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Sammanfattning 

Denna c-uppsats är ett examensarbete inom studieprogrammet med inriktning mot 

personal, arbete och organisation (PAO) på Sociologiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Syftet är att undersöka och beskriva hur poliser i yttre tjänst ser på och 

upplever effekten av fenomenet krishantering inom organisationen Polisen. Vidare är 

syftet att analysera vilka konsekvenser organisationskulturen inom Polisen får för 

fenomenet krishantering. I denna studie tar jag upp frågeställningar såsom vilka 

värderingar och normer poliser har kring krisstöd, och vilken effekt krisstöd har på den 

enskilde polisen. Jag problematiserar kring organisationskultur som en viktig del i hur 

normer och värderingar kan vara styrande i en arbetsmiljö där våld och hot om våld är 

en del av vardagen. För att belysa detta använder jag mig av en modell med olika 

medvetandenivåer av kulturen. Det teoretiska materialet visar vidare att organisations-

kulturen inom den svenska polisen med dess värderingar och normer delvis skapas i 

kontakten med våld och hot om våld för den enskilde polisen. Våldet i arbetsmiljön är 

en del av det dagliga arbetet för poliser i yttre tjänst. Avståndet från chefer och den stora 

handlingsfriheten påverkar även kulturen och bidrar till att skapa en skiktning inom 

Polisen angående det praktiska arbetet i kontakten med allmänheten.  

För denna studie har jag intervjuat sex poliser, samtliga verksamma i yttre tjänst inom 

en polismyndighet i ett storstadsområde. Jag har i det empiriska materialet identifierat 

fem begrepp som beskriver fenomenet krishantering: Yrkesroll, Ledarskap, Påfrestning, 

Hinder samt Effekt. Utifrån dessa empiriska begrepp har jag identifierat fyra inslag i 

den polisiära organisationskulturen som påverkar hur respondenterna ser på och 

upplever, men även vilka egentliga möjligheter de har att använda sig av krishantering: 

”Magkänsla”; Föreställningar om ekonomiska ramar; Vad en polisman skall tåla samt 

Småprat istället för krisstöd.  

I denna studie har jag funnit att det inte finns ett regelbundet tillhandahållande och 

genomförande av krisstöd inom Polisen delvis pga. organisationskulturen. Slutsatsen är 

att organisationskulturen som skapas i relation till krishanteringen och som verkar 

genom de av mig identifierade fyra inslagen, minskar organisationens effektivitet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

/…/vi skulle bara kolla upp en kille som var full och så står han där och gapar och skriker och så när 
vi går fram till honom så tar han upp en avslagen glasflaska och håller den mot halsen på sig själv 
och ska skära av sig halspulsådern …vi står och förhandlar med honom i trettio minuter  /…/ vi 
springer fram och tillbaka och försöker jaga honom och han försöker jaga oss…alltså han pendlar 
väldigt mycket…och så slutar det med att han slänger flaskan/…/allt löser sig jättebra/…/ jag tycker 
att det är jättebra att ha avlastningssamtal efter en sådan här grej…det är rätt så påfrestande att stå 
och prata med en person under de här omständigheterna/…/ 

 

Livet är fyllt av kriser, menar Cullberg (2000). Det är genom kriserna vi växer som 

människor. För att kunna utvecklas och gå vidare i livet är det viktigt att vi tar oss igenom 

dessa kriser. Ett sätt att bearbeta en kris är med hjälp av krisstöd såsom avlastningssamtal 

(Hammarlund, 2001). Denna c-uppsats är ett examensarbete inom studieprogrammet med 

inriktning mot personal, arbete och organisation (PAO) på Sociologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Utbildningen i kombination med mina tidigare arbetslivserfarenheter 

väckte mitt intresse för organisationskulturens1 betydelse för krishantering i en arbetsmiljö 

där våld och hot om våld är en del av vardagen. 

Polishögskolan (PHS) ger en teoretisk grund för polisyrket. Aspirantutbildningen som följer 

efter PHS ger praktisk kunskap om vad det verkligen innebär att vara polis. Yrket kräver dock 

en erfarenhet som bara kan fås genom att just arbeta som polis. Genom att möta olika 

situationer och vara beredd på att växla om snabbt, skolas och formas den enskilde polisen in 

i yrket. Denna inskolning sker i arbetsmiljön (Ekman, 1999; Granér, 2004; Holgersson, 2005; 

Stenmark, 2005). Polisens arbete styrs av polislagen tillsammans med polisförordningen. I ett 

regleringsbrev från regeringen varje år styrs vilken brottslighet som polisen ska prioritera 

samt hur resurserna ska fördelas. Det totala antalet anmälda brott ökar stadigt, enligt statistik 

från Brottsförebyggande rådet för 20072, och då även våld mot tjänsteman bl.a. poliser. 

                                                      
1 ”Organisationer och grupper kan betraktas som kulturbärande miljöer” (Bang, 1999, s. 18), dvs. som 

”sociala system som kan utveckla en kultur” (Bang, 1999, s. 18). 

