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”OFTAST STÄNGER JAG AV LJUDET” 

Cop in gs t r a t e g i e r  o ch  s ekun där  t r a umat i se r i ng  ho s  po l i se r  som 
g r an skar  b a r npor n ogr a f i  

O la  J ame so n  
 

Att yrkesmänniskor som möter traumatiserade personer eller 
exponeras för aversiva stimuli själva över tid kan utveckla PTSD-
liknande symtom, har uppmärksammats inom forskningen. Denna 
process benämns ofta Sekundär Traumatisering (ST). I föreliggande 
studie intervjuades tio poliser som granskar barnpornografiskt 
material om sina upplevelser. Intervjudata kompletterades med data 
från fyra självskattningsformulär, där barnpornografigranskarna 
jämfördes med två kontrollgrupper. Samtliga tillfrågade berättade om 
starka upplevelser i samband med exponeringen för aversiva stimuli. 
De kvantitativa resultaten visar dock att granskarna inte skiljer sig från 
kontrollgrupperna eller från normalpopulationen vad gäller 
självupplevd fysisk och psykisk hälsa. Någon sekundär traumatisering 
gick således inte att påvisa. Tänkbara förklaringsmodeller är 
förekomsten av kraftfulla intermittenta förstärkare, habituering till 
aversivt material, fungerande copingstrategier, samt en tydlig 
subjektiv uppfattning om meningsfullhet. Missnöje med 
organisatoriska faktorer och erfarenheter av social stigmatisering 
framkom dock. Dessutom noterades en påtaglig förekomst av 
cynismer i respondenternas omvärldsuppfattning. Bara en minoritet av 
undersökningsdeltagarna hade erfarenhet av fungerande handledning. 

 
I vårt samhälle finns en rad olika personer som i sitt arbete dagligen konfronteras med 
traumatiserade människor. Främst gäller detta kanske personer i olika vård- och 
omsorgsyrken – men i den här kategorin hittar man också poliser och personal inom 
räddningstjänsten. Att dessa personer på grund av arbetets art utsätts för psykiska 
påfrestningar som ofta kan vara mycket svåra att hantera för den enskilde individen, är 
något som allt oftare har uppmärksammats inom forskningen. I extrema fall kan mötet 
och arbetet med traumatiserade människor leda till att dessa yrkesmänniskor själva 
utvecklar PTSD-liknande symptom. I litteraturen har denna negativa process bland 
annat kallats Compassion Fatigue (Figley, 1995), Vicarious Traumatization (McCann & 
Pearlman, 1990) eller Secondary Traumatization (Pearlman & Saakvitne, 1995). 
Begreppen skiljer sig åt på vissa punkter, men överlappar ändå varandra i så pass hög 
grad (Jenkins & Baird, 2002) att de här kommer att likställas; kärnan i dem alla är att 
hjälparen genom sitt empatiska engagemang kan bli negativt påverkad av andra 
människors trauman. Gemensamt för alla begreppen är också att de beskriver en process 
som över tid kan vara mycket skadlig för individen och orsakar ett stort lidande. 
Indirekt är detta också något som får negativ återverkan på de personer dessa vårdare 
och hjälpare har till uppgift att möta eller behandla. Att förstå hur denna process, som i 
föreliggande studie enhetligt benämns sekundär traumatisering (ST), går till och vilka 
faktorer som i sammanhanget verkar skyddande eller försvårande framstår därför som 
mycket angeläget.  
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När det gäller vilken typ av trauma som är svårast för människor att möta – såväl direkt 
som indirekt – återkommer man i litteraturen ofta till två saker. För det första menar 
man att så kallade ”man made traumas”, det vill säga händelser där människor avsiktligt 
skadar andra människor, är svårare att hantera än till exempel olyckor och 
naturkatastrofer. För det andra är man överens om att trauman som drabbar barn är de 
som väcker de starkaste känslorna och reaktionerna (Dyregrov & Mitchell, 1992; 
VanPatten & Burke, 2001; Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2000). Det har dessutom 
framhävts att människor som i sitt arbete möter människor som utsatts för sexuella 
övergrepp löper särskilt stor risk med hänseende på egen psykisk hälsa (Figley 1995; 
McCann & Pearlman 1990). Följaktligen hittar man därför en rad olika studier där man 
har undersökt hur till exempel terapeuter och socialarbetare som behandlar barn – eller 
vuxna – som utsatts för sexuella övergrepp handskas med berättelserna de konfronteras 
med (Brady, Guy, Poelstra & Brokaw, 1999; Cornille & Meyers, 1999; Jeffrey, 1999; 
Pearlman & Saakvitne, 1995; Steed & Downing, 1998). Man har i forskningen också 
intresserat sig för hur de som möter och behandlar gärningsmännen till dessa övergrepp 
reagerar (Way, VanDeusen, Martin, Applegate & Jandle, 2004). Ett gemensamt fynd i 
alla dessa studier är att många av behandlarna över tid utvecklar en rad liknande 
symtom och reaktionsmönster. Effekter som noterats är till exempel förändrade 
kognitiva scheman, störande minnesbilder och drömmar, undvikandebeteenden, 
förlorad tillit, hypervigilans, missbruk och relationsproblem. Att alla behandlare inte 
reagerar på samma sätt eller drabbas lika hårt, har lett till en rad teorier om skyddande 
och försvårande faktorer, såväl personliga som organisatoriska. Bland de faktorer som 
oftast nämns hittar man bland annat kön, ålder, graden och arten av exponering, tid i 
yrket, egen traumahistoria och tillgång till handledning och socialt stöd (Brady et al, 
1999; Cornille & Meyers, 1999; Jeffrey, 1999; Figley 1995; Pearlman & Saakvitne, 
1995; Steed & Downing, 1998, Way, VanDeusen et al, 2004). 
 

Som redovisas nedan, handlar relativt få studier om sekundär traumatisering om poliser, 
trots att detta är en yrkesgrupp som mycket ofta och på olika sätt exponeras för andra 
människors lidande. Baserat på det som sagts ovan, skulle man dessutom kunna anta att 
poliser som till vardags arbetar med att utreda övergrepp mot barn är en grupp som 
borde vara särskilt hårt utsatt – och därmed särskilt intressant som studieobjekt. Det är 
några av dessa personers upplevelser den här studien har ambitionen att undersöka. 

 
Teoretisk bakgrund: sekundär traumatisering 
Som nämnts ovan, har man inom forskningen under en längre tid varit medveten om att 
personer som i sitt arbete ofta möter traumatiserade människor ibland själva utvecklar 
PTSD-liknande symtom. De tidigaste studierna på området handlar bland annat om 
psykoterapeuter som behandlade Vietnamveteraner (Haley, 1974) eller mötte överlevare 
från nazimens koncentrationsläger (Danieli, 1982). Teoretiskt förklaras denna skadliga 
påverkan oftast med att en kontinuerlig exponering för andra människors berättelser om 
lidande och övergrepp över tid utmanar och raserar hjälparens uppfattning om världen 
som en säker och förutsägbar plats och människor som goda och i grunden välvilliga. 
Annorlunda uttryckt: terapeutens kognitiva scheman förändras. Om terapeuten inte 
uppmärksammar och kontinuerligt adresserar denna process – till exempel genom 
återkommande handledning – riskerar han eller hon enligt teorin att bli känslomässigt 
avtrubbad, förlora hoppet, bli cynisk, kall och uppgiven (Jeffrey, 1999; Pearlman & 
Saakvitne, 1995). Resonemanget liknar i mycket Maslach’s utbrändhetsteori (Maslach, 
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1982). Skillnaden som framhävs mellan ST och utbrändhet är dock att ST är uteslutande 
traumarelaterat och alltså bara kan drabba yrkesmänniskor som exponeras för 
traumatiserande material (Steed & Downing, 1998; Figley 1995). Viktigt i 
sammanhanget är dessutom att ST betecknas som en normal och snarast oundviklig 
reaktion på upprepad exponering, och alltså inget som tyder på en ”svaghet” hos den 
som drabbas (Pearlman & Saakvitne 1995; Way et al, 2004). Likheten med den i 
traumalitteraturens så vanligt förekommande beskrivningen av posttraumatisk stress 
(PTS) som ”normala reaktioner på onormala händelser” är slående (Andersson et al 
2000; Dyregrov, 2003). Men liksom PTS kan utvecklas till en post traumatic stress 
disorder (PTSD), kan också en ST enligt teorin leda till en skadlig secondary traumatic 
stress disorder (STSD) om den sekundära exponeringen inte bearbetas (Figley, 1995). 

 
Bland de indikationer på ST som oftast nämns i litteraturen hittar man följande (Baeton 
& Murphy 1995; Figley 1995; Lerias & Byrne 2003; McCann & Pearlman 1990): 

• Överväldigande affekter, som sorg, depression, ångest, rädsla, vrede, 
uppgivenhet eller skam. 

• Påträngande minnesbilder från material man sekundärt exponerats för, i form av 
mardrömmar eller flashbacks. 

• Undvikandebeteende, till exempel att inte ”ta in” vad klienter berättar eller vad 
man exponeras för. 

• Somatiska problem, till exempel sömnstörningar, huvudvärk, magproblem eller 
hjärtklappning. 

• Missbruksbeteenden, till exempel förhöjd alkoholkonsumtion eller 
”arbetsnarkomani”. 

• Förhöjd vaksamhet/psykisk arousal. 

• Problem med vardagliga aktiviteter, som till exempel att passa tider eller att 
komma ihåg inbokade åtaganden etc. 

• Förändrade kognitiva scheman, framförallt vad gäller tillit och intimitet. 
• Relationsproblem. 

 
Som framgår av ovanstående lista, har ST och STSD fenomenologiskt uppenbara 
likheter med posttraumatisk stress (PTS) och PTSD. Skillnaden som framhävs handlar 
mest om graden av obehag eller lidande, som är anses väsentligen högre hos personer 
med PTSD, och något olika uppkomst- och vidmakthållandefaktorer. För den som 
drabbats av PTSD var det utlösande traumat oftast oväntat, men för hjälparbetare 
(terapeuter, präster, läkare, brandmän, poliser etc.) är exponeringen istället 
”normaliteten” och något som är självvalt. STSD antas till skillnad från PTSD således 
vara en kumulativ effekt av exponering (Beaton & Murphy, 1995). Så länge en drabbad 
hjälparbetare inte bearbetar sina upplevelser och fortsätter att jobba med det han eller 
hon gör, kommer vardagen dessutom ständigt att vara full av triggers som vidmakthåller 
traumat. I fallet med poliser och brandmän har det dessutom framhävts att 
bearbetningen försvåras på grund av att personerna verkar i vad som har kallats en 
utpräglad macho-kultur. Att be om hjälp och berätta om hur man mår innebär med andra 
ord en rollkonflikt för dessa personer, vilket i litteraturen ibland har kallats för ”John 
Wayne-syndromet” (Beaton & Murphy 1995; Miller 1995; Van Patten & Burke 2001). 
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Detta är ett förhållningssätt som i några undersökningar har visat sig innebära ökad risk 
för poliser att drabbas av PTSD/STSD (Hallet, 1996; Brown et al 1999). 
 

Även om ST som nämnts ovan anses vara en oundviklig effekt av långvarig exponering 
för aversiva stimuli, är det självklart så att alla som i sitt arbete möter traumatiserade 
människor inte reagerar på samma sätt. Bland faktorer som påverkar styrkan och arten 
på individens reaktioner nämns i litteraturen oftast följande (Figley 1995; Lerias & 
Byrne, 2003): 

• Egen, obearbetad traumahistoria. Ju mer pålagring, desto större risk. 

• Psykisk sårbarhet och hälsa. 
• Typen av material man exponeras för, samt längden och intensiteten på 

exponeringen. 
• Graden av empatisk identifikation med offret. 

• Yrkeserfarenhet; ju kortare tid i yrket, desto större risk. 
• Kön: kvinnor tenderar att drabbas hårade än män. 

• Ålder: ju högre ålder och mer livserfarenhet, desto mindre risk. 
• Utbildning och socioekonomisk status; ju lägre utbildning desto större risk. 

• Socialt och organisatoriskt stöd: ju sämre stöd, desto större risk. 
• Extern eller intern ”Locus of Control”. 

• Copingstrategier1. Ju mer negativa strategier, till exempel alkoholmissbruk, 
säkerhetsbeteenden och undvikande, desto större risk.  

 
Alla yrkesmässiga möten med traumatiserade människor har dock inte enbart negativa 
effekter. I en kvalitativ studie intervjuades tolv behandlare som dagligen mötte 
människor som utsatts för incest och sexuella övergrepp (Steed & Downing, 1998). 
Utöver ovan listade negativa symtom, berättade många av dessa personer om förhöjd 
livskvalitet till följd av sitt arbete. Att möta och kunna hjälpa utsatta människor fick kort 
sagt dessa personers arbete att kännas meningsfullt och viktigt. Vidare upplevde de 
intervjuade att de över tid känt en ökad empati och uppskattning för sina klienter, 
medarbetare, vänner och familj. Denna typ av fynd återkommer på flera ställen i 
litteraturen (Dyregrov & Mitchell, 1992; Pearlman & Saakvitne, 1995; Yassen, 1995). 

 
Polisforskning: poliser, stress och trauma. 

Polisyrket har generellt beskrivits som ett av de mest stressfyllda jobb som finns (Selye, 
1978, refererat i Violanti, 1996). Stressorer som framhävts är bland annat otydliga 
roller, brist på organisatoriskt stöd, stort ansvar för andras liv, oförutsägbarhet, hot och 
fara, låga löner, skiftarbete, kritik från allmänhet och samhälle samt återkommande, 
långvarig exponering för traumatiska händelser och mänskligt lidande (VanPatten & 
Burke, 2001; Violanti, 1996). Så här beskriver en forskare amerikanska polisers 
situation: 

                                                
1 Termen ”copingstrategier” används i föreliggande studie med följande definition: ”conscious, rational ways of 
dealing with the anxieties of life” (Reber & Reber, 2001, s. 157). 
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”It is noteworthy that stress in law enforcement is typically unpredictable, 
uncontrollable and chronic, and therefore may have especially severe effects” 
(Hallet, 1996, s ). 

 

Vad gäller forskning om poliser, stress och trauma, hittar man både internationellt och 
nationellt ett stort antal studier som undersöker effekten av akuta händelser i tjänsten – 
till exempel skottlossning eller större olyckor – samt olika typer av organisatorisk stress. 
Ofta pekar man på att just den senare faktorn är den som är svårast för poliser att 
handskas med. (Violanti, 1996. För bra översikt om polisforskning, se i övrigt Karlsson 
2005 och Violanti & Patton, 1999). Däremot ger en litteratursökning relativt få träffar 
på studier som undersöker effekter av andra aspekter av polisarbetet, som till exempel 
utdragen exponering för mänskligt lidande eller andra aversiva stimuli. Denna 
iakttagelse styrks på flera ställen i den litteratur som faktiskt finns om poliser och 
sekundär traumatisering. (Brown, Fielding & Grover, 1999; Hallet, 1996; Karlsson, 
2005). Bland de stressrelaterade hälsoeffekter som noterats i internationella studier 
betonas ofta särskilt att poliser tenderar att ha fler missbruksproblem och löper 
signifikant högre risk att dö till följd av självmord än resten av den yrkesverksamma 
befolkningen. En del studier visar också att poliser har fler relationsproblem och skiljer 
sig i högre grad än människor i andra yrkesgrupper (Violanti, 1996). 
 

