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Sammanfattning 

Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse för de mest centrala aspekterna av 

emotionshanteringen i gisslandramat och hur cheferna hanterade sina egna och andras 

emotioner under denna händelse. Det empiriska materialet byggde på fjorton intervjuer med 

chefer i olika befattningar och med skiljda organisationstillhörigheter inom olika 

krishanteringsorganisationer. Krishanteringsorganisationer är avsedda att hantera kriser som 

uppstår i samhället. Intervjuerna analyserades enligt en grundad teoriansats. Resultatet visade 

att när aktörer inom en krishanteringsorganisation möter en antagonistisk stressor (orsakad av 

människan) har två typer av emotionella normer betydelse. Dessa två normer kallades för 

”emotionellt styrande system”. De är i normala fall latent inbyggda i det dagliga arbetet i 

verksamheterna men i denna akuta händelse kunde de observeras genom att rama in 

aktörernas emotionshantering. Den första normen kunde förklaras som ”fokus på uppgiften 

och låt inte emotioner störa”. Den andra normen sattes igång ungefär samtidigt och 

förklarades som ”tillhandahåll arbetsgruppen fysisk och psykisk trygghet”. Det emotionellt 

styrande systemet har en lång historia i organisationskulturen och förs vidare genom sociala 

processer. Resultatet kan antas vara kännetecknande utifrån yrkesgrupper som hanterar 

påfrestande arbetsuppgifter. Det skulle därför vara intressant att redovisa studien i 

utbildningssammanhang för de organisationer som hanterar kriser i samhället.  

 

Nyckelord: Gisslantagning, krishanteringsorganisationer, emotioner, emotionshantering, 

stress  
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Abstract 

The purpose of this study was to contribute to a deeper understanding of the key aspects of 

emotion management during the hostage-taking and how managers handled their own and 

others' emotions through this event. The empirical data consisted of fourteen interviews with 

leaders in various positions and with separated organizational affiliations in various crisis 

management organizations. These kinds of organizations are intended to deal with crises that 

arise in society. The interviews were analyzed using a grounded theory approach. The results 

showed that when agents in a crisis management organization meet an antagonistic stressor 

(caused by man) two types of emotional norms are of importance. These two norms were 

called “emotional ruled system”. They are normally latent embedded in the everyday 

interactions but in acute, potentially dangerous situations they will be observed by framing the 

leaders' emotion handling. The first embedded norm could be explained as "focus on task and 

do not let emotions interfere". The second norm begins to operate simultaneously, and can be 

summarized as “provide the task force with maximum physical and psychological security”. 

The emotional ruled system has a long history in organizational culture and is passed on 

through social processes. The result can be assumed to be characteristic for professionals who 

handle demanding tasks. It would therefore be interesting to report the study in educational 

contexts for these professionals. 

 

Keywords: Hostage taking, response organizations, emotions, emotion management, stress 
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Förord 

Min uppsatsresa har kanske varit lite längre än andras, den började hösten 2011. Jag var då 

gravid med mitt första barn. Jag planerade mitt skrivande in i minsta detalj för att hinna bli 

färdig innan nedkomst. Som du nog förstår höll inte min planering, ”livet kom emellan”. De 

tre orden har många tröstat mig med när jag beklagat mig över att jag inte hann bli färdig med 

uppsatsskrivandet innan min älskade Filip kom till världen. 

Idag sitter jag här och är så oerhört stolt och glad över att min uppsats är färdig! Med 

det uttalandet vill jag rikta ett enormt stort tack till båda mina handledare Renée och Aida. 

Tack, för all hjälp och handledning under resans gång!  

Sist men inte minst vill jag även passa på att tacka Försvarshögskolan för tillgången 

till datamaterialet.       

 

Karlstad juni 2015 

Malin Elfgren Boström 
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Inledning  

Chefer inom krishanteringsorganisationer ställs ofta inför oförutsägbara och akuta situationer. 

Detta kan medföra stressrelaterade emotioner hos de enskilda individerna. Kraven på cheferna 

är att kunna hantera dessa emotioner för att bibehålla den operativa effektiviteten, då deras 

främsta uppgift är att skydda övrig personal och civilbefolkning från olyckor eller kriser av 

olika slag. Hanteringen av akuta situationer ställer därför stora krav på individens förmåga att 

hantera både egna och andras emotioner.  

Föreliggande studie har en empirisk utgångspunkt vad gäller informanternas 

upplevelser av en svår och stressfylld situation. Detta är högst betydelsefullt både 

forskningsmässigt och även praktiskt för den här typen av yrkeskategorier. Det är relevant 

utifrån ett ledarskapsperspektiv och även sett utifrån ett hälsoperspektiv. Vad får det för 

konsekvenser för chefers välmående om de emotionellt glömmer bort sig själva? 

Weber (1948) beskrev att organisationer som hanterar kriser i samhället ska grundas 

på rationalitet och ska även fungera effektivt och samhällsnyttigt. De ska vanligtvis utföra 

uppgifter utan emotionellt handlande eller emotionell påverkan (Weber, 1948). De bör snabbt 

kunna anpassa sig till de påfrestningar som uppkommer. Samhället ställer krav på 

myndigheterna att hantera uppkomna kriser, kraven handlar ofta om att mobilisera rätt 

resurser i förhållande till den inträffade händelsen. Krissituationer som drabbar samhället, 

oavsett om det rör sig om naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan skapar 

stress och oro. Det kan skapa emotionella processer inom individer, grupper och 

organisationer. I de här sammanhangen talas det ofta om stresspåslag och anspänning. I en 

tidigare genomförd studie (Alvinius, Danielsson & Larsson, 2010) rörande gisslandrama 

visade det sig att stress i hög grad påverkade det organisatoriska rationella handlandet. 

Organisationer är dock unika och har på det sättet en egen organisations- och emotionskultur. 
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Fineman (2008) beskrev emotionskulturer och emotionella regler, som belyste vilka känslor 

anställda skulle känna eller inte känna och uttrycka. Fineman (2008) menade vidare att 

organisationer har ett eget praxismönster för vilka emotioner som är accepterade eller inte. 

För individer som arbetar inom en krishanteringsorganisation kan det därför vara nödvändigt 

att både hantera sina egna respektive andras emotioner.  

Emotionshantering är en central karaktäristika hos effektiva chefer, både hanteringen 

av egna respektive andras emotioner (Erez, Misangyi, Johnson, LePine & Halverson, 2008). 

Chefer ska inte enbart dämpa oönskade emotionsuttryck utan också uppvisa specifika 

emotioner som härstammar från de sociala normer som finns i organisationen (Gross, 2002). 

Detta är viktigt då chefer representerar de sociala emotionsreglerna inom organisationen och 

är följaktligen emotionella förebilder för underställd personal.     

Emotionshantering kan generellt förklaras som en individs ansträngning att matcha 

personliga känslor med den socialt accepterade känslonormen (Nilsson, S., Ohlsson, A., 

Lundqvist, L-M., Alvinius, A., Hyllengren, P., Waaler, G., Bandlitz Johansen, R., & Larsson, 

G., 2014). När en individ upplever att det finns en skillnad mellan egna känslor och de 

känslor som organisationen förordar kan så kallad känslomässig dissonans uppstå 

(Hochschild, 2003). Det uppstår då ett slags ”känslomässigt glapp” mellan de egna känslorna 

och de känslorna som förväntas uppvisas. För att uppfylla organisationens förväntningar 

försöker individen undertrycka eller reglera sitt eget känslomässiga tillstånd genom två typer 

av strategier. Det första är ytagerande som innebär att individen uttryckte den socialt 

accepterade känslan men kände egentligen någonting annat. Detta kan skapa stress vilket på 

lång sikt kan leda till att individen förändrar sina verkliga känslor till de som den initialt 

simulerade, detta kallas för djupagerande och är den andra strategin (Hochschild, 2003). 

