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REAKTIONER OCH HANTERING AV ARBETSRELATERADE 
TRAUMATISKA HÄNDELSER HOS EN GRUPP POLISER. 

 
Caroline Jansson 

 
Individer utsätts då och då för olika typer av stressframkallande 
händelser, ibland med både fysiska och psykiska problem som följd. 
För räddningsinsatsorganisationer (polis, brandkår, sjukvård) är det 
viktigt att känna till hur den egna personalen reagerar i dessa 
situationer för att den förberedande utbildningen och den 
efterkommande krishanteringen ska bli så effektiv som möjligt. En 
grupp svenska poliser har i denna deskriptiva studie intervjuats om 
deras tankar och känslor innan och efter att de utsatts för en traumatisk 
händelse i tjänsten. Före och direkt efter händelsen var tankarna främst 
känsloorienterade men idag när poliserna tänker tillbaka på händelsen 
så dominerar de problemorienterade tankarna och känslorna. Att 
utsättas för denna process som stressframkallande händelser i arbetet 
medför kan vara påfrestande för individen. Men genom att se det 
inträffade som en erfarenhet kan både den enskilde räddningsarbetaren 
och dess organisation bli än mer effektivare inför kommande 
räddningsinsatser i framtiden. 

 
 
 
En katastrof är en plötslig oväntad händelse som inträffar då de tillgängliga resurserna som 
finns inte räcker till för de krav som ställs (Michel, Lundin & Otto, 2001). Då och då drabbas 
samhället av olika typer av katastrofer som påverkar många människors liv, ibland under lång 
tid framöver. Några tydliga exempel på detta som inträffat under de senare åren är 
förlisningen av Estonia 1994, Göteborgsbranden 1998 och tsunamin i Sydostasien 2004. 
Kriser beskrivs som de situationer som leder till tillfälliga tillstånd av desorganisation där 
personen som befinner sig i krisen är oförmögen att hantera denna situation med hjälp av sina 
egna tillgängliga resurser (Nilzon, 2004). Enskilda individers kriser skiljer sig åt såsom 
exempelvis dödsfall av en nära anhörig, arbetslöshet, fysiska skador, barnlöshet med mera. 
Dock är dessa katastrofer och kriser viktiga, för det är genom dessa som människor och 
samhället utvecklas och förändras för att bli ännu bättre rustade inför framtiden.  
 
Kriser och katastrofer 
Samhället förbättrar hela tiden sin förmåga att ta hand om kriser och katastrofer men trots det 
inträffar de. Människor har ofta en immunitetsillusion, en tro att olyckor inte drabbar mig 
personligen utan att de bara drabbar andra. Detta är ett sätt för individen att skydda sig, för att 
inte behöva gå runt och vara rädd hela tiden (Malmsten, 1992). Dock är en överdriven 
trygghet inte bra eftersom det leder till att vi tappar känslan av att vi är dödliga. Att leva helt 
och hållet ”vadderad” och aldrig utsättas för något obehagligt eller farligt gör att individen 
troligtvis kommer att hantera dessa situationer sämre när de väl inträffar, vilket de kommer att 
göra, förr eller senare (Eberhard, 2006). Människor, organisationer och samhället bör således 
vara mentalt, planeringsmässigt och organisatorisk förberedda för stora olyckor och 
katastrofer. När dessa situationer då inträffar kommer händelsen förhoppningsvis inte 
upplevas som lika skrämmande och kaotisk, vilket leder till att de löses på ett bättre sätt. Vid 
katastrofer i samhället är det viktigt att samordna alla tillgängliga resurser, för att sen använda 
dessa på det mest effektiva sättet. Det måste därför ske en prioritering av vad som bör göras 
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först och vad som kan vänta något. Som privatperson kan det också vara bra att förbereda sig 
genom att ha en första förbandslåda eller en filt i bilen, eller att tänka ut hur man skulle agera 
om man hamnade i en viss situation exempelvis att vara först på plats vid en bilolycka. 
(Michel et al., 2001). Att vara med om en stressfylld situation innebär förutom de rent fysiska 
skadorna också en psykisk belastning. De fysiska skadorna är oftast lätta att upptäcka och 
behandla, medan de psykiska kan vara svårare att urskilja. I denna stressfyllda situation är det 
därför lika viktigt med fysisk som med psykisk förstahjälpen. Om en person med psykiska 
skador inte får rätt hjälp i ett tidigt stadie kan dessa skador komma att leda till ett långvarigt 
lidande (Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003).  
 
Olika former av stress 
Personers subjektiva upplevelse av en situation avgör om den upplevs som stressande eller 
inte. Det går därför inte att säga att det finns vissa situationer som oftare än andra leder till 
stressreaktioner eftersom alla kriser och trauman upplevs olika (Jonsson, 2005). Också 
osäkerheten inför när en situation skall komma att inträffa är dessutom stressande i sig 
(Lazarus & Folkman 1984). Förutom hur situationen upplevs påverkar även en människas 
personlighet hur de reagerar i en krissituation. De personliga skillnaderna blir dessutom 
tydligare ju oklarare hotet är. Individuella skillnader såsom personlighetsdrag, låg självkänsla, 
erfarenhet från tidigare trauman, utbildning, arv och uppväxtmiljö är sådant som kan komma 
att påverka och som också leder till att olika människor reagerar olika i till synes samma 
situation. Vissa faktorer såsom hunger och att inte vara hel och ren gör dessutom att personer 
vid en uppkommande kris har en nedsatt motståndskraft (Michel, 1999). Trots detta, att alla 
situationer och personer är olika går det att urskilja fyra olika typer av stress som en människa 
kan komma att utsättas för nämligen generell stress, kumulativ stress, kritiskt incidentstress 
och Post traumatiskt stress syndrom (PTSD) (Jonsson, 2005).  
 
Generell stress är något som påverkar alla människor och som leder till fysiska, 
beteendemässiga och känslomässiga förändringar (Jonsson, 2005). Genom en persons 
subjektiva tolkning av olika stimuli (händelser, objekt, reaktioner hos andra människor i 
närheten…) triggas olika psykologiska och fysiologiska reaktioner igång för att säkerhetställa 
personens överlevnad.  I det akuta skedet ökar personens puls och andning samtidigt som 
blodet i kroppen mobiliseras till de delar av kroppen som just då behöver det, exempelvis 
hjärna, hjärta och lårmuskler. Smärtkänsligheten minskar och en ökad koncentrationsförmåga 
leder till att personen blir mer fokuserad på sin uppgift. Även beteendet förändras, irritation 
och fientlighet är vanligt inledningsvis i en stressfylld situation. När den akuta stressen är över 
är det viktigt att kroppen kan gå tillbaka till sitt normaltillstånd, det är under denna 
återhämtning som kroppen byggs upp och reparerar eventuella skador som den ådragit sig 
under den akuta stressfasen (Währborg, 2002). Om personer hela tiden befinner sig i en 
stressfylld situation utan möjlighet till vila, bearbetning och återhämtning leder detta till en 
kumulativ stress. Den byggs hela tiden upp och kan till slut leda till att personen aldrig 
kommer att kunna koppla av. I motsats till den generella stressen som är nödvändig för en 
människas överlevnad är den kumulativa stressen destruktiv och bryter långsamt ner personen 
(Jonsson, 2005). Ytterligare en typ av stress är den kritiska incidentstressen som uppkommer 
då en person varit med om en enskild händelse som varit extremt påfrestande både psykiskt 
och fysiskt. Exempelvis att vara med om en bilolycka där hela ens familj dör men man själv 
överlever. Själva situationen är snabbt över, även om tankarna på händelsen återkommer 
under en längre tid. I denna onormala situation reagerar trots det de flesta personer normalt 
och försöker hitta vägar ut ur denna situation med hjälp av olika stresshanteringstekniker 
(Jonsson, 2005). Post traumatisk stress syndrom (PTSD) är den fjärde typen av stress som 
finns, den uppkommer först en tid efter det att den akuta stressen är över och är en följd av att 
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ha blivit utsatt för både kumulativ och kritisk incidentstress under lång tid utan möjlighet till 
återhämtning och bearbetning. Personer som utsatts för extremt traumatiska händelser kan få 
symptom såsom skrämmande minnesbilder och ökad ångestnivå. För att undvika dessa 
skrämmande minnesbilder kan personer med PTSD komma att förändra sitt beteende och till 
exempel börja med att undvika platser eller situationer som påminner om det hemska 
(Jonsson, 2005).  
 
