missnöjd med att ingen tackade eller på något 
vis uppmärksammade den insats just han gjorde. Att vara med om en konkretiserad risk var 
inte det värsta, utan att risken togs förgäves. Engagemanget och intresset för yrket fanns kvar, 
men inte trivseln. Frustrationen hos respondenten ökade gradvis därför att det inte fanns något 
område som bevisade att den insats han/hon la ner var viktig. Ingen tackade, cheferna var 
likgiltiga och arbetet ledde inte till några synliga konsekvenser. Detta medförde ett missnöje 
hos respondenten som slutade med att respondenten sa upp sig. Dock har den respondenten 
sökt sig till samma yrke fast en annan tjänst.  Flertalet respondenter uttryckte samma missnöje 
med att de inte fått något direkt erkännande från cheferna och ledningen eller från andra håll i 
sina yrken. Att få detta erkännande skulle styrka deras känsla av att deras insats är viktig ännu 
mer.  
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4.2 Den ståndaktige soldaten 
 
Denna kategori handlar om de outtalade och uttalande förväntningar från kollegor och 
arbetsgivare som respondenterna omedvetet och medvetet känner av. Med yrkena finns en hel 
del förutfattade meningar som respondenterna till viss del lutar sig på när de ska hantera olika 
situationer i arbetet, detta gäller både normala situationer och mer riskfyllda situationer. De 
respondenter som har lång erfarenhet i yrket har en tendens att se dessa förväntningar som en 
trygghet. De har en föraning om vilka situationer som kan uppstå i arbetet samt hur dessa ska 
hanteras. De har dessutom arbetat länge nog för att forma sig en egen bild av hur arbetets krav 
ska bemötas. De som inte har arbetat lika länge har även de i vissa fall uttryckt en känsla av 
trygghet i att de redan på förhand förväntat sig vissa situationer, men för en del har de 
outtalade förväntningarna lett till negativa krav.  
 
När de utsätts för en konkretiserad risk ser våra respondenter det som en del av jobbet och 
några uttrycker sig som att ”den som ger sig in i leken får leken tåla”. De anser att de visste 
om vilka risker som fanns när de tog jobbet och kan inte sluta bara för att de råkar ut för den 
risken. De visste ju om att det kunde hända och de har valt frivilligt.  
 
Förväntningarna som finns inom yrket bygger upp vissa ramar inom vilka respondenterna kan 
agera. När de utsätts för en risksituation visar flera av dem att de professionella 
förväntningarna blev till en sorts mall för hur de skulle agera. Vi finner liknande citat ifrån 
flertalet respondenter. Här nedan tänker respondenten tillbaka på flertalet risksituationer som 
denne varit med om.  
 
[…] det är klart jag blev rädd, jätte många gånger blev jag rädd, men ändå det professionella tog över att jag 
har ett jobb att utföra, nu ska jag göra det här. Sen efteråt kan man liksom 'ja, jag hade ganska tur där, det 
kunde ha gått ganska illa liksom'. – G 
 
Detta visar tydligt hur de förväntningar som finns i yrket tar överhanden. Rädslan skjuts åt 
sidan, jobbet måste utföras. Att luta sig mot förväntningarna blev en trygghet. Även C vittnar 
om att arbetets förväntningar kan ge en trygg känsla. C resonerar här både om den specifika 
händelsen men även hur denne ser på sin yrkesinsats efter C har kommit tillbaka till arbetet då 
denne varit sjukskriven på grund av det våld som C utsattes för: 
 
[…]då föll man tillbaka liksom.. i någon form av yrkesroll. Och den har vart signifikant hela tiden. Även där vid 
händelsen, just den här yrkesrollen, att man klär i sig nånting som kanske.. ja, det är väl inte riktigt en själv. 
Man lever upp till det här, det som förväntas av en.[…] man kommer till nåt ställe och ja det här har skett eller 
det här hände just nu framför ögonen på mig så vet man att det här och det här ska jag göra. Och då blir det så 
lätt att sortera i huvudet hur man ska lösa problemet, till skillnad från i privatlivet där det liksom är lite mera 
svajigt och det är mer medling […] det är rätt så skönt att ha dom ramarna.  Det är det som tror jag gör att det 
blir lätt. – C 
 
Ramarna begränsar de handlingsalternativ som står till buds vilket respondenten upplever som 
befriande till skillnad från privatlivet där det inte finns lika många självklara lösningar. Att 
vara på jobbet igen blev inte jobbigt för denna respondent utan tvärtom tryggt.  
 
Men dessa förväntningar kan i vissa fall vara negativa för respondenterna. Att tvingas att vara 
kvar i situationen där risken konkretiserats är enligt förväntningen, men kan ibland upplevas 
som väldigt jobbigt. Respondent I var tvungen att vara kvar på platsen i flertalet timmar efter 
denne själv blivit beskjuten och där dennes kollegor blivit dödade. I beskriver här hur denne 
tänkte under händelsen: 
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Alla tankar var ju hela tiden att man bara ville tillbaka, bara få komma tillbaka till campen liksom så man… det 
man ville då var att slita av sig all jävla prylar liksom. Det var ju riktigt jävla skitväder också. Typ snöblandat 
regn, kallt som fasen och blåste, geggigt utav helvete. Alla såg ut som, det var 2 decimeter riktig gegga, så alla 
var ju täckta från tå till upp till övermidjan med gegga. Så det var ju inte så där jätterolig plats att vara på. Man 
ville bara därifrån. Det kom ju fler enheter hela tiden, så man kände att det är inte vårt jobb, fan skjutsa hem 
oss, hämta en bussjävel eller vad som helst. – I 
 
Respondenten beskriver hur I egentligen bara vill bort, men ändå överväger yrkets krav och 
förväntningar och man avslutar det ska. Detta är något som flertalet respondenter nämner, 
men ändå stannar de kvar. Detta är vad vi menar med den ståndaktige soldaten. 
Respondenterna sätter sina egna önskningar åt sidan för att göra det som förväntas av dem – 
deras jobb.  
 
Även hur man ska reagera rent känslomässigt kan påverkas av de förväntningar som finns på 
yrket. Efter risken agerar en del som de tror att omgivningen förväntar sig. A beskriver hur 
det var för denne att visa känslor inför sina kollegor efter denne blivit utsatt för fysiskt våld i 
sitt arbete: 
 
 […] jag kommer ihåg att jag inte riktigt visste, tänkte på att jag inte riktigt visste hur jag skulle reagera heller. 
Om jag förväntades reagera och vad som var fånigt inför dom andra och reagera och så där. – A 
 
Respondenten hade inte tillräckligt med erfarenhet när den första konkretiserade 
risksituationen inträffade. Detta ledde till stor osäkerhet i vilka känslor och reaktioner som var 
accepterade och det medförde att respondenten i stort sett jobbade på som vanligt. Flera 
respondenter har gett uttryck för att det inte alltid är helt okej att visa helt hur man känner. För 
att kunna reagera starkt måste man drabbas av något extremt. De mindre risksituationer de 
utsätts för är normalt inom deras yrken och bör därför, enligt förväntningarna, hanteras snabbt 
och lätt.  
 

 
4.3 Min professionella förberedelse 

 
Den här kategorin är lik kategorin ”den ståndaktige soldaten”, med den skillnaden att den här 
kategorin utgår från individen själv och inte från omgivningen. Respondenternas svar har 
indikerat att ju mer mental träning och förberedelse och även fysisk träning ger dem en 
trygghet i sina yrken. Den mentala och fysiska träningen och även erfarenheten, ligger till 
grund för hur de agerar i olika situationer. Genom att vara tränad och förberedd kunde 
respondenterna hantera situationer på ett lugnare och bättre sätt. De kände sig mer självsäkra 
och detta ingav en stabilitet i hotfulla situationer. Den förberedelse som respondenterna 
betonat mest är den psykiska förberedelsen. Det vill säga att de tänker igenom olika scenarion 
för att sedan veta hur de ska agera inför en kommande situation. Om man är beredd och ”vet” 
hur man ska agera i vissa situationer är detta en trygghet i sig. Även situationer som 
respondenterna inte upplevt tänker de kring, det ger dem en känsla av säkerhet och stärker på 
det viset deras självförtroende i yrket.  
 
G beskriver att denne alltid är förberedd mentalt innan varje arbetspass. G resonerar varför 
denne anser att förberedelse, och just den mentala förberedelsen är viktigt i riskutsatta yrken. 
 