Hochschild (2003) menade vidare att båda dessa sätt att hantera känslor krävde en viss grad 

av ansträngning, därför benämns de just som emotionellt lönearbete. (Emotional labor är 
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kopplat till arbetslivet och emotion work är ett mer generellt begrepp som innefattar den 

privata sfären). Nilsson et al (2014) menade att det inte är ovanligt att individer mår dåligt när 

de förändrar sina egna känslor för att de ska stämma överens med organisationens krav. 

Organisationer tar dock sällan hänsyn till de känslomässiga kostnaderna för de anställda utan 

ser detta som en outtalad kvalifikation i arbetet (Nilsson et al, 2014). Emotionellt arbete har 

studerats i kommersiella yrken och under ordinarie, icke akuta förhållanden.     

Lazarus (1997) menade att det som orsakar en stressreaktion inte enbart är 

miljöbetingad utan beror även på hur personen bedömer och upplever stressorn. 

Emotionshantering kan således primärt ses som en respons på en emotion. En händelse kan 

uppfattas som olika hotfull beroende på vilka handlingsalternativ en individ har till 

förfogande. Det beror också på vilken kompetens individen har, hur tränad den är på att klara 

av stressituationer och vilken typ av socialt- och organisatoriskt stöd individen erhåller 

(Alvinius et al, 2014; Nilsson et al, 2014). När vi försöker bemästra en situation sker detta 

både medvetet och omedvetet, och ansträngningarna att klara av situationen fyller två 

funktioner. Dels försöker vi ta kontroll över själva problemet, så kallad probleminriktad 

stresshantering, och dels försöker vi påverka de känslor som väckts så kallad känsloinriktad 

stresshantering (Folkman & Lazarus, 1988; Lazarus, 1991). Några av de vanligaste 

tillvägagångssätten i känsloinriktad stresshantering är positivt tänkande, självkontroll, 

distansering och flykt. Folkman och Lazarus (1988) menade vidare att båda dessa former i 

hanteringen av problemet och emotionerna sker parallellt. Detta system måste dock vara 

flexibelt för att kunna passa in i den komplexa miljö människan lever i, framför allt när det 

kommer till svåra situationer som kan handla om liv eller död.    

Hanteringen av akuta situationer ställer stora krav på individens förmåga att hantera 

egna emotioner. Lazarus (1991) diskuterade att begreppet emotion ingår i ett komplext 

organiskt system som innefattade kognition, motivation, anpassning och fysiologisk aktivitet. 
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När en individ reagerar på en emotion, speciellt en stark sådan, påverkas i stort sett alla 

nervtrådar i kroppen. Emotioner framkallar en uppsättning av målinriktade fysiologiska och 

kognitiva förändringar hos en individ. Detta system är avsett för att individen ska kunna svara 

så adaptivt som möjligt på det som inträffat i dess omgivning (Lazarus, 1991). Lazarus (1999) 

menade vidare att stress, emotion och coping (synonymt med emotionshantering) är 

integrerade i processen vid emotionell upphetsning. Dessa variabler bildar en begreppslig 

enhet där emotionen är överordnad eftersom den innehåller både stress och coping (Lazarus, 

1999).   

Emotionsforskning rörande kriser och krishantering har genomförts ur olika 

perspektiv som exempelvis byråkratiska organisationers anpassning till påfrestande 

förhållanden (Alvinius, 2010b) och stress, emotioner och emotionshantering inom yrken som 

hanterar påfrestningar. Det har genomförts undersökningar gällande kriminalvårdares förmåga 

att hantera de egna respektive de intagnas olika känslotillstånd i det dagliga arbetet (Crawley, 

2004; Tracy, 2004; Tewksbury & Higgins, 2006). Tracey och Scott (2006) undersökte stress i 

olika arbetssituationer för personer inom polis och räddningstjänst. Annan forskning 

fokuserar på hanteringen av emotioner i samband med behandling av asyl- och 

invandrarfrågor vid Migrationsverket (Wettergren, 2010). Wettergren (2010) undersökte 

vidare hur regler och ansvar kan dämpa uppkomna emotioner i ovannämnda kontexter 

(Wettergren, 2010). I akuta situationer där livet står på spel krävs det dock mer forskning när 

det gäller att förena individuella emotionshanteringsstrategier med organisatoriska krav 

(Alvinius et al, 2014; Nilsson, S., Brandow, C., Ohlsson, A., Alvinius, A., & Larsson, G., 

2013). Teorin om emotional labor ur ett sociologiskt perspektiv och emotionshantering ur ett 

psykologiskt perspektiv ger ett fruktbart teoretiskt värde i det här fältet. 

Projektbakgrund 
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Den tjugotredje september 2004 drabbades svensk Kriminalvård av ett gisslandrama. 

Trots att personal på fängelset var förberedda och tränade i incidentövningar, lyckades två 

intagna beväpnade med kniv fly från fängelset efter att ha tagit en vårdare som gisslan. Det 

var första gången något liknande inträffade i Sverige. Ovissheten för gisslans liv var påtaglig 

hos berörd personal, anhöriga och hos övriga inblandade i spanings- och räddningsarbetet. 

När gisslan lyckades undkomma reducerades en stor del av oro och stress men jakten på 

förövarna fortsatte under sammanlagt fyra dygn. De förflyttade sig över flera län vilket ställde 

krav på polisens resurser, både mentalt och materiellt. För att kunna hantera denna 

antagonistiska kris involverades flera olika organisationer och mer än 100 individer.  

Gisslandramat fick enorm medial uppmärksamhet vilket sannolikt påverkade räddningsarbetet 

(Alvinius et al., 2010). Lyckligtvis blev det ett positivt utfall där gisslantagarna kunde gripas 

under kontrollerade former i Värmländska Degerfors. Föreliggande studie fokuserar på den 

empiriska utgångspunkten gällande chefers emotioner och emotionshantering i samband med 

en gisslantagning från en fångvårdsanstalt.   

Föreliggande studie är en del av en undersökning som genomfördes inom ramen för 

ett forskningsprojekt ”Ledarskap och beslutsfattande vid komplexa olyckor och kriser” som 

var finansierat av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, (idag Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB). Projektet pågick från januari 2005 till december 2007. 

Projektets huvudfråga var att belysa hur ledarskap och beslutsfattande kan och bör ske i denna 

typ av situationer.     

Datainsamlingsmetod för ursprungsstudien 

Intervjuerna följde en på förhand fastställd intervjuguide som innehöll öppna frågor. 

Dessa följdes upp med individuellt anpassade följdfrågor. De teman som fanns med var 

följande: egen roll och uppgift; erfarenheter av eget handlande; erfarenheter av egen 
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organisations handlande; ledarskap med befälsrätt inom egen organisation och utan befälsrätt 

gentemot andra; stress och krävande förhållanden under gisslantagningen; avgörande beslut 

kontra sekvens av småbeslut samt proaktivt kontra reaktivt agerande.      

Genomförande för ursprungsstudien 

Datainsamlingen genomfördes av forskare från Försvarshögskolan i Karlstad under 

perioden september-november 2005. De ägde rum på respektive informants arbetsplats i 

Stockholm, Norrköping, Mariefred, Eskilstuna, Karlskoga och Degerfors. Av praktiska skäl 

genomfördes två av intervjuerna per telefon. Respektive intervju spelades in på band och 

transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna varade mellan 60-90 minuter. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med nuvarande studie var att bidra till en djupare förståelse för de mest centrala 

aspekterna av emotionshanteringen i gisslandramat och hur cheferna hanterade sina egna och 

andras emotioner under denna händelse.  

1) Vilka var de mest centrala aspekterna av emotionshanteringen i gisslandramat? 