Copingstrategier 
Varje människa har sitt eget sätt att reagera på och hantera kriser, dessa sätt kan vara bättre 
eller sämre. Generellt sätt finns det två sätt att hantera kriser på, den ena är problemfokuserad 
och den andra är känslofokuserad coping. Coping är kognitiva och beteendemässiga sätt som 
en person använder sig av för att klara av, tolerera eller minska de inre och yttre kraven och 
konflikten mellan dessa. Copingstrategierna (stresshanteringsteknikerna) påverkas av olika 
individuella skillnader men också av hur situationen uppfattas. Situationer där personer kan 
göra någonting konstruktivt för att minska stressen gör att fler problemfokuserade strategier 
används och i situationer där man måste acceptera att det är som det är så används fler 
känslofokuserade strategier. Olika copingstrategier passar olika bra i olika situationer och 
personer måste vara flexibla och utnyttja sina copingstrategier på bästa sätt för att må optimalt 
i situationen. Personer gör en initial utvärdering för att förstå vad som är på väg att hända i 
situationen, därefter görs det ytterligare en utvärdering där personens olika resurser och val 
finns tillgängliga (Folkman & Lazarus 1980). Om en persons copingstrategier är dåliga 
kommer denna persons sårbarhet inför stressen att öka. Ju mer överhängande och hotande en 
situation är desto viktigare och intensivare blir utvärderingen av att försöka förstå situationen 
(Lazarus & Folkman 1984).  
 
I den problemfokuserade copingen söker individen aktivt upp information om det inträffade 
för att få en tydligare bild av det inträffade för att lättare kunna förstå vad det är som skett. 
Individen analyserar också problemet han/hon befinner sig i och försöker hitta konstruktiva 
lösningar. Problemfokuserad coping tar hand om och försöker lösa orsakerna till stressen som 
finns i samverkan mellan människa och miljö (Folkman & Lazarus 1980). För att må bra kan 
det vara bra att använda sig av problemfokuserad coping i den akuta krissituationen. 
Problemfokusering gör att personen identifierar vad som behövs för att klara sig ut ur den 
situationen, det gör också att personen blir fokuserad på lösningen av problemet. Tack vare 
detta kan personen efteråt känna att den gjort en effektiv insats i att försöka klara sig ur 
stressen om det varit en framgångsrik strategi. Det ger också en känsla av kontroll vilket ökar 
personens välmående (Folkman & Moskowitz, 2000). Vid känslofokuserad coping utövar 
personen självkontroll. Genom positivt tänkande och att vara avslappnad försöker personen 
klara av situationen. Det är också känsloinriktat att distansera sig från den aktuella händelsen 
för att klara av den i stunden och att man först senare reagerar över det man varit med om. 
Känslofokuserad coping tar hand om de stressfyllda känslorna, exempelvis genom 
undvikande beteende eller fantasitänkande och känslor av skuld, otillräcklighet (Folkman & 
Lazarus 1980).  
 
I olika situationer kan människor ha olika hanteringssätt och individer kan också växla mellan 
känslofokuserad och problemfokuserad coping i samma situation, ibland använder sig 
individer dessutom av båda krishanteringsstrategierna samtidigt (Andersson et al., 2000). Ofta 
har personer sina egna favorit krishanteringsstrategier som fungerat väl tidigare och där det 
gått bra för personen. Men den nya situationen som en person befinner sig i påverkar också 
vilka typer av krishanteringsstrategier man väljer att plocka fram (Jeavons, de L. Horne, 
Greenwood, 2000). Personliga skillnader spelar en viktig roll i vilka krishanteringsstrategier 
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som en person har och också hur denna person kommer ut ur denna situation med nya 
erfarenheter som hjälper personen hantera liknande situationer i framtiden (Karlsen, Dybdahl 
& Vittersø, 2006). Att fokusera på det som personen gjorde bra och de copingstrategier som 
fungerade i situationen leder till att personen lättare kommer att kunna hantera situationen 
(Karlsen et al., 2006). Sättet som en person inledningsvis väljer att hantera en kris kan 
förutsäga hur denna person senare kommer att hantera och tänka tillbaka på detta trauma. 
Initial känslofokuserad coping och undvikande leder till att dessa personer längre håller kvar 
traumat i minnet. Starka känslor och ett undvikande beteende initialt vid ett trauma gör att de 
kan vara mer sårbara för senare symptom (Jeavons, et al., 2000). Ett undvikande beteende kan 
leda fram till psykiska problem eftersom personen inte fullt ut har bearbetat situationen som 
de har varit med om. Undvikande beteende kan dock i vissa situationer vara ett effektivt sätt 
att initialt hantera kriser på (Karlsen et al., 2006).   
 
Räddningsarbetare påverkas också av kriser 
Att utsättas för stressfyllda situationer i sitt arbete utan att vara personligt drabbad är vardagen 
för många yrkesgrupper exempelvis polis, brandkår, sjukvårdspersonal. De direkt drabbade i 
en kris eller en katastrof är de personer som dödats, som skadats fysiskt och psykiskt, deras 
anhöriga samt eventuella överlevande utan skador. De indirekt drabbade av krisen är förutom 
den räddningspersonal som arbetat på platsen (polis, brandkår, sjukvårdspersonal) även 
frivilliga, åskådare och massmedia (Michel et al., 2001). Personer som inte är personligt 
drabbade av en kris utan som i sin yrkesroll råkar ut för stressfyllda händelser reagerar också 
på det. Räddningspersonal som utsätts för psykiskt belastande situationer kan också de få 
bestående men om de inte bereds möjlighet att tala om sina upplevelser och att bearbeta dessa 
på rätt sätt (Malmsten, 1992). I sin yrkesroll som räddningsarbetare kan och bör individen 
vara emotionellt distanserad för att inte bli alltför personligt involverad i en enskild person 
som man är där för att rädda, dock ska detta inte leda till en känslokyla hos 
räddningsarbetarna. Att tappa bort sin objektivitet och att tillåta sig som räddningsarbetare att 
komma personligen nära gör att man kommer att bli mer påverkad av situationen och 
räddningsaktionen blir då inte optimal (Michel et al., 2001). För att räddningsaktionen ska 
fungera som bäst är det därför viktigt att kunna skilja på yrkesrollen och sig själv som 
privatperson (inom yrkesgrupper som exempelvis poliser, brandkår underlättas detta 
ytterligare genom användandet av uniform i yrket). Dock kan detta komma att ändras snabbt 
om en räddningsarbetare kommer fram till exempelvis en bilolycka ser att det är någon som 
han/hon känner som förolyckats, räddningsarbetaren går då ur sin yrkesroll och reagerar 
istället som privatpersonen (Andersson, Tedfeldt & Larsson, 2000).  
 
Faktorer som minskar stressupplevelsen hos räddningsarbetare 
För individen är överlevnad det primära i en akut stressande och hotande situation, alla 
reaktioner syftar till att personen inte skall dö. Dock finns det en viss skillnad mellan utbildad, 
tränad personal och allmänheten, brandmannen väljer att gå in i ett övertänt hus medan det 
förnuftiga vore att liksom alla andra också springa därifrån. Generell stressutbildning och 
utbildning om egna stressreaktioner som räddningspersonal genomgår ger positiva effekter 
vid insatser. Utbildning och övningar tar inte bort de mänskliga reaktionerna på det 
traumatiska men det hjälper yrkespersonen att klara sig bättre i situationen. Utbildningen 
bidrar också till att öka personalens självförtroende innan de går in i en fysiskt och psykiskt 
ansträngande situation (Mitchell & Dyregrov, 1993). Att göra modeller av ”normala” 
reaktioner på kriser och hantering av dessa underlättar för räddningspersonal (poliser, 
brandmän, sjukvårdspersonal) som i sin arbetssituation ska kunna avgöra vad som är ett 
normalt beteende i en krissituation och vad som inte är det (Malmsten, 1992). Förberedande 
utbildning är mycket viktig för dessa yrkesgrupper, eftersom de genom praktiska övningar lär 
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sig att med alla sina sinnen kunna förstå vad som kan komma att möta dem i ett skarpt läge 
(Jonsson, 2005). Att i stundens hetta kunna återkalla det man lärt sig tidigare är mycket viktigt 
för räddningsarbetare för att kunna fokusera på det som är viktigast just då, nämligen att rädda 
liv (Fullerton et al., 1992). Dock kan det vara negativt om man hela tiden lyckas bra vid sina 
övningar, detta kan ge en känsla av oövervinnelighet och man blir då för säker och kan 
komma att begå misstag i en verklig situation. Under övning är det därför bra att ibland 
misslyckas för att på så sätt lära sig genom den konstruktiva kritiken man får (Michel, 2006). 
Trots att det inte alltid är möjligt är det bra om räddningspersonalen får en kort genomgång 
om vad de kan komma att få möta innan de beger sig in i en händelse, detta för att de ska vara 
något så när förberedda. Därmed kan personen själv till viss del minska konsekvenserna av en 
stressfylld situation redan innan den har inträffat (Jonsson, 2005). Förväntansångest är något 
som skiljer sig åt mellan personer och den påverkar hur personen reagerar, erfarna personer 
tenderar att klara av stressfyllda situationer bättre än ovana (Michel et al., 2001). Att erhålla 
erfarenhet genom att ha utsatts för olika typer av trauman i arbetet leder till att personerna har 
en bättre grund att stå på när de utsätts för liknande trauman igen. Med hjälp av tidigare 
stressfyllda situationer dras nyttiga erfarenheter av personalen, detta i sin tur leder till än 
bättre insatser och ett mer effektivt arbete på olycksplatser i framtiden (Shakespeare-Finch, 
Smith & Obst, 2002). 
 