[…]mest mentalt, för att du kan vara en och femtio lång och väga femtio kilo, och om du ändå är förberedd på 
att det spelar ingen roll vad jag möter, visst att man är fysiskt underordnad om man möter en kroppsbyggare 
som är påtänd på narkotika men det handlar ju bara om vad jag har för hjälpmedel och på vilket sätt, vilken 
mind set jag har.  Går jag in med att det här kan jag vinna, den första som ger upp förlorar liksom. Så är det ju. 
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Det tror jag helt klart att den psykiska förberedelsen är mycket viktigare än den fysiska. Jag förringar ju inte den 
fysiska på något sätt, den skapar ju enklare möjligheter liksom. Men jag tror man kommer långt med den 
psykiska förberedelsen liksom. – G 
 
Respondenten sätter den psykiska förberedelsen framför den fysiska. Den psykiska 
förberedelsen betyder att en tro på en positiv utgång i eventuella risksituationer kan betyda att 
det faktiskt kommer att gå bra om man ställs inför den situationen. Men vi ser även de som 
vill betona den fysiska förberedelsen: 
 
Det kan jag ju säga direkt att träning har ju gjort att man kunnat gå in med ett mycket större lugn i många 
situationer. Alltså säker på sig själv, jag tror man kan agera på ett bättre och ett enklare sätt. Lite svårt och 
förklara kanske men man har ett mera lugn och kan agera utan man behöver inte brusa upp eller ta i lika 
mycket, man vet… man kan kanske inge ett större lugn och säkerhet som kanske bidrar till att dom, ja, dom man 
griper blir lugnare också. Man kan känna av lite också. Sen när man hamnar i såna här situationer, ja, det är 
alltid bra att kunna lite sånt, att vara tränad ifall det skulle gå åt helvete. Det kanske är därför man inte känner 
rädsla på det sättet, eller tveksamheten när man går in i situationer. Man… ja, det kanske är lite dumt men jag 
tänker ingenting sådant. Man har en bild framför sig att man löser det.  Jag tror det är farligt om man börjar 
tveka… -B 
 
B anser att den fysiska träningen påverkar även hur man agerar. B beskriver hur träningen 
bidar till att inge ett lugn hos både gärningsmannen men även hos respondenten. B resonerar 
precis som fler av våra respondenter, att ”om det går åt helvete”, kan det hjälpa att vara 
förbered, antingen fysiskt eller psykiskt som respondent G med flera förespråkade. 
Förberedelsen stärker självförtroendet och ses som en resurs för av våra respondenter. Har 
man en god fysik kan det vara till hjälp om en situation skulle spåra ur. Det hjälper även till 
att hålla rädslan borta.  
 
 

4.4 Riskerna – det är ödet 
 
När det gäller synen på riskerna inom deras yrken, har samtliga respondenter reflekterat över 
dessa både innan de sökte tjänsten men även efter händelserna. Det som vi ser i vårt resultat är 
att även om dessa respondenter varit med om konkretiserade risker i sitt arbete, ändras inte 
deras syn på riskerna. De anser att skulle de bli rädda eller agera på andra sätt, skulle de inte 
kunna arbeta kvar i dessa yrken. Det skulle bli farligt för dem själva men även för deras 
kollegor. Men de beskriver att de har en ökad uppmärksamhet mot eventuella risker i 
framtiden.  
 
Den synen som finns på kommande risker är att det inte är något de kan styra över. 
Respondenterna menar att händer det så händer det. De sätter sin tillit till den utbildning och 
utrustning som de har.  
 
De är inte rädda att råka ut för ytterligare risksituationer. De känner att de nu vet vad den 
situationen innebär och hur de ska hantera den om det skulle hända igen. De som varit med 
om de mest livshotande riskerna är inte heller mer rädda. De anser att rent statistiskt är 
sannolikheten låg att just de ska råka ut för samma incident igen. Så här beskriver C sin syn 
på kommande risker i sitt arbete: 
 
[…] ja många yrken är farliga på ett eller annat sätt. Och att mitt yrke kanske inte är allt för mycket farligare än 
andra yrken liksom om man tittar på, bara kollar på statistik liksom hur det ser ut, vilka grupper som blir mest 
skadade och mest, mest ja där det dör flest liksom så är inte mitt yrke är i topp. […]största risken är ju när man 
kör bil liksom och man krockar. Nu är det ändå tre år sen. Och på tre år så har ju ingen i mitt yrke blivit dödad 
av någon annan liksom. Och för egen del inser man att ja, riskerna att det ska hända mig igen liksom är ju.. ja 
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den var ju liten från början och nu är den, känns det som att den borde ju va ännu mindre… man är väl lite, man 
litar väl lite mycket på statistik… - C 
 
Statistiken blir till ett logiskt, nyktert sätt att se på vilka risker som finns och hur stor 
sannolikhet det är att drabbas. Att sannolikheten här anses som låg blir en lugnande tanke. 
Flertalet respondenter har denna syn på kommande risksituationer, att chansen för att de 
skulle drabba dem igen inte är stor. De tar bort sig själva i risksynen och sätter sig utanför, att 
dom inte kan påverka utgången ändå, det är ödet. Respondenterna ser kommande risker som 
att de själva inte kan styra över situationen, eller förlitar sig på utrustning eller har ett synsätt 
som A beskriver:  
 
ja ok, nu har det hänt och jag ska vara tacksam att det inte blev värre. – A 
 
Respondenterna ser på händelserna som dåtid, och ser inte riskerna som värre i framtiden.  De 
anser att de själva inte kan påverka riskerna, utan de ses mer som ödet. 
  
Flera respondenter nämner i förbigående de fysiska risksituationer de utsatts för, situationer 
som i vissa fall medfört bestående men. De lägger ingen större vikt vid dessa, utan nämner i 
stället ofta psykiska, mer oväntade påfrestningar som de jobbigaste. Detta visar på ett konkret 
sätt att de risker de utsatts för var förväntade i yrket. De psykiska påfrestningarna beskrivs 
som en jobbigare situation, främst för det tar längre tid att bearbeta. Men de fysiska 
händelserna har lett till psykiska påfrestningar hos fler respondenter så de går lite hand i hand.  
De fysiska skadorna läker, men de psykiska sitter kvar…  
 
Riskerna verkar heller inte ändra det arbetssätt de har i sina yrken. F beskriver ett synsätt av 
att ändra sin riskberedskap efter en upplevd risksituation som även ses tydligt hos flertalet 
respondenter. F har här blivit både fysiskt och psykiskt utsatt och betonar dennes sätt att agera 
efter dessa händelser på arbetet. 
 
[…]skulle jag behöva agera på nåt annat sätt skulle jag inte kunna komma tillbaka. Utan jag måste ha samma 
arbetssätt. Jag måste ha mitt sätt, jag kan inte va nån annan. – F 
 
Respondenterna påverkas inte, åtminstone inte yrkesmässigt, av de risksituationer de 
genomgått. Deras arbetssätt förblir detsamma som före, däremot har de uttryckt en ökad 
uppmärksamhet för kommande risker. Respondenterna anser enhälligt att skulle de påverkas 
av riskerna genom att bli rädda, skulle de inte kunna fortsätta arbeta. Dels för sin egen skull 
men även för sina kollegor skull då de i vissa fall skulle riskera både sina och kollegornas liv  
 

 
4.5 Tömma ryggsäcken 

 
Det sociala stödet från kollegor har framkommit som en betydande del i processen att vilja gå 
tillbaka till arbetsplatsen efter en uppenbarad risk med yrket. Med socialt stöd menar vi hur 
interaktioner mellan olika parter har hjälpt respondenterna efter deras händelser. Samtliga 
respondenter nämner det sociala stödet som betydelsefullt. Samtal gör att de kan ”tömma 
ryggsäckarna” på allt de varit med om. Detta verkar vara en viktig bit för respondenterna. De 
som ha slutat sina jobb berättade att deras ryggsäckar blivit fulla med framförallt psykiska 
händelser. Det bästa sättet att bearbeta dessa händelser har varit med hjälp av kollegorna.  
 
Att diskutera med kollegorna faller sig naturligt eftersom dessa ofta varit med om liknande 
situationer och vet vad det innebär. Man får förståelse och feedback och man kan dela tankar 
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som upplevs som jobbiga. Det är befriande att inte behöva förklara för mycket eftersom 
kollegorna redan vet det mesta om detaljerna i yrket. Respondent G berättar hur denne har 
avlastningssamtal med kollegorna varje dag. Så här säger G om stödet från kollegorna:  
 
”V i hade avlastningssamtal varje dag […]det gjorde att när jag åkte därifrån kände jag att jag lämnade ganska 
mycket där, jag hade tömt min ryggsäck med allt som jag upplevde som hemskt och jobbigt. Det enklaste är att 
prata med någon som varit med om samma sak för då får man en förståelse och kan skapa en reflektion om 
det.[…] det är enkelt med kollegorna för då kan man prata om allt liksom. Alla är ju inte mottagliga för dom 
bilder man har på näthinnan och vill förmedla heller” - G 
 
Att kunna diskutera alla upplevelser, främst de som var psykiskt jobbiga gjorde att detta 
bearbetades på ett bra sätt. Alla kollegor befann sig i samma situation och upplevde liknande 
känslor vilket gjorde att respondenten upplevde en förståelse. 
 
Mitt arbete var ganska sekretess belagt. Exakt vad jag gjort kan jag inte prata med förutom med dom som jag  
har jobbat med. […]andra bitar som psykiskt och så kan man prata med familj och vänner för dom riktiga 
vännerna har ju förståelse för det ändå. Det är svårt att ta till sig för man kan inte förstå . – G 
 
 
Flertalet indikationer visar att kollegornas roll spelar en stor betydelse för respondenterna. När 
de utsatts för konkretiserade risker har kollegorna stöttat genom att främst finnas till hands för 
att samtala kring det som hänt. Den respondent som valde att avsluta sin anställning saknade 
stöd från kollegor och situationen blev till sist för jobbig. Så här beskriver D situationen 
mellan denne och kollegorna: 
 
Och då frågade jag mig själv, hur länge ska jag orka det här? Det här är ju fullständigt sjukt. För grejen är att 
inte en enda gång har någon [kollega] gått ut och försvarat mig. Nu tog jag bara ett exempel, men det var alltså 
ständigt såna här lögner som blev sanningar därför att man upprepade det. Aldrig någonsin 
gick [kollegorna] ut och skrev det är här fel, det är lögn eller försvara det jag gjorde. – D 
 
Det saknades ett stöd att hantera den risksituation som konkretiserats. Det blev en bidragande 
orsak till att respondenten avslutade sin anställning.  
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5.6 Figur 1  
 

 
4.7 Hur våra kategorier relaterar till varandra 

 
Figuren ovan visar hur vi ser att våra kategorier relaterar till varandra. De bildar en byggnad, 
ett sorts tempel med kärnkategorin, känsla av mening som en eld som brinner i mitten. Elden 
skyddas av grunden, pelarna och taket. Vi ser att om någon del i vår tempelmodell blir för stor 
eller för liten skadas kärnkategorin. Försvinner taket, regnar det in och elden slocknar. 
Försvinner grunden kan inte templet stå ordentligt och försvinner någon av pelarna blåser 
vinden in och elden släcks innan templet rasar samman.  
 