2) Hur hanterade cheferna egna och andras emotioner under gisslandramat?  

Metod   

Design och urval  

Gisslandramat var en fallstudie och samtliga intervjuer var tillgängliga för analys. 

Föreliggande studie var explorativ då undersökningsområdet inte tidigare var utforskat. 

Studien var en del av en undersökning som genomfördes inom ramen för ett tidigare 

forskningsprojekt som beskrevs i inledningen. 
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Enligt riktlinjerna för grundad teori (Glaser & Strauss, 1967), skedde urvalet av 

informanter med strävan att få så bred variation av erfarenheter som möjligt när 

problemområdet belystes, ett så kallat heterogent urval. Respondenterna hade således olika 

organisationstillhörigheter, befattningar, erfarenheter och roller i händelsen. Den egentliga 

urvalsprocessen kan bäst beskrivas som ett tillgänglighetsurval, eftersom man ville komma i 

kontakt med samtliga deltagare som varit involverade i spanings- och räddningsarbetet under 

gisslandramat. Det empiriska materialet byggde på fjorton intervjuer med deltagare från olika 

organisationer och med olika befattningar. Antalet deltagare var tillräcklig för att uppnå 

teoretisk mättnad.  

Från polisen intervjuades sex informanter varav samtliga män. Befattningarna, utan 

inbördes rangordning, var: stödfunktion till kommenderingschefen; två förhandlare; 

insatschef; chef för ordningspolisenheten; stabschef. Polisen var aktiv under hela processen 

och jagade gisslantagarna över ett flertal regioner. Två av poliserna förhandlade med 

gisslantagarna innan de gav upp. Från Kriminalvården intervjuades fem informanter, fyra män 

och en kvinna. Deras befattningar var generaldirektör; tre kriminalvårdsinspektörer; chef för 

säkerhetsenheten. Personal på anstalten var initialt inblandade och informerade om 

gisslantagningen. De hanterade situationen på anstalten bland intagna, anställda och anhöriga. 

Generaldirektören och chefen för säkerhetsenheten var aktiva på distans och hade ett 

övergripande ansvar för händelsen. Inom åklagarmyndigheten intervjuades två personer, en 

man och en kvinna. Deras befattningar var: chefsåklagare samt vice chefsåklagare. De 

agerade främst efter gripandet men mottog information om händelsen under hela processen. 

De arbetade tillsammans i ett team och samarbetade med polisen. Från räddningstjänsten 

intervjuades en informant, en man. Hans befattning under gisslandramat var styrkeledare. Han 

fanns i beredskap om något oförutsägbart skulle inträffa vid gripandet.  

Databearbetning 
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Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant i sin helhet och 

analyserades därefter enligt en grundad teoriansats (Glaser & Strauss, 1967; Charmaz, 2006).  

Första steget i analysarbetet bestod av så kallad öppen kodning. Detta innebar att 

identifiera meningsbärande enheter, så kallade koder, i varje enskild intervju. Kodningen 

kallas för öppen då den ska generera mest relevant data om företeelsen som undersökts. 

Kodningen var ett relativt mekaniskt arbete där texten analyserades rad för rad för att 

identifiera informanternas beskrivningar av tankemönster, emotioner och handlingar 

relaterade till undersökningsområdet. När relevanta ord eller fraser hittades skrevs dessa i 

marginalen och utgjorde således en så kallad kod. Exempel på ett citat, ”Jag tror att 

ledningsfunktionen, varav jag är en del, har blivit mycket bättre på att förstår vikten av att ta 

hand om personal på rätt sätt”. Tillsammans med ett flertal liknande citat kodades detta som 

”hantering av personal och intagna”. Koderna jämfördes sedan för att kontrollera det 

deskriptiva innehållet och för att bekräfta att de var grundade i data. Nästa steg i analysarbetet 

kallades fokuserad kodning. Detta innebar att bedöma och sortera ihop de öppna koderna som 

utgjorde mest analytisk meningsfullhet för att kunna kategorisera data (Glaser, 1978; 

Charmaz, 2006). Utifrån tidigare exempel sorterades koden ”hantering av personal och 

intagna” i underkategorin ”emotionshantering gentemot egen organisation”. Nästa steg i 

analysarbetet var så kallad teoretisk kodning. Glaser (1978) beskrev de teoretiska koderna 

som en konceptualisering av de fokuserade koderna, detta innebar att de teoretiska koderna 

skulle specificera möjliga relationer mellan kategorierna som utvecklats under den fokuserade 

kodningen. I föreliggande studie jämfördes de olika kategorierna från den fokuserade 

kodningen för att identifiera huvudkategorier. Utifrån tidigare exempel sorterades 

underkategorin ”emotionshantering gentemot egen organisation” in under kategorin 

”organisatoriska strategier”. Vidare sorterades kategorin ”organisatoriska strategier” in under 

huvudkategorin ”emotionshantering hos chefer”. Huvudkategorin hade ett högre 
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förklaringsvärde och förflyttade den analytiska berättelsen mot en mer teoretisk riktning 

(Charmaz, 2006). När en potentiell kärnkategori upptäcktes var nästa steg i analysarbetet så 

kallad selektiv kodning.  Den selektiva kodning innebar en abstrahering av kategorier som 

skulle ge ett högre förklaringsvärde till det som studerats. Datamängden var således 

avgränsad till kategorierna ”Emotioner och reaktioner” och ”Stressorer”. När data inte 

tillförde några nya aspekter av undersökningsområdet uppstod en så kallad mättnad. 

Kärnkategorin som framkom genom den ständigt jämförandeprocessen var ”Emotionellt 

styrande system” som innehöll underkategorierna ”fokus på uppgiften och låt inte emotioner 

störa” och ”tillhandahåll arbetsgruppen fysisk och psykisk trygghet”. Kärnkategorin 

förklarade hur cheferna i de olika organisationerna förhöll sig till denna påfrestande händelse 

genom trygghetsskapande och att inte låta emotioner störa arbetet. 

I enlighet med grundad teori var kodningen en framväxande process vilket innebar att 

processen inte var helt linjär. Den ständigt jämförande processen mellan data, koder och 

kategorier kan bäst beskrivas som cirkulär (Charmaz, 2006). Den slutgiltiga analytiska 

processen resulterade i en teoretisk modell som visas i Bilaga 1.   

Validitet och reliabilitet  

Glaser (1998) beskrev fyra kriterier för att värdera och bedöma kvaliteten i grundad 

teori. Passform, relevans, funktion och modifierbarhet. Passform innebär en 

överensstämmelse mellan framväxande teoretiska begrepp och empiriska data och relevans 

står för att teorin beskriver det den är tänkt att beskriva och att detta är av relevans för 

berörda. Teorin ska vara användbar i praktiken (funktion) och modifierbarhet innebär att 

teorin kan ändras för att passa in på nya data.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att validering inte är en slutgiltig produktkontroll 

utan tillförlitligheten är invävd under hela forskningsprocessen. För att göra en bedömning av 
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föreliggande studie utifrån Glasers (1998) fyra kriterier så är koder och kategorier grundade i 

data genom att det har gjorts ständiga jämförelser mellan data, koder och kategorier. Data, 

koder och kategorier speglar förhållandena av emotioner och emotionshantering i 

gisslandramat vilket är av relevans för dem det berör. Förutom akademiskt intresse är teorin 

värdefull för dem som arbetar inom krishanteringsorganisationer, men det är svårt att bedöma 

hur användbar teorin är i praktiken generellt sett. Det är även svårt att bedöma om teorin är 

modifierbar i förhållande till nya data eftersom den ännu inte testats på nya data.   

Etiska aspekter 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) i Stockholm har inte det ursprungliga projektet 

behövts etikprövats. Detta för att ursprungsprojektet var en verksamhetsuppföljning och 

kvalitetsarbete av utvecklande slag. Trots att det ursprungliga projektet inte behövde 

etikprövas är det ändock värt att uppmärksamma ämnets känslighet för de berörda 

informanterna, händelsen handlade om liv eller död. 