Ett sätt att klara sig psykiskt väl ur ett trauma är att personen har en upplevelse att man själv 
inte var ansvarig för själva traumat men också att man försökte hitta en lösning på problemet 
och att man gjorde sitt bästa i situationen (Michel, 1999). Förutom personens aktiva sätt att 
hantera krissituationer genom olika copingstrategier finns det även olika omedvetna 
försvarsmekanismer. Initialt i en stressfylld situation reagerar även många poliser med en 
vanlig försvarsmekanism, förnekelse. Polismännen har ofta svårt att ta till sig de 
överväldigande intrycken av det som inträffat (Karlsson & Christianson, 1999). Faktorer som 
dock motverkar att räddningspersonal kommer att drabbas av denna förnekelse är mental 
förberedelse, en tydlig yrkesroll, kunskap, erfarenhet, att arbetet innehåller fasta rutiner det 
vill säga att alla vet vad de förväntas göra, att inte arbeta ensam och att inte ha någon nära 
relation till de drabbade (Malmsten, 1992). Genom att kunna trycka undan sina omedelbara 
reaktioner exempelvis att vilja vända i dörren gör det att poliserna ändå kan fortsätta att arbeta 
(Mitchell & Dyregrov, 1993). En annan vanlig känsla efter en traumatisk situation är skuld 
(Fullerton et al., 1992). Särskilt om insatsen varit misslyckad och om det egna agerandet lett 
till att en kollega har blivit utsatt för något hotfullt (Christianson, Freij & Edqvist, 2002). 
Även ångest, ilska och frustration förekommer hos räddningsarbetare (Mitchell & Dyregrov, 
1993). För att yrkesgruppen ska kunna fortsätta att vara effektiv även i liknande situationer i 
framtiden är det dock viktigt att snabbt kunna återställa både individens och gruppens 
självkänsla, särskilt då något har gått fel vid en insats (Andersson et al., 2000). 
 
Välgrundad och lättillgänglig information är mycket viktigt i en krissituation, eftersom det 
möjliggör för personen att själv kunna analysera situationen (Nilzon, 2004). Att tappa 
kontrollen över en situation påverkar en persons krisreaktioner mycket, därför är det mycket 
viktigt med information både innan, under och efter en insats (Andersson et al., 2000). Vid 
kriser och katastrofer är dock informationen initialt ofta dålig och bristfällig (Michel, 2006). 
Information ovanifrån (exempelvis från chefer), eller snarare bristen på den kan vara 
stressande för räddningsarbetaren. Obeslutsamhet av den närmsta chefen är den mest 
stressframkallade faktorn i en krissituation, en chef som hanterar krissituationen dåligt 
förvärrar situationen för dem som är underställda honom/henne. Det är alltså viktigt att även 
cheferna är medvetna om att de själva också kommer att reagera på situationen de befinner sig 
i (Michel, 1999).  
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Kamratstöd är en viktig del av räddningsarbetarens uppgift, att kontrollera hur kollegan 
bredvid mår är ett enkelt sätt att snabbt hitta och kunna sätta in rätt stödinsatser till personer 
som uppvisar symptom och onormala reaktioner på den stress de utsätts för. Ytterst är det 
chefen som är ansvarig att se till att personalen får tillräckligt med vila och mat, att det sker en 
rotation av personalen för att minska den kumulativa stressen och ge möjlighet till 
återhämtning och att hela tiden under insatsen se till att personalen mår bra både fysiskt och 
psykiskt (Michel et al., 2001). Socialt stöd från nära anhöriga och familj är avgörande för hur 
en person kommer att må när traumat är över (Fullerton et al., 1992). Att utsättas för ett 
trauma i tjänsten och därmed inte ha några direkta känslomässiga band till offren medför att 
inte heller den egna familjen varit utsatt för detta trauma vilket kan vara bra eftersom de då 
kan vara ett bra stöd (Shakespeare-Finch et al., 2002). Socialt stöd från sina kollegor som 
varit med om samma händelse är en viktig del i hur poliser hanterar kriser, att också få stöd 
från familjen ger ytterligare hjälp för polisen (Karlsson & Christianson, 1999). Genom att 
prata med sina kollegor om agerandet i en insats och vad man kan göra bättre nästa gång ökar 
kunskapen och självförtroendet inom arbetsgruppen (Fullerton et al., 1992). Att ha stöd från 
sina överordnade är också viktigt för att den enskilda polisen och hela arbetsgruppen skall må 
bra (Karlsson & Christianson, 1999).  
 
Återkommande stressfyllda händelser i arbetet kan leda till att räddningspersonal utvecklar 
PTSD (Fullerton, McCarroll, Ursano & Wright, 1992). En stark bidragande orsak till varför 
personal i utsatta yrkesgrupper utvecklar PTSD är att de under lång tid utsätts för stressfyllda 
situationer utan tid för återhämtning. Hur pass allvarlig och hur vanligt förekommande PTSD 
är beroende av i vilken utsträckning som personalen har blivit utsatt för krishändelsen 
(Jonsson et al., 2003). Även omfattningen av traumat, om traumat dyker upp plötsligt, hur 
länge traumat håller på och om det föreligger något dödshot i situationen påverkar hur 
personerna kommer att reagera. Eftersom PTSD förekommer hos räddningspersonal (polis, 
brandmän, sjukvårdspersonal) är det därför viktigt med en tidig och effektiv behandling av 
psykolog när PTSD väl har brutit ut. För att kunna förebygga dessa framtida psykiska 
problem och för att personalen inte ska utveckla PTSD använder man sig dessutom inom 
många organisationer av kamratstöd och debriefing. Annat som också minskar risken för att 
räddningspersonalen ska må dåligt är förberedande mental träning och utbildning (Jonsson, 
2005). 
 
Genom avslappningsövningar, positivt tänkande och en förståelse för egna kroppsliga 
reaktioner på stress kan den förberedande mentala träningen leda till att poliser blir 
uppmärksamma på vad som kan komma att möta de i deras yrkesliv. Att ha olika tekniker för 
att slappna av och för att tänka positivt i en stressfylld situation leder till att poliserna både 
klarar av situationen bättre när de befinner sig i den men också att de mår bättre efter det att 
allting är över (Backman, Arnetz, Levin & Lublin, 1997). Förutom förberedelse innan 
genomförs det inom den svenska polisen även återkoppling efter det att en insats är över. 
Redan under andra världskriget började man att genomföra olika former av krishantering 
eftersom man insåg att en bra soldat är inte bara hel och ren utan också mår bra psykiskt 
(Michel et al., 2001). Räddningsarbetare likställdes senare med det som soldater upplevde i 
krig eftersom det framgått att även räddningspersonal mådde dåligt efter stressfyllda insatser 
(Mitchell & Dyregrov, 1993). De grundläggande principer som användes under andra 
världskriget för soldaterna används än idag när det gäller krishantering. De kännetecknas av 
omedelbarhet (att man tar hand om personerna så snart det är möjligt), närhet (att personen tas 
omhand så nära i plats till där situationen inträffat) och förväntan (att personerna har en 
förväntan om en snar återhämtning). De olika former av krishantering som organisationen 
gemomför såsom debriefing, gruppsamtal och uppföljning är beroende av vilken typ av 
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händelse som poliserna utsatts för. Avlastningssamtal är till för att minska de tanke- och 
känslomässiga samt de kroppsliga konsekvenserna av den akuta stress man varit med om. 
Avlastningssamtal påskyndar återhämtningen och mobiliserar resurser både hos individen och 
hos gruppen som ger möjlighet att se om någon person behöver ytterligare hjälp och stöd. Den 
tidiga uppföljningen minskar risken för att personen senare skall drabbas av psykiska besvär, 
men även långtidsuppföljningen är bra för att se att personen mår bra (Jonsson, 2005). 
Defusing är avlastningssamtal som ofta genomförs samma dag som det inträffat något 
traumatiskt i tjänsten, dessa samtal är framförallt inriktade på information och fakta om det 
inträffade. Genom defusingen vill organisationen göra hela händelseförloppet tydligt för 
personalen så att feltolkningen av denna minskar. Vid större kriser genomförs det en 
strukturerad genomgång av krishändelsen kallad debriefing, den brukar genomföras några 
dagar efter det inträffade och det är där viktigt att alla inblandade personer deltar. Tanken är 
att fakta, tankar, intryck och reaktioner av händelsen ska bearbetas. Strukturen av en 
debriefing följer ett givet mönster, där det finns sju faser som gruppen ska gå igenom. Faserna 
är inledning, fakta, tankar, sinnesintryck, reaktion, normalisering och planering inför 
framtiden (Dyregrov, 2003). Båda typerna av samtal används också för att identifiera om det 
finns några personer som behöver ytterligare psykologisk hjälp. Vid situationer där poliser 
själva blir utsatta exempelvis genom användandet av sitt tjänstvapen och då en kollega blir 
utsatt är debriefing obligatoriskt. Inom Polismyndigheten i Stockholms län ökar idag antalet 
debriefing/defusing-samtal, detta är ett led i att organisationen inser att om personalen mår bra 
gör de också ett bättre jobb (Christianson et al., 2002). 
 