Kärnkategorin, en känsla av mening, är den viktigaste kategorin därför att utan den blir 
arbetet inte värt att ta risker för. När känslan av betydelse och mening för respondenterna 
uteblir eller är för låg i förhållande till riskerna finns det inte längre någon anledning att jobba 
kvar. Man får helt enkelt inte lön för mödan.  
 
Kärnkategorin befinner sig i ett nära samspel med kategorin riskerna, det är ödet på så vis att 
om man upplever att riskerna är för stora i förhållande till den vinst man får är det inte längre 
intressant att arbeta kvar. Respondenternas svar indikerar att när riskerna blir höga måste även 
kärnkategorin växa och bli starkare, vinsten de får måste bli större. Det kan till exempel då 
handla om att individen upplever en stark spänning i jobbet, eller att de får erkännande eller 
uppskattning för det arbete de lägger ner.  
 
Kategorin tömma ryggsäcken är den andra pelaren i templet. Denna kategori lutar sig 
respondenterna på för att hantera psykiska och fysiska påfrestningar, men de litar även på 
kollegornas hjälp och stöd i aktuella risksituationer. Denna kategori är också av stor betydelse 
för utan den blir det svårt att klara av påfrestningar, fast kärnkategorin en känsla av mening är 
uppfylld. Som vi tidigare nämnt hade den respondent som slutade sin anställning inte stöd 
från sina kollegor. Detta gjorde att den respondenten inte längre kunde upprätthålla någon 
känsla av mening för sig själv, utan valde att avsluta sin anställning. 
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Taket i vår byggnad är kategorin min professionella föreberedelse. Den påverkar 
respondenternas egen bild av hur risker ska hanteras och hjälper dem att hålla nere rädslan 
och att hantera riskabla situationer på ett bättre sätt. Att känna sig förberedd och att hantera 
risksituationer på ett tillfredställande sätt ökar deras självförtroende och ”känslan av mening” 
stärks. För att taket ska skydda elden mot regnet, måste respondenterna vara förberedda på 
kommande risksituationer.  
 
Pelarna som står på grunden och håller upp taket är som ”stötte pelare”, utan dessa kommer 
taket ramla ner. Kategorin och den ena pelaren riskerna- det är ödet relateras till både taket 
min professionella förberedelse och grunden, den ståndaktige soldaten som en stöttepelare. 
Genom att respondenterna har en förberedelse inför kommande risker, ser de inte riskerna 
som stora, utan mer att händer det så händer det. Hade respondenterna inte känt en 
förberedelse, kan mycket väl riskbilden öka. Respondenterna kan bli mer rädda. I resultatet 
beskrev vi hur förberedelsen minskade rädslan vid konkreta risker. Förberedelsen blir ett sätt 
att hantera rädslan. Även relaterar riskerna – det är ödet till grunden. Genom att ha 
förväntningar hur de ska agera, ser de inte riskerna som skrämmande. Skulle de inte ha denna 
förväntning på sig visar det hur respondenterna hamnar i en ovisshet gällande hur de ska agera 
i en risksituation. Om de efter den inte ”vet” hur de ska göra, kan denna ovisshet göra att 
grunden blir ostadig för templet. 
 
Både min professionella förberedelse och den ståndaktige soldaten har pelaren tömma 
ryggsäcken emellan sig. För att man ska fungera i dessa yrken, måste man ha en förberedelse 
på kommande situationer. Respondenterna har många psykiska påfrestningar i deras yrken, 
och dessa påfrestningar lagras inom dem. De måste tömma ryggsäckarna mellan varven. Detta 
gör respondenterna genom att prata med sina kollegor. Har man inte den förberedelsen med 
att tömma ryggsäcken mellan varven är det lätt hänt att ryggsäcken svämmar över och att 
respondenterna ”krisar”. Kollegorna är en del av förväntningarna. Speciellt när man är ny på 
jobbet ser man och lär sig efter hur kollegorna gör.  
 
Templet vilar tungt på kategorin den ståndaktige soldaten. Omgivningens och ens egna 
förväntningar på yrket visar hur det ska skötas, vad som ingår i det och vilka risker man 
förväntas klara av utan problem. Denna kategori gör att riskerna många gånger känns som en 
självklar del i yrket som man helt enkelt får finna sig i. ”Den som ger sig in i leken får leken 
tåla”. Många av våra respondenter ser den här kategorin som en trygghet, att de vet vad som 
förväntas och inte behöver fundera allt för mycket över olika valalternativ. I risksituationer 
låter man ofta de professionella förväntningarna ta över, man går på automatik. När man inte 
är helt säker på vad som förväntas leder det till osäkerhet och detta upplever våra 
respondenter som negativt.  När kärnkategorin känsla av mening är uppfylld, gör detta att den 
ståndaktige soldaten står på sin plats. Men försvinner känsla av mening gör detta att man inte 
orkar stå kvar.  
 
Vi ser det som att våra kategorier samspelar med varandra som en helhet. Det är 
kärnkategorin som är den viktigaste, för utan den blir inget i yrket längre intressant. De andra 
delarna kan man sakna en kortare stund. Men blir det för långvarigt klarar man inte längre av 
påfrestningarna i yrket och riskerna blir inte längre värda att utstå, elden kommer då att 
slockna.  
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5. Diskussion 
 

Diskussionen kommer att inledas med våra reflektioner angående resultatet. Sedan kommer vi 
att diskutera resultatet i förhållande till tidigare forskning och till de teoretiska referensramar 
vi valt. De teorier vi kommer att använda är Antonovskys salutogeniska perspektiv med fokus 
på begreppet KASAM samt Alvessons teori kring organisationskultur. Vi kommer också att 
ha med en självkritisk diskussion samt ge förslag på vidare forskning.  
 
 

5.1 Diskussion och egna reflektioner kring vårt resultat 
 
Vår frågeställning som växte fram under forskningens gång var: Vad är av betydelse för valet 
att fortsätta eller avsluta en anställning för personer i människoorienterade riskyrken, om de 
upplevt en konkret risk? Syftet med uppsatsen var att grunda en teori kring detta. Det svar vi 
fick fram var att alla våra fem kategorier befinner sig i ett viktigt samspel där kärnkategorin 
har den avgörande rollen. Kärnkategorin känsla av mening är den som måste vara uppfylld för 
att individerna ska känna att det är värt att fortsätta inom sina yrken. Om de inte känner att 
den insats de gör är värd den ansträngning de lägger i yrket och påfrestning de faktiskt utsätts 
för försvinner den subjektiva meningen de upplever i yrket.  
 
Våra respondenter visade alla i sina svar att de har ett starkt engagemang i sina yrken och vi 
kunde utläsa att mycket av detta engagemang kom ifrån en känsla av att deras personliga 
insats var viktig i arbetet. Eftersom respondenterna kom ifrån olika yrkesgrupper kunde detta 
avläsas på lite olika sätt, men genomgående fanns en känsla av att den insats de la i jobbet 
fick ett konkret resultat.  
 
Personer inom riskyrken upplever ibland risker som vi ”vanliga” kan ha svårt att se lätt på. Att 
till exempel bli knivskuren på jobbet och sedan fortsätta att utsätta sig för den risken igen 
kändes svårt att förstå innan vi gav oss in i vår undersökning. Det vi fann gjorde att vi nu kan 
se vad det är som gör att personerna fortsätter med sitt arbete trots detta. Som vi visat i 
resultatdelen har dessa kategorier relationer till varandra och alla hjälper till att få individen 
att välja att återgå till det yrke som utsatt dem för en konkretiserad risk, men det är 
kärnkategorin som är den viktigaste. Fattas känslan av att deras insats ger något resultat och är 
viktig för dem, försvinner passionen i yrket. Detta kan inträffa exempelvis när riskerna blir för 
höga i förhållande till kärnkategorin, när risken ger för stora konsekvenser. Vår enda 
respondent som slutade med sin anställning i direkt anslutning till risksituationen fick för 
allvarliga reaktioner i anslutning till sin konkretiserade risk. Dessa konsekvenser gjorde att 
risken blev högre än den subjektiva känslan av mening som visade sig i kärnkategorin. Den 
respondenten saknade dessutom kollegornas stöd vilket ytterligare ökade de negativa 
reaktionerna efter risksituationen.  
 
Två av våra andra respondenter har bytt yrke en tid efter de risksituationer de upplevt. För den 
ena blev den psykiska påfrestningen för hög och på grund av detta lyckades denne inte hålla 
uppe det engagemang som krävs för yrket. Flertalet av respondenterna betonade vikten av att 
kunna tömma ryggsäcken på de påfrestningar som finns, som vi visade även i resultatet. Detta 
anser vi med hjälp av vår teori att denna respondent inte lyckades med. Ryggsäcken blev för 
tung. För den andra saknades känsla av att den personens insats uppmärksammades och 
betydde något i det arbete som utfördes. Personens insats gick obemärkt förbi och detta gjorde 
att den subjektiva känslan av mening försvann. När inte känslan av mening fanns kvar blev 
riskerna för höga att utstå. Respondenten sökte sig till en annan arbetsplats.  
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Vi trodde under vår undersökning att det skulle visa sig att den konkretiserade risken skulle 
innebära att våra respondenter fick en ökad risksyn och var mer försiktig i sitt yrke. Men det 
visade sig att det inte var fallet. När de upplevde en konkretiserad risk blev det paradoxalt nog 
så att de kände sig säkrare i sina yrken. Det tror vi beror på att när de upplevt en risk försvann 
ovissheten kring hur det skulle kännas att uppleva just det. Dessutom resonerade många så att 
om de en gång råkat ut för en allvarlig risksituation, var sannolikheten att de skulle råka ut för 
samma sak igen ganska liten. Logiska resonemang blev till ett känslomässigt skydd. Det som 
vi tycker är intressant är att respondenterna inte har ett tankesätt där de inser att de själva valt 
att utsätta sig för dessa risker i om att de valt de arbeten som de har. De kunde ju bara ”byta” 
jobb. De får istället en syn att riskerna – det är ödet. Ödet avgör om du hamnar i en konkret 
riskhändelse. 
 