Respondenterna blev informerade om projektets syfte och att det insamlade materialet 

enbart skulle användas i forskningssyfte. De beslutade självmant om de ville delta i studien 

och kunde avsluta sin medverkan när som helst under hela förloppet. Personuppgifter 

behandlades konfidentiellt. Det fanns dessutom en signerad överenskommelse mellan 

författaren i aktuell studie och Försvarshögskolan angående behandling av de konfidentiella 

intervjuerna.  

Resultat  

Analysen av materialet resulterade i en huvudkategori som benämndes emotionshantering hos 

chefer. Emotionshanteringen hos chefer kunde vidare beskrivas utifrån två underkategorier. 

Den ena underkategorin var huvudsakligen organisationsinriktad och innefattade chefers 

agerande för att dämpa uppkomna emotioner hos sina kollegor inom organisationen och även 
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utom organisationen. De utomorganisatoriska aktörerna kunde till exempel vara från andra 

krishanteringsorganisationer, anhöriga, media och så vidare. Den andra underkategorin var 

huvudsakligen individinriktad och innefattade hanteringen av egna- respektive andras 

emotioner.  

Dessa två underkategorier samexisterade och var ömsesidigt beroende av varandra. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två var dock att de organisatoriska strategierna var 

mer strukturerade, regelbaserade, praktiska och ”hårda”. Medan de individuella strategierna 

var mer interpersonella, empatiska och ”mjuka”.      

I avsnittet som följer belyses resultatet utifrån chefers emotionshantering under 

gisslandramat med dess kategorier, underkategorier, koder och citat.  

Emotionshantering hos chefer 

Huvudkategorin emotionshantering hos chefer bestod av två kategorier, 

organisatoriska- och individuella strategier. Strategierna handlade om vilka resurser inom 

organisationen som nyttjades för att hantera uppkomna emotioner. Individuella strategier 

handlade om olika kompetenser och förmågor som användes för att hantera uppkomna 

emotioner kortsiktigt respektive långsiktigt. Skapande av trygghet och dämpa rädsla var något 

som blev centralt både inom organisationen och för den enskilda individen att hantera. 

Organisatoriska strategier. 

Kategorin organisatoriska strategier bestod av två underkategorier a) 

emotionshantering gentemot egen organisation och b) emotionshantering gentemot externt 

inblandade. Underkategorin emotionshantering gentemot egen organisation bestod av följande 

koder: Genom strukturering och ansvarsfördelning; hantering av personal och intagna; 

personkännedom gav känsla av trygghet. Underkategorin emotionshantering gentemot externt 
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inblandade bestod av följande koder: Nära anhöriga; hantera media – hantera en stressor; 

agera återhållsamt för att säkerställa lag och ordning.  

Emotionshantering gentemot egen organisation. 

Genom strukturering och ansvarsfördelning. 

Struktur och ansvarsfördelning visade sig vara viktiga komponenter vid 

emotionshanteringen i gisslandramat. Strukturerat ledarskap, när det väl kom igång, lättade på 

stressen och förbättrade individuella prestationer. Struktur gav även en känsla av kontroll och 

trygghet hos både chefer och övrig underställd personal, det blev en lugnare stämning. 

Rutiner följdes i syfte att hantera en känslomässigt krävande situation. Inom polisen 

uttrycktes det såhär:    

”När det är en särskild händelse då kan du inte ha ett demokratiskt ledarskap 

utan då hamnar man i ett strukturerat ledarskap, där någon talar om vad som 

bör göras. Då fungerar folk som bäst och man känner att stressen lättar för att 

då får man en klar och tydlig uppgift.”  

Hantering av personal och intagna. 

Händelsen avseende gisslandramat skapade många olika typer av processer hos 

personalen på anstalten. Det var lätt för dem att rikta dessa omvälvande känslor mot de övriga 

intagna. Därför var det viktigt att hantera personalens känslor genom information om 

lägesbilden, visa medmänsklighet, stödja och ge dem möjlighet att samtala med någon 

professionell. Även intagna hade speciella behov. I den här händelsen var det viktigt att det 

skapades goda relationer både mellan personal och mellan personal och intagna, då 

gisslandramat påverkade båda parter i stor utsträckning. Säkerhetschefen på Kriminalvården 

beslutade att en strategi för att lugna personal som var i ett tillstånd av osäkerhet var att 
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kontinuerligt erbjuda information om händelsen, och då särskilt de som påverkats mest av 

den. En viktig aspekt av ledarskapet innebar att man tog hand om sin personal och höll dem 

lugna. 

”Mycket logistiska frågor kring det här att kalla in personal och få tag på alla 

och informera dem. Det var en allmän information till alla. Sedan vart det lite 

annorlunda, det var speciell information till kanske de som var i händelsen och 

var mest berörda.” 

Företagshälsovården togs in i första hand för att hantera personalens känslor. De tog 

hand om personalen genom professionell hjälp och kunskap, de gavs möjlighet att ventilera 

sina känslor. Kriminalvårdsinspektörerna berättade om det.   

”Vi bestämde att intagna skulle vara avskilda och vi tog även snabbt kontakt på 

kvällen med vår företagshälsovård Previa. Ordnade så att vi redan dagen efter 

skulle få hit dem och att all personal skulle ges möjlighet att komma dit.” 

Personkännedom gav känsla av trygghet. 

Eftersom det var en stressande situation var det bra för samarbetet att känna varandra 

lite grann sedan tidigare, det fanns en kunskap om varandras arbetssätt. Det gav även en 

känsla av trygghet hos de inblandade att ha jobbat ihop tidigare. En polisinformant uttryckte 

sig såhär: 

”Känner man inte varandra, då blir det jobbigt alltså. Det är nödvändigt att 

man har ett bra nätverk på samma nivå. Och då blir det heller inga konflikter, 

då kan man reda ut det på en gång och tala om, vad gör jag och vad gör du?” 

Emotionshantering gentemot externt inblandade. 
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Nära anhöriga. 

Det upprättades en kontakt med nära anhöriga, dels för att de skulle ha tillgång till 

lägesbilden men också för att ge dem stöd genom olika kanaler. De anhörigas känslor 

hanterades genom att de erbjöds krisstöd av präst och psykolog. Det fanns en präst inom 

anstaltens regi men också spontant av en granne som visade sig vara präst samt en släkting till 

den drabbade familjen som var psykolog fanns till hands. Kriminalvårdsinspektören på 

Mariefredsanstalten vittande om detta.       

”Vi hade framförallt kommunikationer med fruns syster som visade sig också 

vara psykolog, så vi fick en ganska bra relation tidigt tycker jag med henne då 

som kunde utgöra ett stöd för familjen. Vi skickade också en av 

anstaltsprästerna redan på torsdagskvällen hem till NN’s familj.” 

Hantera media – hantera en stressor.  

Media var ett väldigt stressande element under hela den här händelsen. Genom att 

kalla till presskonferens och vara öppen mot media släppte trycket på 

krishanteringsorganisationerna mycket. Detta var en nödvändighet för att kunna skapa 

arbetsro i en redan stressig arbetsmiljö. Kriminalvården var speciellt belastad av media, därför 

hade de strategier för att hantera detta. Anordnandet av en presskonferens underlättade för 

övrig personal att inte bli störda eller stressade av media.  

”Det är ett outtömligt behov, utan det som fungerar väldigt bra är ett riktat 

klockslag. Då har vi en presskonferens och innan det så diskuterar man inte. 