Det går inte att säga vad som kommer att utgöra en stressfylld händelse eller inte eftersom 
varje enskild situation tolkas subjektivt av de personer som medverkar i den. Detta leder till 
att alla människor tänker, känner och reagerar olika när de utsätts för ett trauma. Hur personer 
sen väljer att bearbeta den stressfyllda händelsen de varit med om skiljer sig också åt. För 
poliser som arbetar i yttre tjänst är den ena dagen inte den andra lik. Arbetsuppgifterna är 
skiftande och det kan snabbt växla mellan olika typer av situationer som upplevs som mer 
eller mindre stressfyllda, ofta utan att poliserna själva har någon kontroll över det. Många 
beslut måste också fattas av den enskilde polisen under extrem press och besluten kan 
dessutom ha stora efterföljande konsekvenser för de inblandade. Arbetsmiljön hos poliser kan 
därför leda till olika typer av psykiska besvär och känslan av otillräcklighet i arbetet. Det är 
dock viktigt för poliserna att förstå och acceptera sina reaktioner på den stressfyllda händelsen 
som naturliga reaktioner på en onormal händelse. Och att de också får stöd från 
organisationen och nära anhöriga då de varit med om en stressfylld händelse för att på ett 
effektivare sätt kunna bearbeta händelsen. 
 
Denna undersökning har i syfte att ge en grupp svenska poliser möjligheten att själva få ge 
sina egna beskrivningar av vilka tankar och känslor som uppkommer innan och efter det att de 
utsatts för ett arbetsrelaterat trauma och hur dessa tankar och känslor sedan har bearbetats. 
Undersökningen beskriver hela den process som räddningsarbetare (i detta fall poliser) är med 
om när de utsätts för ett arbetsrelaterat trauma, från det att larmet kommer till dess att de idag 
förhoppningsvis har lagt händelsen bakom sig. 
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Metod 
 
Urval 
Urvalet till denna undersökning skedde genom ett tillgänglighetsurval. Enkäter delades ut till 
tre olika vidareutbildningskurser på Polishögskolan i Solna under våren 2007. Kriteriet för att 
få vara med i denna studie var dels att vara verksam som polis och dels att ha varit med om en 
traumatisk händelse i tjänsten som de kunde berätta om. I denna undersökning har trauma 
definierats som den händelse som varit den mest överväldigande och starkast negativt 
ansträngande situationen både fysiskt och psykiskt som personen utsatts för. 24 poliser deltog 
i undersökningen, de deltagande poliserna hade tjänstgjort mellan 1 och 35 år, med ett 
medeltal på 11 år. Medelåldern hos de deltagande poliserna var 37 år, där den äldsta var 55 år 
och den yngsta var 27 år. Av poliserna var 7 stycken kvinnor och 17 stycken var män.  
 
Datainsamlingsmetod 
Undersökningsdeltagarna tilldelades ett frågeformulär där de informerades om att deras 
medverkan i undersökningen var frivillig, de informerades också om att deras svar skulle 
behandlas konfidentiellt. Frågeformuläret bestod förutom bakgrundsfrågor om kön, ålder och 
antal verksamma år som polis av öppna frågor där deltagarna själva skulle beskriva sina egna 
tankar och känslor de hade innan och efter det att de varit utsatta för en traumatisk händelse i 
tjänsten. För att svara på frågorna skulle poliserna välja ut den situation som de varit med om 
som varit den mest överväldigande och starkast negativt ansträngande situationen både fysiskt 
och psykiskt. De första frågorna i frågeformuläret bestod av en beskrivning av situationen. 
Vad det var som hände, vart händelsen inträffade, hur många och vilka personer som var 
inblandade och i hur många år som polisen arbetat när situationen inträffade. Därefter kom det 
en fråga om vilka förberedelser som polisen hade gjort från det att anropet kom på radion till 
dess att hon/han kom fram till händelsen. Polisen skulle här framförallt beskriva de tankar och 
känslor som de haft innan de kom fram till händelsen. Poliserna skulle sedan beskriva sina 
tankar och känslor som de hade direkt efter det att händelsen var avrapporterad på stationen. 
På frågan hur poliserna hade hanterat situationen de närmaste sex månaderna efter händelsen 
skulle de beskriva både hur de mått fysiskt och psykiskt samt vilka personer de pratat med om 
händelsen och om vad de pratat med dessa om. Slutligen skulle poliserna beskriva vilka 
tankar och känslor som de har inför händelsen idag samt hur de hanterar liknande situationer 
idag.  
 
Analys 
För att analysera svaren på de öppna frågorna i undersökningen genomfördes det en tematisk 
analys (Hayes, 2000) där det utgicks ifrån fyra olika teman. Det första var vilka tankar och 
känslor som uppkom innan det att poliserna kommit fram till händelsen, därefter de tankar 
och känslor som uppkom direkt efter det att händelsen var över, hur poliserna bearbetade 
situationen och slutligen vilka tankar och känslor de har inför denna händelse idag. Inom 
dessa delar särskiljdes känsloorienterade och problemorienterade känslor och tankar.  
Analysen genomfördes genom att alla undersökningsdeltagares svar först lästes igenom och 
därefter grupperades känslorna och tankarna in i de fyra olika delarna (innan, efter, 
bearbetning och idag). Därefter lästes svaren igenom igen för att särskilja känsloorienterade 
och problemorienterade tankar/känslor inom alla de olika delarna. De fick sedan ligga till 
grund för de resultat som redovisas i denna undersökning. Eftersom frågorna i denna 
undersökning varit öppna har det skett en tolkning av mig vilka tankar och känslor poliserna i 
huvudsak gav uttryck för i sina svar.  
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Denna undersökning är en deskriptiv studie och i resultatet redovisas de olika delarna var för 
sig. Till viss del med en kvantifiering, hur många av poliserna som uppgav en viss tanke eller 
känsla, men också med direkta citat från deltagarnas frågeformulär för att göra det än 
tydligare vilka typer av tankar och känslor som dessa poliser upplevde uppkommer i samband 
med ett arbetsrelaterat trauma.  
 
 
 

Resultat 
 

Tankar och känslor innan händelsen 
Vad som ska komma att möta en polis när de tar emot ett anrop på polisradion är mycket svårt 
att veta, detta leder till att poliserna känner en stor osäkerhet över vad de ska komma att få se. 
Att inte veta om vad man ska råka ut för gör att det kan vara svårt att tydligt beskriva sina 
tankar och känslor inför det som komma skall. I tabell 1 redovisas de tankar och känslor som 
poliserna i denna undersökning ändå upplevde att de hade innan de kom fram till händelsen. 
 