Den kategori vi fann mycket intressant var den ståndaktige soldaten. Denna visade tydligt att 
de sociala förväntningar som finns kring oss hela tiden påverkar hur vi agerar i olika 
situationer. För personer i riskyrken visar det sig att dessa förväntningar kan vara en trygghet. 
En trygghet för att det gör att de har en känsla redan på förhand hur de ska agera kring de 
risker de utsätts för. De ramar de har i sina yrken gör att antalet handlingsalternativ minskar 
och detta i sig gör att den personliga säkerheten ökar. När det hamnar i skarpt läge, när en 
incident inträffar, beskriver respondenterna hur de slutade tänka och lät sin professionella roll 
ta över. Detta gjorde att rädslan inte tog överhanden i dessa situationer som för vissa faktiskt 
var livsfarliga.  
 
Den ståndaktige soldaten har även sina mörka sidor, som kan vara en börda för individer. 
Efter att risksituationen konkretiserats kunde de sociala förväntningarna leda till att 
respondenterna tvingades utföra saker de inte ville göra. De kände att de inte kunde gå 
därifrån eller att sluta sin anställning inte ens var ett alternativ. Har de väl gett sig in i leken 
får de leken tåla. Den ståndaktige soldaten står på sin plats, vad som än händer. Vissa 
indikatorer pekade på att man inte ville visa sina känslor av rädsla för vad omgivningen, 
främst kollegorna skulle tycka om dessa. Detta leder till en undran i om det våra respondenter 
kanske skulle önska att de kunde sluta men att de sociala förväntningarna omkring dem gör att 
de inte ens reflekterar över möjligheten; den ståndaktige soldaten ska stå på sin plats… 
 
Tömma ryggsäcken var kanske den kategori som kändes minst överraskande. Att personer i 
riskyrken uppfattade kollegornas stöd som viktigt var inte helt oväntat. Stöd från anhöriga 
indikeras inte i vår undersökning och det finns en trolig orsak till detta. Det är att deras yrken i 
de flesta fall är sekretessbelagda. De kan inte diskutera på samma sätt med anhöriga som med 
kollegor. De har inte kunnat prata med anhöriga på samma sätt som med de kollegor som varit 
med vid samma händelse eller vid likartade incidenter.  
 
Våra respondenter har nästan uteslutande yrken där de arbetar tätt samman med andra och de 
bildar täta team. I en sådan grupp är det enligt oss naturligt att täta band bildas och att man 
finner ett stöd och en tröst i varandra. Kollegorna är något som många tycker är viktiga på 
arbetsplatsen, men de kanske är lite extra viktiga för våra respondenter. Detta för att deras 
stöd är så viktigt när de råkar ut för någon incident men även för att de känner att kollegorna 
ger personerna viktig feedback. Den feedbacken kan styrka deras känsla av betydelse i yrket 
och stärker därmed deras subjektiva känsla av mening, det som ingår i kärnkategorin.  
 
Att min professionella förberedelse är viktig för våra respondenter faller sig i efterhand 
ganska naturligt. De situationer de hamnar i kan ibland vara ganska extrema och att på 
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förhand förbereda sig, framförallt mentalt hjälper dem att behålla lugn och inte bli rädda. En 
del respondenter betonade även den fysiska förberedelsen vilket kunde innebära att träna 
självförsvar, men även att bygga upp sin egen kropp och bli starkare.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att svaret på vår frågeställning, Vad är av betydelse för valet att 
fortsätta eller avsluta en anställning för personer i människoorienterade riskyrken, om de 
upplevt en konkret risk? i första hand ligger kärnkategorin. Våra respondenter tycker helt 
enkelt att deras jobb är väldigt roliga och givande yrken.  
 
Sammantaget är det dessa fem kategorier som gör att personerna väljer att fortsätta inom sina 
yrken, trots att de utsätts för situationer som, tagna ur sitt sammanhang, förefaller konstiga att 
utsätta sig för frivilligt. De väljer inte att fortsätta med ett jobb där de kommer att bli skjutna 
eller knivskurna, de väljer att fortsätta med ett jobb som de tycker är väldigt givande och där 
de känner att deras insats faktiskt påverkar.  
 

 
5.2 Vårt resultat i relation till den tidigare forskningen 

 
Här har vi gjort en kort jämförelse av vårt resultat i förhållande till den tidigare forskning vi 
funnit. Vi har använt samma temaindelning som vi gjorde under rubriken tidigare forskning 
för att underlätta läsningen.  
 
 

5.2.1 Konsekvenser och känslomässiga effekter i ett utsatt yrke 
 
I den tidigare forskningen visade det sig att det var vanligt med starka, känslomässiga 
reaktioner. De psykiska reaktionerna ansågs svårast att hantera och det fanns exempel på 
arbetsgrupper där rädslan blev så stark att dessa inte kunde utföra sitt arbete korrekt. Vi fann 
inget i vårt resultat som pekade på att rädslan tagit överhanden. Flera av våra respondenter har 
uttalat den inställningen att blir man rädd går det inte att ha det arbete de har. I kategorin min 
professionella förberedelse ger våra respondenter uttryck för att främst den mentala 
förberedelsen är viktig för dem. Genom att förbereda sig för olika risksituationer redan innan 
dessa inträffat har de i förväg bearbetat den eventuella rädsla de kan känna inför situationen.  
 
Våra respondenter har vittnat om att de i sina yrken, och särskilt efter en risksituation, ofta får 
många tankar och funderingar som behöver ventileras. För att göra detta tar de främst hjälp av 
sina kollegor, visat i kategorin tömma ryggsäcken. Eftersom kollegorna är insatta i arbetets 
påfrestningar och kan ha upplevt liknande situationer finner våra respondenter ett stort stöd i 
dessa.  
 
Vår kategori den ståndaktige soldaten visar att de förväntningar som finns inom yrket är till 
hjälp, men även besvärliga  att hantera ibland. Just när det gäller att hantera rädsla använder 
respondenterna de förväntningar som finns på deras yrken till att gå in en roll som gör att de 
kan skjuta rädslan åt sidan. De vet vad som förväntas av dem, utför jobbet och stå kvar på din 
plats. De gånger de känner att de negativa känslorna tar överhanden gör de sociala 
förväntningarna att de ändå står kvar. Det är det som är deras jobb. Det finns en koppling till 
Alden et. al. undersökning av personal på akutintagen här. Akutpersonalen ansåg inte att det 
var rätt för dem att känna symptom på post-traumatisk stress bara för att de upplevt sina 
patienters livshotande tillstånd. Våra respondenter ger uttryck för något liknande när de lever 
upp till alla förväntningar som finns på yrkesrollen, trots att detta ibland medför att de måste 
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göra saker som de absolut inte vill. Vissa situationer ska man bara klara av, trots att man 
känner ovilja och kanske egentligen mår dåligt över dessa.  
 
 

5.2.2 Trivsel kontra påfrestningar 
 
Här visade forskningen att det viktigaste för att trivas och klara av påfrestningar i yrket var en 
positiv grundsyn och att lyfta fram de positiva delarna i yrket. Självständighet, kontroll och 
självförtroende i arbetet ökade chansen för välmående i jobbet. Man pekade också ut en 
meningsdimension, att få göra något som är meningsfullt för sig själv och andra bidrog till 
ökad trivsel på jobbet. Dessa aspekter är till stor del utpekade även i vår kärnkategori, känsla 
av mening. Det som inte indikerats så högt i vår kärnkategori är en positiv grundsyn.  
 
Martinessens et. al. (2007) undersökning av norska poliser visar att poliserna hade en tendens 
att lyfta fram de positiva aspekterna i sitt yrke. Det hänger på ett åskådligt sätt ihop med vår 
kärnkategori, känsla av menings, relation till kategorin riskerna – det är ödet. Våra 
respondenter vittnar om att den givande delen överstiger riskerna, de betonar på så vis de 
positiva delarna framför de mer negativa. Det kan förklara varför våra respondenters fokus 
inte alls ligger på riskerna i arbetet utan helt på det som är givande. Det hjälper helt enkelt 
dem att må bra på jobbet. Men vi vill betona att vår teori tyder på att det som är meningsfullt 
för respondenterna är olika för alla. För en respondent gav det mening att se gärningsmännen 
få rätt straff och för en annan var det att se att arbetet gav resultat i form av friskförklarade 
patienter, medans för en tredje var meningen för denne respondent att känna sig behövd 
genom sin kompetens och för en fjärde att få veta att insatsen hänger på denne. Det som är 
gemensamt är att deras personliga meningar med yrket, är i relation med andra. Vilka dessa 
andra är, till exempel kollegor, chefer, patienter mm är individuellt för respondenterna.  
 