Och när vi började med det så lugnade det massmediala trycket ner sig väldigt 

mycket.” 
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”Där är ju massmedia otroligt svåra att hantera, bara i samband med 

gripandet, när huset var under bevakning, ja vad gör dom? Jo dom skickar upp 

flygplan som kör över huset och naturligtvis oroar de personer som finns 

därinne så till den milda grad. Och vad kunde det kanske ha fått för 

konsekvenser? Skulle de ha skjutit sig ut? Vilket de, de sköt ju i huset där och 

nej så att de är så svåra att hantera, massmedior, de är nästan de svåraste.” 

Agera återhållsamt för att säkerställa lag och ordning.  

Arbetssätten mellan de olika aktörerna i händelsen var olika. Åklagarna var, till 

exempel, tvungna att agera mer återhållsamt än vad polisen ville att de skulle göra. Det 

handlade mycket om rättssäkerhet och objektivitet i bedömningen av fallet. Detta innebar att 

de inte kunde låta sig styras för mycket av känslor och agera förnuftigt. Åklagarna berättade:    

”Många gånger har jag en känsla av att polisen har ett behov utav att kunna gå 

fram fortare, vara tuffare. Vi har ett krav på oss att vara objektiva, det har 

naturligtvis polisen också. Men den lagstiftningen vi har så fungerar det lite 

grann som broms så att det inte går för fort i svängarna. Kalla det för att vi 

utgör någon form av garanti för rättsäkerhet när det gäller maktutövning som vi 

har, därför att vi har alltså en oerhörd makt att använda. Väldigt ingripande 

tvångsåtgärder som vi kan fatta beslut om, med det gäller också att använda 

dem på ett förnuftigt sätt.” 

Individuella strategier. 

Kategorin individuella strategier för chefers emotionshantering bestod av två underkategorier: 

a) hantera egna emotioner och b) hantera andras emotioner. Underkategorin hantera egna 

emotioner bestod av följande koder: Egenskaper; erfarenhet/färdighet; rationellt tänkande; 
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engagemang; lämna bakom sig/distansering. Underkategorin hantera andras emotioner bestod 

av följande koder: Emotionsfilter; förmedla lugn och allvar.  

Förmågan att kunna hantera egna emotioner var en färdighet som både chefer och 

underordnade kunde tränas i på förhand. När denna förmåga sattes på prov, kunde detta 

avgöra den individuella lämpligheten för hantering av arbetsuppgifter i en krävande situation. 

Med andra ord, att kunna hantera sina egna känslor i linje med arbetsgivarens önskemål var 

en förutsättning för verksamheten att fungera smidigt i det långa loppet. Den andra aspekten 

av krisinsatser kräver förmåga att hantera andras emotioner, vilket är särskilt viktigt för 

organisationer vars främsta uppgift är att hantera svåra situationer. 

Hantera egna emotioner. 

Egenskaper. 

Det fanns personliga egenskaper som efterfrågades i den här instabila händelsen. Dels 

skulle inblandade besitta egenskaper såsom att vara stresstålig, bibehålla ett lugn och 

stabilisera sina känslor. Det krävdes helt enkelt rätt personal som skulle känna sig trygga i det 

de gjorde trots att man mådde dåligt. Informanter från samtliga myndigheter vittnade om 

detta:   

”Sen finns det en massa andra egenskaper, men det är också att behålla lugnet 

och vara stresstålig och inte hetsa upp sig.”     

Erfarenhet/färdighet. 

Erfarenhet tycktes vara en viktig komponent när det inte fanns någon information om 

lägesbilden. När det uppstod mycket stress lades det fokus på fel saker, i det läget var det bra 

att ha erfarenhet. Detta skapade ett lugn och var viktigt för att kunna hantera stressen som 

uppstod i situationen. Det fanns dessutom tidigare erfarenhet av upplopp på anstalten. 
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Upploppet hade dock ett mycket snabbare händelseförlopp i jämförelse med gisslandramat. 

Polisinformanter berättade hur kompetens och erfarenhet kunde underlätta egen 

stresshantering: 

”Det här är ju väldigt olika från person till person hur man upplever stress. Jag 

personligen då, dels har jag väl försökt skaffa mig erfarenhet. Dels har jag haft 

förmånen att gå vissa olika utbildningar och liknande på hur man hanterar sina 

triggers och stresshantering och vet ungefär på vilket sätt jag ska hantera stress. 

Plus att jag har en viss förmåga att inte stressa upp mig.” 

Rationellt tänkande. 

Händelsen krävde ett rationellt tänkande hela tiden, de inblandade i spanings- och 

räddningsarbetet skulle inte låta styras av känslor på något vis. Detta uttrycktes som att 

behålla det professionella beteendet. Samtliga informanter vittnade om detta: 

”Att få upp det rationella tänkandet och låta personen mindre styras av sina 

egna känslor.”  

Engagemang. 

I den här sortens händelse var det många som upplevde en stark känsla av villighet 

och ansvar att ställa upp. Ofta kan denna villighet och engagemang övergå till att stämningen 

blir uppjagad, och när ingenting händer kan detta resultera i rastlöshet och frustration. 

Överlag var dock detta positivt eftersom det visade på ett engagemang och en villighet att 

jobba. Förhandlare och åklagare bidrar med varsitt citat i frågan om engagemang:      

”Det är klart att stressnivån gick upp lite grann med tiden för att man känner 

sig också frustrerad och rastlös för att man vill jobba och agera, man vill ju 

gärna hjälpa gisslan som befinner sig någonstans ute.”  
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”Man är så engagerad och man vill så mycket.” 

Lämna bakom sig/distansering.  

Många drog lärdomar av sina emotioner men valde att lämna dem bakom sig. De 

kände att de var färdiga med händelsen och inte behövde tänka något mer på den. En av 

cheferna inom Kriminalvården berättar om förmågan att lämna händelser bakom sig:   

”Alltså när händelsen är klar och det är färdigt, då är det färdigt för mig. Jag 

går inte och tänker så mycket på sådana saker.” 

I efterhand upplevde incidentledningen att de tog väl hand om personalen i händelsen, 

men kände att de glömde bort sig själva. De upplevde dock ett stort stöd hos varandra. 

”Nej, alltså det var ju egna bedömningar vi gjorde där vi kände att vi var ett 

riktigt stöd för varandra i första hand.” 

Hantera andras emotioner. 

Emotionsfilter. 

När gisslantagarna var återfunna var det förhandlarnas uppgift att försöka få 

gisslantagarna att ge upp och få till ett lugnt gripande. En kontakt mellan gisslantagare och 

förhandlare upprättades. Det byggdes upp ett förtroende mellan dem och förhandlaren. 

Kommunikationen hanterades mestadels genom en vän till den misstänkte vilket både 

försvårade och förenklade förhandlingen. Den försvårades genom att förhandlaren inte fick 

någon tydlig uppfattning om den misstänktes tillstånd, men förenklades genom att vännen 

fungerade som ett ”filter” mellan förhandlaren och den misstänkte. ”Filtret” innebar att 

förhandlaren pratade ”sitt språk” med vännen, och vännen förmedlade informationen på 
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gisslantagarens språk. När den misstänkte bestämde sig för att lämna lägenheten och komma 

ut till polisen, gick gripandet väldigt lugnt till. Förhandlaren återberättar:   

”Jag pratade ju i två timmar tror jag och då pratade jag mestadels med den 

mannen som fanns i lägenheten och inte den misstänkte utan hans kompis och 

han förmedlade. Han var som ett filter mellan oss två, det fungerade väldigt bra 

för vi har ju ett annat sätt att uttrycka oss ibland vi poliser.”  

Förmedla lugn och allvar.  