Tabell 1. Tankar och känslor som poliserna upplevde att de hade innan händelsen.   
___________________________________________________________________________ 
    
Typ av känsla/tanke    Antal poliser 
___________________________________________________________________________ 
 
Känsloorienterad Hur hade jag reagerat om jag varit drabbad?  1 
  Tänkte på en kollegas död  1 
  Hann inte tänka   6 
  Motvilja   3 
  Osäkerhet   18 
 
Problemorienterad Visste om att det var en jobbig uppgift 4 
  Trygghet i sin arbetsroll  4 
  Förberedd att använda sitt vapen 1 
  Pratade med kollegor i polisbilen 6 
  Kände adrenalinet men var ändå lugn 3  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Totalt sett rapporterades det in tjugonio stycken känsloorienterade tankar och känslor och 
arton stycken problemorienterade. Det är således fler känsloorienterade än 
problemorienterade tankar som uppstått innan det att poliserna kommit fram till händelsen. 
Den vanligaste känslan var känslan av ovisshet, att inte ha kontroll över det som händer, detta 
förekom hos arton av de deltagande poliserna. Trots att anropen som kommer till en radiobil 
ofta förklarar vilken typ av händelse som ska komma att möta poliserna verkar det vara svårt 
för poliserna att förstå detta fullt ut. Beskrivningar såsom vi visste inte vad som skulle komma 
att möta oss, vi trodde inte att det skulle kunna inträffa, vi hoppades på det bästa, det kanske 
inte är så allvarligt… förekommer i svaren. Händelser och faktorer som påverkade att 
situationen blev så pass allvarlig och att den uppfattades som farlig inträffade inte förrän polis 
var på plats, ofta överraskades poliserna med att läget var ett helt annat mot vad de föreställt 
sig att det skulle vara. Den mentala förberedelsen hade förberett poliserna på någonting annat. 
En av de deltagande poliserna beskriver situationen som att: ”Jag var inte särskilt mentalt 
förberedd och i synnerhet inte på det som skedde… Jag lämnade min skyddsväst i bilen och 
var helt inställd på att hjälpa någon… Det var först när dörren flög upp som jag uppfattade 
hotbilden.”. Detta leder till en känsla av att poliserna förlorar kontrollen över situationen.  
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Känslan av kontroll återkommer också i hur pass effektivt det går att förmedla till andra 
(kollegor, chefer, åskådare) att situationen är allvarlig och att detta tas på allvar. Att känna att 
situationen är övermäktig på grund av att man är för få poliser på platsen i förhållande till 
uppgiften och att inte bli hörsammade uppifrån när man vill ha mer hjälp för att lösa uppgiften 
upplevs som ytterligare en stressande faktor än den situation som man redan befinner sig i. 
”Vi ringde upp vakthavande befäl och påtalade detta men vi fick inget gehör för att vi kanske 
borde vara ytterligare en patrull. Det fanns väl inga andra!”. Vilken typ av situation som 
poliserna är på väg till kan komma att påverka kontrollen av situationen för poliserna. Den 
professionella distansen till arbetet kan också försvinna om händelsen utvecklar sig till att bli 
personlig. ”… fick vi sedan ett anrop om att man hittat en död person på platsen. Då började 
man att förbereda sig på situationen. Halvvägs till platsen får vi sedan information att det är 
en kollega. Blev då väldigt stressad och tror att jag tappade den lilla mentala förberedelse 
jag haft. ”. Reaktionen att inte vilja ta ett visst anrop eftersom det skulle leda till övertid, att 
veta att en viss uppgift är extra jobbig eller någon annan motvilja inför uppgiften förekom hos 
tre av poliserna. Dessa känslor är inte säkert att poliserna ger uttryck för inför sina kollegor, 
eftersom detta kan vara tankar man inte ”får tänka”. Om dock hela arbetsgruppen har varit 
med om samma traumatiska händelse kan detta istället leda till att känslorna får ta mer plats 
och att det inte leder till samma olustkänslor att berätta om dessa inför andra. ”Inte så mycket 
prestige längre i att erkänna att saker berör en på ett negativt sätt.” 
 
De problemorienterade tankarna fokuserades främst på att känna sig trygg i sin yrkesroll, att 
veta vad man förväntades göra, vilka resurser som fanns tillgängliga och vilka kollegor som 
fanns bredvid, detta gav en känsla av kontroll över situationen. Att kunna lita på sin utrustning 
är viktigt för polisen eftersom situationer snabbt kan komma att bli hotfulla, det gäller då att 
vara beredd på att agera på rätt sätt. ”Kontrollerade mina vapen. Förberedde mig att 
eventuellt använda vapen.”. Tryggheten ligger således både i den egna förmågan att lösa 
uppgiften, men också stödet från kollegor. Att prata med kollegor och diskutera vad som kan 
komma att möta en i en liknande situation ger också en upplevelse av trygghet inför 
situationen. ”… i och med att vi ”bollade” med varandra, jag och kollegan, vad vi skulle 
komma ihåg fick det en lugnande effekt”. En fjärdedel av poliserna uppgav att de pratade med 
kollegor innan de kom fram till händelsen. Att i den akuta situationen finna en trygghet i att 
kunna fokusera på sina arbetsuppgifter och inte ha tid att känna efter upplevdes som positivt 
för poliserna. Poliserna hade lättare att lösa sina uppgifter då de hade problemorienterade 
snarare än känsloorienterade tankar. Genom tidigare erfarenhet och hjälp av sina kollegor blir 
det tydligt vilka uppgifter som kommer att finnas på platsen och som ska lösas av gruppen. 
För tre av poliserna infann sig en känsla av lugn innan de kom fram till händelsen trots att 
adrenalinet flödade i kroppen. Denna lugna känsla visar på en trygghet i sin yrkesroll, att veta 
vad man ska göra och vad man klarar av som polis, det leder troligtvis också till att 
situationen löses på ett bättre sätt, eftersom poliserna själva inte var alldeles uppstressade. 
”Kände mig trygg i min yrkesroll då jag ingripit i liknande situationer tidigare.”. 
 
Innan poliserna kom fram till händelsen dominerade de arbetsrelaterade och personliga 
tankarna, dessa var både känslo- och problemorienterade. Detta för att poliserna här lätt kunde 
relatera både till sin yrkesroll men också till sig själva som privatpersoner. Det finns innan 
händelsen inga inrapporterade rent positiva eller negativa känslor och tankar, utan alla tankar, 
känslor som poliserna rapporterade in att de hade kunde kopplas till arbetsrelaterade eller 
personliga känslor. Detta kan ha varit för att det är svårt att veta något om framtiden och 
därför veta hur situationen ska komma att kännas, om det blir en positiv eller negativ händelse 
de ska få uppleva.  
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Tankar och känslor efter händelsen 
Först efter det att händelsen var över kunde poliserna tillåtas bli personliga och reagera på det 
de varit med om. Som en polis beskriver det: ”Det var nog först vid själva avrapporteringen 
som tankar och känslor uppstod. Jag hann landa lite så att säga.”. I tabell 2 redovisas de 
tankar och känslor som poliserna hade direkt efter det att händelsen var över och allt var 
avrapporterat på stationen.  
 
Tabell 2. Hur händelsen upplevdes för poliserna direkt efter det att den var över.  
___________________________________________________________________________ 
    
Typ av känsla/tanke    Antal poliser 
___________________________________________________________________________ 
 
Känsloorienterad Lättnad   3 
  Nöjd   2 
  Euforisk   1 
  Glädje   2 
  Stolthet   1 
  Tomhet   4 
  Rädsla   2 
  Trötthet   5 
  Vanmakt   1 
  Splittrad    1 
  Maktlöshet   2 
  Frustration   1 
  Dödsångest   1 
  Ilska   1 
  Overklighetskänsla  3 
  Oro   1 
  Besvikelse   1 
  Ledsen   2 
  Ovisshet   2 
  Lättirriterad   1 
  Uppgivenhet   1 
  Tankar på offrets anhöriga  3 
  Skönt bli personlig igen  1 
  Tankar på de egna barnen och familjen 3 
  Sov dåligt   2 
  
Problemorienterad Reagerade inte känslomässigt  1 
  Gjorde vi rätt?   3 
  Vad hade hänt om…  5 
  Vi gjorde rätt!   7 
  Tänkte mycket på händelsen  8 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Direkt efter det att händelsen var över fanns det fyrtiosju stycken känsloorienterade och 
tjugofyra stycken problemorienterade tankar, känslor inrapporterade. Reaktionerna av 
händelsen rapporterades mycket olika av poliserna, förutom tomhet och trötthet som uppgavs 
av fyra respektive fem poliser fanns det nästan lika många känslor inrapporterade som det 
fanns deltagande poliser i denna undersökning. Både positiva och negativa känslor var vanliga 
hos de deltagande poliserna. Negativa känslor som uppgavs var vanmakt att inte kunna ha 
hjälpt till mera, besvikelse över att inte uppmärksammas från chefer. Positiva känslor var 
bland annat glädje och eufori över att det gått bra, men också känslan av att vara nöjd både 
med sin egen och med gruppens insats. Ytterligare känsloorienterade tankar var tankar på den 
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egna dödligheten, egna barn och hur de anhöriga till de drabbade mådde, detta uppgavs av en 
fjärdedel av poliserna, dessa tankar ledde till olustkänslor hos poliserna. ”Då jag har små 
barn själv så är det mest plågsamma att vara med om när barn lider. Det är lättare med 
skadade barn än barn som mår psykiskt dåligt.” Också att se att kollegor mår dåligt av en 
händelse kan leda till egna olustkänslor. ”Förvånad att vi kollegor tog det så olika. Värst för 
de som hade egna barn i den åldern. ” 
 