Vad gäller vilken typ av polisarbete som är mest stressfyllt, har mordutredningar och 
utredningar av sexuella övergrepp pekats ut som de två främsta kandidaterna (Hallet, 
1996). Utredningsarbetet skiljer sig på några viktiga punkter från arbetet ”ute på fältet”, 
där stressorerna oftast är av akut art. Utredarna utsätts istället för en kronisk exponering 
för aversiva stimuli, men oftast utan ett akut hot mot egen person. Att jobba med 
övergrepp mot barn har i forskningen vidare visat sig vara en uppgift som inte har så 
hög status inom polisen. Ofta har man rent av svårt att hitta personal, och de som värvas 
stannar sällan särskilt länge. Vilket skall jämföras med mordutredare, som åtnjuter en 
mycket hög status inom kåren. (Hallet, 1996; Engberg, 2006). När det gäller vilken typ 
av händelser som poliser upplever som mest traumatiska eller stressande, toppas listan i 
en amerikansk studie av att tvingas skjuta någon i tjänsten, tätt följt av när en kollega 
blir skjuten. På tredje plats kommer ”att konfronteras med barn som utsatts för 
övergrepp” (Violanti, 1996). I en svensk studie där 162 poliser fick besvara en enkät om 
traumatiska situationer i tjänsten, uppgavs ”vapenhot” som den svåraste händelsen, följt 
av trafikolyckor och mord. På sjätte plats hamnade kategorin ”utredningar”, vilken ofta 
inkluderade svårigheten att möta barn som utsatts för sexuella övergrepp (Karlsson & 
Christianson, 2003). 
 

I en studie av VanPatten och Burke (2001) fick 67 amerikanska mordutredare som 
jobbade med brott mot barn svara på en enkät med frågor om deras arbetsrelaterade 
upplevelser och reaktioner. Undersökningsgruppen uppvisade fler stressrelaterade 
symptom än en civil kontrollgrupp, men låg ändå på en subklinisk nivå och klarade 
följaktligen av att sköta sina jobb på ett adekvat sätt. De viktigaste stressorerna som 
framkom var 1) exponering för aversivt stimuli på brottsplatsen och 2) att misslyckas 
med utredningen. Som viktigaste förklaring till varför testgruppen ändå inte upplevde 
starkare stress, framhålls i studien framförallt strategin att känslomässigt distansera sig 
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från det man exponeras för. Detta förhållningssätt förstärktes enligt författarna av den 
rådande poliskulturen. Vad denna strategi kan ha för hälsoeffekter på lång sikt kunde 
man dock inte uttala sig om: 

 
”Although most investigators cope with this in the short term through emotional 
distancing, dark humour and professional focus, the chronic effects of this 
stress is largely unknown”. (VanPatten & Burke, 2001, s 137). 

 
Den primära copingstrategin för poliserna i ovanstående studie var att distansera sig 
från döden och trivialisera den döda kroppens signifikans. Undersökningsdeltagarna 
förnekade och stängde av de känslomässiga reaktionerna och koncentrerar sig istället på 
att ”lösa uppgiften”. Hur väl en utredare sedan faktiskt klarade av att distansera sig, 
visade sig bero på i vilken grad han eller hon identifierade sig med offret. (VanPatten & 
Burke, 2001). Som nämnts ovan, blir det dock svårare för alla typer av hjälparbetare att 
skapa känslomässig distans till material de exponeras för så fort barn är inblandade. 

 
I en av de få studier som gjorts om hur olika brottsutredare påverkas av långvarig 
exponering för aversiva stimuli, jämfördes 126 poliser från 14 olika polisdistrikt i 
sydvästra USA. (Hallet, 1996) Poliserna rekryterades från fyra olika grupper: 
mordutredare, barnutredare, bedrägeriutredare och patrullerande poliser. De två 
förstnämnda grupperna kallades tillsammans för ”high trauma exposure” och de två 
senare för ”low trauma exposure”. I studien mättes sedan polisernas olika 
arbetsrelaterade reaktioner, upplevelser och eventuella PTSD-symtom med en rad olika 
skattningsskalor och projektiva test. Undersökningsdeltagarna intervjuades också. Ett 
intressant fynd i studien var att man bland barnutredarna fann en signifikant större andel 
personer med en egen sexuell övergreppshistoria än i de övriga tre grupperna. Samma 
förhållande gällde för mordutredarna, där en signifikant större andel personer berättade 
om våld och misshandel inom familjen under uppväxten. Data pekade alltså på att 
poliserna i studien hade en klar tendens att arbeta med traumatiskt material som på 
något vis påminde om deras egen historia. Egen övergreppshistoria visade sig dock vara 
en klar riskfaktor såtillvida att dessa personer uppvisade fler PTSD-symtom än sina 
kollegor. Detta forskningsresultat har stöd i flera andra studier (Follette, Polusny & 
Milbeck, 1994; Stephensen, Long & Flett, 1999). 

 
Med hjälp av resultaten från skattningsskalorna i Hallet's studie, visade det sig som 
väntat att det enkelt gick att skilja ”high exposure” grupperna från det två ”low 
exposure” grupperna vad gällde psykopatologi och stressymtom. Alla uppmätta värden 
låg dock på subklinisk nivå. Däremot gick det inte att skilja barnutredarna från 
mordutredarna med samma instrument. Detta falsifierade en av studiens hypoteser, som 
utgick från att de två gruppernas olika status i organisationen skulle påverka graden av 
psykiskt välmående.  Angående det faktum att poliserna i ”high exposure” grupperna 
trots upprepad exponering för aversiva stimuli mådde så förhållandevis bra som de 
gjorde, för författaren en intressant diskussion. En förklaring som framförs, är att 
polisrollen dikterar att man ska agera och ta kontroll över situationen, vilket generellt 
sett är ett handlingsmönster – eller copingstrategi – som har låg korrelation med PTSD, 
där passivitet och hjälplöshet istället är riskfaktorer. En annan förklaring som diskuteras 
är att utredarna i ”high exposure” grupperna på grund av arbetets art snabbt habitueras 
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till aversivt stimuli, så att det tillslut inte berör dem längre. Många av 
undersökningsdeltagarna berättar också just om hur de över tid blivit ”avtrubbade” och 
rent av uttråkade; har man sett 99 mord eller avbildade övergrepp mot barn blir inte det 
100:e så traumatiskt. Så här säger en av de tillfrågade: ”After 26 years you’ve just about 
seen it all. And so now it doesn’t really bother me.” (Hallet 1996, s 111). Slutligen 
framförs också tanken att polisernas rapportskrivande kanske fungerar som en form av 
krisbearbetning i sig. 

 
Vad gäller copingstrategier visade det sig även i denna studie att de personer som 
”stängt av” och inte ventilerat sina erfarenheter med andra var de som uppvisade flest 
negativa symtom. Samtidigt fann man att poliser som uttryckte sina känslor på ett 
”okontrollerat” vis också uppvisade negativa symtom. Av detta drar författaren 
slutsatsen att krisbearbetning för poliser måste ske under kontrollerade former i små 
grupper. Att på detta vis sitta ner och prata om sina upplevelser tillsammans med 
arbetskamrater uppfattades dock som svårt av flera av undersökningsdeltagarna, 
eftersom arbetskulturen dikterade att man som polis skulle vara ”stor och stark” och inte 
visa känslor. På grund av detta menar författaren att alla former av krisbearbetning eller 
debriefing kanske måste initieras inifrån organisationen och ledas av poliser snarare än 
av utomstående experter. Ingen av personerna i undersökningen hade dock erfarenhet av 
debriefing annat än efter akuta händelser, som till exempel när någon polis blivit 
skjuten. En majoritet av de tillfrågade utredarna i ”high exposure” grupperna ansåg 
dock att kontinuerlig bearbetning i form av samtal vore bra för dem, även om man inte 
var överens om formerna för detta. Några menade att gruppsamtal vore bra, några 
föredrog enskilda samtal med en kamratstödjare och andra menade att det räckte med att 
man hade bra kontakt med sin chef. 

 
Stresshantering: poliser, debriefing och förebyggande åtgärder  

Grundmodellen för den krishanteringsmodell som oftast används i polisiära 
sammanhang kallas psykologisk debriefing och beskrevs redan under Första 
Världskriget av psykiatern Thomas Salmon (Michel, Lundin & Otto, 2002). Modellen 
förfinades i slutet av 70- och början av 80-talet, framför allt inom militären, 
räddningstjänsten och polisen. Men den som först beskrev tillämpningar av tekniken i 
grupp var brandmannen och psykologen Jeffrey T. Mitchells. Hans sjustegsmodell för 
psykologisk debriefing (Critical Incident Stress Debriefing – CISD) är i dag allmänt 
vedertagen. I sin forskning och i sitt arbete, kom Mitchells fram till att organiserat 
omhändertagande av en traumatiserad grupp kan lindra påverkan, reducera 
stressreaktioner, och påskynda återhämtning. Genom att samla och samtala med 
gruppen, informera om normala stressreaktioner och om hur dessa kan hanteras, kan en 
handledare också identifiera vem eller vilka som är i behov av ytterligare hjälp och stöd 
(Mitchell & Everly, 1997). Målet med en psykologisk gruppdebriefing – som den 
norske psykologen Atle Dyregrov har kallat ”strukturerade gruppmöten för människor 
som upplever normala reaktioner på onormala händelser” – är vidare att etablera ett 
tryggt socialt klimat i gruppen för att förebygga onödiga efterreaktioner och hjälpa 
individen att få en helhetsbild av det som hänt. De traumatiska intrycken måste 
normaliseras och få en kognitiv omformning. Slutligen stimulerar debriefing enligt 
Dyregrov (2003) också empati, laganda och gruppsammanhållning. 
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Kritiska röster har flera gånger höjts angående värdet och nyttan av psykologisk 
debriefing (t.ex. Asplund & Thelander, 2000). Det finns dock gott forskningsstöd för att 
metoden har goda hälsoeffekter när den används i sin ”klassiska” form enligt Mitchells 
modell och för yrkesgrupper som till exempel poliser och brandmän (Dyregrov, 1998; 
Everly, Boyle & Lating, 1999; Harris, 1995). Psykologisk debriefing används också 
inom svensk polis, men då i princip uteslutande i samband med akuta händelser 
(Christianson, Frej & Edqvist, 2002). Så kallat ”kamratstöd” (engelsk term: ”peer 
support” ) är också en vanlig form av krisbearbetning. I en svensk studie varnar dock en 
polis med lång yrkeserfarenhet för att denna typ av ”kompisavlastning” riskerar att bli 
allt för ytlig och därmed ineffektiv. Återigen är det här poliskulturen som anges som 
hinder; en bra polis förväntas helt enkelt inte bli allt för känslomässigt berörd (Karlsson, 
2005). För att komma åt detta problem, menar en amerikansk forskare att man måste 
arbeta för att förändra polisers uppfattning om sin egen roll så att det som kanske är 
normala känsloyttringar givet situationen uppfattas som något positivt istället för tecken 
på svaghet (Hallet, 1996)  

 
Förutom debriefing och andra typer av stress- och krishantering som sätts in efter 
exponering för aversivt stimuli, talar man i traumalitteraturen ofta om vikten av 
förebyggande åtgärder. ”PTSD förefaller vara ett tillstånd som är lättare att förebygga 
än att behandla”, skriver till exempel den norske psykiatrikern och traumaspecialisten 
Lars Weisaeth (1997). Denna tankegång återkommer också ständigt inom 
polisforskningen. Bland förebyggande åtgärder som nämns för att minska risken för 
PTSD/STSD bland poliser hittar man först och främst insatser som ökad utbildning om 
stress, traumatisering (primär/sekundär) och krishantering. Även mer handgripliga 
metoder förordas, till exempel avslappningsträning, minskad tolerans för 
missbrukssymtom, kontinuerlig handledning och bättre screening för egen 
traumahistoria (Figley, 1999; Harris, 1995).  

 
Det kan argumenteras för att det finns vissa likheter mellan att arbeta som polis och att 
vara soldat i ett krig. Accepterar man denna jämförelse, hittar man i militärforskningen 
en intressant parallell angående hälsoförebyggande faktorer. Den norske 
traumaspecialisten Lars Wiseath (1997) framhåller särskilt följande sex punkter som 
avgörande för hur väl stridande personal skall klara situationens krav:  

• Kvaliteten i utbildningen, träningen och övningen 
• Styrkan i motivationen – hur meningsfull känns uppgiften? 

• Tilliten till vapen/utrustning 
• Närheten och graden av sammanhållning i gruppen 

• Tilliten till den egna ledningen 
• Stödet från sjukvården 

 
Barnpornografilagen 

Sedan 1999 är det enligt svensk lag ett brott att tillverka, sprida eller inneha 
barnpornografi. I sammanhanget definieras här barn som ”en person vars 
pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och 
omständigheterna kring den, är under 18 år” (Brottsbalken 16 kap. § 10 a.). För 
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barnpornografibrott döms om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex 
månader och om brottet är grovt till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. För 
att bedöma om brottet ska anses som grovt ska bland annat hänsyn tas till om det ”avsett 
en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös 
behandling” (Brottsbalken 16 kap. § 10 a.).  

 
Enligt statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), gjordes 553 anmälningar om 
barnpornografibrott under år 2005 (BRÅ, 2005). Bara en bråkdel av alla anmälningar 
leder dock till att någon lagförs. På 369 anmälningar år 2002 fälldes till exempel endast 
88 personer. Mellan 1993 och 2002 dömdes totalt 180 personer för barnpornografibrott, 
Samtliga av dessa var män. 88 % av dessa dömdes för innehav av barnpornografi. 
Förutom barnpornografibrott fälldes 38 % av männen i fråga dessutom för sexualbrott 
mot barn i samma mål – man har alltså filmat eller fotograferat egna övergrepp. Dessa 
övergrepp rörde sig om allt från sexuellt ofredande till grov våldtäkt som ibland 
beskrivs som ”tortyrliknande”. Majoriteten av alla dessa brott var Internetrelaterade 
(Nilsson, 2003). 
 

Granskning av barnpornografi 
I Sverige är det Rikskriminalpolisen (RKP) som ansvarar för den operativa 
polisverksamheten på central nivå. RKP är också den avdelning inom svensk polis där 
kampen mot organiserad brottslighet samordnas på såväl nationell som internationell 
nivå. Myndigheten bedriver sitt arbete genom kriminalunderrättelsearbete och genom att 
kostnadsfritt lämna biträde till landets polismyndigheter i de fallen mycket grova brott 
redan har inträffat. Barnpornografibrott är ett exempel på denna typ av brott 
(Rikspolisstyrelsen, 2005). Sedan november 1995 fram till och med oktober 2006 har i 
princip all detaljgranskning av beslagtaget barnpornografiskt bildmaterial i Sverige 
skötts av RKP: s barnpornografigrupp. Generellt driver RKP dock inga egna 
utredningar. Istället skulle man kunna säga att myndigheten fungerat som 
underleverantör av utredningsprotokoll till landets brottsutredare. Förgranskningen har 
alltså skett lokalt i de olika polismyndigheterna och detaljgranskningen centralt på RKP. 
Sedan starten 1995 har personalomsättningen i barnpornografigruppen varit relativt hög 
och totalt är det ungefär 20 personer som någon gång har arbetat i gruppen. Som mest 
har man varit fem poliser och två civilanställda, men i november 2006 bestod gruppen 
endast av tre poliser och en civilanställd. Den 1 oktober 2005 överfördes gruppen 
organisatoriskt inom RKP till IT-brottssektionen från kriminalunderrättelsetjänsten 
(KUT), som den tidigare sorterats under (Ahlénius, 2006).  
 