 
 

5.2.3 Riskuppfattning 
 
Den risksyn våra respondenter har redovisas i kategorin riskerna – det är ödet. Våra 
respondenter tillhör den skara som inte får en ökad riskupplevelse efter att ha utsatts för risk. 
De upplever inte en ökad rädsla, däremot en ökad uppmärksamhet. Vi anser att våra 
respondenter har en tendens att förminska faran i de situationer de upplevt när de ser tillbaka 
på händelsen. De har klarat av en hel del svåra situationer, en del med fara för eget liv, men 
fortsätter ändå inom samma yrke utan rädsla.  
 
När det gäller Zuckerman & Kuhlmans (2000) forskning om personlighetsdraget impulsive 
sensation seeking, är det inget vi letat medvetet efter i vår undersökning. Vi hade inte det 
syftet. Men ett flertal av våra respondenter har angett spänning som viktigt för dem i yrket och 
samtliga har nämnt variation. Huruvida detta tyder på att de har ett särskilt personlighetsdrag 
har vi för lite information för att uttala oss om.  
 
 

5.2.4 Socialt stöd 
 
Det sociala stödet är enligt tidigare forskning viktigt för individer inom människoorienterade 
riskyrken. Detta bekräftas i vår undersökning i kategorin tömma ryggsäcken. Att få tala ut 
med sina kollegor gör att våra respondenter upplever stöd och inte behöver fundera över 
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arbetets psykiskt påfrestande delar själva. De upplever sina kollegors stöd som en bidragande 
orsak till att de orkar gå tillbaka efter en konkretiserad risksituation. Saknas det sociala stödet 
blir allt så mycket svårare att hantera, vilket vår respondent som avslutat sin anställning 
vittnat om.  
  
Haslom & Mallons (2003) undersökning av brandmän visade att dessa särskilt sökte stöd från 
kollegor för att hantera de påfrestningar de utsattes för i yrket. Det framkom också att de såg 
det som opassande för dem som brandmän att söka mer professionell hjälp, exempelvis av en 
psykolog, eftersom detta inte sågs förenligt med den machostämpel av brandmän som finns i 
samhället.  Vår kategori den ståndaktige soldaten visar att de förväntningar som är 
förknippade med yrket spelar en stor roll för hur respondenterna agerar. Vi har funnit att detta 
ibland medför att man blir osäker på hur man ”ska” reagera i vissa situationer, vad är 
lämpligt? Vi kan inte säga om det är så att våra respondenter talar med kollegor hellre än en 
psykolog på grund av sociala förväntningar. Det skulle lika gärna kunna vara så att de inte 
upplever att de behöver tala med en psykolog för att de har sina kollegor att tala med. För att 
få vidare svar på denna fråga krävs ytterligare forskning.  
 
 

5.2.5 Chefens/företagets roll  
 
Organisationernas och de anställdas syn på hur risker ska hanteras verkade skilja sig åt enligt 
tidigare forskning. Cheferna ville skapa ett arbetsklimat där de anställda lättare skulle kunna 
berätta om eventuella rädslor och negativa känslor. Vår kategori den ståndaktige soldaten 
visar att våra respondenter inte verkar uppleva ett tillåtande arbetsklimat. De förväntningar 
som finns i arbetet är väldigt konkreta. Man ska stå kvar på sin plats och utföra de 
arbetsuppgifter som finns i alla lägen. Våra respondenter ser detta som en trygghet men även 
en belastning. Det finns inte utrymme för dem att undvika situationer de upplever som 
psykiskt jobbiga (utom i undantagsfall). Sett från våra respondenter har arbetsgivaren 
misslyckats med detta. Här ser vi att arbetsgivaren verkligen har ett ansvar i att se till att alla 
reaktioner och känslor är okej efter en konkretiserad risk. Inte bara för den som blivit utsatt 
utan även för arbetskamrater som kanske också påverkas av detta.  
 
 

 
5.3 Teoretisk och begreppslig referensram 

 
Vi valde att som teori använda Antonovskys KASAM – Känsla Av SAMmanhang. Vi anser 
att den teorin på ett mycket bra sätt kan illustrera ett sätt att se på hur våra respondenter 
hanterar de risker de utsätts för. KASAM använder vi för att förklara på individnivå.  
 
Sedan har vi valt att lyfta blicken och se ur ett organisatoriskt perspektiv. Hur kan man 
förklara vilka mekanismer som driver organisationer som arbetar med risk? Vi valde att 
använda Alvessons organisationkultursteori för att se hur kulturen i organisationen kan 
påverka de anställdas arbetsinsats. Vi kommer först att presentera Antonovskys KASAM och 
diskutera vårt resultat i förhållande till den för att sedan gå över till Alvessons 
organisationskulturteori och diskutera resultatet i förhållande till den.  
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5.3.1 KASAM - Antonovsky 
 
Aaron Antonovsky har utvecklat den salutogeniska modellen där han fokuserar på vilka 
faktorer som bidrar till att hålla människor friska i motsats till andra hälsoteorier som 
intresserar sig av vad som gör människor sjuka. Antonovskys fascinerades av att vissa 
individer verkade hantera påfrestningar, konflikter och krav bättre än andra och sökte svar på 
varför det var så. Det svar han kom fram till var att motståndskraften hos vissa individer var 
beroende av den Känsla Av SAMmanhang – KASAM, individen besitter. En hög KASAM ger 
en större förmåga att hantera livets motgångar. För att mäta KASAM konstruerade 
Antonovsky ett frågeformulär.  
 
Antonovsky skriver om stressorer i livet. Stressorer är krav som det inte finns några 
omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på (Antonovsky 1991, s 57).  
Det vill säga en situation eller händelse som vi inte omedelbart vet hur vi ska hantera. När vi 
inte vet hur vi ska hantera en situation leder detta till spänning. Har man en hög KASAM 
menar Antonovsky att man är van att möta sådana stressorer och snabbt kan bedöma dem som 
irrelevanta eller ofarliga. Sedan kan man lugnt avvakta tills spänningstillståndet avtar. Vad 
beror detta på? Jo att personer med stark KASAM känner en tillförsikt i att saker och ting 
kommer att ordna sig, som det brukar. Om dessa personer hamnar i en situation där något 
upplevs som en stressor kan de komma ihåg alla tidigare gånger de ställts inför samma 
situation och klarat sig bra (Antonovsky 1991, s 179-180).  
 
KASAM består av tre komponenter som samspelar. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonovsky 1991, s 43). Vi kommer att börja med att redogöra för 
komponenten meningsfullhet. 
 
 

Meningsfullhet 
 
Meningsfullhet kallar Antonovsky för KASAM-begreppets motivationskomponent. Upplever 
man meningsfullhet i livet har man något som engagerar en, något som man upplever har 
betydelse i en känslomässig mening. När personer som upplever meningsfullhet möter 
utmaningar välkomnas dessa. Problem ses som värda att investera energi och engagemang i. 
Man kan lägga sin hängivelse i dessa problem (Antonovsky 1991, s 45-46). Det som 
Antonovsky menar lägger grunden till komponenten meningsfullhet är delaktighet i resultaten 
och medbestämmande (Antonovsky 1991, s 130). Meningsfullhet behöver inte betyda att man 
gillar det man gör, man kan till exempel ha ett jobb som är ganska tråkigt. Men man kan 
uppleva det som meningsfullt ändå därför att man genom det jobbet får pengar som gör att 
man kan försörja sig och sin familj (Antonovsky 1991, s 51).  
 
I vår kärnkategori, känsla av mening, har det tydligt visat sig att engagemang och delaktighet i 
resultaten är oerhört betydande för våra respondenter i sina yrken. Sett till KASAM-begreppet 
blir detta lätt att förstå. När respondenterna känner sig delaktiga i resultaten av arbetet ökar 
detta deras meningsfullhet. När de känner utanförskap i arbetet minskar känslan av mening 
och därmed upplevs inte arbetet som lika tillfredsställande. Antonovskys tanke om att 
personer kan ha ett tråkigt jobb och ändå känna meningsfullhet är inget vårt resultat speglar. 
Våra respondenter tycker om sina arbeten och vill lägga energi och engagemang där. Deras 
känsla av mening kommer från arbetet i sig, inte från den ekonomiska ersättning arbetet ger. 
De skulle inte uppleva meningsfullhet om inte arbetet upplevdes som givande för dem. Vårt 
resultat pekar på att engagemanget är viktigare än vad Antonovskys ansåg.  
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Alla våra respondenter ger på något vis uttryck för att deras insats inte går obemärkt förbi. 
Ingen av dem har yrken som de upplever att vem som helst kan utföra, det är just deras insats 
som behövs. Detta i sig medför en känsla av meningsfullhet, för om inte just jag behövs, 
varför ska jag då gå till jobbet? Detta medför en givande dimension i jobbet. 
Meningsfullheten ser Antonovsky som motiavationskomponenten i KASAM. Känner man 
meningsfullhet i det man gör ökar motivationen. Vi ser det som att våra respondenter får sin 
drivkraft från vinsten de får i yrket. Känslan de får i yrket, det som är givande för dem, hjälper 
dem att stanna kvar inom yrket, även när de utsätts för olika risksituationer.  
 
 

Begriplighet 
 
Begriplighet innebär förmågan att se inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, 
ordnade och sammanhängande. Att man upplever struktur och kan komma till förståelse och 
insikt. Motsatsen är när man upplever kaos och slumpmässighet och inte kan se hur saker och 
ting hänger ihop. Upplever man begriplighet ser man en ordning i de händelser man utsätts 
för, stora som små och inträffar något överraskande kan man ändå se detta som något som går 
att förklara och ordna in i sitt sammanhang. Även svåra händelser som död och krig kan man 
se i ett större perspektiv och greppa (Antonovsky 1991, s 44). Upplevelsen av förutsägbarhet 
lägger grunden till begriplighet enligt Antonovsky (Antonovsky 1991, s 129-130).  
 