De problemorienterade tankar, känslorna var känslan av att inte veta om det egna agerandet 
var rätt i situationen, detta förekom hos tre av de deltagande poliserna. ”Gjorde vi rätt? Kunde 
vi ha löst det på ett annat sätt…”. Detta i sin tur ledde till en rädsla inför vad som skulle 
kunna ha hänt och en känsla av förlorad trygghet. Fem av poliserna uppgav en rädsla inför 
vad som kunde ha hänt. ”Vad hade hänt om…”. Efter att ha fått lite distans till händelsen och 
också pratat med sina kollegor om den upplevde sju av poliserna en känsla av att ändå 
genomfört ett rätt agerande i situationen. ”Vi lyckades med vår uppgift”. Vilket också ledde 
till att poliserna fick en positiv upplevelse av situationen och lärde sig något inför framtiden. 
Att inte vara själv i en situation, att lita på sin egen och även hela gruppens förmåga att agera 
rätt i en stressad situation är också viktigt för att klara av händelsen på bästa sätt. Dessa 
problemorienterade tankar gav en känsla av trygghet att veta att om man gjort rätt. Efter en 
traumatisk händelse är bekräftelse av andra kollegor och chefer viktigt för att kunna hantera 
situationen effektivt. En deltagande polis beskrev det som: ”Mycket ryggdunkningar om att 
man hade gjort ett bra jobb!”. Och en annan polis att: ”… att jag hade agerat föredömligt och 
räddat situationen, vilket nog stärkte mig rätt så mycket.”. Att lämna sina kollegor som varit 
med om samma sak kändes tomt samtidigt som många bara ville hem för att sova, väl hemma 
var det dock i vissa fall svårt att komma till ro och att kunna somna. Efter det att händelsen 
var över och poliserna gick tillbaka i tjänst rapporterade flera poliser om oro och rädsla vid 
liknande situationer, irritation och att de var aggressivare än vanligt mot ”busarna”.  
 
Direkt efter det att händelsen var över dominerade de känsloorienterade tankarna med både 
positiva och negativa känslor hos poliserna. Här fanns det dock stora skillnader mellan de 
enskilda individerna i undersökningen. Bland de problemorienterade tankarna/känslorna fanns 
med det både arbetsrelaterade och personliga känslor, tankar. Här var det också fler poliser 
som uppgav att de kände och tänkte på liknande saker. 
 
 
Bearbetning 
Majoriteten av poliserna uppgav att de pratade med någon om det inträffade för att minska sin 
egen psykiska belastning (se tabell 3). Alla utom två deltagande poliser uppgav att de talade 
med sina kollegor om det inträffade, närheten och att de också varit med om samma sak ledde 
till att det var enkelt att prata med kollegorna. Nio av de deltagande poliserna uppgav också 
att de pratat med pojkvän/flickvän/sambo/fru/man om det inträffade. Fem av poliserna pratade 
med kollegor som inte varit med om det inträffade, för att få deras syn på det inträffade och 
för att bli trygg i att man själv gjort ett bra jobb. Fyra av poliserna var med om debriefing 
(även om flera av poliserna borde ha varit med om det med tanke på vilken typ av situation de 
utsatts för). Andra personer som poliserna uppgav att de talade med var vänner, terapeut, 
åklagare, socialarbetare, föräldrar och präst. Poliserna pratade om samma saker med alla 
personer, om vad som hade hänt, hur de kände och hur de agerade. När det gäller att komma 
hel ur en traumatisk situation är det viktigt med det sociala stödet. Flera poliser upplever att 
den särskilda händelsen inte gett något obehag efter det att den var över och att den därmed 
inte lett till något ytterligare behov om att prata om den idag.  
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Tabell 3. Personer som poliserna talade med efter händelsen för att söka stöd och för att bättre 
kunna bearbeta sina tankar och känslor inför händelsen. 
___________________________________________________________________________ 
    
Personer     Antal poliser  
___________________________________________________________________________ 
 
Kollegor som också var med om händelsen   22 
Pojkvän/flickvän/sambo/fru/man   9  
Kollegor som inte var med om händelsen   5 
Åklagaren i fallet    1 
Vänner     2 
Terapeut     1 
Debriefinghandledare    4 
Socialarbetare     1 
Präst     1 
Föräldrar     2 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tankar idag 
De flesta poliser såg händelsen de varit med om som något obehagligt men inget 
oöverkomligt, som en av poliserna i undersökningen utrycker det: ”Den finns där men ger 
inget obehag.”. Det var endast en av poliserna rapporterade om att han ville sluta sitt jobb 
eller få nya arbetsuppgifter efter att ha varit med om sin traumatiska händelse. I tabell 4 
redovisas de tankar och känslor som poliserna upplever att de har idag när de tänker tillbaka 
på händelsen. 
 
Tabell 4. Tankar och känslor som poliserna upplever att de har idag när de tänker tillbaka på 
händelsen.   
___________________________________________________________________________ 
    
Typ av känsla/tanke    Antal poliser 
___________________________________________________________________________ 
 
Känsloorienterad Alla personer reagerar olika  3 
  Otillräcklighet   1 
  Vill inte vara med om något liknande igen 1 
 
Problemorienterad En erfarenhet   4 
  Vi gjorde rätt!   4 
  Gärningsmannen blev dömd  2 
  Att alltid vara väl förberedd på det oväntade 11 
  Andas djupt    1 
  Hanterar liknande situationer på samma sätt  6 
  Händelsen finns med men den påverkar inte  5 
  Bearbetar liknande händelser snabbare  1 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Idag när en tid gått efter det att händelsen inträffat ser flera poliser på händelsen som en 
erfarenhet. Totalt sett inrapporterades det fem stycken känsloorienterade och trettiofyra 
stycken problemorienterade tankar och känslor. Den nya erfarenheten av händelsen har fört 
med sig nya lärdomar vilket också har lett till att de blivit mer skeptiska än tidigare och att de 
numera är mer vakna vid liknande situationer. ”Jag vidgar mina tankar och sinnen oavsett hur 
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banalt och enkelt ett jobb kan tyckas vara. Jag har fått en medvetenhet om hur fort en 
situation kan förändras.”. Att förbereda sig på det värsta gör att det är lättare att agera i 
situationen och också hantera den efteråt eftersom det inte blev lika jobbigt som man först 
trodde att de kunde bli.  
 
De känsloorienterade tankarna idag är främst inriktade på hur reaktionerna skiljde sig åt 
mellan hur de olika poliserna reagerade. De problemfokuserade tankarna är däremot de som 
är tydligast när poliserna får tänka tillbaka på händelsen, de är inriktade på känslan av att det 
ändå gick så pass bra som det gjorde i situationen, detta har lett till att de flesta poliserna i 
undersökningen idag känner sig säkrare på att klara av liknande situationer i framtiden på ett 
bra sätt. De av poliserna som inte upplevt någon liknande händelse anser att de skulle agera på 
samma sätt, eftersom de anser att de gjorde sitt bästa i situationen. Också de har därmed fått 
kunskapen om att all tidigare utbildning och övningar de genomfört faktiskt gett resultat. En 
annan lärdom poliserna fått är att få reda på hur de själva reagerar i en stressad situation. ”Jag 
fick veta hur jag fungerar i en pressad och hotfull situation och jag var nöjd med detta. Det 
har nog stärkt mig något snarare än varit en belastning.”. 
 
Mer än häften av poliserna som deltog i denna undersökning uppgav att de inte fått några 
fysiska problem av händelsen de var med om. Endast en av poliserna beskrev sina fysiska 
krämpor utförligt. Den psykiska belastningen och bearbetningen av händelsen har varit en 
process som tagit olika lång tid för de deltagande poliserna. Direkt efter avrapporteringen 
uppgav några av poliserna att de tänkte mycket på händelsen. Efter att en tid gått och 
poliserna fått bearbeta det inträffade uppgav då endast en polis att tankar om det inträffade 
återkom. ”Känslan blossar upp då och då även idag. Känner fortfarande tryck över bröstet 
nära jag pratar om och ser detta på TV.” Hos de övriga poliserna som uppgav att de 
inledningsvis ofta tänkte på händelsen hade detta minskat eller helt försvunnit sex månader 
efter det att händelsen var över.  
 