Bild- och filmmaterialet som granskas kan vara av mycket varierande karaktär. Ibland 
handlar det om mer ”enkla” nakenbilder och poseringsbilder, men ofta förekommer 
filmning och avbildning av sexuella handlingar samt dokumentation av grova sexuella 
övergrepp. Enskilda beslag på långt över 100.000 bilder är i sammanhanget inte 
ovanliga (Ahlénius 2006; Nilsson, 2003). På grund av hög arbetsbelastning med 
handläggningstider på upp mot två år som resultat, fattade Rikspolisstyrelsen under 
hösten 2006 beslut om att detaljgranskningen av barnpornografiskt material i 
fortsättningen skall skötas lokalt av respektive polismyndighet. I framtiden ska därmed 
Barnpornografigruppens arbetsuppgifter mer handla om underrättelseverksamhet och 
mindre om ren granskning. På grund av långa ärendeköer, räknar RKP dock med att 
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granskningsarbetet i gruppen kommer att förbli lika intensivt som i dag i minst två år till 
(Ahlénius, 2006). 
 

Hur många poliser i landet, utöver personalen på RKP, som hösten 2006 sysslade med 
granskning av barnpornografiskt material i någon större omfattning är svårt att få någon 
exakt uppgift om. Enligt en uppskattning av en av de anställda på RKP handlar det om 
ungefär två personer på var och en av landets 21 polismyndigheter. Totalt uppgår alltså 
hela populationen granskare till ungefär 50 poliser, i huvudsak fördelat på 
yrkesgrupperna barnutredare och IT-forensiker. De flesta av dessa har inte genomgått 
någon speciell utbildning för granskningsarbetet. En pilotutbildning för granskare 
genomförd dock på polishögskolan i Stockholm i oktober 2006. Sexton deltagare från 
tolv polismyndigheter deltog i kursen. Ungefär hälften av deltagarna var IT-forensiker 
och hälften utredare. Under den veckolånga kursen ägnades två timmar åt ämnet 
stresshantering. Övriga ämnen som togs upp var i huvudsak av juridisk, samt data- och 
granskningsteknisk art (Ahlénius, 2006). 

 
Med tanke på vad som ovan refererats angående forskning om poliser och sekundär 
traumatisering, förefaller det rimligt att anta att nämnda grupp barnpornografiutredare 
löper en stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Med tanke på arbetets art och graden av 
exponering för aversiva stimuli, framstår gruppens situation som svår, även mätt med 
polisiära mått. Trots detta, har de svenska barnpornografigranskarna hittills aldrig blivit 
föremål för någon vetenskaplig studie. Om hur de själva upplever sin situation och hur 
de psykiskt och fysiskt påverkas av att kontinuerligt exponeras för aversiva stimuli vet 
man alltså väldigt lite. Vad vi däremot kan se, är att exploatering av barn förefaller att 
vara ett växande problem som någon myndighet och några människor i samhället måste 
ha som uppgift att kartlägga och motverka. En undersökning av 
barnpornografigranskarnas arbetssituation och hälsa förefaller därför högst angelägen 
och teoretiskt intressant, både ur vetenskaplig och ur samhällelig synvinkel. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är deskriptivt och explorativt:  

• Hur upplever poliser att de påverkas av att under lång tid exponeras för 
känslomässigt laddat material?  

• Hur kan denna påverkan förstås i inlärningspsykologiska termer?  
• Går det att identifiera skyddande och försvårande faktorer och överensstämmer 

dessa i så fall med vad som framkommit i tidigare forskning?  
• Vilken kompetens och personlighet anser granskarna själva krävs för denna typ 

av arbete? 
• Vilka copingstrategier går att identifiera? Skiljer sig de undersökta poliserna här 

från andra grupper som undersökts i forskningen – och hur kan man i så fall 
förstå och förklara skillnaden? 

• Går det att påvisa skillnader i upplevd fysisk och psykisk hälsa mellan utredare 
som arbetar med granskning av barnpornografi och andra grupper inom polisen? 
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Som framgår av frågeställningarna ovan, ligger fokus i föreliggande studie på upplevda 
effekter av exponering för känslomässigt laddat material, snarare än på 
organisationsaspekter av svenskt polisväsende. Eftersom organisatoriska faktorer dock 
kan antas påverka deltagarnas upplevelser och reaktioner, kommer även detta 
ämnesområde kort att beröras.  

 
Metod 

I första hand är denna studie byggd på en kvalitativ metodansats. Huvudfokus har varit 
att genom intervjuer med poliser som granskar barnpornografiskt material försöka 
synliggöra så många olika bilder som möjligt av arbetet och dess eventuella effekter på 
de tillfrågade. Kvalitativa data har även kompletterats med kvantitativa data i form av 
fyra olika självskattningsformulär för mätning av upplevd fysisk och psykisk hälsa. 
 

Undersökningsdeltagare 
Totalt trettio poliser deltog i studien. Tio av dessa utgjorde den egentliga 
undersökningsgruppen, här kallad grupp BPG (barnpornografigranskare). De övriga 
tjugo bildade tillsammans två kontrollgrupper för den kvantitativa delen av 
undersökningen. Kontrollgrupperna bestod av tio personer vardera: grupp EKO 
(Ekobrottsutredare), samt grupp NF (Nationella Förhandlarorganisationen). Valet att 
använda just dessa grupper som kontrollgrupper fattades i samråd med en kontaktperson 
på RKP och en representant från Polishögskolan. Tanken var att hitta två köns- och 
åldersmässigt matchade grupper med poliser som i sin vardag mötte helt andra typer av 
stressorer än vad barnpornografigranskarna gör. Men tillgänglighet var också en faktor 
som bidrog till urvalet. 
 

Via en utredare på Rikskriminalpolisens (RKP), skickades i juni 2006 en inbjudan att 
deltaga i den egentliga undersökningsgruppen (BPG), till 150 medlemmar av ett internt, 
polisiärt Internetforum för personer som på olika sätt arbetar med att utreda övergrepp 
mot barn. Som enda inkluderingskriterium angavs att man i sitt dagliga arbete skulle 
exponeras för barnpornografiskt material. Tio personer anmälde då intresse att deltaga, 
vilket motsvarar ungefär en femtedel av hela populationen granskare. Dessa tio 
kontaktades via telefon i augusti 2006 och informerades om studiens upplägg och syfte. 
En av dem som anmält intresse avböjde i detta läge att deltaga, med hänvisning till att 
han i sitt arbete inte längre utförde några egentliga granskningar av barnpornografi. En 
ny undersökningsdeltagare rekryterades då personligen av en av medlemmarna i RKP:s 
barnpornografigrupp. Efter att samtliga tio intervjuer genomförts och analyserats, 
exkluderades en av personerna ur grupp BPG. Orsaken till detta beslut var att personen i 
fråga inte själv utförde några granskningar av barnpornografiskt material, även om hon 
dagligen arbetade med ärendetypen. Den slutgiltiga upplagan av grupp BPG bestod 
således av nio personer, varav två var kvinnor och sju var män. Som framgår av Tabell 
1 nedan, var medelåldern i gruppen 47 år. Vidare hade man i genomsnitt 22,4 år i 
tjänsten, varav 4,4 år på nuvarande befattning. Fem personer i grupp BPG arbetade på 
RKP i Stockholm, tre personer kom från två olika Länskriminalpolismyndigheter (LKP) 
i olika delar av Sverige, och en person arbetade på Interpol. Totalt sex av de intervjuade 
hade vid något tillfälle av sin karriär ingått i Barnpornografigruppen på RKP. I snitt 
ägnade de nio intervjuade drygt 50 % (range: 30 % till 80 %) av sin nuvarande arbetstid 
åt konkret granskningsarbete. Samtliga personer i BPG fick möjlighet att läsa igenom 
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och kommentera de kvalitativa resultaten i rapporten innan denna färdigställdes. Detta 
delvis som en validitetskontroll, men främst av etiska skäl. 
 

Deltagarna i grupp EKO rekryterades genom att författaren kontaktade en gruppchef på 
Ekobrottsmyndigheten och informerade om studien. Önskemål uttrycktes här om att få 
hjälp med att skapa en matchad kontrollgrupp. För både grupp EKO och NF ställdes 
kravet att ingen av de potentiella deltagarna i sin polisiära karriär skulle ha haft 
arbetsuppgifter där de systematiskt exponerats för barnpornografiskt bildmaterial. Tio 
personer på ekobrottsmyndigheten erbjöd sig att deltaga. Sex av dessa var män och åtta 
var kvinnor. Medelåldern i gruppen var 48,2 år och i genomsnitt hade man 25,2 år i 
tjänsten, varav 6,25 år på nuvarande befattning. 

 
Grupp NF (Nationella Förhandlarorganisationen) rekryterades enligt samma förfarande 
som för EKO-gruppen. På grund av otydlighet från författaren, matchades denna grupp 
dock könsmässigt i princip spegelvänt till grupp BPG: sju av deltagarna var kvinnor och 
tre av dem var män. Medelåldern i gruppen var 41,7 år och i genomsnitt hade man 19,9 
år i tjänsten, varav 4,8 år på nuvarande befattning. 

 
Tabell 1: Ålder, tjänsteår och år på nuvarande tjänst för undersökningsgrupperna 

Grupp: BPG EKO NF 
Ålder: M 47 48,2 41,7 
Range 37 – 53 40 – 55  36 – 47  
    Tjänsteår: M 22,4 25,2 16,9 
Range 14 – 29  14 – 34  8 – 28  
    År på nuv.: M 4,4 5,25 4,8 
Range 0,5 – 8  1 – 25  0,08 – 19  
 

Datainsamling 
Den kvalitativa datainsamlingen skedde genom en serie personliga intervjuer på mellan 
38 till 79 minuter (M = 59 minuter) med deltagarna i grupp BPG. Samtliga av dessa 
samtal spelades in i sin helhet på MP3-spelare. Alla tio intervjuer genomfördes under 
normal arbetstid. I åtta fall av tio skedde samtalen i enskilt rum på de intervjuades 
arbetsplats. En av intervjuerna gjordes i ett samtalsrum på en terapimottagning och en 
gjordes i lobbyn till ett större hotell i Stockholm. Denna intervju var markant kortare än 
resterande nio (38 minuter). Samtliga intervjuer inleddes med en kort information om 
studiens syfte och upplägg. Undersökningsdeltagarna informerades i detta sammanhang 
återigen om att deltagandet skedde frivilligt och anonymt, samt att de när som helst fick 
avbryta intervjun om de så önskade. Deltagarna fick också möjlighet att läsa och 
kommentera den kvalitativa resultatredovisningen innan rapporten färdigställdes.  

 
I samband med intervjun fick deltagarna i grupp BPG även ett häfte med de fyra 
självskattningsskalorna, samt en skriven instruktion till dessa. På försättsbladet ombads 
varje person fylla i uppgifter om kön, ålder, tid i yrket samt tid på nuvarande position. 
Häftet med formulären samt instruktionerna till dessa var enhetliga för samtliga tre 
undersökningsgrupper. För grupp EKO och grupp NF distribuerades skattningsskalorna 
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via respektive grupps kontaktperson. Formulären skickades därefter gruppvis till 
författaren via post.  
 

Deltagarna i BPG intervjuades efter en semistrukturerad intervjumall (Kvale, 1997), där 
följande huvudteman togs upp:  

• Arbetsuppgifter 
• Utbildning, social situation 

• Åsikter om vilken kompetens och personlighet som krävs för granskningsarbete 
• Organisatoriska förutsättningar 

• Glädjeämnen och svårigheter i jobbet 
• Andras syn på arbetet 

• Påverkan av exponeringen 
• Copingstrategier 

• Omhändertagande. 
 

Eftersom förförståelse av ämnet alltid är en faktor att ta hänsyn till vid kvalitativ 
datainsamling och analys, är det av vikt att känna till att författaren är utbildad 
debriefinghandledare, samt under 2006 har handlett grupper med barnutredare inom 
Stockholmspolisen. 

 
Material 
För att mäta undersökningsdeltagarnas upplevda fysiska och psykiska hälsa, användes 
fyra olika självskattningsformulär. Dessa var: SF-36 Hälsoenkät (Sullivan, Karlsson & 
Taft, 2002), Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1988), Beck 
Depression Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961) och 
Professional Quality of Life Scale (ProQOL; Stamm, 2005). 
 

SF-36 
Hälsoenkäten SF-36 är ett av världens mest använda frågeformulär för att mäta 
hälsorelaterad livskvalitet. Enkäten består av 11 items med delfrågor, vilket ger totalt 36 
frågor. Genom dessa konstrueras en hälsoprofil över åtta olika skalor, varav fem kallas 
Funktionsskalor och tre kallas Välbefinnandeskalor. Cronbachs alpha värdet för 
samtliga åtta skalor överskrider den kritiska nivån .70 med god marginal (Sullivan et al, 
2002). Förutom de åtta skalorna kan också två dimensioner, fysisk (PCS) och psykisk 
(MCS) hälsa, beräknas efter viktning av skalornas olika tyngd i de två dimensionerna. 
Det är särskilt dessa två som är av intresse för föreliggande studie. Formuläret är 
speciellt utarbetat för att ge ett generellt mått med bred användning. SF-36 är översatt 
och normerad efter svenska förhållanden av sektionen för vårdforskning på Sahlgrenska 
sjukhuset. Enligt denna normering ligger medelvärdet (M) för PCS i Sverige (n = 8004) 
på 50.0 poäng, standardavvikelse (Sd) 9.7 poäng. Motsvarande värden för MCS är M = 
50.0 poäng, Sd = 10.3 poäng (Sullivan et al, 2002).  
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BDI 
BDI är ett mycket ofta använt instrument för mätning av graden av nedstämdhet. Skalan 
består av 21 items som skattas mellan 0-3. Poängen summeras till en totalpoäng som 
kan variera mellan 0 och 63 poäng. Ju högre poäng, desto mer depression. Enligt 
normeringen för skalan, ligger M för normalgruppen (n = 100, medelålder 35,4 år) på 
3,87 poäng, Sd 3,67. (Öst, 2006). 
 

BAI 
BAI är ett vanligt förekommande skattningsformulär för ångestproblematik. Precis som 
BDI, består formuläret av 21 items som skall skattas på en skala mellan 0-3. Poängen 
summeras till en totalpoäng som kan variera mellan 0 och 63 poäng Ju högre poäng, 
desto mer ångest. Enligt normeringen för skalan, har normalgruppen (n = 100, 
medelålder 35,4 år) ett poängvärde på M 4.71 poäng, Sd 3,29. (Öst, 2006). 