Den omedelbara stressen som uppstod i det inledande skedet hanterades till viss del 

genom känslan av ansvar och förtroende i uppgiften som skulle lösas. Det var viktigt med 

stresståliga individer för att kunna hantera arbetet, dels för att det var nödvändigt att ta hand 

om sin egen stress och dels för att ta hand om andras stress. Gisslanincidenten belyste många 

olika tillvägagångssätt att försöka hantera emotioner. Individuella strategier för att hantera 

andras emotioner handlade mycket om att kunna växla från lugn till allvar, erbjuda sitt stöd 

till andra som mådde dåligt, ha möjligheten att dela och reflektera över information om 

händelsen. Två chefer berättar om deras erfarenheter:  

”Hantera min eventuella stress om den nu skulle utvecklas men samtidigt 

förmedla till medarbetarna att det är någonting som förhoppningsvis kan få ner 

deras stress och det är också en stabschefsroll att lugna ner en situation som 

kan upplevas som mycket pressande.” 

”Jag tycker det är viktigt att du utåt sett verkligen tänker på ditt uppträdande 

gentemot dina gruppchefer. Det är en sak om du känner alla att vara som 

vanligt, då är jag skämtsam. Men jag tycker inte riktigt att det går hem i de här 

situationerna för någonstans är det att växla till, från vardagslugn till 
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allvarsstund. Man kan bjuda på ett leende även då, men man måste fokusera på 

uppgiften. Det tror jag är otroligt viktigt.” 

Genom att analysera datamaterialet utifrån riktlinjerna för grundad teori framkom en 

modell på en högre abstraktionsnivå (se Bilaga 1). Modellen kan sammanfattas enligt 

följande: När aktörer inom en krishanteringsorganisation möter en antagonistisk stressor har 

två typer av emotionella normer betydelse. Dessa två normer kallades för ”emotionellt 

styrande system”. De är i normala fall latent inbyggda i det dagliga arbetet i verksamheterna, 

men i denna akuta händelse kunde det observeras genom att rama in aktörernas 

emotionshantering. Den första normen kunde förklaras som ”fokus på uppgiften och låt inte 

emotioner störa”. Det andra normen sattes igång ungefär samtidigt och förklarades som 

”tillhandahåll arbetsgruppen fysisk och psykisk trygghet”. Det emotionellt styrande systemet 

har en lång historia i organisationskulturen och förs vidare genom sociala processer.  

Diskussion 

Syftet med nuvarande studie var att bidra till en djupare förståelse för de mest centrala 

aspekterna av emotionshanteringen i gisslandramat och hur cheferna hanterade sina egna och 

andras emotioner under denna händelse. Av resultatet framkom att när chefer inom en 

krishanteringsorganisation möter en antagonistiskt stressor har två typer av emotionella 

normer betydelse. Den första normen kunde förklaras som ”fokus på uppgiften och låt inte 

emotioner störa”. Den andra normen sattes igång ungefär samtidigt och förklarades som 

”tillhandahåll arbetsgruppen fysisk och psykisk trygghet”. Dessa två normer är i normala fall 

latent inbyggda i det dagliga arbetet i respektive verksamhet. Fast i en akut händelse, som 

gisslantagningen, kunde de förstås utifrån ett ”emotionellt styrande system”. Det emotionellt 

styrande systemet har en lång historia i organisationskulturen och förs vidare genom sociala 

processer.      
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En första frågeställning handlade om vilka de mest centrala aspekterna av chefernas 

emotionshantering var i gisslandramat. Vad som framgår av resultatet var att det tillämpades 

både organisatoriska- och individuella strategier för att kunna hantera händelsen. De 

organisatoriska strategierna handlade mycket om att lätta på den organisatoriska stressen 

genom så kallad probleminriktad stresshantering (Folkman & Lazarus, 1988; Lazarus, 1991). 

Genom denna åtgärd kunde cheferna fokusera på vad som behövde göras för att lösa 

uppgiften på ett effektivt sätt. Folkman och Lazarus (1988) och Lazarus (1991) menade att 

när en individ försöker klara av eller lösa en krävande situation använder sig denne av 

probleminriktad stresshantering. Parallellt med den probleminriktade stresshanteringen 

försökte individen dessutom påverka de emotioner som uppstod i händelsen genom så kallad 

känsloinriktad stresshantering (Folkman & Lazarus, 1988; Lazarus, 1991). I föreliggande 

studie var de individuella strategierna en kombination av hanteringen av egna- respektive 

andras emotioner. Denna kombination handlade om att man å ena sidan skulle vara 

professionell genom att inte agera emotionellt och å andra sidan erbjuda stöd till kollegor som 

mådde dåligt. Några av de vanligaste tillvägagångssätten i att hantera de individuella 

uppkomna emotionerna i händelsen var att tänka rationellt och att distansera sig från 

emotioner. Detta går även i linje med Folkman och Lazarus (1988) och Lazarus (1991) texter 

om känsloinriktad stresshantering.  

En andra frågeställning var hur cheferna hanterade egna respektive andras emotioner 

under gisslandramat. Här visade studien att det tycks finnas ett samspel mellan de operativa 

åtgärderna som utförts av de olika aktörerna och deras emotioner. Samspelet sammanfattades 

med att aktörerna skulle hålla fokus på uppgiften och inte låta emotioner störa och även 

tillhandahålla arbetsgruppen fysisk och psykisk trygghet. Detta kan förstås utifrån Reddys 

(2001) teorier om ”emotional regime”, som innebär en uppsättning oskrivna regler för hur 

man ska bete sig i olika sammanhang. Det åsyftar en slags emotionell kultur som säger vad 



26 
 

 
 

som är tillåtet att känna eller inte känna. Reddys (2001) teori om emotional regime kopplat till 

föreliggande studie är att de två normerna om att inte låta emotioner störa arbetet och trygga 

de anställda både fysiskt och psykiskt handlar om att det tycks finnas ett emotionellt styrande 

system i krishanteringsorganisationer. Det emotionellt styrande systemet säger vad individer 

är tillåtna att känna eller inte, och även hur man ska agera i olika situationer. Detta kan även 

förstås utifrån Lazarus (1991) och Folkman och Lazarus (1988) texter om problem- och 

känsloinriktad stresshantering. Cheferna försökte dels ta kontroll över problemet genom olika 

organisatoriska strategier, så kallad probleminriktad stresshantering. De försökte också 

påverka de känslor som väckts genom positivt tänkande, självkontroll och distansering vilket 

kan förankras i teorin om känsloinriktad stresshantering. Folkman och Lazarus (1988) menade 

vidare att dessa både formerna i hanteringen av problemet och emotionerna sker parallellt 

vilket också går i linje med att det tycks finnas ett samspel mellan de operativa åtgärderna och 

emotionerna.       

Föreliggande studie bidrar till en djupare förståelse för de mest centrala aspekterna av 

emotionshanteringen i gisslandramat och hur cheferna hanterade sina egna och andras 

emotioner under denna händelse. Vidare bidrar studien till utvecklandet av modellen som 

belyser det emotionellt styrande systemet vid akuta och stressfyllda sammanhang för 

organisationer som hanterar kriser i samhället. Modellen beaktar chefers emotionshantering 

och de organisatoriska normerna avseende emotioner och emotionshantering som finns i 

krishanteringsorganisationer.     