Idag efter det att en relativt lång tid gått efter att händelsen inträffade (minst sex månader) 
överväger de problemorienterade och då främst de arbetsrelaterade känslorna och tankarna 
(att man agerade ”rätt” i situationen). Även de positiva tankarna (en erfarenhet) är något fler 
än de negativa tankarna (vill inte vara med om igen och otillräcklighet) när poliserna får 
möjlighet att tänka tillbaka på händelsen. Detta har lett till att poliserna har fått ytterligare en 
erfarenhet och en ökad trygghet i sin yrkesroll. 
 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var att utgå från ett litet antal svenska polisers egen 
beskrivning av en arbetsrelaterad traumatisk situation. Hur de tänkte och kände innan och 
efter händelsen, hur de bearbetade den och hur de känner inför denna och liknande händelser 
idag. Resultatet har beskrivits i dessa fyra delar, tankar och känslor innan händelsen, tankar 
och känslor efter händelsen, bearbetning efter händelsen och tankar inför händelsen idag. 
Inom dessa delar har positiva/negativa och arbetsrelaterade/personliga känslor och tankar 
försökt framhävas om möjligt genom att dela in dessa i känsloorienterade och 
problemorienterade tankar/känslor. 
 
De deltagande poliserna i denna undersökning fick i uppgift att välja ut den mest 
överväldigande och starkast negativt ansträngande situationen både fysiskt och psykiskt som 
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de varit med om i sin yrkesroll för att svara på frågorna i frågeformuläret. Dessa resultat, 
vilken typ av händelse de varit med om har inte varit av intresse för denna undersökning, utan 
har endast legat till grund för att tydliggöra vilken typ av händelse de var med om för mig 
som författare. Dessa resultat har därför inte tagits med i resultatdelen, det kan dock vara 
intressant att se vilken typ av händelse som poliserna rapporterade in som mest traumatisk för 
att kunna jämföra denna undersökning med tidigare forskning. Situationerna som poliserna 
valde att beskriva skiljer sig åt, flera har tagit upp situationer där de blivit hotade eller 
attackerade av personer med knivar eller vapen. Många valde att beskriva tankar och känslor 
kring dödsfall, både att vara först på plats vid ett självmord, att vara den som framför dödsbud 
till anhöriga efter en olycka eller att vara först på plats vid exempelvis en brand eller en 
trafikolycka. Några valde också att beskriva händelser där de befunnit sig i numerärt 
underläge vid demonstationer, fotbollsmatcher. En tidigare studie visar att vapenhot och 
trafikolyckor är de vanligaste händelserna som poliser rapporterar in som traumatiska 
(Karlsson & Christiansson, 1999). Detta stämmer till viss del överens även med denna 
undersökning där åtta av tjugofyra poliser beskrev hot i någon form och tre av tjugofyra 
beskrev trafikolyckor som de mest traumatiska händelserna de varit med om. 
 
Att utsättas för stressfyllda händelser i sitt arbete är vardagen för poliser i yttre tjänst. 
Generellt sett finns det fyra olika typer av stress som en person kan utveckla då de utsätts för 
en stressfylld händelse, dessa är generell stress, kumulativ stress, kritisk incident stress och 
Post traumatiskt stress syndrom (PTSD) (Jonsson, 2005). Att utsättas för dessa fysiskt och 
psykiskt ansträngande händelser i samband med arbetet leder till att även räddningspersonalen 
(i denna undersökning poliser) reagerar. Efter att ha undersökt de deltagande polisernas syn 
på den stressfyllda händelse de var med om anser jag att alla deltagande poliser inledningsvis 
i det akuta skedet drabbades av en generell stress. Vissa utvecklade också någon form av 
kritisk incident stress på grund av den mycket ansträngande händelsen som de var med om. 
Inga poliser rapporterade in något som skulle kunna känneteckna kumulativ stress eller PTSD. 
Dessa är dock svåra psykiska problem och det är frågan om poliserna skulle vilja svara på och 
också fortsätta arbeta i yttre tjänst om de hade dessa problem. Denna deskriptiva 
undersökning har som syfte att klargöra processen som poliserna genomgått och inte att 
fokusera på vissa enstaka psykiska problem. Undersökningen utgår från de deltagande 
poliserna egna upplevelser av att utsättas för arbetsrelaterade trauman. Processen som de är 
med om utgår från tankar, känslor som de hade innan, direkt efter, hur de sen bearbetat 
händelsen och hur de tänker på händelsen idag. Detta ger en inblick i hur dessa poliser 
upplever arbetsrelaterade trauman. Från det att anropet inkom till dess att poliserna var 
framme vid händelsen fanns det i stort sett bara en känsloorienterad tanke inrapporterat av 
poliserna och det var osäkerhet om vad som skulle kunna komma att möta dem. Osäkerhet 
innan poliserna kommer fram till händelsen är en form av brist på information. Information är 
viktigt genom hela insatsen, eftersom det ger poliserna själva möjligheten att kunna analysera 
situationen på ett bra sätt (Nilzon, 2004). Resultaten av denna undersökning har visat att 
försök att lösa bristen på information främst har skett genom olika kollegiala samtal innan och 
efter händelsen. För att kompensera denna initiala tanke på osäkerhet var det många poliser 
som beskrev att de kände en säkerhet och trygghet i sin yrkesroll. Att tänka på sitt arbete och 
den uppgift man är där för att utföra är problemfokuserade tankar vilket gör att det blir lättare 
kunna hantera situationen de är på väg till. Under tiden som insatsen pågår är det mycket 
viktigt att kunna återkalla det man tidigare lärt sig (Fullerton et al., 1992). Något som 
poliserna i denna undersökning i hög grad gjorde när de tänkte på sin yrkesroll och hur de 
skulle hantera situationen. Känslan av att inte vilja vara med om en jobbig händelse som 
denna är naturligt, men även starkt negativa händelser kan komma att leda till något positivt i 
form av ökad personlig utveckling (Folkman & Moskowitz, 2000). I denna undersökning var 
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tankarna innan hos poliserna att de ibland inte ville vara med om det obehagliga som skulle 
hända, detta kan ses som någon form av förnekelse. Men efteråt rapporterade alla utom en 
polis att situationen trots allt varit positiv och att de såg situationen som en erfarenhet som lett 
till att de blivit bättre på att utöva sitt yrke. Direkt efter det att händelsen avrapporterats på 
stationen översvämmades ofta poliserna av olika typer av positiva och negativa känslor, de 
kände att de då kunde gå ur sin yrkesroll och reagera som privatpersoner. Detta är bra 
eftersom tankarna och känslorna måste få en möjlighet att uttryckas någon gång. När 
poliserna tänker tillbaka på händelsen idag uppger de att det främst är de problemorienterade 
tankarna, känslorna som finns kvar. Även om reaktionerna direkt efter händelsen ofta var 
personliga så har tiden som gått sen dess lett till att poliserna dragit erfarenheter av det som 
inträffat. Vilket leder till att de bättre vet hur de kan komma att reagera i en liknande situation 
i framtiden. Med denna undersökning går det inte att dra några slutsatser om denna process 
skulle gå snabbare idag, eftersom endast en traumatisk händelse har analyserats. Den slutsats 
som dock går att dra av denna undersökning är att poliserna upplevde den traumatiska 
händelsen de varit med om som en erfarenhet och något de kan ha nytta av i sitt fortsatta 
arbetsliv som polis. Att utsättas för en liknande händelse i framtiden kommer för poliserna 
troligtvis inte innebära ett lika stort trauma eftersom de redan varit med om detta en gång 
tidigare, de har en handlingsplan för det. Trots det är varje situation unik och flera poliser 
ansåg att trots tidigare erfarenhet är det viktigt att ha ett öppet sinne för alla kunna hantera alla 
olika typer av situationer som kan inträffa i arbetet som polis i yttre tjänst. 
 