 
ProQOL 

ProQOL är ett självskattningsformulär bestående av 30 items som skall bedömas på en 
skala från 0-5. Formuläret, som är speciellt konstruerat för att användas på 
yrkesmänniskor som i sitt dagliga arbete möter traumatiserade människor, mäter resultat 
på tre separata skalor som är normerade efter amerikanska förhållanden.  I den 
amerikanska originalversionen benämns dessa ”Compassion Satisfaction” (CS), 
”Burnout” (B) och ”Compassion Fatigue/Secondary Trauma” (CF/ST). CS förklaras 
enklast som graden av arbetsglädje. Höga resultat på denna skala pekar på att 
testpersonen är nöjd och tillfredsställd med sin förmåga att effektivt kunna hjälpa andra 
människor i sitt arbete. Enligt amerikanska normeringar har normalgruppen M = 37 
poäng, Sd = 7.3 poäng (Stamm, 2005). B-skalan mäter graden av risk för att drabbas av 
utmattningsdepression. Höga poäng betyder högre risk. Normalgruppens M = 22 poäng, 
Sd = 6.8 poäng (Stamm, 2005). CF/CS handlar om hur yrkesmänniskor på ett 
psykologiskt plan påverkas av att via sitt arbete bli sekundärt exponerad för traumatiska 
händelser och upplevelser. Höga poäng på denna skala är en markör för sekundär 
traumatisering. Normalgruppens M = 13 poäng, Sd = 6.3 poäng (Stamm, 2005). 
Poängberäkningen görs separat för varje enskild skala, som var och en har sina unika 
psykometriska egenskaper. Chronbachs alpha för respektive skala: CS = .80. B = .90. 
CF/CS = .87. (Stamm, 2005).  

 
Då ProQOL inte fanns tillgänglig i svensk version, fattades beslutet att skalan skulle 
översättas. Tillstånd inhämtades från upphovsmannen, varefter formuläret översattes av 
författaren till föreliggande studie. För att säkerställa att den svenska versionen 
överensstämde med den engelska, översattes sedan den svenska versionen tillbaka till 
originalspråket av en utomstående, tvåspråkig person. I samarbete med denne person 
korrigerades sedan den svenska versionen på några smärre punkter, varefter två 
slutversioner färdigställdes – en ”neutral” och en speciellt riktad till poliser. Den senare 
var den som användes i studien. (Appendix 1). 
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Analys 
Data från de nio intervjuerna strukturerades och bearbetades genom en induktiv 
tematisk analys (Langemar, 2005). I första steget transkriberades alla ljudinspelningar i 
sin helhet till skriven form, varefter texten genomlästes fem gånger. Vid varje 
genomläsning markerades avsnitt som ansågs relevanta för frågeställningarna. Med 
utgångspunkt från intervjuguiden och frågeställningarna sorterades sedan de markerade 
avsnitten tematiskt i åtta olika kategorier. Dessa namngavs: Kompetens & personlighet, 
Organisatoriska förutsättningar, Glädjeämnen, Svårigheter, Andras syn på jobbet, 
Reaktioner & Sekundär Traumatisering, Copingstrategier och Omhändertagande. De 
utvalda avsnitten sammanfattades sedan under respektive tema. Viktigt att notera i 
sammanhanget, är att de åtta rubrikerna inte ska uppfattas som uteslutande; i flera fall 
överlappar de istället varandra. Ambition har heller inte varit att hitta någon slags 
inneboende kvalité för varje tema. Rubrikerna är istället snarast uttryck för en vald 
sorteringsform. 
 

Kvantitativa data analyserades i SPSS, version 11.0. Grupp BPG jämfördes här med 
kontrollgrupperna med hjälp av ett Mann-Whitney-test, som är ett ickeparametriskt test 
för jämförelse mellan oberoende grupper. Orsaken till valet av ickeparametriskt test var 
att huvuddelen av utfallsvariablerna (BDI, BAI, SF-36 PCS, SF-36 MCS, ProQOL: CS 
och ProQOL: ST/CF) visade sig avvika från normalfördelning i minst en av grupperna. 
Generellt kriterium för en sådan avvikelse var ett skewness-värde större än 1. Förutom 
beslutet, som refererats ovan, att utesluta en av deltagarna i grupp BPG, förekom inget 
databortfall i undersökningen. 

 
Resul t at  

Kvalitativa resultat 
Resultaten från de tio intervjuerna presenteras temavis under följande åtta rubriker: 
Kompetens & personlighet, Organisatoriska förutsättningar, Glädjeämnen, Svårigheter, 
Andras syn på jobbet, Reaktioner & Sekundär Traumatisering, Copingstrategier, och 
Omhändertagande. I de fall där rena citat förekommer har dessa vid behov korrigerats 
till skrivspråk.  

 
Kompetens & personlighet 

På frågan om hur man skall vara som person för att klara jobbet med att granska 
barnpornografiskt bildmaterial, råder en stor samstämmighet bland respondenterna. 
Samtliga nämner egenskaperna ”lugn”, ”stabil” och ”trygg”. Då man ombeds att 
utveckla dessa beskrivningar, omformuleras ofta orden i negationer: ”inte hispig”, ”inte 
ha för mycket obearbetat i ryggsäcken” eller ”förmåga att inte ta saker personligt”. 
Några personer nämner här också vikten av att man har en stabil social situation utanför 
jobbet. En person tycker att intresse och engagemang som de viktigaste egenskaperna. 
En annan person menar å andra sidan att ”dum i skallen” är en absolut förutsättning för 
att man skulle klara av arbetet som granskare: ”Alltså… jag tror ingen är funtad att sitta 
och titta på barnpornografi tre, fyra, sju- åtta timmar om dagen. Det finns inte dom 
kvalitéerna”. 
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Samtliga tillfrågade anser att den trygghet och stabilitet man pratar om på något vis är 
en produkt av ålder och därmed livserfarenhet i ett ganska brett perspektiv. De flesta 
anser att arbetet kräver en gedigen polisär erfarenhet. En av de tillfrågade menar rent av 
att arbetet som granskare bör vara reserverat för de allra främsta inom kåren: ”Jag tror 
nog att det här är det svåraste du kan göra inom polisverksamheten.” 

 
Ingen av de tillfrågade tror att kön har någon betydelse för hur väl man klarar av arbetet. 
Men däremot framkom två olika åsikter om hur könet eventuellt kan påverka den yttre 
reaktionen på vad man exponeras för. En kvinna gissar att mansrollen gör att män ofta 
håller tillbaka sina känslouttryck. En annan kvinna anser samtidigt, baserat på 
erfarenhet, att män ibland uppvisar starkare reaktioner på materialet än vad kvinnor gör. 
Ofta handlar det enligt henne om ett tydligt avståndstagande och ogillande.  
 

”Jag vet inte riktigt om det beror på att… att man tror att det förväntas att man 
ska ha den reaktionen, mer än vad man kanske har. Att man ska ta ett sånt 
avstånd från det och tycka att det är förfärligt, det här kan jag inte jobba med. 
För skulle man säga, ’Gud, det där verkar ju intressant att jobba med’… hur 
skulle det tas emot?” 
 

Majoriteten av de tillfrågade poliserna anser att det är en fördel, eller rent av en 
förutsättning, att man har egna barn om man ska arbete med barnpornografiärenden. 
Argumentationen går här oftast ut på att egna barn ger ett underlag för ett empatiskt 
förhållningssätt, som alltså av dessa personer anses vara viktigt. Även ett par personer 
som själv saknar egna barn delar denna ståndpunkt. Bara en person anser att egna barn 
helt klart innebär en känslomässig belastning som är till skada för jobbet. Flera säger 
dock att myntet har två sidor; ibland är egna barn en belastning, ibland är det en 
tillgång. Allt handlar om graden av identifikation:  

 
”Tänk om det vore min son som låg här nu, eller min dotter som ligger här! Om 
man börja tänka så, så blir det ju verkligen otäckt. Det blir ju så grymt 
obehagligt… men jag tror ändå att det är nyttigt att ha det (barn; författarens 
kommentar). Det gör nog att man på nåt sätt jobbar bättre.” 
 

Samma ambivalens om för- och nackdelar som finns runt frågan om egna barn hittar 
man runt den närbesläktade frågan om nyttan av empati: å ena sidan måste man ha 
empati – både med offer och med förövare – å andra sidan måste man akta sig för att 
vara allt för inkännande: ”Det finns en gräns när det börjar käka upp en själv”. En 
person anser dock att empatin måste stängas av helt om man ska orka med 
granskningsarbetet i längden. Det vanligaste svaret är annars att man måste ha en 
förmåga att känslomässigt distansera sig från materialet man jobbar med.  
 

”När jag tittar på dom här bilderna så är det ju inte så att jag inte bryr mig om 
vad som händer, men liksom jag tittar inte på det sättet att jag låter det påverka 
mig… alltså, att skeendet i bilden påverkar mig.”  
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Kompetens- och kunskapsmässigt nämner alla tillfrågade främst utredningsvana, 
gedigen datakunskap och kunskap om aktuella lagrum som förutsättningar för att klara 
jobbet.  

 
Organisatoriska förutsättningar 

På frågan om man ansåg att det finns organisatoriska förutsättningar för att göra en så 
bra arbetsinsats som man skulle vilja göra, svarar samtliga undersökningsdeltagare nej. 
Man är också överens om vad det är som saknas, nämligen personal.  ”Med tanke på 
att… alltså, fem poliser i hela Sverige ska granska alla beslagtagna bilder och filmer… 
så är det alldeles för lite folk.” Underbemanningen skapar både stress och frustration: 
”Vi är alldeles för få. Och det har vi påtalat med skrivelser och sakargument… men 
ingenting har hänt.”  

 
Det stora inflödet av nya ärenden i kombination med underbemanningen har enligt 
respondenterna lett till att man på Rikskriminalens barnpornografigrupp i skrivande 
stund har en kötid på runt två år för nya ärenden. En effekt av detta har blivit att mindre 
grova brott ibland hinner bli preskriberade innan de utreds. Men även allvarligare brott 
kan hamna i skymundan på grund av den höga arbetsbelastningen:   
 

”Vi hade ett fall som snurrade runt i media… en kille som groomade… 
kontaktade flickor på Internet… över hela Sverige och åkte runt och våldförde 
sig på dom. Han dömdes för det här nu till långt fängelsestraff… Honom hade 
vi så att säga koll på, lite grand, och hade väl sammanställt lite material som vi 
hade skickat ut i landet, men det bara snurrade runt och försvann. Så han kunde 
begå dom här övergreppen. Han var ju känd då, men… alltså, vi hade kunnat 
spara ett 30-40-tal flickor om det hade sköts på riktigt sätt. Och det är ju också 
våran roll, va. Men tid till sånt finns ju bara inte.” 

 
Några av de tillfrågade berättar också om hur brist på tekniska resurser skapar stress i 
jobbet. En majoritet av de intervjuade menar att situationen är en effekt av bristande 
kunskap om verksamheten från ledningshåll. I två olika intervjuer återkommer exakt 
samma formulering, nämligen att cheferna inte har ”en susning” om vad granskningen 
faktiskt handlar om. En av de intervjuade menar att det är just ledningens hållning som 
innebär den största svårigheten i jobbet: ”Det är inte att titta på bilderna som jag blir 
stressad eller mår dåligt av. Det är för att det känns att vi inte har något stöd för det 
arbetet vi gör.” Flera personer frågar sig på liknande sätt hur man från ledningshåll kan 
säga att verksamheten är prioriterad, samtidigt som man inte skjuter till mer resurser. 
Uttryck som ”mycket snack och lite verkstad” återkommer i flera samtal.  
 

”Vi skulle behöva en bättre styrning och en bättre organisation och ett genuint 
intresse från någon högre upp i ledningen. Man upplever väldigt ofta att dom är 
glada att det är någon som tar tag i det här, dom lägger inte sin näsa i blöt. Utan 
så länge vi sköter det här, så är dom jävligt glada.”  
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Bara en person ger uttryck för en positiv syn på ledningen, och menar att granskarna har 
den stora förmånen att få jobba med en stort mått av frihet under eget ansvar. 
 

Glädjeämnen 
Trots underbemanning och hög arbetsbelastning ger majoriteten av de intervjuade på 
olika sätt uttryck för en stor arbetsglädje. Motivationen förefaller bottna i en övertygelse 
om att det man gör är viktigt. Den största tillfredsställelsen uppstår när man lyckats 
identifiera ett barn och på något sätt sedan får ett kvitto på att man nått framgång. Vilket 
i klartext betyder att man har fått stopp på övergreppet och fått tag i en förövare. Trots 
att detta inträffar relativt sällan, är den positiva känslan detta medför så stark att den för 
många väger upp de negativa aspekterna av granskningsarbetet.  

 
”Vi kan inte rädda världen och vi kan inte identifiera alla barn, det finns… hur 
många barn som helst på bilder som inte är identifierade i dag, men bara man 
kan göra någonting så känns det ju som om man så att säga har bidragit 
litegrann”. 
 

Ungefär hälften av de tillfrågade betonar att det är räddandet av barnen och stoppandet 
av övergreppen som är det viktigaste glädjeämnet. Andra hälften benämner glädjeämnet 
från andra hållet, det vill säga att det är infångandet av gärningsmännen som är det mest 
positiva. Flertalet av de intervjuade gav också uttryck för en stark tilltro till att det fanns 
ett hopp och att deras ansträngningar faktiskt inte var förgäves. En person med 
erfarenhet från våldsutredningar gjorde följande jämförelse: 

 
”Mordfallet, där är det ju redan kört, där är det ju bara en gärningsman vi ska 
försöka få tag på och bura in. Men här har vi ju dels en gärningsman som vi ska 
bura in och sen har vi ett offer som vi med stor sannolikhet kan rädda till ett 
bättre liv”. 
 

Eftersom mycket av det material man granskar sprids via Internet, är behovet av 
internationellt samarbete stort. Att få arbeta i team med andra utredare, inte bara inom 
men också utanför landets gränser, är också något som flera upplever som utvecklande 
och stimulerande. I samtalen får man här en bild av världens barnpornografigranskare 
som ett litet familjärt skrå, drivet av ett stort patos och med gemensamma värderingar 
och täta inbördes kontakter.  

 
”Jag vet inte, men det slår mig när jag är ute och träffar folk, det är väldigt ofta 
dom grupperna är… det är en annan attityd, det är inte den här lite kaxiga 
polisrollen, utan det är en lite mjukare inriktning.” 

 
För de som är eller har varit anslutna till barnpornografigruppen på Rikskriminalen, har 
och är föreläsande och spridande av information om barnpornografibrott en viktig 
arbetsuppgift. Flera av de tillfrågade nämner denna del av verksamheten som mycket 
utvecklande och stimulerande. I kontakten med kollegor och omvärld får man 
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bekräftelse på att det arbete man utför uppfattas som angeläget och behjärtansvärt. Två 
personer berättar också att de tycker sig ha fått ett bättre självförtroende i stort genom 
att på grund av dessa arbetsuppgifter ha tvingats lära sig att tala inför grupp. 

 
Svårigheter 

Eftersom majoriteten av de tillfrågade nämner underbemanning som det viktigaste 
organisatoriska hindret för arbetet, förefaller det också logiskt att känslor av 
otillräcklighet av de flesta framhålls som den största svårigheten. Där man skulle vilja 
göra detektivarbetet med att identifiera och spåra upp utsatta barn, tvingas man på grund 
av tidsbrist att nöja sig med att bara bedöma om bilden i lagens mening är brottslig eller 
ej. 

 
”Det kommer nya bildserier på nya barn varje vecka. Och det är ganska 
frustrerande att se. Och du kan se… alltså, filmer eller bilder där du ser att 
barnen blir äldre och äldre, så att det är övergrepp över tid. Man ser att det 
börjar när dom är två-tre och sen helt plötsligt är dom fyra, fem eller sex… och 
hur länge ska det här pågå? Och vi står handfallna och kan inte göra något.” 

 
Några av undersökningsdeltagarna menar att det är monotonin i granskningsarbetet som 
är en av de största svårigheterna. Med ärenden i ständig kö, måste man ibland ägna upp 
till 80-90% av arbetstiden åt ett mekaniskt granskningsarbete. Till slut blir bristen på 
omväxling ett problem i sig, oberoende av bildmaterialets natur. 
 