Ett framträdande mönster hos samtliga informanter var att väldigt lite nämndes om 

emotioner, med undantag för möjligheten att ge de anställda psykologiskt stöd. Detta var 

anmärkningsvärt med tanke på att de hade att göra med en beväpnad gisslantagare, som 

utöver detta även var dömd för mord. Situationen hade snabbt kunnat förändras till att vara 

livshotande. Den individuella emotionshanteringen kan vara en förklaring till detta men det 
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kan också handla om ett djupt internaliserat ”mind-set” bland dessa yrkesmän för att kunna 

hantera denna typ av påfrestning. Wettergren (2010) beskrev hur anställda på 

Migrationsverket hanterade emotioner under utredningen av asylärenden. Det framkom att det 

tycktes finnas en ”emotional regime” inbäddad i Migrationsverkets självbild som styr över 

hur de anställda ska hantera sina emotioner. Den emotionella regimen (egen översättning) har 

internaliserats genom formella och informella kollegiala samspel. Det Wettergren (2010) 

beskriver går även i linje med förslaget om att det i föreliggande studie kan handla om ett 

djupt internaliserat synsätt bland dessa yrkesmän för att kunna hantera påfrestningar. Lazarus 

(1997) menade också att det som orsakar en stressreaktion inte enbart är miljöbetingad utan 

också hur personen bedömer och upplever stressorn. En händelse kan också uppfattas som 

olika hotfull beroende på vilka handlingsalternativ en individ har till förfogande, vilken 

kompetens individen har och hur tränad den är på att klara av stressituationer (Alvinius et al., 

2014; Lazarus, 1997; Nilsson et al., 2014). I föreliggande studie var aktörerna förberedda och 

tränade i incidentövningar, vilket också kan ha bidragit till att de lyckades bibehålla lugnet 

och inte låta emotioner störa deras arbete. 

 Större delen av informanterna hade inte någon nära anknytning till gisslan och befann 

sig långt från händelsen. Detta kan ha påverkat och kanske gjorde det enklare för dem att 

hantera uppgiften rent emotionellt. Lazarus (1997) menade att det som orsakar en 

stressreaktion är inte enbart miljöbetingad utan också hur individen bedömer stressorn. Med 

tanke på det ovannämnda kan det förslagsvis ha varit lättare att göra en objektiv bedömning 

av stressorn eftersom de inte hade en personlig relation till gisslan. En tidigare genomförd 

studie om gisslantagningen visade att stress i hög grad påverkade det organisatoriska 

rationella handlandet (Alvinius et. al., 2010). Denna studie hade dock inte fokus på aktörernas 

emotioner i händelsen utan fokus låg på det organisatoriska handlandet. Efter att gisslan 

lyckats fly hade organisationerna ett stort samhällsansvar, genom att gripa gisslantagarna så 



28 
 

 
 

snabbt och effektivt som möjligt för att skydda den civila befolkningen. Bortsett från att 

informanterna inte hade någon nära anknytning till gisslan kan en händelse uppfattas som 

olika hotfull beroende på kompetens, träning och vilken typ av socialt- och organisatoriskt 

stöd individen erhåller (Alvinius et al., 2014; Nilsson et al., 2014). Enligt föreliggande studie 

fanns det kompetens i arbetsgruppen för att kunna lösa händelsen på ett effektivt sätt. De 

personliga egenskaperna och tidigare erfarenheter var en del i att kunna hantera de egna 

uppkomna emotionerna. Aktörerna hade tidigare tränats i olika incidentövningar och gått 

utbildningar för att kunna vara mentalt förberedda för svåra situationer och för att veta 

ungefär hur reaktionen på stress var.   

Krishanteringsorganisationer utsätts för mer speciella förhållanden i jämförelse med 

mer allmänna yrken. Wettergren (2010) studerade tjänstemän och deras beslutsfattande 

gällande asylansökningar. Resultatet från denna studie var att deras emotioner inte påverkade 

besluten. I gisslandramat var den emotionella inverkan på organisatoriskt handlande och 

behovet av att underbygga stöd allmänt erkänt hos samtliga berörda parter. Detta kan tyckas 

anmärkningsvärt med tanke på den starkt mansdominerande kontexten sett ut ett stereotypt 

genusperspektiv. Liknande rön har tidigare rapporterats i en studie om polisarbete (Martin, 

1999.) 

 Lazarus (1991) menade att problem- och känsloinriktad stresshantering förekommer 

parallellt vid en stressfylld händelse. En viktig förutsättning var att organisatoriskt strukturera 

och ansvarsfördela arbetsuppgifter för att lätta på stressen och förbättra individuella 

prestationer. En annan viktig del i emotionshanteringen hos cheferna var att lugna och trygga 

yttre stressorer såsom personal, intagna, anhöriga och media. Dessa olika komponenter kan 

förankras i Lazarus (1991) och Folkman och Lazarus (1988) texter om probleminriktad 

stresshantering. En annan viktig förutsättning för att lyckas med emotionshanteringen var de 

individuella strategierna. Här spelade förmågor som att inte stressa upp sig, rationellt 
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tänkande och distansering en viktig roll. Det var också viktigt att hålla tillbaka sina egna 

känslor för att kunna förmedla ett lugn och erbjuda stöd till andra som mådde dåligt. De olika 

komponenterna i den individuella stresshanteringen kan förankras i Lazarus (1991) och 

Folkman och Lazarus (1988) texter om känsloinriktad stresshantering.  Sammanfattningsvis 

var de organisatoriska strategierna för att hantera emotioner mer probleminriktade, medan de 

individuella strategierna var mer känsloinriktade.  

 För att ta detta ett steg längre, kan det antas att emotioner bildar länkar på samhälls- 

och organisationsnivå å ena sidan, och på individnivå å andra sidan. Det emotionellt styrande 

systemet ramar in emotioner, emotionella uttryck och emotionshanteringsstrategier. På 

mikronivå kan detta förklaras som att biologiska- och psykologiska faktorer formar 

emotioner, emotionella uttryck och känsloinriktad stresshanteringsstrategier. De emotionella 

länkarna bidrar också till individuella variationer inom ramarna för det emotionellt styrande 

systemet. Emotioner i organisationer agerar således som länkar mellan biologiska, 

psykologiska och sociala processer. Biopsykologiskt stöd för detta kan hittas i Lazarus (1999) 

och ett mer sociologiskt perspektiv kan hittas i exempelvis Wettergren (2010), Reddy (2001) 

och Fineman (2008). Kontentan av detta är att emotioner styrs av regler, även på samhälls- 

och organisationsnivån. Individer anammar dessa regler för att kunna sköta sitt arbete som i 

många fall kräver emotionell styrning i både högre och lägre grad. Denna holistiska syn på 

emotioner är väl värd att studera vidare i andra sammanhang och kontexter.  

Enligt Erez et al. (2008) är en central karaktäristika hos effektiva chefer att de kan 

hantera både egna och andras emotioner. Erez et al. (2008) menade vidare att chefer som 

uttryckte hopp och optimism hade större framgång i att lösa olika arbetsuppgifter. Genom att 

cheferna gav information om lägesbilden, visade medmänsklighet till personal och intagna 

samt gav möjlighet att samtala med någon professionell hanterades andras emotioner på ett 

effektivt vis. Erez et al. (2008) menade att ett karismatiskt och positivt ledarskap smittade av 
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sig på andra. Genom att cheferna agerade utifrån tydliga direktiv, emotionellt återhållsamt och 

empatiskt smittade detta av sig på andra. Alla ville bidra till att situationen löstes så snabbt 

som möjligt. Detta dämpade inte enbart oönskade emotionsuttryck utan gav också cheferna 

möjlighet att uppvisa specifika emotioner som härstammade från de sociala normer som fanns 

i organisationen genom att försöka ta kontroll över situationen (Gross, 2002).  

 

Chefers emotionshantering både gentemot organisationen- och individuella strategier 

kopplat till Hochschilds (2003) teorier, illustrerade framför allt ytagerande. Underställd 

personal gav uttryck för emotioner som oro, sorg och ilska medan cheferna gav uttryck för att 

de var tvungna att bevara lugnet för att kunna ta hand om underställd personal, nära anhöriga, 

media och så vidare. Det här visade på att chefer måste uppvisa en större del av emotionellt 

arbete, det vill säga ha ett större omdöme för vilka emotioner de uppvisar. Det kan vara 

speciellt viktigt med emotionellt arbete för chefer i en krissituation eller vid andra negativa 

händelser kopplat till arbetsplatsen. Vid sådana tillfällen behöver chefer uttrycka emotioner på 

ett förtroendeingivande och optimistiskt sätt även om de privat delar samma oro och ångest 

över händelsen. Huruvida det förekom djupagerande under händelsen är svår att besvara 

utifrån föreliggande studie eftersom direkta frågor gällande ämnet inte ställdes. Detta får 

framtida forskning utreda vidare.    