Samtliga våra respondenter ger uttryck för en känsla av begriplighet. Kategorin den 
ståndaktige soldaten visar att de sociala förväntningar som är förknippade med deras jobb ger 
dem en trygghet. I och med att de har en bild av vad som förväntas av dem och hur de ska 
agera bidrar det till en hög begriplighet. Det som händer har en orsak som logiskt går att 
förklara. I och med att de har yrken där de förväntar sig risker, kommer det oftast inte som en 
överraskning när något händer.   
 
Kategorin min professionella förberedelse visar hur viktigt det är för våra respondenter att 
förbereda sig, särskilt mentalt, för kommande händelser. Detta ökar sannolikt deras känsla av 
begriplighet i och med att de händelser de förbereder sig för redan är bearbetade psykiskt. 
Detta leder också till att de händelser de utsätts för blir ordnade och strukturerade redan innan 
de hänt. Eftersom Antonovsky menar att upplevelsen av förutsägbarhet lägger grunden till 
begriplighet kan detta förklara varför våra respondenter lägger stor vikt vid förberedelse samt 
varför de upplever förväntningarna som finns i arbetsrollen som en trygghet. Det hjälper dem 
att känna begriplighet i yrket.  
 
Den syn på risker som respondenterna har, klargjort i kategorin riskerna – det är ödet, visar 
att de ser risken som något som kan ske slumpmässigt. De kan bara kontrollera en viss del, 
sedan är det upp till ödet om de kommer att utsättas för allvarliga risker igen. Här finner vi en 
intressant motsägelse till Antonovskys komponent begriplighet. Antonovsky menade att för 
att uppleva en hög begriplighet måste man uppleva struktur och förnuftsmässigt gripbarhet. 
Han menade att motsatsen till detta var upplevelsen av kaos och slumpmässighet. Vårt resultat 
visar att våra respondenter faktiskt upplever hög begriplighet, trots att de har en slumpmässig 
syn på riskerna i arbetet. Det antyder att Antonovskys komponent begriplighet inte är helt 
utforskad ännu, det finns mer att upptäcka. 
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Hanterbarhet 
 
Hanterbarhet innebär att man upplever att man har tillgång till de resurser som krävs för att 
klara av de krav som ställs. Det kan vara både egna resurser och resurser som människor i ens 
närhet besitter. Det är då personer man litar på, exempelvis make, vänner eller kollegor. En 
hög känsla av hanterbarhet medför att man inte känner sig som ett offer för omständigheterna 
om det inträffar något påfrestande, utan man reder sig och förmår att se lösningar på 
problemen. Man har kontroll och förmåga att bemästra de problem man ställs inför 
(Antonovsky 1991, s 45) Antonovsky ansåg att komponenten hanterbarhet är beroende av en 
hög begriplighet. Om man ska kunna hantera en situation som ställer höga krav krävs det att 
man har fått en tydlig och klar bild av vad situationen kräver av en. Annars blir det svårt att se 
vilka resurser man måste ha för att kunna hantera den (Antonovsky 1991, s 48). Eftersom vi 
konstaterat att våra respondenter har en hög begriplighet har de därmed en bra grund för en 
hög hanterbarhet.  
 
I kärnkategorin, känsla av mening, uttrycker våra respondenter att de har en lämplighet för sitt 
jobb. De känner att de är rätt man på rätt plats. De har det som krävs för att göra ett bra jobb 
och de har dessutom arbetskamrater som stöttar både jobbmässigt och om det skulle inträffa 
något jobbigt. Något som blir tydligt i kategorin tömma ryggsäcken. Dyker det upp problem 
kan dessa hanteras. Antingen hanterar de dessa själva eller så tar de hjälp av kollegorna. 
Kollegorna finns där som handfast stöd i arbetssituationerna men även efteråt som ett 
känslomässigt stöd. Upplevelsen av dessa kollegors stöd ökar respondenternas känsla av 
hanterbarhet och risksituationerna blir därmed lättare att hantera. 
 
Genom de förväntningar som är förknippade med yrket, tydliggjort i kategorin den 
ståndaktige soldaten, hade respondenterna redan på förhand en aning om vad som kunde 
inträffa samt hur detta skulle hanteras. När riskerna sen konkretiserades i en särskild incident 
fanns det redan en viss säkerhet i hur den skulle hanteras. Den kom heller inte som en 
överraskning, eftersom förväntningarna på yrket innefattade vissa risker. Här kan vi också se 
att vår våra respondenter genom förberedelsen i yrket, min professionella förberedelse, 
skaffar sig en säkerhet som ger dem god hanterbarhet när incidenter inträffar. De vet att 
riskerna finns där, men anser inte att de tänker mer över riskerna efter sina incidenter.  Flera 
av våra respondenter har varit med om flertalet risksituationer och detta har gjort att de känner 
sig säkrare i jobbet på grund av deras erfarenheter. Detta anser vi beror på att deras utsatthet 
för risker ökat hanterbarheten. Nu vet de hur de ska agera OM det skulle hända igen. 
 
Vår enda respondent som slutat saknade här resurser från andra. Denne hade begriplighet och 
även mening, men hanterbarheten brast. Det framkom vid intervjun med den respondenten att 
kollegornas stöd saknades. Detta gjorde att hanterbarheten blev för låg i förhållande till den 
påfrestning denne mötte.  
 
 

Sammanfattning 
 
När personer med starkt KASAM möter en allvarlig situation är det sannolikt att de i första 
hand ser denna som en utmaning (Antonovsky 1991, s 184). De vill lösa situationen. När de 
varit med om en allvarlig händelse bearbetas denna ofta genom att de försöker se någon 
mening med denna (Antonovsky 1991, s 46). Flera av våra respondenter har varit med om 
riktigt allvarliga incidenter. De önskar så klart att det inte hade inträffat, men de ser ändå på 
den som något de lärt sig mycket av. Vi upplever att våra respondenter har en hög känsla av 
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sammanhang inom sina yrken. Vi anser att det kan vara på det viset att den starka KASAM de 
upplever är en bidragande orsak till att de faktiskt stannat kvar i sina yrken, trots att de 
upplevt situationer som i vissa fall varit livshotande. Antonovsky var intresserad för varför en 
individ kan behålla hälsan trots att stressorer i livet. Vi undersöker varför en person vill 
behålla ett jobb, och till och med trivs med ett jobb där de ständigt utsätts för risker. Att 
applicera Antonovskys KASAM-teori på vårt forskningsresultat ger vårt resultat ytterligare 
förklaring.  
 
Vid en objektiv blick på våra respondenters yrken förefaller dessa vara fyllda med risker av 
olika slag. Poliser och väktare utsätts för likartade risker, främst kontakten med våldsamma 
personer. Vårdare inom psykiatrin är också utsatta för våldsamma människor som lider av 
olika psykiska svårigheter. Militärer i utlandstjänst hamnar ofta rakt i ett krig där det 
naturligtvis finns en uppsjö med risksituationer som de aldrig upplever i Sverige. Till och med 
politikeryrket är idag förknippat med en risk att bli förföljd, granskad och nerskriven i 
pressen. Dessa situationer kan inte ses som något annat än stressorer för våra respondenter. Vi 
anser att våra respondenter har en hög KASAM inom sitt yrke. De utsätts för många 
stressorer, men deras höga KASAM hjälper dem att snabbt definiera stressorerna som 
irrelevanta eller ofarliga. Den hållning de intar i sitt yrke gör att de klarar påfrestningarna på 
ett bättre sätt. Som vi redovisat ovan finns det bitar av KASAM som vårt resultat motsäger. 
Det pekar på att KASAM trots massiv utforskning fortfarande rymmer ofullständiga delar 
som vidare behöver utforskas.  
 
En kritisk synpunkt vi har mot KASAM är att den enligt vår mening får det att verka som om 
att det är personer med någon extra stark karaktär eller extraordinär personlighet som ska 
klara av de riskabla yrken vi undersökt. Det finns inom KASAM-teorin en slags känsla av att 
de med hög KASAM är starka och de med låg KASAM är svaga. Detta är inte något vi vill att 
vårt resultat ska förknippas med. Det sätt vi använder KASAM-teorin på är bara inom 
yrkeslivet. Vi anser att KASAM-teorin är lämplig för att visa hur trivsel kan skapas inom ett 
yrke genom att de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 
uppfyllda. Enligt vår uppfattning visar den också hur starka påfrestningar i yrket kan hanteras. 
Vi anser vidare att man kan uppleva en känsla av sammanhang inom sitt yrke utan att det för 
den sakens skull säger något om hur man är som person, eller om man upplever KASAM i 
hela sin livssituation.  
 
 
 

5.3.2 Organisationskultur och ledning - Alvesson 
 
Vi har nu förklarat vårt resultat med hjälp av Antonovskys teori KASAM. Med hjälp av denna 
förklaringsmodell kunde vi förklara ur ett individperspektiv. Vi vill nu kunna förstå resultatet 
ur ett större perspektiv, ett mer övergripande, och då anser vi att Mats Alvessons 
organisationsteori passar in.  
 
I varje organisation finns det en kultur. Det finns vissa ”bestämda” sätt som man gör saker på. 
Alvesson intresserar sig för organisationskulturer, hur man med hjälp av en organisations 
kultur kan förstå organisationen, hur de agerar och hur de styr mot gemensamma mål 
(Alvesson 2009 s.9). Vi anser att Alvessons organisationsteori kan förklara vårt resultat ur ett 
större perspektiv. Ser vi till ett företags kultur, hur den är uppbyggd och skapad, kan vi skapa 
en förståelse för individers agerande. Vi kommer först att förklara de olika begreppen som 
Alvesson och vi talar om. 
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Organisationskultur och organisationsidentitet 
 
Alvesson definierar organisationskultur som sociala mönster, informella handlingsmönster 
och normsystem. Kulturer styr hur individer samspelar med varandra. Gemensamma 
handlingar och värderingar gör att de delar en grund att stå på (Alvesson 2009, s.11). 
Individer med samma organisationskultur delar värderingar och föreställningar om 
verkligheten och deras uppfattning styr till viss del deras beteende (Alvesson & Sveningsson 
2008, s 56-57).  
 