”Det är en enformighet som är helt makalös. Alltså… nu låter jag lite krass, 
men det är ett sorteringsarbete. Ett mekaniskt sorteringsarbete. Man hade lika 
gärna kunnat stå vid ett löpande band och skruva i en skruv så här hela dagarna, 
va… Det är totalt intelligensbefriat många gånger”. 

 
Som framgått under temat Glädjeämnen ovan, blir enformigheten för de flesta uthärdlig 
på grund av den tillfredsställelse man känner då man någon gång lyckas identifiera ett 
barn eller sätta fast en gärningsman. Att man får återkoppling på sitt arbete från andra 
utredare eller domstol är dock inte alltid en självklarhet. Två personer omtalar just detta 
faktum som en stor svårighet i arbetet 

 
”Det är väl tyvärr ett systemfel, kan man väl kalla det för, att vi får sällan 
återkoppling från utredare eller domstolen, va. Vi försöker ju begära in 
domarna när dom har fallit, men då gäller det att man får reda på när 
förhandlingen är och när domen har fallit. Är det större ärenden så undgår man 
det ju inte, men normalfallen… det finns ingen automatik i det, tyvärr.”   

 
Den snabba datatekniska utvecklingen framhålls vidare av flera som en svårighet. Några 
av de minst erfarna granskarna tycker slutligen att själva bedömningen av bilderna 
innebär en stor svårighet i och med att lagstiftningen på området uppfattas som vag och 
otydlig. 
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Andras syn på jobbet 
I samtalen med undersökningsdeltagarna framkommer flera gånger synpunkter om att 
granskning av barnpornografi inte är en särskilt eftertraktad arbetsuppgift. En person 
berättar att man bara haft tre sökande senast en tjänst utannonserats, vilket skall 
jämföras med tjugo till trettio sökande till andra utredningstjänster. När de som jobbar 
med granskning berättar om sina arbetsuppgifter för någon utomstående, förefaller de 
också oftast att mötas av ungefär samma fråga: ”hur fan kan du jobba med sådant?” 
Citatet, eller snarlika varianter av det, återkommer i samtliga intervjuer. Upplevelsen av 
kommentarens valör och innebörd skiftar dock något. De flesta upplever här att såväl 
kollegor som familj och vänner ger uttryck för något slags avståndstagande obehag med 
inslag av positiv förvåning. Å ena sidan berättar flera om kommentarer på temat: fy, jag 
vill inte höra. Å andra sidan har de flesta samtidig erfarenhet av vad man uppfattar som 
en annan, mer uppskattande innebörd: fantastiskt att du orkar, det skulle jag aldrig 
klara av. Ett fåtal har dock några gånger uppfattat frågan som rent fördömande och 
misstänkliggörande: 
 

”Jag vet ju en gammal kollega… det enda han frågade mig när jag såg honom, 
det var att ’fan, du har hållit på med det här för länge’, sa han. Det var ingen sån 
här trevlig fråga heller, utan det var liksom ett anklagande… det var jävla 
obehagligt. Det blir som guilt by association.” 

 
Erfarenheten av att kollegor på detta sätt ifrågasätter granskarnas motiv återkommer i 
tre av intervjuerna. Ibland refererar man till mer skämtsamma uttalanden som ”jaha, ska 
du gå och titta på din porr nu igen?”, men även i dessa fall har mottagaren uppfattat 
frågan som obehaglig och nedvärderande. En vanligare erfarenhet är dock att man 
uppfattar att motparten faktiskt uppskattar att någon vill göra jobbet, men att man ändå 
helst inte vill höra några fler detaljer. Ämnet uppfattas som allt för traumatiskt, 
obehagligt och tabubelagt. Den här reaktionen förefaller vara särskilt vanlig bland familj 
och vänner, snarare än bland kollegor. 
 

”Det finns någon slags… det är liksom inte… man vill knappt erkänna att sånt 
här förekommer i samhället. Och i alla fall inte i min närmaste omgivning. 
Alltså, det är sånt där som är så otäckt och obehagligt så att man bara slår det 
ifrån sig på nåt sätt. Och har man då någon vän eller någon i familjen som 
jobbar med det, så vill man nog inte riktigt ta till sig det, tror jag. Man vill nog 
inte riktigt veta.” 

 
Två personer med erfarenhet av denna typ av kommentarer nämner också hur deras 
partners uttryckt oro för hur granskningsarbetet ska påverka deras psykiska hälsa och 
därigenom skada samlivet i familjen. 

 
Att vänner och kollegor reagerar med så tydlig avsky inför ämnet barnpornografi väcker 
en rad olika reaktioner och tankar hos undersökningsdeltagarna. Några berättar om 
återkommande oro för att man själv inte längre reagerar starkare än vad man faktiskt 
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gör, vilket implicerar att man uppfattar omvärldens, ofta mycket häftiga reaktioner som 
på något sätt ”sundare”: 
 

”Och då kan man också få en sån här tanke att är jag sjuk… är jag, är jag sjuk? 
Jag sitter och tittar på det här, men dom vänder i dörren efter tio sekunder av en 
film… För det är nog den normala reaktionen.” 
 

Några problematiserar dock utomståendes avståndstagande och menar att reaktionerna 
kanske kan förklaras med att man bara är mån om att uppvisa ett socialt accepterat 
beteende. Att inte med kraft visa sin avsky för vad man konfronteras med skulle kort 
sagt inte vara politiskt korrekt. På en mer krass, eller kanske snarare ”realpolitisk” nivå, 
har omvärldens avsky enligt en av de tillfrågade dock ofta en positiv bieffekt: 
 

”Sen är det ju också… då till fördel då, med tanke på att alla tycker att det här 
är en så avskyvärd brottslighet, så är ju alla villiga att hjälpa till. I alla fall mer 
eller mindre, det är klart att det kan finnas kostnadsaspekter eller policyn och så 
vidare. Men det är väldigt många öppna dörrar. Alla vill hjälpa till. Dom ger oss 
mer än vad vi får ta emot. För att dom vill så gärna hjälpa till. Och det är ju 
naturligtvis också trevligt. Så att man inte möts av kalla handen för att man 
kommer från polisen, utan snarare tvärtom.” 

 

Reaktioner & sekundär traumatisering 
I samtalen med undersökningsdeltagarna framkommer ett antal något motsägelsefulla 
uppfattningar av hur man upplever att man påverkas av att dagligen exponeras för 
barnpornografiskt bildmaterial. Å ena sidan menar flertalet av de tillfrågade att 
exponeringen egentligen inte har påverkat dem negativt på något sätt. Förklaringar som 
att man efter tio till tjugo års polistjänst redan har sett allt och därför inte längre blir 
särskilt känslomässigt påverkad av något alls längre, är vanliga. Frågan känns ofta inte 
ens särskilt engagerande: svaret blir ett ryck på axlarna och ett ”man vänjer sig”. Flera 
personer berättar däremot att de visserligen blivit starkt påverkade i början av sin karriär 
som granskare, men att man snabbt vant sig. De initiala reaktionerna beskrivs av några 
som högst påtagliga: 
 

”Äckel… äckelkänslor. En känsla, så här… vad ska man säga… en känsla i 
magen, liksom. En knut i magen. Så att det nästan vänder sig… inte för att man 
håller på att kräkas, men en sån här obehagskänsla och man blir skrämd… En 
fysisk reaktion på något sätt. En obehagskänsla som var väldigt stark.” 

 
Bland dem som tycker att de blivit påverkade, är det dock – som framkommit tidigare – 
snarare monotonin i granskningsarbetet som är problemet. Å andra sidan utrycker 
samtidigt samtliga personer på olika sätt en uppfattning om, eller oro för, att 
exponeringen är skadlig för dem på lång sikt. Exakt hur skadan skulle se ut, eller på 
vilket sätt och av vilka orsaker den skulle uppkomma, kan ingen riktigt precisera.  
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”Ja, hade jag trott… och hade jag varit rädd för att jag skulle bli knäpp av det 
här, då hade jag aldrig börjat med det. Men det slipar väl av… det slipar väl ner 
en så att man blir… så att man får mer skinn på näsan, om man säger så. Nu är 
ju det mer positivt, att få skinn på näsan, men… avtrubbad, kanske är ett bättre 
ord. Det tror jag att man blir. Och det tror jag inte är något positivt. Man blir 
hårdare, kanske.” 
 

Just ”avtrubbad” är det adjektiv som är vanligast förekommande i beskrivningarna. 
Samtidigt finns det en klar tendens att man tror att detta är något som man kan drabbas 
av i framtiden, snarare än att det är något som redan inträffat. En konsekvens av detta är 
att de tillfrågade med två undantag menar att det finns en teoretisk tidsgräns för hur 
länge man kan hålla på med den här typen av arbete. En person – som inte anser sig ha 
blivit särskilt negativt påverkad av exponeringen – tror paradoxalt nog att det är dags att 
sluta när man inte längre tar åt sig av bildmaterialet. 
 

”Ett tecken som jag kommer att leta efter, det är när man liksom inte berörs av 
det på nåt sätt, va. Då tror jag att… då har man hamnat fel. Då har man fel 
förhållningssätt.” 
 

Några personer ger på den här punkten uttryck för en lite trevande och frågande 
hållning. Har jag hållit på för länge med det här? Har jag blivit känslokall? Har jag 
redan tagit skada mer skada av det här än vad jag tror? Trots detta menar ändå 
majoriteten av undersökningsdeltagarna att man kan hantera exponeringen på ett 
fungerande sätt. På en viktig punkt råder det dock en total enighet om negativ påverkan: 
exponering för rörliga bilder med ljud är svårt eller nästan omöjligt att stå ut med.  

 
”Filmer utan ljud, det kan man köpa på något sätt, det tyckte jag. Men filmer 
med ljud… Då är det bara lukten som saknas, va. Då är liksom alla sinnen 
påverkade hos en själv. Det blir så starkt… man hör ett barn skrika av smärta… 
då blir det extremt starkt, alltså.” 
 

Samtliga tillfrågade beskriver i detta sammanhang, utan att ha blivit tillfrågade, 
detaljerat innehållet i filmsekvenser som man tyckt varit särskilt svåra att exponeras för. 
Uttryck som att dessa minnen är något man aldrig blir kvitt eller någonsin kan glömma 
är vanliga. En annan vanlig kommentar i sammanhanget är att den som själv inte har 
sett barnpornografiskt bild- och filmmaterial inte på något vis kan fatta vad det faktiskt 
handlar om. ”Även om du har hört det beskrivas i ord, så kan du aldrig förstå innan du 
har sett det”, säger en person. I ett par fall utrycks denna åsikt med mycket stark affekt. 
Ett fåtal personer berättar vidare att man vid något tillfälle har haft svårt att bli kvitt 
syn- och ljudintryck efter arbetsdagens slut. ”Vissa saker sitter kvar och spelas upp hela 
tiden. När man går och lägger sig så kan man… få upp det i… liksom i… det spelas upp 
i hjärnan, liksom.” 

 
Två personer berättar om hur återupplevande av minnesbilder och av känsloreaktioner 
kan triggas av ett ljud i en helt annan kontext, till exempel ett barn som skriker till i en 
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lekpark. Utöver dessa beskrivningar berättar dock ingen av de intervjuade om några 
andra reaktioner, upplevelser eller besvär som framstår som posttraumatiska i strikt 
klinisk bemärkelse (se t.ex. APA, 2002; Resick & Calhoun, 2001). Flertalet av 
undersökningsdeltagarna ger däremot uttryck för en ökad grad av cynism i sin 
omvärldssyn. Vetskapen om vad människor är kapabla att göra med barn och 
svårigheterna med att stoppa den här typen av övergrepp och kriminalitet har också i 
vissa fall lett till konkreta beteendeförändringar. 

 
”Alltså, jag har nog blivit lite mer… misstänksam kanske är ett starkt ord, men 
vaksam, då. Mot andra. Och sen någon slags allmän… vad ska jag säga… 
känsla av mänskligheten och män och vad dom är kapabla till, alltså… det 
tycker jag. Som jag inte hade innan. Faktiskt.” 
 

Just denna negativa syn på mäns beteende – för det är i princip bara män som lagförs för 
barnpornografibrott – är något som några av de manliga undersökningsdeltagarna 
uppehåller sig länge vid. En person berättar att han blivit mer uppmärksam på och arg 
över könsdiskriminering och särbehandling både på jobbet och bland skolbarn. En 
annan berättar om misstänksamhet mot manliga lärare och manlig dagispersonal. En 
tredje person pratar om hur granskningsarbetet skapat en uppgivenhet inför manligt 
beteende och manliga ideal: 
 

”Alltså tron på… mannen. Ibland kan jag känna så här… vad håller män på 
med? Jag ser mycket… hustrumisshandel och barnmisshandel, och det är nästan 
uteslutande män som begår de här brotten. Och likadant när det gäller 
barnpornografi. Det är nästan bara män som sitter med det. Varför är det på 
detta vis? Finns det liksom inget hopp? Våldtäktsmän, det är bara män. Så… 
där kan jag känna att jag har fått en riktig dipp. Är det bara fotboll och öl och 
’bit ihop, det är väl bara att köra på, det är väl inget att ta åt sig av’… är det 
liksom så man ska vara?” 

 
Några av de intervjuade utrycker också hur arbetet givit dem en mer negativ bild på 
politiker och polisledningen. Som tidigare nämnts är uttryck av arten ”mycket snack och 
lite verkstad” vanliga. En av granskarna menar att detta är en effekt just av att det är 
barn snarare än vuxna som är de utsatta. 
 

”Om dom här övergreppen hade begåtts mot personer mellan 40 och 60 år, då 
kanske det hade varit en annan lagstiftning och ett helt annat polisiärt tänkande. 
Det skulle inte sitta tre personer och granska för hela landet, utan det kanske 
skulle sitta 40 med oerhörda resurser. Inte med en databas som inte ens funkar.” 

 
Med några få undantag ger ändå undersökningsdeltagarna, arbetsbelastningen till trots, 
uttryck för ett tydligt hopp om att deras arbetsinsatser inte är förgäves. Tvivlet förefaller 
här öka med avståndet från granskningsarbetet. Ingen av de tillfrågade säger sig dock 
vilja ha erfarenheten av granskningsarbetet ogjort och några menar rent av att det är en 
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erfarenhet som har berikat deras liv. Här väljer en person att citera Nietzsche: ”Det som 
inte dödar mig stärker mig, nej… riktigt så är det inte. Men kanske någonting ditåt.” 
 

Copingstrategier 
De nio barnpornografigranskarna som intervjuades för studien använder sig dagligen av 
en rad olika copingstrategier för att handskas med de belastningar som deras arbete på 
olika sätt innebär. Dessa strategier kan delas in i två kategorier: 1) Aktiviteter med syfte 
att sänka stimulusintensiteten, och 2) Aktiviteter som utförs för att öka välbefinnandet i 
generell mening. I den första kategorin uppehåller sig samtliga undersökningsdeltagare 
vid en strategi som man anser vara helt avgörande för huruvida man ska klara 
granskningsarbetet eller ej. Denna strategi benämns på lite olika sätt av olika personer, 
men innebörden i det man säger känns ändå enhetlig och kan därför sammanfattas som 
att man måste distansera sig från bildmaterialet.  

 
”Man måste lära sig att ha ett förhållningssätt till det, så att man inte 
emotionellt tar till sig allting. För då tror jag att det blir väldigt tungt. Jag tror 
inte att man klarar det. Om man hela tiden skulle titta på dom här bilderna och 
känna… den här smärtan, så att säga.” 
 