 

Metodreflektion 

Fjorton personer deltog i studien, resultatet belyste både vad som var viktigt vid denna 

tidpunkt och för de inblandade individerna. Resultatet är till viss del generaliserbart, detta 

stöds av framför allt två orsaker. Enligt Glasers (2007; 2015) senare verk är teorin giltig även 

om underbyggande kategorier byts ut mot andra. När man följer riktlinjerna för grundad teori 

ska modellen kunna appliceras och utvecklas även om man studerar andra yrken med 
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liknande arbetsuppgifter (Glaser, 1998; Glaser, 2007; Charmaz, 2006). Detta bör därför ses 

som en styrka för att kunna forska vidare i det här fältet. Valet av grundad teori hade ett 

explorativt syfte för att få en djupare och mer nyanserad bild av emotionshanteringen under 

händelsen. Med tanke på detta behöver resultatet prövas i fortsatt forskning. Om stöd erhålls 

vid fortsatt forskning kan möjligen en praktisk fördel vara en förbättrad utbildning för chefer 

som arbetar inom krisberedskap. En begränsning berör tiden mellan gisslandramat och 

intervjuerna, lite mer än ett år passerade innan intervjuerna genomfördes. Det finns dock lite 

belägg för att emotionell stress försämrar minnet. Christiansson (2002) diskuterade att central 

detaljinformation bevaras bättre avseende allvarligare episoder än neutrala händelser. 

Troligen gällde detta också för gisslandramat.  

Enligt riktlinjerna för grundad teori (Glaser & Strauss, 1967), skedde urvalet av 

informanter med strävan att få så bred variation av erfarenheter som möjligt när 

problemområdet belystes, ett så kallat heterogent urval. Respondenterna hade således olika 

organisationstillhörigheter, befattningar, erfarenheter och roller i händelsen. Forskare från 

ursprungsstudien lyckades komma i kontakt med tillräckligt många chefer som varit 

involverade i spanings- och räddningsarbetet under gisslandramat. Det kan ses som en 

svaghet att författaren i nuvarande studie inte utförde intervjuerna på egen hand. Författaren i 

nuvarande studie genomförde dock transkriberingen av samtliga intervjuer från 

ursprungsstudien. Det ska även noteras att i enlighet med grundad teori kan en forskare samla 

in data medan en annan analyserar (Charmaz, 2006). Det finns dock en medvetenhet om att 

fler följdfrågor av psykologisk karaktär eventuellt hade ställts om författaren i nuvarande 

studie hade varit delaktig vid intervjuerna.   

All data är självrapporterad och informanterna har beskrivit egna upplevelser kring 

händelsen. Detta är helt i linje med metodens både styrka och svaghet.  
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Läsaren bör även beakta att gisslandramat hade ett positivt utfall vilket troligtvis 

påverkade resultatet. Om händelsen hade utvecklats till ett negativt utfall hade troligtvis 

informanterna blivit påverkade på ett annorlunda sätt.  

 

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras utifrån föreliggande studie var att likheter fanns mellan 

informanterna från de olika krishanteringsorganisationerna och kan förstås utifrån begreppet 

"emotionellt styrande system". Olika samhällen och organisationer har troligtvis implicita 

regler för vilka emotioner som får uppvisas gentemot andra. Vad gäller 

krishanteringsorganisationer som agerar i en hotfull miljö, kan kombinationen av de centrala 

temana vara ett sätt att optimera prestationsförmågan och bibehålla hälsan. Detta kan även ses 

ur ett ledarskapsperspektiv, olika ledarskapsstrategier utgör ett funktionellt sätt att organisera 

känslor och känslohantering i en nödsituation (Larsson & Kallenberg, 2006).  

 Enligt analysen i föreliggande studie fanns det ett ömsesidigt beroende mellan de 

operativa åtgärderna som utförts av de olika aktörerna och deras emotioner. Detta samspel 

kan sammanfattas med två kärnteman: (1) Fokus på uppgiften och låt inte emotioner störa och 

(2) tillhandahåll arbetsgruppen fysisk och psykisk trygghet. Förslagsvis speglar dessa två 

temana ett emotionellt styrande system i krishanteringsorganisationer som säger vilka 

emotioner som får visas upp eller inte. Dessa härstammar från sociala normer som finns i 

organisationen (Gross, 2002). Genom en arbetsrelaterad socialiseringsprocess, internaliserar 

individen en uppsättning av oskrivna regler gällande emotionella uttryck och 

emotionshantering. Detta går även i linje med vad Fineman (2008) diskuterade, att 

organisationer har olika emotionskulturer som belyser vilka känslor anställda ska känna eller 

inte känna och uttrycka. Det finns även ett eget praxismönster inom organisationen som talar 

om vilka emotioner som är accepterade eller inte (Fineman, 2008). 
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Praktiska reflektioner och framtida studier 

Uppgifter från datamaterialet och den föreslagna modellen bidrar till vidare förståelse 

av informanternas arbetsuppgifter och sambandet mellan problem som kan uppstå samtidigt 

som man ska hantera emotioner under en stressfylld händelse. Detta kan i praktiken användas 

i utbildningssammanhang.     

 Föreliggande studie riktar sig till chefer inom organisationer som hanterar liknande 

kriser i samhället. Det är viktigt att uppmärksamma chefers agerande både gentemot sig själva 

och gentemot andra när en oförutsedd händelse inträffar.  

 Förslag till framtida studier är att utföra kvalitativa undersökningar på liknande 

situationer inom krisberedskap. En omfattande kvantitativ undersökning skulle också vara 

intressant för att ge möjlighet till att generalisera resultatet med hjälp av ett större antal 

informanter och således validera den föreslagna modellen. Om stöd erhålls för den kvalitativt 

utvecklade modellen genom fortsatt forskning kan detta innebära en praktisk fördel genom 

förbättrad utbildning för chefer inom krisberedskap. Vidare skulle det vara intressant att 

utreda individer som arbetar inom krisberedskapsorganisationer och deras känsla av 

sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 2005). Detta eftersom de ofta möter stressfyllda 

situationer och ju starkare KASAM en individ har desto större ”förråd” av motståndsresurser 

antas den ha mot stress. En studie av detta slag skulle kunna bidra till bevarandet och 

utvecklandet av hälsan hos anställda inom krisberedskap.    
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Bilaga 1.  

Modell som beskriver chefers emotionshantering i krishanteringsorganisationer under ett 

gisslandrama. 

 

 

 

 

 

   

 

 

Antagonistisk stressor - gisslantagning 

 

Emotionellt styrande system  

1) Fokus på uppgiften och låt inte emotioner störa 

2) Tillhandahåll arbetsgruppen fysisk och psykisk trygghet 

Emotionshantering hos chefer 

Organisatoriska strategier       Individuella strategier    

a) Emotionshantering gentemot egen organisation  a) Hantera egna emotioner  

- Genom strukturering och ansvarsfördelning;   - Egenskaper;  

- Hantering av personal och intagna    - Färdighet/erfarenhet; 

- Personkännedom gav känsla av trygghet   - Rationellt tänkande; 

b) Emotionshantering gentemot extern inblandade  - Engagemang; 

- Nära anhöriga;       - Lämna bakom sig/distansering 

- Hantera media – hantera en stressor;    b) Hantera andras emotioner 

- Agera återhållsamt för att säkerställa lag och ordning - Emotionsfilter 

- Förmedla lugn och allvar 

 

 