Med organisationskultur menas att olika organisationer har olika kulturer som efterlevs av 
individer i organisationen. Denna kultur kan ses på olika sätt i olika företag. Det beror på vad 
man ser som viktigt. En del företag betonar vikten av sammanhållning medan andra betonar 
vikten av företagets ekonomiska vinst. Det första vill utveckla samarbete och vi-känsla och 
det senare framhäver den enskilda individens prestation i syfte att gynna företaget. All 
organisationskultur handlar om vad olika organisationer ser som viktigast för deras framgång. 
Det viktigaste för ett vinstdrivande företag är att tjäna så mycket pengar som möjligt, men en 
organisation som till exempel polismyndigheten har ett helt annat mål med sin verksamhet 
och kulturen inom polismyndigheten blir därför av en helt annan natur. Där betonas 
gemensamma känslor och handlingar ”hur man gör saker och ting”, det formas en ”kåranda”. 
Varje organisations kultur kan ses som dess ramar inom vilka vi kan förstå de anställdas 
beteenden och sociala mönster och göra dessa begripliga och meningsfulla. Denna kulturella 
ram styr även de anställda i hur de ska utrycka sig och sina känslor inom deras yrken. Vissa 
handlingar och ageranden blir självklara och accepterade och vissa handlingar ses som 
otänkbara. Organisationskulturer är socialt delade, man anammar den organisationskultur som 
man är en del av. (Alvesson 2009, s 12-13) 
 
Organisationsidentitet är något som Alvesson tar upp och det handlar om identifikation, att 
individen får en känsla av tillhörighet genom kulturen i organisationen som också får 
betydelse för hur man definierar sig själv. Olika former av organisationsidentiteter skapas 
inom olika organisationskulturer. För att det ska bildas en tydlig organisationskultur är det 
viktigt att de anställda identifierar sig med organisationen. Alltså, ju tydligare 
organisationsidentitet, desto tydligare organisationskultur. En aspekt som är viktig för att 
anställda ska identifiera sig med sin organisation är hur tydliga karaktäristika en 
organisationsidentitet har. Till exempel om man använder uniform eller andra specifika 
symboler som visar vilken organisation man tillhör (Alvesson 2009, s.17-18). 
 
 

Den ljusa sidan/Den mörka sidan 
 
Det finns både en positiv och negativ aspekt av organisationskulturen. Det positiva som vi 
benämner som den ljusa sidan visar på att kultur behövs i organisationerna för skapandet av 
gemenskap och en organisationsanda. Individer arbetar bättre om de känner en delaktighet i 
sin organisation. Detta medför en meningsfullhet för individerna i organisationen.  
 
Den mörka sidan handlar om nackdelen med en organisationskultur.  Anställda följer kulturen 
utan att reflektera över sin situation. De blir så pass påverkade av företagets normer och 
värderingar, att det blir svårt för de anställda att hitta sina egna vägar, både i och utanför 
företaget. Det tankesätt som är dominerande inom organisationen kan göra att en del anställda 
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tar till sig dessa och agerar enligt dem utan att ha reflekterat kring vad de faktiskt innebär. 
Detta i sig innebär att de styrande inom organisationen har en stor makt att påverka sina 
anställda, på gott och på ont. (Alvesson 2009, s.163-165). Vi kommer i nästa avsnitt beskriva 
mer om denna mörka sida där vi kopplar den till vårt resultat. 
 
 

Hur vi kopplar organisationsteorin till vår forskning. 
 
Denna övergripliga teori applicerar vi inte in enbart på själva kärnkategorin utan använder oss 
av för att försöka förstå och förklara hur en individ styrs omedvetet eller medvetet av en 
kultur. Alvesson beskriver hur organisationskulturen kan ha en positiv och en negativ sida: 
 
”Den här boken tar allvarligt på kulturens kapacitet att på samma gång skapa ordning, mening, sammanhang 
och orientering, och på så sätt möjliggöra ett gemensamt handlande och fungerande organisationer, och 
begränsa självständighet, kreativitet och en ifrågasättande hållning, vilket gör nytta och potentiellt etiskt mer 
genomtänkta sätt att organisera socialt liv inte kommer i fråga.” Alvesson (2009 s.28.) 
 
Organisationskulturen har enligt detta resonemang en starkt sammanhållande kraft vilket kan 
kväva medlemmarnas självständighet och hämma deras ifrågasättande. Vi kommer att relatera 
till både det positiva, vilket vi kallar den ljusa sidan och det negativa, som vi kallar den mörka 
sidan.  
 
Den ljusa sidan- känsla av mening 
Organisationskulturens ljusa sida strävar efter att skapa en mening för organisationen och de 
anställda. Organisationen skapar en grund av ett gemensamt handlande och gemensamma 
mål. Detta gör att man skapar en gemenskap mellan de anställda och därav meningsfullhet för 
individerna. Vår kärnkategori känsla av mening visar på vikten av meningsfullhetskänslan. 
Känner en individ inte att deras arbete är meningsfullt, är det enligt vår teori lättare att säga 
upp sig. Genom en organisationskultur, skapas dessa band mellan de anställda. Till exempel 
har polismyndighetens organisationskultur en betoning på gemensamma känslor och 
organisationens anda. Detta menas med att det skapas band mellan kollegor, en ”kåranda” där 
de håller ihop och stöttar varandra. Denna kultur ser vi som en faktor till att känna en 
meningsfullhet i sitt arbete.  
 
Vi anser att organisationskulturen skapar verksamhet som känns värdefull för den anställda. 
När en person börjar ett nytt jobb, tar denne efter de värderingar och normer som råder inom 
organisationen och börjar därmed känna en gemenskap med sina kollegor och en 
meningsfullhet med sitt eget handlande. Våra respondenter har i hög grad tagit till sig de 
organisationsidentiteter som finns inom deras yrken. De känner att de tillhör en organisation 
med vissa värderingar som de till stor del står bakom.  
 
Respondenterna får en slags identitetskänsla med företaget, och denna gör att de känner 
tillhörighet som är en grund till att känna en meningsfullhet med arbetet. Kulturen i 
organisationen hjälper till att en individ får en känsla av tillhörighet, att man som individ 
känner sig speciell i sitt arbete (Alvesson 2009, s.17-18). Kulturen skapar en VI-känsla – att 
ställa upp för företaget och kollegor. En känsla av att andra behöver MIG! (Alvesson 2009, s. 
82). Vårt resultat visade hur kategorin tömma ryggsäcken påverkar kärnkategorin känsla av 
mening. Detta är något som förklaras genom Alvessons teori, då organisationskulturen i 
många fall strävar efter en gemenskap mellan kollegor för att finna en meningsfullhet i yrket.  
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Alvesson menar att meningsfullheten skapas genom kulturen av en gemenskaps känsla. 
Genom att känna gemenskap med sina kollegor känner man att man gör ett meningsfullt 
arbete. Vårt resultat visar att kollegorna har en stor betydelse, men inte i den utsträckning som 
Alvesson hävdar. Vår kärnkategori känsla av mening är individuell. Även om respondenterna 
har samma arbetsgivare och samma kollegor, är meningen för dem olika.  Den kommer från 
olika interaktioner, inte bara kollegorna, utan mer vad som ger just dem något tillbaka. Det 
kan vara en känsla av att få stå i centrum, eller en känsla av att vara betydelsefull genom att få 
reda på en information först osv. Men de sker ändå i relation med andra individer.  
 
Organisationskulturen har inte enbart bra sidor för organisationen eller för individerna. Detta 
är något som vi märkt av på våra respondenter. Vi kommer härnäst koppla ihop vår teori med  
de begränsningar som finns i kulturen vilken Alvesson kallar den mörka sidan. Men först vill 
vi förtydliga att även om det finns en mörk sida, anser vi ändå att kulturen i stort är något bra i 
en organisation. Det behövs en positiv grundanda att hålla fast vid då arbetet är påfrestande.  
 
Den mörka sidan- den ståndaktige soldaten 
Den ståndaktige soldaten handlar om respondenternas sätt att agera och hantera olika 
påfrestande situationer. Vår teori visar att omgivningens outtalade förväntningar styr 
respondenterna i deras agerande. Vi frågade oss själva varför de bara inte sa upp sig, eller 
gick ifrån de platser där riskerna utspelade sig. Detta verkade inte ens vara en tanke hos 
respondenterna. Med hjälp av Alvessons teori om begränsningarna som finns inom 
organisationskulturen, anser vi att svaret på dessa frågor finns.   
 
Den kultur som råder i våra respondenters organisationer säger mer eller mindre att du kan 
utsättas för risker som kan handla om din egen död. Då dessa risker verkligen inträffar så 
bidrar kulturen i organisationen till att de anställda ska se dessa riskmoment som något 
naturligt, som ska vara så. I deras yrken ingår risken att till exempel bli skjuten, det är något 
som de anställda ska vara medvetna om. Denna kultur anser vi bidrar till en minskad 
reflektion hos individen, precis som citatet nämner  
 
Kulturen hindrar människor från att kritiskt undersöka skälen till att man ger sig in på och håller sig kvar på en 
särskild väg i stället för att på allvar överväga alternativa sätt att leva inom organisationen. (Alvesson 2009, s 
163).  
 