Hur man ska bära sig åt för att lära sig det här förhållningssättet, är det ingen av de 
tillfrågade som kan ge något egentligt svar på. I vaga ordalag berättar man istället om 
hur man inte får sätta sig in i skeendet på bilden eller ens tänka på vad det är som 
egentligen händer. De flesta menar dock att det knappast handlar om en aktiv process. 
Istället är det något man lär sig automatiskt över tid om man kontinuerligt exponeras för 
materialet. Förmågan omtalas som något som ”finns inbyggt i ryggraden på något sätt”, 
Man vänjer sig och det var jobbigast i början. Ju mer erfarenhet man får, desto snabbare 
går det helt enkelt att bedöma om en bild är olaglig eller ej. En av de tillfrågade 
understryker vikten av att man snabbt skaffar sig denna förmåga: ju kortare exponering 
för varje enskild bild, desto enklare att skapa känslomässig distans.  

 
”Man lär sig titta på det som att det är, ja, en bakgrund eller, ja… jag vet inte 
hur man ska förklara det. Man måste ha distans till det. Och sen… att det är ett 
jobb, liksom, att det inte är ett kall.” 

 
Ett par personer talar om det här förhållningssättet som att man är ”professionell”, vilket 
i sig implicerar att man betraktar en allt för känslomässig reaktion som ”oprofessionell”. 
En sådan negativ syn på personer som prövat på granskningsarbetet, men valt att inte 
fortsätta på grund av att de inte kunnat distansera sig skymtar för övrigt fram i ett par av 
samtalen.  

 
Flera av personerna som intervjuades har tidigare i sin karriär arbetet med att utreda 
övergrepp mot barn, vilket innebär att man mött och hållit förhör med minderåriga. 
Samtliga av dessa personer menar att den typen av arbete är mer känslomässigt 
belastande än att granska barnpornografi. Denna uppfattning delas också av dem som 
inte själva har hållit förhör med barn: 
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”Jag vete fasen om jag hade fixat det. Jag tror att jag skulle bli för illa berörd. 
Jag skulle nog tänka för mycket på det. Och då kan det nog vara ganska skönt… 
kanske att ha den här distansen att, en dataskärm. För även om det är otäcka 
bilder, så kan jag välja bort dom ganska snabbt. Det kan jag inte göra om det 
sitter en tjej eller kille framför mig i förhörsrummet och bombar mig med de 
här berättelserna.” 

 
När det gäller att titta på stillbilder, anser samtliga intervjuade att de oftast inte har 
några problem med att skapa distans till det de tittar på. Ibland inträffar det dock att ett 
barn på en bild till utseendet påminner om ett eget barn eller någon bekants barn. I dessa 
lägen beskriver flera av de tillfrågade att man har svårt att hålla sig oberörd. Några av 
de tillfrågade menade dock att det går att hitta strategier för att hantera även detta. En av 
dem som själv har egna barn, berättar med en metafor hur distanseringen går till:  
 

”Det känns som man kan… som man kan titta på det ungefär som om man har 
öronproppar. Man hör inte allt ljudet, va, bullret… man kanske tittar så att man 
inte ser hela… bildbruset eller bullret eller vad man ska kalla det för. Det tar 
inte.” 

 
Med filmat material blir det enligt samtliga tillfrågade svårare. Och finns det dessutom 
ljud till filmen, blir distanseringen nästan omöjlig. Den vanligaste strategin för att ändå 
kunna genomföra jobbet blir i dessa fall att sänka eller rent av stänga av ljudet så fort 
man kan. Samtliga nio personer berättade att de använde sig av denna strategi för att 
minska stimulusintensiteten. 

 
”När det är rörliga bilder så är det enklare att titta om man slår av ljudet. Jag 
kommer särskilt ihåg en film… det är en väldigt liten flicka, kanske två tre år… 
där det är en man som står och försöker penetrera och där man då hela tiden 
hör… man förstår inte vad han säger eller nåt, men man hör att han hela tiden 
övertalar henne och talar om att… ja, typ att allting ska gå bra och så där. Och 
man bara hör hur den där flickan kvider… i trettio minuter. Och sånt sitter kvar. 
Så är det bara. Den kan du aldrig bli av med. Har du hört det där ljudet en gång, 
så vet du liksom.” 

 

När det gäller den andra typen av copingstrategier, det vill säga aktiviteter som utförs 
för att på något sätt öka det generella välbefinnandet, är variationen på beteenden i 
undersökningsgruppen stor. De som arbetar eller har arbetat på Rikskriminalen berättar 
alla om vikten av att kunna prata om sina upplevelser med sina kollegor och om hur 
man medvetet skapat fysiska förutsättningar på arbetsplatsen för att underlätta för detta: 
man arbetar alla tillsammans i ett och samma rum. På så vis skapas möjlighet till vad en 
person liknar vid en ständigt pågående, informell debriefing. Att få möjlighet att 
diskutera jobbet med kollegor framhålls som viktigt även av dem som arbetar enskilt, 
men här betonas mer behovet att då och då få växla till andra arbetsuppgifter. För de 
flesta är det däremot ingen självklar strategi att prata med familj och vänner om jobbet. 
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Sekretess framhålls här av flera som ett viktigt hinder. Ett par av de tillfrågade betonar 
dock just möjligheten till diskussion och avlastning med sin partner som den kanske 
viktigaste copingstrategin. 

 
Flera av granskarna ägnar sig på fritiden åt olika kreativa aktiviteter specifikt för att 
kanalisera stress och frustration från arbetet. Många nämner att lyssna på musik, titta på 
film och att läsa böcker som viktiga saker att göra. Men påfallande många berättar om 
mera aktiva strategier: man spelar musik själv, man sjunger i kör och man skriver. Alla 
som beskriver denna typ av strategier menar att det är något som för dem fungerar 
mycket tillfredsställande. 
 

”Jag kanaliserar det genom musik. Definitivt. Och det märks tydligt. För jag 
komponerar lite själv och skriver mycket arrangemang och så där. Och mår jag 
dåligt, då blir det väldigt dystert. Även om det kanske inte känns så när jag gör 
det, men sen när jag tittar på det i efterhand, så… oj, oj, oj. Jag får ut 
jättemycket genom det.” 
 

Att motionera, utöva idrott, gå i skogen, köra motorcykel eller bara flanera på stan och 
shoppa är exempel på andra sysslor som nämns. Påfallande ofta handlar det om 
aktiviteter som utförs ensam, utanför arbetsplatsen. Beskrivningar om att man vill 
”samla tankarna” och bara få ”vara för sig själv” är vanliga. Ett par personer menar 
dock att det är just i det professionella mötet med andra, utomstående personer som 
frustrationerna kan hanteras. Här handlar det om aktiviteter som på olika sätt ger 
granskningsarbetet mening: 
 

”Jag tror att jag använder mina presentationer… när jag är ute och pratar för 
andra poliser för att få dem att ta tag i det här. För då får jag säga vad jag tycker 
i form av en presentation, och jag kan påverka dem. Jag kan fundera på det en 
hel del. Jag predikar. Och jag känner att det gör att man får ut lite av 
frustrationen.” 

 

Omhändertagande 
Bland de intervjuade finns mycket varierade erfarenheter av handledning, debriefing 
eller andra typer av organiserade former av stresshantering eller krisbearbetning. 
Ungefär hälften av de tillfrågade har aldrig fått någon handledning övre huvud taget, 
eller i alla fall inte kopplat till de arbetsuppgifter som denna undersökning handlar om. 
Och bland dem som har erfarenheter av organiserat stöd från arbetsgivarens sida, är 
åsikten både om nyttan av detta och kvalitén på bemötandet skiftande. Flera av de 
tillfrågade berättar att arbetsgivaren har en positiv inställning till handledning. Men en 
försvårande omständighet i sammanhanget är den höga arbetsbelastningen: eftersom 
man ständigt har så många ärenden på kö tycker man sig helt enkelt inte ha tid. Och i de 
fall man faktiskt har haft handledning, har kontinuiteten blivit lidande på grund av just 
denna upplevda tidsbrist, i kombination med hög personalomsättning. Som en följd av 
detta menar en person med erfarenhet av grupphandledning att denna tillslut blev ett 
stressmoment för de inblandade. Samtliga tillfrågade menar dock att handledning 
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generellt är någonting bra och något man vill ha. Hur den ska se ut är man däremot inte 
helt eniga om. Så här säger till exempel en av dem som aldrig fått ta del av något 
organiserat omhändertagande: 

 
”Jag tror att ibland så behöver man nog det utan att man tänker på det. Så att det 
skulle nog vara vettigt att ha kanske… en gång varannan månad, eller var tredje 
månad, nåt sånt. Det behöver inte alls vara varenda vecka eller så här, för så 
upplever inte jag det att det är jättejobbigt, men… nej, det skulle vara skönt att 
sitta och… någon gång ibland, så där.” 

 
Ett par av de tillfrågade menar att handledning är viktigast i början av karriären. Det är 
då osäkerheten och obehaget är som värst, vilket också betyder att behovet av 
kompetent stöd också är som störst. Flera personer menar dock att kontinuerlig 
handledning borde vara en självklarhet. En person med erfarenhet av grupphandledning 
berättar att han i början av sin karriär som granskare varit orolig för att exponeringen för 
barnpornografi skulle kunna göra honom till pedofil. Att i det läget få träffa någon och 
ventilera sin oro för upplevdes som mycket positivt. 

 
”Och det sa hon direkt nej, man kan aldrig bli pedofil om man inte har sovande 
tendenser eller nåt. Man kan inte bli homosexuell om man inte har dom 
intressena från början… och det kändes rätt skönt bara att veta. Att det är bara 
att gå på, så länge jag känner att jag klarar av det själv. För innan så tänkte man 
att, fan… ska man våga hålla på med det här?” 

 
Den här typen av positiva erfarenheter av grupphandledning är tyvärr inte särskilt 
vanliga bland de intervjuade. Flera personer berättar istället om handledningar som inte 
fungerat och därmed fått helt motsatt effekt än den tänkta. Så här berättar en av de 
tillfrågade: 
 

”Den där handledaren vi hade, hon kunde ställa en fråga och ingen sa något. 
Alltså, det var helt tyst… det kunde vara tyst i tio minuter och alla satt och 
tittade ner i golvet. Det blev liksom inget bra. Och då kände jag att det är ju helt 
värdelöst att ödsla tid på det här, när ingen ändå säger någonting.” 

 
I ovanstående citat är det handledaren snarare än gruppformatet som utpekas som 
problemet. Med en handledare som ”vågar ställa de rätta frågorna” gissar personen i 
fråga att gruppformatet fungerar bra. Påfallande ofta har de tillfrågade erfarenheter av 
handledare som på något sätt upplevts som problematiska eller ”helt fel ute”. Vid ett 
tillfälle har till exempel en handledare som av en av de intervjuade beskrivs som ”lite av 
en trädkramartyp” introducerat avancerade ”mindfullness”-övningar i en grupp (”vi 
skulle lyssna på ett russin”). Ingen av de tillfrågade förstod nyttan eller relevansen med 
detta. En annan person berättar hur han förlorat förtroendet för en handledare redan 
under första sessionen, eftersom han uppfattat hon allt för tydligt signalerat att hon inte 
ville höra några detaljer om vad det var gruppdeltagarna exponerades för. Samma 
person säger senare att han tror mer på individuell handledning än på grupphandledning. 
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Detta är en åsikt som delas av flera av de intervjuade och särskilt då av dem som själva 
inte har någon erfarenhet av handledning i grupp. Oftast förklarar man inställningen 
med att personalomsättningen gör att man inte känner sig trygg nog för att prata allvar 
inför andra: 
 

”Sitter man i en grupp, då blir man ju låst till gruppen, så att säga. Jag vill inte 
tala om vissa grejer… om jag skulle må dåligt av att titta på några bilder eller 
någonting, då vill inte jag tala om det för gruppen. Absolut inte. Jag skulle 
aldrig släppa det.” 

 
Trots denna tveksamhet till grupphandledning, menar flertalet av de tillfrågade att de 
hämtar det största stödet just från sina arbetskamrater. Återigen hänvisar många här till 
vikten av att sitta tillsammans i samma rum, så att man kan ”debriefa varandra hela 
tiden”. Det man skulle kunna kalla för ett vardagligt, ostrukturerat omhändertagande 
fungerar enligt dessa personer alltså bättre än de organiserade insatser som man kommit 
i kontakt med. 
 

”Vi pratar så mycket på jobbet hela tiden. Ostrukturerat. Men det är hela tiden 
ett resonemang, liksom. Jag kan säga ibland, ’men fy helvete vilken jävla film, 
alltså! Vilka grisar!’ Och så snackar man om det… alltså, det är den här 
vardagliga bearbetningen.” 

 
Överlag beskrivs öppenheten som stor bland dem som arbetar med granskning och 
attityden som avslappnad. Vid några tillfällen framkommer dock synpunkter om att 
detta är en hållning som bara råder inom gruppen, vilket kan leda till problem när 
behovet av externt stöd dyker upp: 
 

”Sen är det ju känsligt som polis att komma in till chefen och säga… ja, du, hur 
blir det med den mentala biten? Får vi nåt sånt? Det kan man ju inte göra, 
riktigt.” 

