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– Det kan vara situationer av hot och våld, 
rån och våldtäkt och gisslansituationer 
men det kan också vara arbetsplatsolyck-
or, allt från fallolyckor till bränder, skador 
med verktyg inom byggbranschen, eller 
att någon får hjärtinfarkt i kafferummet på 
ett kontor. Men det kan också vara någon 
som jobbar som har problem med panik-
attacker och behöver hjälp.

Så beskriver psykolog Per Calleberg 
sin arbetsvardag. Han och den konsultfir-
ma han jobbar på, BrolinWest-
rell, jobbar på både individ- 
och organisationsnivå, med 
drabbade såväl som ansvariga 
och andra som har till uppgift 
att hjälpa i kris. När han jobbar 
med sjöfartsbranschen kan det 
handla om kriser till följd av 
olyckor vid lastning av fartyg, 
oväntade dödsfall eller olika 
hot- eller våldssituationer.

Krisjour dygnet runt
– Verksamheten kretsar myck-
et kring en krisjour som är 
bemannad dygnet runt. De 
företag som har avtal med oss 
kan ringa och få tag i en psy-
kolog när som helst för att få 
snabb rådgivning i telefon och 
sedan gör vi insatser ute på 
plats, för både grupper och 
individer beroende på vad det 
är som har hänt och hur beho-

vet ser ut. Och så jobbar vi förebyggande 
med utbildning och krisövning. 

Han och kollegan Ola Wikander hål-
ler CCM-kurser i krishantering vid Marina 
läroverket i Stockholm. Tillsammans med 
kollegorna Magnus Brolin och Mikael 
Westrell har han skrivit boken Krishante-
ring i arbetslivet, som förra året kom ut i 
en andra omarbetad upplaga.

Nyligen föreläste han på Sjöfartens 
Arbetsmiljönämnds konferens i Göteborg, 

där ämnet var ledarskap i kris. 
Under föredraget använde han 
ett flertal exempel på krisorga-
nisation från försvarsmakten. 
En poäng han framhåller är att 
det inte är läge för konsensus-
beslut och medbestämmande 
med långa diskussioner när 
det är kris.

– Där har sjöfarten en del 
gratis i och med att organi-
sationen är hierarkisk. Tittar 
man på andra organisationer 
som är byggda för att fungera 
i kris, till exempel försvars-
makten eller polisen, så är de 
hierarkiska. Man har en tydlig 
besluts- och ordergivnings-
kedja och någon i toppen som 
överblickar och inte bara har 
kortsiktigt fokus på vad som 
måste göras just nu utan också 
kan tänka strategiskt.

Det första han sa när han 

hoppade ned från scenen efter föredraget 
var att hans jobb är det roligaste han har 
haft. Jobbet är inte sällan direkt omtum-
lande, men meningsfullt och utvecklande.

– En del ärenden är jätte tuffa och svå-
ra. Att möta någon som har varit utsatt 
för en extremt våldsam gruppvåldtäkt till 
exempel, det är ju inte så lätt. Men när 
man ger sig in i det och inser att om inte 
jag gör det kanske inte någon annan gör 
det heller och klarar av det – det växer 
man av som person.

Korta beslutsvägar
Han har tidigare jobbat inom psykiatrin 
och längtar inte tillbaka till landstinget, 
som han tycker var tidvis tungrott. På 
BrolinWestrell med sina nio anställda är 
beslutsvägarna korta och ägarna är lyhör-
da, mycket för att de själva ingår i den 
operativa verksamheten. Företaget har en 
väl utarbetad organisation för att ta hand 
om varandra när de har svåra ärenden.

–  Jobbar man med kris måste det fin-
nas lite luft i systemet för att kunna hugga 
i när det händer någonting stort. Redan 
hur vi är organiserade och hur vi jobbar 
är ett skydd, men också att vi har väldigt 
bra kollegial stämning. Det är uttalat att 
om det är någon som har haft ett väldigt 
jobbigt ärende så kan man haffa en kol-
lega och säga ”jag måste få prata” och så 
går man och sätter sig. Det är inte säkert 
att den första man går till har tid, men det 
är alltid någon som ställer upp. ¶

Psykolog Per Calleberg kallas in när det är kris men jobbar 
också förebyggande, till exempel genom att utbilda sjöfolk  
i krisorganisation och krisberedskap.

Kris till vardags

PSYKOLOG
Född: 1960

Bor: bromma

Karriär: Klät-
terinstruktör, 
biolog och psy-
kolog. Författare 
till tre böcker 
om klättring och 
en om krishan-
tering. Jobbat 
på brolinWest-
rell i tio år.

Läs mer om 
krishantering på 
brolinwestrell.se 

Det bästa 
med mitt 
jobb är att 
det är …

1. … meningsfullt 
och belönande att 
göra skillnad för 
människor. Det blir 
ofta tydligt, främst 
i behandlingssitua-
tionen. 

2. … omväxlande 
att jobba på individ- 
och organisations-
nivå, med drab-
bade och ansvariga, 
behandlande och 
förebyggande.

3. … utmanande 
och utvecklande. 
vissa ärenden är 
jättetuffa och svåra, 
men när man klarar 
av dem växer man 
som person, 

4. … en seriös och 
noggrann arbetsgi-
vare som finns ope-
rativt i organisatio-
nen, ser effekten av 
sina beslut och hur 
man jobbar.

5. … så bra kolle-
gial stämning. Folk 
är inte lättkränkta, 
det är högt i tak och 
folk är, kloka och 
kunniga och samti-
digt lättsamma.
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Sprider kunskap. Per Calleberg före-
läste på den senaste SAN-konferensen 
om ledarskap i krissituationer och drog 
flera exempel från försvarsmakten.