Den mörka sida Alvesson nämner påverkar individerna att acceptera de risker som finns utan 
att ifrågasätta dessa. Respondenterna skulle kunna säga upp sig på dagen då den 
konkretiserade risken inträffat, men de gör inte det. Vi ser de förväntningar som 
respondenterna har på sig som ett resultat av organisationskulturen. De förväntas ”stå kvar” 
och ”stanna kvar” när de utsätts för risker. Organisationskulturerna inom de yrkesgrupper vi 
undersökt skapar meningsfullhet genom gemenskap kollegorna emellan som vi tidigare 
diskuterat, men även genom klara förväntningar, vilket visas i kategorin den ståndaktige 
soldaten. Dessa förväntningar leder till att de anställda lättare kan ta till sig 
organisationskulturen och bli en del av den. 
 
Den ståndaktige soldaten visade att de sociala förväntningarna fungerade både som en 
trygghet för respondenterna, men även som en begränsning i vissa lägen. Enligt Alvesson har 
alla organisationer en kultur. Denna kultur styr de anställda efter vad som är bäst för 
organisationen och dess framgång. Omedvetet eller medvetet finns denna företags kultur i 
ryggen på de anställda. Detta blir mer tydligt ju längre anställd du varit. Detta kan förklara 
varför en respondent hade det svårt att veta vilka känslor denne kunde visa upp för att 
kollegorna inte skulle tycka illa om denne. Denna respondent hade bara varit anställd en 
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kortare tid och blev osäker på vad som förväntades av denne. Dessa förväntningar anser vi 
kommer från organisationens kultur om hur du ska vara för att företaget ska få bäst framgång. 
Organisationer skulle inte kunna driva sin verksamhet utan individer som anser att det är värt 
att utsätta sig för risker.  
 
Riskerna – det är ödet 
De förväntningar som den ståndaktige soldaten upplever kopplar vi ihop i vår teori till 
respondenternas syn på riskerna. De hade inte en annorlunda syn på riskerna efter händelserna 
vilket kan förklaras utifrån Alvessons teori. Riskerna i de yrkesgrupper vi undersökt kan ses 
som en del av organisationskulturen som är socialt delad av de anställda. Risksituationerna 
tolkas annorlunda jämfört med i andra yrken. Om en byggarbetare skulle få en smäll på käften 
av en uppdragsgivare skulle detta vara helt oacceptabelt, men om en vårdare inom psykiatrin 
utsätts för samma behandling av en patient har det inte samma innebörd. För vårdaren är det 
en situation som mycket väl kan inträffa och därför bemöts med en viss tolerans. De 
handlingsalternativ man har när man råkar ut för en sådan situation styrs alltså av den 
organisationskultur man arbetar i. Vi ser behovet av en mer tillåtande kultur i de yrken vi 
undersökt, men undrar ändå hur mycket det påverkar de anställa inom den. Är det så att det 
verkligen begränsar ifrågasättandet som Alvesson menar att det kan göra? Accepterar våra 
respondenter risker som andra inte skulle acceptera? Den frågan är det av naturliga skäl svårt 
att få svar på. Om man ska tro Alvesson anammar man ju den organisationskultur man 
hamnat i ganska snart, ofta utan ifrågasättande, därav ses riskerna som ödet. 
 
En individ kanske lättare skulle sluta sin anställning om dessa kulturer som medvetandegör 
riskerna inte fanns? Skulle dessa risker inte ses som okej, skulle kanske fler individer 
reflektera över kommande risker och komma fram till att arbetet inte är värt det? Men å andra 
sidan, vilket samhälle skulle vi ha då? Ingen som vill vara polis, ingen som vill ta hand om de 
psykiskt sjuka, ingen som vill släcka våra hem om de började brinna. Vi anser ändå att det 
finns ett behov av den tillåtande kulturen i dessa riskyrken.  
 
 

Sammanfattning 
 
Alvessons resonemang går i stort ut på organisationskulturens strävan att skapa mening för de 
anställda genom gemensamma mål och handlingar. När detta fungerar skapas en arbetsplats 
med en gemensam anda vilket leder till bättre prestation av de anställda. Det finns en risk att 
de anställda går upp för mycket i kulturen och på så vis godtar arbetsuppgifter de annars inte 
skulle godta, exempelvis arbetsuppgifter av riskabel karaktär. Den känsla av delaktighet och 
gemenskap som skapas på en arbetsplats med stark organisationskultur leder enligt Alvesson 
till en ökad meningsfullhet för de anställda. Vi anser med stöd av vår teori att 
organisationskulturen har en bidragande orsak till individernas känsla av mening på så vis att 
kulturen skapar gemenskap och delaktighet. Men vi ser att en pusselbit saknas. Vi vill utöka 
Alvessons teori med ett mer individuellt perspektiv där våra respondenters utsagor visar att 
vad en person upplever som meningsfullt varierar. Alla i en organisation anser inte att samma 
aspekter ger mening som man skulle kunna uppfatta Alvesson, individerna skapar egna 
interaktioner med utomstående som leder till en meningsfullhet för dem.  
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5.4 Självkritiska reflektioner 
 
Det som kan ha påverkat vårt resultat är det faktum att vi bara hittat en respondent som 
faktiskt avslutat sin anställning i direkt anslutning till en konkretiserad risk. De övriga 
respondenterna har valt att stanna kvar. Kanske kunde vi fått ännu djupare information av fler 
personer som sagt upp sig i direkt anslutning till risken? Vi känner trots allt att det resultat vi 
fått fram är helt grundat i respondenternas intervjusvar och sålunda ger en rättvisande bild av 
deras verklighet. Vi valde att söka tidigare forskning i samband med påbörjandet av den 
selektiva fasen. Vi har varit medvetna om risken att påverkas av denna och haft många 
diskussioner oss emellan för att inte styras av den forskning vi fick fram. Vi har även 
resonerat kring möjligheten att den forskning vi fann var påverkad av resultatet från den 
öppna fasen.  
 
 

5.5 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har berört Alvessons organisationsteori ganska övergripande i denna uppsats. Det vore 
intressant att undersöka vad som ligger bakom kulturskapandet i den sorts organisation vi 
undersökt. Är det ett medvetet formande av organisation som ligger bakom den kultur som 
finns inom exempelvis Polisen? Vilka mekanismer är det som styr vad som är viktigt inom 
kulturen, var kommer den ifrån? Vidare forskning skulle kunna beröra samma 
forskningsområde som vi haft men sett ur arbetsgivarens sida. Hur formar de den kultur som 
finns inom riskyrken och vad gör de för att forma kulturen på ett sådant sätt att det gagnar 
självständighet och delaktighet utan att för den sakens skull begränsa de anställdas kreativa 
tänkande och rätten att ifrågasätta sin arbetsgivare?  
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Bilaga 1 
 
Våra intervjuer har under hela processen varit i berättande form. Det menas med att vi har lagt 
stor vikt vid att låta respondenterna tala fritt och inte gått in och avbrutit dem i onödan. Detta 
för att inte bryta en tankegång som riskerar komma upp för respondenterna vid ett senare 
tillfälle för att då skapa komplicerade emotioner. Vi har i alla faser dock kommit in med 
följdfrågor. 
 
Intervjugide1, - Den öppna fasen. 
 
I denna öppna fas lät vi respondenterna tala fritt om ämnet.  
 
Forskningsetiska principer tas upp innan påbörjad intervju. 
 
Personuppgifter 
 
Allmänt om yrket, var personen arbetar och arbetsuppgifter. 
 
Vad det var som fick personen att välja yrket.  
 
Berätta fritt kring en konkret risksituation.  
 
Känslor, tankar, utifrån stöd.  
 
Berätta fritt hur personen ser tillbaka på risksituationen 
 
Hur känner personen nu för yrket 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 2 – Den selektiva fasen. 
 
I denna fas valde vi att ställa lite mer bestämda frågor, men även att lämna mycket åt deras 
eget berättande. Dels för vår forskning men även dels för att låta deras egna berättelser och 
ord komma fram.  
 
Forskningsetiska principer tas upp innan påbörjad intervju. 
 
Personuppgifter 
 
Allmänt om yrket, var personen arbetar och arbetsuppgifter 
 
Vad det var som fick personen att välja yrket 
 
Beskriv kortfattat den konkretiserade risksituationen.  
 
Berätta fritt kring upplevelser under och efter denna situation.  
 
Hur gick tankarna? Känslorna?  
 
Beskriv hur personen resonerade kring valet att sluta/fortsätta med yrket.  
 
Upplevde personen stöd från något håll?  
 
Upplever personen tiden efteråt annorlunda? (Risksynen mm) 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 3 – Den teoretiska fasen 
 
I den sista fasen har våra frågor utgått ifrån de kategorier vi fått fram, men även om vi haft 
mer bestämda frågor innan, har även respondenterna här fått tala fritt kring de frågor, för att 
ta hänsyn till ämnen som kan vara känsliga att tala om. 
 
Forskningsetiska principer tas upp innan påbörjad intervju. 
 
Personuppgifter 
 
Vad det var som fick personen att välja yrket 
 
Beskriv kortfattat den konkretiserade risksituationen.  
 
Risksynen på yrket innan personen började i yrket. 
 
Risksynen efter den konkretiserande händelsen. 
 
Upplevde personen stöd från något håll? (Arbetsgivares stöd, kollegors stöd, familj och 
vänners stöd.) 
 
Förberedelser inför kommande risker?  
 
Hur resonerar personen till varför de valde att komma tillbaka samt avsluta anställningen.  
 
Diskussion om kärnkategorin 
 
 
 