 

Kvantitativa resultat 
En översikt av gruppmedelvärden och spridningsmått för samtliga skattningsskalor 
visas i Tabell 2 nedan. För SF-36 redovisas endast de två sammanfattande måtten för de 
fem funktionsskalorna (PCS) och de tre välbefinnandeskalorna (MCS). För ProQOL 
redovisas de tre olika subskalorna CS (Compassion Satisfaction), B (Burnout) och 
ST/CF (Secondary Trauma/Compassion Fatigue) separat. 
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Tabell 2: Översiktstabell över medelvärden och spridningsmått för samtliga 
självskattningsformulär, grupp BPG (barnpornografigranskare), grupp NF (nationella 
förhandlarorganisationen) och grupp EKO (ekobrottsutredare), jämfört med normerade värden 

Grupp 
  BDI BAI SF-36  

PCS 
SF-36  
MCS 

ProQOL:  
CS 

ProQOL:  
B 

ProQOL:  
ST/CF 

BPG  Mean 4,00 4,78 57,73 46,24 36,00 21,89 9,78 
n=9  Median 2,00 3,00 57,04 52,88 38,00 22,00 9,00 
  Sd 5,72 6,40 4,42 16,02 8,37 4,81 4,76 
  Min. ,00 ,00 51,28 6,33 21,00 16,00 2,00 
  Max 18,00 21,00 64,38 55,41 47,00 30,00 17,00 
         
NF Mean 6,00 3,80 55,30 49,09 35,60 19,20 7,20 
n=10  Median 3,50 2,50 57,50 54,04 37,50 18,50 6,00 
  Sd 7,12 4,52 6,36 11,11 7,41 5,51 4,96 
  Min. ,00 ,00 42,12 28,29 19,00 12,00 1,00 
  Max 22,00 11,00 64,00 58,03 44,00 29,00 19,00 
         
EKO Mean 4,50 5,80 53,16 48,05 32,00 21,80 14,30 
n=10  Median 2,50 5,00 54,18 49,32 33,00 22,00 12,50 
  Sd 4,33 3,91 6,44 7,41 4,62 3,77 6,73 
  Min. ,00 1,00 38,32 34,64 22,00 16,00 7,00 
  Max 14,00 12,00 60,57 58,76 37,00 29,00 28,00 
         
Norm. Mean 3,87 4,71 50,00 50,00 37,00 22,00 13,00 
 Sd 3,67 3,29 9,70 10,30 7,30 6,80 6,30 
         

 

Vid en jämförelse med normerade värden, framgår av Tabell 2 ovan att medelpoängen 
för BDI i samtliga tre grupper ligger mindre än en standardavvikelse ifrån skalans 
normerade medelpoäng. Det högsta enskilda värdet (22 poäng) hittar man i grupp NF, 
men på medelvärdesnivå är skillnaden mellan grupp NF och grupp BPG ändå inte 
signifikant, vilket framgår av Tabell 3 och 4 nedan. Samma sak gäller för BAI, där det 
högsta enskilda värdet hittas i grupp BPG (21 poäng). På medelvärdesnivå ligger inte 
heller för denna skala någon av grupperna mer än en standardavvikelse ifrån normerade 
medelpoäng. Vad gäller samlingsmåttet på självupplevd fysisk hälsa enligt formuläret 
SF-36 (PCS) hittar man de lägsta värdena, och därmed flest negativa symtom, i grupp 
EKO (60,57 poäng). Inte heller här föreligger dock någon signifikant skillnad mellan 
grupp EKO och grupp BPG på medelvärdesnivå (Tabell 3 nedan). Samtliga tre gruppers 
medelvärden ligger också inom normalspannet för både självupplevd fysisk och psykisk 
hälsa. På den senare skalan (SF-36 MCS) hittar man både det lägsta max- och 
medelvärdet i grupp BPG, men inte heller här är skillnaden jämfört med någon av de två 
kontrollgrupperna signifikant. För de tre ProQOL-skalorna gäller samma sak som för 
övriga tre skattningsskalor: alla värden ligger mindre än en standardavvikelse från 
normerade medelpoäng och skillnaden mellan grupp BPG och de två övriga grupperna 
är inte signifikant (p > 0,05). Högst medel- och maxvärde för CS-skalan 
(arbetstillfredsställelse) hittar man dock i grupp BPG. På skala B ligger grupp BPG och 
grupp EKO i princip lika vad gäller max- och medelvärden. Lägsta max- och 
medelvärden hittar man här i grupp NF. På ST/CF-skalan, som mäter graden av 
sekundär traumatisering, återfinns högst max-, medel- och medianvärde i grupp EKO. 
På medelvärdesnivå är dock inte skillnaden jämfört med grupp BPG signifikant, vilket 
framgår av Tabell 3 nedan. 
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Den ickeparametriska analys som utfördes (Mann-Whitney U) visade inga signifikanta 
skillnader (p > 0,05) mellan grupperna i någon av utfallsvariablerna, vilket åskådliggörs 
i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Jämförelse (ickeparametrisk, Mann-Whitney U) av utfallsmåtten mellan grupp BPG 
(barnpornografigranskare), och kontrollgrupperna grupp NF (nationella 
förhandlarorganisationen) och grupp EKO (ekobrottsutredare). 

Utfallsmått Jämförelse Mean rank Mann-
Whitney U 

Sig. (2-svansad) 

BDI  BPG/ NF 9,5/ 11,5 40,0 0,443 
  BPG/ EKO 9,1/ 11,9 35,5 0,265 
     
BAI  BPG/ NF 11,0/ 10,0 45,0 0,702 
  BPG/ EKO 8,6/ 12,4 30,5 0,137 
     
SF-36 PCS BPG/ NF 11,5/ 9,5 40,0 0,450 
  BPG/ EKO 12,7/ 8,3 28,0 0,096 
     
SF-36 MCS BPG/ NF 8,8/ 12,2 33,0 0,199 
  BPG/ EKO 11,6/ 9,4 39,0 0,406 
     
ProQOL: CS BPG/ NF 10,3/ 10,7 48,0 0,879 
  BPG/ EKO 11,6/ 9,4 38,5 0,384 
     
ProQOL: B BPG/ NF 11,8/ 9,3 37,5 0,343 
  BPG/ EKO 9,8/ 11,2 43,0 0,593 
     
ProQOL: ST/CF BPG/ NF 12,4/ 8,6 31,5 0,160 
  BPG/ EKO 8,4/ 12,6 28,5 0,102 

 

Resultaten från självskattningsskalorna visar sammanfattningsvis att 
undersökningsgruppen BPG inte skiljer sig på något signifikant vis från 
kontrollgrupperna EKO och NF vad gäller självskattad fysisk och psykisk hälsa. Alla 
uppmätta genomsnittsvärden i samtliga grupper ligger dessutom på subklinisk nivå och 
inom normalspannet för respektive skala. 

 

Di skuss ion 
Huvudsyftet med föreliggande studie var att kvalitativt undersöka hur en grupp svenska 
poliser upplevde att de fysiskt och psykiskt påverkas av att exponeras för känslomässigt 
laddat material. Aversiva stimuli var i detta fall barnpornografiska bilder och filmer. 
Resultaten från de genomförda intervjuerna är generellt sett överraskande och på många 
punkter antiintuitiva. Baserat på vad som framkommit i tidigare forskning, formulerades 
hypotesen att den aktuella undersökningsgruppen borde ligga i riskzonen för sekundär 
traumatisering och psykisk ohälsa. Undersökningsdeltagarna berättade dock att de på 
många viktiga punkter trivs med sina jobb. I stort upplever de heller inga negativa 
effekter av vad de exponeras för – vilket förefaller överraskande givet arbetets art. 
Denna iakttagelse styrks dock av resultaten från den kvalitativa delen av studien, som 
pekar på att deltagarna i undersökningsgruppen i genomsnitt inte skiljer sig från vare sig 
andra poliser eller normalpopulationen vad gäller självupplevd fysisk och psykisk hälsa. 
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Någon sekundär traumatisering går således inte att påvisa med hjälp av valda 
instrument.  
 

För att förstå ovanstående resultat i inlärningspsykologiska termer, kan man tänka sig 
några olika samverkande förklaringsmodeller. Den första handlar om positiva 
förstärkare och hur dessa kan påverkar undersökningsdeltagarnas välmående. Den andra 
handlar om tillvänjning genom upprepad exponering, det vill säga habituering. Den 
tredje handlar om copingstrategier. Dessa förklaringsmodeller diskuteras nedan. 
 

När det gäller vad som kan antas vara den främsta positiva förstärkaren i jobbet, pekar 
samtliga granskares svar åt samma håll: att få kvitto på att de ansträngningar man lagt 
ner på lett till konkret resultat. I klartext betydde detta att få vetskap om att ett barn 
identifierats och tagits omhand, alternativt att en gärningsman blivit gripen och dömd. 
Flera av de tillfrågade berättar hur denna typ av konkreta resultat givit dem positiva 
känslor som överträffar det mesta de varit med om i sin poliskarriär. Att identifiera ett 
offer ger kort sagt granskningsarbetet en mening. Med tanke på hur sällan detta inträffar 
skulle man kunna kalla detta för en högst potent intermittent positiv förstärkare. 
Symtomatiskt nog är det just de personer som uttryckte minst erfarenhet av detta som 
var mest uppgivna angående polisens möjlighet att kunna stoppa flödet av 
barnpornografi. Det var också dessa poliser som gav uttryck för mest cynism i sin 
världsuppfattning och som dessutom fick de högsta noteringarna på 
självskattningsformulären. Jämför man dessa poliser erfarenheter och åsikter med 
Wieseaths (1997) tidigare nämnda sexpunktslista (se sidan 8 ovan) för vad stridande 
personal behöver för att klara krigets påfrestningar, märker man att inga av punkterna 
uppfattas som uppfyllda. De nämnda poliserna anser inte att man har utbildning nog, 
man saknar motivation, man menar att utrustningen ärt för dålig, man känner ingen 
stark tillhörighet till gruppen, man är skeptisk till ledningen och har ingen erfarenhet av 
att något fungerande omhändertagande finns att få.  
 

Personer med nyss nämnda typ av negativa erfarenheter är i klar minoritet i 
undersökningsgruppen. Detta leder ändå till ett teoretiskt antagande om att fasta rutiner 
för återkoppling skulle kunna vara en hälsobefrämjande åtgärd för människor som 
arbetar med granskningsarbete. Denna hypotes skulle med fördel kunna undersökas i en 
framtida, kontrollerad studie. Som framkommer i föreliggande undersökning, gör 
annars bristen på information och återkoppling snabbt att granskningsarbetet för många 
blir ett meningslöst sisyfosarbete, med tydliga tecken på en begynnande sekundär 
traumatisering och ohälsa som följd. Här känns en av de tillfrågades uttalande om 
”systemfel” träffande. Omvänt gav all återkoppling och alla konkreta tecken på 
uppskattning granskarna en stark känsla av kompetens och välbefinnande. På den här 
punkten ligger resultaten i föreliggande studie helt i linje med vad som i forskningen 
framkommit tidigare om ökad livskvalitet hos psykoterapeuter och hjälparbetare som 
möter traumatiserade människor (Dyregrov & Mitchell, 1992; Pearlman & Saakvitne, 
1995; Steed & Downing, 1998; Yassen, 1995).  
 

När det gäller frågan om vilket material som uppfattas som mest aversivt för 
undersökningsdeltagarna, överensstämmer resultaten med vad som tidigare framkommit 
i forskningen. Obehaget minskar med växande erfarenhet och bättre utbildning och ökar 
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med graden av identifikation med offren. Att ha egna barn kan därför fungera både som 
en tillgång och som ett hinder i arbetet. De flesta menar att vinsten ligger i ökad empati, 
samtidigt som en för stor grad av igenkänning och identifikation innebär en risk. Ingen 
av respondenterna tror att granskarens kön påverkar hur man reagerar på att arbeta med 
att utreda barnpornografi. Istället menar poliserna i studien att män och kvinnor reagerar 
på samma sätt; när det gäller vad som är svårast att exponeras för råder kort sagt total 
jämlikhet mellan könen. Ju fler sinnen som aktiveras, desto svårare blir det också för 
alla att distansera sig från materialet. I sammanhanget är det talande att alla tillfrågade 
anser att det är en svårare uppgift att möta utsatta barn i verkligheten än att se 
övergreppen på bild eller film. Här förefaller graden av upplevd kontroll vara den 
avgörande faktorn; en dator går till skillnad från ett levande barn att stänga av. En 
parallell studie med utredare som arbetar med barnförhör skulle vara högst intressant 
som jämförelse.  

 
De intervjuade granskarna berättar samstämmigt om hur de i början av sin karriär 
snabbt habituerade till de aversiva stimuli de exponerades för. Beskrivningarna om hur 
detta gått till är också förhållandevis likartade. Initialt har man känt en kraftig, fysisk 
och psykisk aversion vid exponering, men ganska snart reagerade man inte lika starkt 
längre. Gränsen till vad man skulle kunna kalla en copingstrategi är här diffus och 
möjligen överlappar begreppen varandra. Klart är dock att de tillfrågade granskarna inte 
betraktar tillvänjningen som någon aktiv process. Här finns en tydlig parallell till Hallets 
(1996) fynd; har man sett 99 övergrepp på bild blir det hundrade inte längre så aversivt. 
Slutsatsen att reaktionen och förhållningssättet ändå kan kallas för en strategi – eller i 
alla fall en värdering – styrks av att de tillfrågade alla menar att denna distansering är 
något som man måste tillägna sig om man ska klara av jobbet. Att inte habituera eller 
klara av att hålla distans ses vidare som tecken på att man på något vis är oprofessionell 
eller inte ämnad för arbetet. Detta förhållningssätt blir något av en paradox när man 
jämför med vad som ovan sagts om vilka positiva förstärkare som identifierats; å ena 
sidan berättar poliserna att man måste distansera sig och inte ta in skeendet på bilden 
om man ska orka, å andra sidan får ansträngningarna mening först när personerna på 
bilden får ett ansikte och kan identifieras. Svaret som löser paradoxen tycks återigen 
vara mening: Ska man orka ta in det man ser utan att distansera sig, måste man känna att 
det är värt besväret. Att det ger resultat och leder till något. I brist på denna typ av 
positiva förstärkare liknar distanseringen och undvikandet mer en aktiv copingstrategi. 
Som nämnts, är detta också just denna copingstrategi som i internationella studier om 
ST visat sig vara den vanligast förekommande (Hallet, 1996; Karlsson 2005; VanPatten 
& Burke, 2001). 

 
Angående valet av viktigaste copingstrategi, skiljer sig alltså inte 
undersökningsdeltagarnas berättelse från vad man tidigare har funnit i den 
internationella polisforskningen: man distanserar sig. Denna strategi har i flera studier 
dessvärre visat sig ha en hög korrelation med sekundär traumatisering. I alla fall om 
distansering inte följs av någon slags aktiv bearbetning av upplevelserna (Brown et al 
1999; Hallet 1996; VanPatten & Burke, 2001). På denna punkt förefaller deltagarna i 
grupp BPG skilja sig från andra grupper som undersökts – de intervjuade personerna 
uppger alla att de distanserar sig, men uppvisar samtidigt inga egentliga tecken på ST. 
Och detta trots att de generellt inte har erfarenhet av någon kontinuerlig, aktiv 
bearbetning. Möjligen är detta något som kan förklaras med hänvisning till kulturella 
skillnader. Där man i internationella studier har talat om ”John Wayne”-syndrom och 
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macho-attityd, berättar poliserna i grupp BPG om en ”mjukare inställning” granskare 
emellan och ett öppet klimat inom gruppen. Samtliga personer nämner också på ett eller 
annat sätt stödet från sina kollegor och det man kallar för ”vardaglig debriefing” – alltså 
snacket i gruppen – som viktig. Detta ”öppna klimat” och att få arbeta tillsammans i 
grupp i samma rum, skulle i så fall kunna karaktäriseras som en faktor som skyddar mot 
ST. Samtidigt är den stora förekomsten av cynismer i undersökningsmaterialet, inte 
minst riktat mot politiker och polisledning, en varningssignal. I forskningen benämns 
ofta just ökad cynism som ett av den sekundära traumatiseringens adelsmärken (t.ex. 
Pearlman & Saakvitne, 1995). Samtliga poliser i undersökningsgruppen talar om en 
ökad cynism till följd av sitt arbete, även om alla inte kopplar detta just till 
granskningen. Kommentarer som att ”alla poliser blir cyniska”, förekommer istället 
ofta. Om detta generella uttalande stämmer, skulle det kunna vara ytterligare en faktor 
som förklarar bristen på signifikant skillnad mellan BPG och kontrollgrupperna. 
Eftersom inga intervjuer gjordes med deltagarna i kontrollgrupperna, är detta dock 
något som i föreliggande studie inte går att verifiera.  

 
Ytterligare en slutsats, baserats på vad som sagts ovan, är att ensamarbete i kombination 
med exponering för aversiva stimuli förmodligen är en viktig riskfaktor för ST. Vad 
gäller aktiva copingstrategier, är det vidare intressant att notera hur stort utbyte flera av 
respondenterna har av kreativa aktiviteter som att skriva, sjunga i kör eller komponera 
musik. Eventuella effekter av denna typ av strategier är något som med fördel skulle 
kunna undersökas i en framtida, experimentell studie. 
 