Framförallt har känslan av kontroll, att veta om att man gjorde rätt och det sociala stödet varit 
framträdande hos majoriteten av de deltagande poliserna i denna undersökning. Ett sätt för 
räddningsarbetare att snabbare kunna bearbeta händelsen är att de inte själva är ansvariga för 
traumat de utsatts för (Michel, 1999). Poliserna är ju inte ansvariga för det som hänt utan 
sänds dit för att hjälpa vilket underlättar deras hantering av situationen. Trots det upplevde 
många poliser i undersökningen direkt efter händelsen att de var osäkra på om de agerat rätt i 
situationen. Men efter att ha pratat med kollegor som också medverkat i insatsen kom många 
av poliserna fram till att de faktiskt agerat rätt och de inledande osäkerhetskänslorna 
omvandlades till att se händelsen som ett gott ingripande och en erfarenhet. För att bearbeta 
en traumatisk händelse är det sociala stödet från familj (Shakespeare-Finch et al. 2002) och 
kollegor (Karlsson & Christiansson, 1999) mycket viktigt, vilket även denna undersökning 
har visat. Tjugotvå av de deltagande tjugofyra poliserna i denna undersökning uppgav att de 
talat med kollegor om den inträffade händelsen. Dessutom hade flera poliser också talat med 
personer i deras närmsta familjekrets. Effektiv förberedelse innan, gott socialt stöd och en bra 
krishantering efteråt gör att den enskilda polisen mår bättre och kommer snabbare tillbaka i 
tjänst. Men även hela organisationen mår och fungerar bättre om medarbetarna inom den mår 
bra och känner ett förtroende av att de kommer att bli väl omhändertagna när extremt fysiskt 
och psykiskt stressfyllda situationer uppkommer inom tjänsten. Inom Polismyndigheten i 
Sverige finns det särskilt utbildade debriefinghandledare, dessa genomför vid behov 
debriefingar med personal inom organisationen. Att genomföra effektiv krishantering efter 
och ge en bra grundläggande utbildning innan gör att Polisen kommer att bli än mer effektiv i 
sitt arbete.  Av de deltagande poliserna i denna undersökning var det endast fyra av tjugofyra 
som uppgav att de genomgått debriefing trots att flera av de deltagande poliserna borde ha 
varit med om debriefing efter de stressfyllda händelserna de varit med om i tjänsten. Den 
polis som beskriv debriefingen beskrev det som skönt att få släppa det professionella och 
tillåtas att reagera själv som person.  
 
Trots kvantifieringen av vilka tankar och känslor som förekom i denna undersökning gör 
begränsningen av denna undersökning att det inte går att göra någon generalisering av 
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resultaten så att de skulle kunna gälla alla poliser. Syftet med denna undersökning var att ge 
några poliser själva möjligheten att få beskriva hela förloppet att utsättas för arbetsrelaterat 
trauma. Genom öppna frågesvar fick poliserna därför inga begränsningar utan alla tankar och 
känslor som fanns kunde komma fram, vilket inte varit fallet om det genomförts en 
undersökning med färdigtryckta svarsalternativ. Det som är negativt med den typ av design 
som användes vid denna undersökning är att frågeformulär inte ger möjligheter att ställa 
kompletterande frågor till deltagarna. Däremot kan de händelser som deltagarna i denna 
undersökning skulle beskriva vara jobbiga att tänka tillbaka på och det kan då vara lättare att 
skriva än att behöva tala om det. Enkäten kan härmed ge deltagarna en anonymitet som inte 
går att uppnå på samma sätt vid en muntlig intervju. Detta kan leda till att svaren på frågorna i 
denna typ av enkät blir mer sanningsenliga eftersom den sociala önskvärdheten (att svara 
såsom man tror att man ska svara) inte blir lika stark. Genom denna undersökning har 
poliserna själva getts en möjlighet att ge alla olika typer av svar. Detta ger en bild av vad som 
är viktigt, att det inte finns några tankar och känslor som är för små att uppmärksammas och 
att reaktioner skiljer sig mycket åt mellan personer trots att de har samma 
utbildningsbakgrund. Syftet med denna deskriptiva undersökning var att beskriva hela 
processen när man utsätts för ett arbetsrelaterat trauma. Efter genomgång av tidigare litteratur 
avseende mental förberedelse och krishantering har inga ytterligare tankar och känslor 
framkommit och rapporterats med hjälp av denna undersökning. Däremot kan denna 
undersökning till viss del även ses som explorativ eftersom det inte sedan tidigare funnits 
någon undersökning som tar upp hela förloppet av ett arbetsrelaterat trauma sett utifrån de 
anställdas/utsattas synvinkel. 
 
Ett förslag till ytterligare forskning inom detta område kan vara att se på könsskillnader inom 
krishantering. Av de deltagande poliserna i denna undersökning var sju kvinnor och sjutton 
stycken män (denna undersökning har dock inte tagit någon hänsyn till polisernas kön). 
Forskning visar att det finns en viss könsskillnad i reaktioner på ett trauma. Män och kvinnor 
reagerar olika på trauman och har också olika stor risk att utveckla PTSD. Skillnaderna kan 
bero på biologiska, sociala och miljöpåverkans faktorer. I tidigare forskning finns det en 
tendens att kvinnor också i högre utsträckning rapporterar om känslomässiga reaktioner på ett 
trauma såsom ångest, undvikande, skräck. En orsak till skillnaderna kan vara att män i högre 
grad utsätts för olika typer av trauma och därmed blir bättre på att hantera sina reaktioner, till 
viss del har även män ett mer aggressivt beteende, medan kvinnor är mer känslofokuserade i 
deras stresshantering och dessutom oftare har ett undvikande beteende. Kvinnor har ofta ett 
större socialt nät och detta påverkar kvinnor mer än det gör män (Olff, Langeland, Draijer & 
Gersons, 2007). Det finns också det som pekar på att kvinnor och män utsätts för olika typer av 
trauman vilket i sin tur leder till att effekten och hanteringen av dessa skiljer sig åt. Trots det är 
det endast en liten del som går att förklara med hjälp av socialisering och skillnader mellan 
könen för dem som utvecklar PTSD (Tolin & Foa, 2006). Inom ramen för denna 
undersökning har det varit yrkesgruppen poliser som var det intressanta, inte om det var män 
eller kvinnor som uppgett ett visst svar. Denna undersökning är för liten för att dra några 
slutsatser om det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga poliser i deras 
upplevelse av ett trauma. Framtida forskning skulle dock kunna undersöka om det finns några 
könsskillnader inom Polisen, för att se om manliga och kvinnliga poliser reagerar olika inför 
ett arbetsrelaterat trauma och att därmed också kunna anpassa hanteringen och förberedelsen 
inför dessa händelser på ett bättre sätt.  
 
Sammantaget visar denna undersökning att de arbetsrelaterade och personliga känslorna och 
tankarna dominerar innan det att poliserna kommit fram till händelsen. Det är de känslor och 
tankar poliserna kan hantera och göra något åt eftersom det är mycket osäkert vad som ska 
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komma att möta dem. Tankarna innan var hos poliserna i många fall arbetsrelaterade, de 
kunde ta hjälp av sin tidigare utbildning för att dämpa de tankar de inte kunde påverka och för 
att kunna lösa sin uppgift på bästa sätt, detta är en problemorienterad känsla som poliserna 
haft. Både innan och efter en traumatisk händelse är känslan av kontroll viktig, att ha kontroll 
både över sig själv och över sina reaktioner men också över situationen. Under tiden och 
direkt efter händelsen fanns det med både positiva/negativa och arbetsrelaterade/personliga 
känslor och tankar hos poliserna och dessa har främst kunnat kopplas till känsloorienterade 
tankar. Detta som en följd att tiden direkt efter händelsen också varit den mest känslofyllda, 
har gavs poliserna en möjlighet att tänka och känna efter och att också börja bearbeta 
händelsen. Känslan att veta om att man agerat rätt (såsom man övat, behålligt sitt lugn…) i 
situationen var viktig för poliserna efter händelsen. För att poliserna skulle hantera händelsen 
på ett bra sätt efteråt och också ha en positiv bild av händelsen idag var det sociala stödet 
främst från deltagande kollegor och den närmaste familjen mycket viktigt. Trots att det alltid 
finns vissa individuella skillnader i reaktioner på ett trauma hade den förberedande 
utbildningen, det sociala stödet och den efterkommande debriefingen en positiv inverkan på 
hur poliserna mår idag och också hur väl de i framtiden kommer att hantera liknande 
traumatiska händelser. När de deltagande poliserna i denna undersökning tänker tillbaka på 
händelsen idag är det främst de problemorienterades och då arbetsrelaterade och till viss del 
också de positiva känslorna och tankarna som överväger. Att finna en trygghet i sin yrkesroll, 
att kunna hitta det positiva se det som en erfarenhet och att lämna de negativa tankarna av 
händelsen bakom sig är viktigt för att personer ska fortsätta vilja arbeta som poliser. De 
erfarenheter som dras av att utsättas för stressfyllda händelser kan därför utnyttjas både av 
individen och av organisationen för att bli än mer effektiva nästa gång som en liknande 
stressfylld händelse inträffar. 
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