Trots frånvaron av tydliga markörer för ST i undersökningsgruppen, blir det i samtalen 
uppenbart att deltagarna i grupp BPG alla har varit med om mycket starka upplevelser i 
arbetet som granskare. Respondenterna berättar ingående och personligt om sina 
upplevelser och förmedlar ofta detaljerade beskrivningar av vad de exponeras för, trots 
att de inte uttryckligen ombetts att göra detta. Dessa utsagor förmedlas ofta med stor 
affekt och återföljs inte sällan av uttalanden om att den som inte sett barnpornografi på 
bild och film aldrig kan förstå vad det handlar om. Denna typ av beteenden och 
uttalanden är vanligt förekommande bland människor som utsatts för traumatiska 
händelser. Förhållningssättet ”ingen annan kan förstå” är enligt den norske psykologen 
och traumaspecialisten Atle Dyregrov (2003) dessvärre förenat med en viss fara, 
eftersom det medför en risk för isolering. Här förefaller utmaningen vara att skapa 
rutiner, miljöer och situationer som möjliggör för granskarna att på ett adekvat sätt få 
diskutera sin arbetssituation och bearbeta sina upplevelser. Det är i sammanhanget 
nedslående att konstatera att samtliga undersökningsdeltagare uttryckte önskan om 
handledning, samtidigt som mycket få hade någon positiv erfarenhet av detta.  
 

Den misstänksamhet som skymtar fram i synen på utomstående handledare – till 
exempel psykologer – har beskrivits på flera ställen i tidigare polisforskningen (Hallet, 
1996; Miller, 1995; VanPatten & Burke, 2001). Det är möjligen frestande förklara detta 
med hänvisning till ”kåranda” eller ”machoattityd”. De beskrivningar som framkommer 
av de handledare respondenterna stött på är dock inte särskilt smickrande för 
psykologkåren. Istället för att försöka möta gruppdeltagarna där de befinner sig sig, 
låter det utifrån respondenternas berättelse som att handledarna i de aktuella fallen har 
arbetat utifrån förutfattade meningar om hur gruppdeltagarna mår och vilka erfarenheter 
som är mest jobbiga för dem. Vilket på sätt och vis är begripligt; barnpornografi är ett 
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ämne som väcker direkt aversion och motvilja hos de flesta människor. Granskarnas 
gemensamma erfarenhet av kollegor och bekantas bemötande som ”hur fan kan du 
jobba med sådant?” är här talande. Få ämnen i dagens samhälle förefaller vara lika 
tabubelagda som den förekomsten av övergrepp mot barn. Pearlman & Saakvitne 
(1995) kommenterar detta med att hjälparbetare riskerar att blir bärare av någon slags 
kollektiv skam som gör att omvärlden gärna distanserar sig från dem; vi vill inte veta 
och vi vill inte höra. Erfarenheter av denna typ av bemötande dyker upp på flera ställen 
i intervjuerna. Genom detta skulle man kunna argumentera för att traumatiseringen 
delvis riskerar att bli en social process, snarare än ”bara” en effekt av exponering för 
aversiva stimuli. Att så tycks vara fallet framkommer i det lite trevande 
förhållningssättet till den egna psykiska hälsan som skymtar fram i intervjuerna – ”är 
jag sjuk, är jag skadad, har jag hållit på för länge?”. Att inte reagera starkare eller må 
sämre till följd av arbetets art uppfattas kort sagt misstänkt ”onormalt”. Möjligen är 
detta ett faktum som framtida handledare måste ha större förståelse för och fästa större 
vikt vid i mötet med denna typ av grupper. Att respondenterna har ett behov och en vilja 
att återkommande och i lugn och ro få möjlighet att reflektera över sitt arbete 
framkommer dock tydligt. Att undersöka traumatisering som en eventuell social 
process, skulle för övrigt med fördel kunna göras i en longitudinell studie, 
 

Om man ser traumatiseringen som en delvis social process, borde denna teoretiskt sett 
kunna förvärras av den status en viss yrkesgrupp har inom organisationen. Precis som i 
de internationella studier som redovisats tidigare, uppfattar flera av poliserna i 
undersökningen att barnpornografigranskning inte är en arbetsuppgift som står särskilt 
högt i kurs inom kåren. Problemet med få sökande till nya tjänster uppfattas som ett 
tydligt tecken på detta. Liksom i fallet med Hallets (1996) jämförelse av amerikanska 
barnutredare och mordutredare, verkar denna påtalade statusskillnad här dock inte ge 
något utslag på själskattad fysisk och psykisk hälsa. Detta är något som framkommer 
tydligt i de statistiska jämförelser som gjordes mellan grupp BPG och de två 
kontrollgrupperna. Här är det en tänkbar hypotes att upplevelsen av mening så att säga 
ger en positiv effekt som uppväger den negativa effekten av brist på status. Något som 
styrker denna tanke, är att de personer som är mest kritiska i synen på 
granskningsarbetet och liknar det vid ett intelligensbefriat sorteringsjobb också är de 
som uttrycker mest skepsis för att granskarna har någon möjlighet att göra någon 
skillnad. 
 

En generell iakttagelse är att flertalet av de intervjuade menar att den största källan till 
arbetsrelaterad stress och psykisk påfrestning bottnar i organisatoriska problem, snarare 
än i långvarig exponering för barnpornografi. Det är alltså inte vad man arbetar med 
som uppfattas som det stora problemet, utan snarare formen för arbetet. Med bättre 
resurser och tydligare stöttning från polisledningen menar de flesta att svårigheterna 
skulle försvinna. Denna iakttagelse överensstämmer med data som tidigare framkommit 
i internationell polisforskning, där organisatoriska faktorer ofta framhävs som största 
orsaken till arbetsrelaterad stress (t.ex. Violanti, 1996). 
 

Föreliggande studie brottas med ett par olika metodologiska problem som alla kan ha 
inverkat menligt på validiteten. Det mest uppenbara problemet är kanske storleken på 
samplet. Även om undersökningsgruppen utgör ungefär en femtedel av hela 
populationen svenska barnpornografigranskare, gör gruppstorleken att alla statistiska 
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beräkningar vilar på en skör grund. För att säkerställa att inga signifikanta 
hälsoskillnader föreligger mellan barnpornografigranskare och andra poliser, borde man 
kort sagt ha arbetat med ett betydligt större sample där enskilda extremvärden inte 
påverkar resultaten i så hög grad som i grupper om tio. Vidare kan man argumentera för 
att barnpornografigruppen på RKP skiljer sig från andra poliser som utför 
granskningsarbete så till måtta att de just arbetar i grupp. Samplet är alltså inte helt 
representativt för hela populationen. Om hur poliser som arbetar men enskilt och ändå 
exponeras för denna typ av aversiva stimuli reagerar, vet vi därför fortfarande ganska 
lite. Med tanke på att granskningsarbetet från och med oktober 2006 i allt högre grad 
skall decentraliseras till landets olika polismyndigheter, är detta något som skulle vara 
högst intressant att ta reda på. Som nämnts tidigare vore dessutom en longitudinell 
studie att föredra; föreliggande studie är en ögonblicksbild av nio polisers unika 
upplevelser och säger ingenting om hur deras fysiska och psykiska hälsa har utvecklats 
över tid. Eftersom kontrollgrupperna inte intervjuades, vet vi heller inte mycket om 
vilka förklaringar som döljer sig bakom deras resultat.  

 
Intervjuer som datainsamlingsform har givetvis också sina inneboende problem. Att 
förvänta sig att människor i allmänhet – och kanske poliser i synnerhet – på en timme 
skall öppna sig och berätta uttömmande om svåra upplevelser och reaktioner, är 
möjligen att hoppas på för mycket. Författarens antagande om hur en polis som 
exponeras för stora mängder aversiva stimuli borde reagera, i kombination med de 
intervjuades egen bias och erfarenhet av att möta psykologer, kan också ha påverkat 
resultaten. Koherensen i materialet var dock stor, vilket är en indikation på god validitet. 
I sammanhanget måste också betonas med vilken öppenhet och generositet författaren 
bemöttes av samtliga undersökningsdeltagare. Viljan att berätta om sina erfarenheter var 
genomgående stor. Den begränsade intervjutiden gjorde dock att vissa frågor och 
problemområden valdes bort. Efter vad som framkommit i tidigare forskning, hade det 
till exempel varit av intresse att undersöka undersökningsgruppens egen traumahistoria. 
Vidare hade frågor om hur polisernas sexualitet påverkats av granskningsarbetet varit 
angelägna, liksom en kartläggning av deras alkohol- och drogvanor. Förhoppningsvis 
kan dessa ämnen undersökas närmare i den framtida forskningen.  

 
Att använda självskattningsformulär är ett vedertaget, men ändå inte oproblematiskt sätt 
att samla in data. I föreliggande studie kan mätningens sensitivitet diskuteras: två av de 
skalor som användes (BDI och BAI) är konstruerade för att mäta patologi, samtidigt 
som grupperna visade sig vara en normalpopulation. Instrumenten kan därmed sägas ha 
varit allt för trubbiga. Vad gäller grupp BPG finns dock en hög grad av 
överensstämmelse mellan vad respondenterna berättade och vad de skattade. Som 
nämnts tidigare var det således de personer som var mest kritiska till arbetet och gav 
uttryck för mest cynism som också var de som uppvisade flest tecken på fysisk och 
psykisk ohälsa i självskattningsformulären. För att öka reliabiliteten hade det dock 
givetvis varit av värde att fler än en person hade analyserat och sorterat 
intervjumaterialet innan detta jämfördes med kvantitativa data. Då föreliggande studie 
är att betrakta som en begränsad pilotstudie, valdes denna möjlighet bort. Värt att notera 
är att ingen av de nio respondenterna uttryckte någon önskan om ändring i texten innan 
denna färdigställdes. 
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Valet att använda självskattningsformuläret ProQOL för mätning av eventuell sekundär 
traumatisering går också att diskutera. Skalan är varken tidigare använd i Sverige eller 
normerad för svenska förhållanden. Den är dessutom konstruerad specifikt för 
människor som i sitt arbete ofta möter traumatiserade människor, vilket gör att 
frågeformuleringen möjligen blir märklig för andra personer – till exempel 
ekobrottsutredare. Vidare finns risken att den svenska översättningen av skalan gjort att 
de goda psykometriska kvalitéerna som uppmätts för originalet inte längre gäller. 
Resultaten från självskattningarna hade dock en sådan ”face validity” och inbördes 
koherens att verktyget förefaller ha fungerat tillfredsställande. Trots samtliga ovan 
nämnda begränsningar, antyder också överensstämmelsen med vad som framkommit i 
tidigare forskning att resultaten i föreliggande studie har en kvalitativ generaliserbarhet. 
Att intervjudata triangulerats med kvantitiva data från självskattningsformulär, bör 
slutligen ha bidragit till en ökad validitet.  

 
Sammanfattningsvis är det huvudsakliga fyndet i föreliggande studie att deltagarna i 
undersökningsgruppen trots långvarig exponering för aversiva stimuli inte skiljer sig 
från andra poliser eller från normalpopulationen vad gäller självupplevd fysisk och 
psykisk hälsa. Någon sekundär traumatisering går alltså inte att påvisa, vilket baserat på 
tidigare forskning inte var ett förväntat utfall. Den stora förekomsten av cynismer och 
misstro mot omvärlden och den egna organisationen, i kombination med frånvaron av 
handledning och konkret stöd, pekar ändå på att den undersökta gruppen befinner sig en 
riskzon för att drabbas av psykisk ohälsa. Organisatoriska faktorer framstod i 
sammanhanget som den viktigaste stressorn för undersökningsdeltagarna. Slutligen 
antydde respondenternas svar att sekundär traumatisering kanske delvis och under vissa 
omständigheter bäst förklaras som en social process. Baserat på dessa fynd, skulle en 
longitudinell studie av barnpornografigranskarnas situation vara av stort intresse. Detta 
inte minst av teoretiska skäl; hur påverkas människor av långvarig exponering för 
aversiva stimuli i kombination med vad som kan kallas för en form av social 
stigmatisering? Landets barnpornografigranskare är en grupp som finns och som 
behövs. Med tanke på att dessa personer i framtiden riskerar att tvingas arbeta mer 
enskilt och allt mindre i grupp tillsammans med andra, skulle en grundläggande studie 
slutligen kunna ha ett stort hälsoförebyggande värde. 
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ProQOL R-IV 
PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE 

Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales – Revision IV 
 
Att arbeta som polis innebär att man får en intim inblick i andra människors liv. Som du 
säkert har märkt har de känslor du därigenom får för brottsoffer och/eller förövare både 
positiva och negativa aspekter. Med hjälp av det här formuläret skulle vi vilja ställa några 
frågor om vilka erfarenheter – både positiva och negativa – detta har givit dig som polis. Läs 
igenom vart och ett av nedanstående påståenden. Markera sedan med en siffra, 1 – 5, hur ofta 
under de senaste 30 dagarna som du tänkt eller känt på detta vis. 
 
0 = Aldrig     1 = Sällan     2 = Då och då     3 = Ganska ofta     4 = Ofta     5 = Mycket ofta 
 
____ 1. Jag är lycklig. 
____ 2. Mina tankar är upptagna av mer än en av de personer som jag utreder. 
____ 3. Jag får tillfredsställelse av att jag kan hjälpa människor. 
____ 4. Jag känner samhörighet med andra. 
____ 5. Jag rycker ofta till eller blir rädd av plötsliga ljud. 
____ 6. Jag känner mig stärkt efter att ha jobbat med en utredning. 
____ 7. Jag har svårt att hålla isär mitt yrkesliv från mitt privatliv. 
____ 8. Jag ligger sömnlös när jag tänker på brottsoffers/gärningsmäns svåra 

upplevelser. 
____ 9. Jag tror att jag har blivit ”smittad” av den traumatiska stress som en eller flera 

personer jag mött i mitt arbete har upplevt. 
____ 10. Jag känner mig låst i min yrkesroll som polis. 
____ 11. På grund av mitt arbete som utredare, har jag känt mig ”på spänn” i en rad olika 

situationer. 
____ 12. Jag tycker om mitt arbete som polis. 
____ 13. Mina arbetsuppgifter gör att jag känner mig deprimerad. 
____ 14. Det känns som att jag själv återupplever de svåra upplevelser som de brottsoffer 

och/eller förövare jag utreder har upplevt. 
____ 15. Jag hämtar styrka i min övertygelse. 
____ 16. Jag är nöjd med att jag håller mig à jour med de senaste polisiära arbetssätten. 
____ 17. Jag är den person som jag alltid har önskat att jag skulle bli. 
____ 18. Mitt arbete får mig att känna mig nöjd. 
____ 19. Mitt arbete som polis gör mig utmattad. 
____ 20. Jag har goda tankar om dem jag utreder och tror att jag kan hjälpa dem. 
____ 21. Jag känner mig överväldigad av min arbetsbelastning. 
____ 22. Jag tror att jag kan göra en skillnad genom mitt arbete. 
____ 23. Det finns vissa aktiviteter eller situationer som jag undviker på grund av att de 

påminner mig om obehagliga upplevelser som människor jag mött genom mitt 
arbete som polis har haft. 

____ 24. Jag är stolt över vad jag kan åstadkomma som polis. 
____ 25. Mitt arbete som polis ger mig skrämmande och/eller påträngande tankar. 
____ 26. Jag känner mig motarbetad av ”systemet”. 
____ 27. Jag tycker att jag är framgångsrik som polis. 
____ 28. Jag glömmer bort viktig information från mitt arbete med människor som utsatts 

för trauman. 
____ 29. Jag är en mycket känslig person. 
____ 30. Jag är nöjd med att jag valde att arbeta med det jag gör.  