2 Källa: http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=5&name=/statistik/100/2007/100La-

2007.xls&url=/statistik/100/2007/100La-2007.xls Nedladdad 2008-12-20. 
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Poliser har befogenhet att använda våld och det ingår i yrkesrollen att utsättas för våldsamma 

situationer. Arbetsmiljön kan delas in i en fysisk och en psykosocial arbetsmiljö (Zanderin, 

2005). Den psykosociala arbetsmiljön vad avser hot och våld mot poliser i yttre tjänst är svår 

för arbetsgivaren att direkt påverka och förändra. En polis ska känslomässigt kunna hantera 

dels våld och hot om våld mot sin egen person, dels kunna möta människor i kris (Ekman, 

1999; Granér, 2004; Holgersson, 2005; Stenmark, 2005). Den enskilde polisen har sin 

yrkesidentitet att falla tillbaka på och sina tidigare erfarenheter i livet i övrigt. Arbetsgivaren 

har en möjlighet att via en krishanteringsorganisation stödja individen vid starka upplevelser i 

sin yrkesroll (Hammarlund, 2001). Vid en jämförelse mellan två medarbetarundersökningar 

gjorda 2005 och 2007 av Statistiska centralbyrån (SCB) för Polisens räkning uppger poliser 

att hot om våld har ökat från 11,3% 20053 till 13% år 20074. Arbetsgivaren är skyldig enligt 

arbetsmiljölagen att ge arbetstagaren det stöd och handledning som denne behöver om det 

förekommer våld och hot om våld i arbetsmiljön. Problemet är att effektiviteten sjunker med 

antal år i polisyrket delvis i och med att motivationen minskar trots att det borde vara tvärtom, 

dvs. att effektiviteten ökar med mer erfarenhet (Holgersson, 2005). Ett regelbundet 

tillhandahållande och genomförande av krishantering kanske skulle kunna bidra till att öka 

effektiviteten?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur poliser i yttre tjänst ser på och 

upplever effekten av fenomenet krishantering inom organisationen Polisen. Mitt syfte är 

vidare att analysera vilka konsekvenser organisationskulturen inom Polisen får för fenomenet 

krishantering. Utifrån resultatet i denna kvalitativa studie går det inte att dra några generella 

slutsatser om hur poliser ser på och upplever effekten av krisstöd. Däremot hoppas jag att 

uppsatsen kan användas för djupare studier av krisstödet som ett verktyg för Polisen att 

                                                      
3 Frågan löd: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du varit utsatt för hot om våld i ditt arbete? 

Svaret gäller de som någon gång varit utsatt något arbetspass i månaden. Totalt deltog 11 756 poliser i 

undersökningen. Källa: SCBs NMI år 2005 s. 42. 

4 Frågan löd: Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du varit utsatt för hot om våld i ditt arbete? 

Svaret gäller de som någon gång varit utsatt något arbetspass i månaden. Totalt deltog 12 008 poliser i 

undersökningen. Källa: SCBs NMI år 2007 s. 55. 
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använda för att öka motivationen och därmed effektiviteten5. Krishantering kan ses som ett 

sätt att bearbeta den psykosociala arbetsmiljö som den enskilde polisen har att hantera 

dagligen vid yttre tjänst. Poliser har befogenhet att använda våld och det ingår i yrkesrollen att 

utsättas för våld och hot om våld. En teoretisk utgångspunkt för denna studie är att ett 

regelbundet tillhandahållande och genomförande av krisstöd bidrar till att öka effektiviteten. 

Frågeställningar att undersöka och besvara är: Hur påverkas poliser i sin yrkesroll att möta 

människor i kris? Vilka krav ställs på personer i arbetsledande ställning vid genomförande av 

krisstöd? Hur definieras en påfrestning som legitimerar krisstöd? Vilka följder får värderingar 

och normer för polisers möjlighet till krisstöd inom den egna organisationen? Vilken effekt 

har krisstöd på enskilda poliser?  

1.3 Begrepp och definitioner  
Polisen är ett begrepp som i denna studie avser organisationen Polisen och ett antal 

yrkesutövare. Jag använder mig av polis och polisman för att beteckna en enskild individ i 

yrket och enligt praxis använd könsneutral bestämning. Precis som lärare är en titel som 

används för både män och kvinnor. 

Krishantering6 använder jag som ett samlingsbegrepp på de olika varianter på krisstöd som är 

möjliga för att individen ska få möjlighet att hantera den upplevelsen där de egna 

erfarenheterna inte räcker till. I begreppet krishantering som jag använder det ingår även 

rutinerna för hur hanteringen av en individs krisstöd i organisationen fungerar. Storleken på 

                                                      
5 Med effektivitet menar jag den enskilde polismannens optimala arbetsprestation. Effektiviteten hos 

poliser är svår att mäta eftersom arbetsuppgifterna är så pass komplexa (Holgersson, 2005). Ett sätt att 

öka effektiviteten enligt Holgersson (2005) är att motverka den negativa inverkan på arbetsprestationen 

som det är att verka i en arbetsmiljö med våld och hot om våld. Detta kan göras med hjälp av krisstöd.  

6 Jämför med Nationalencyklopedins förklaring av kris, ”lat. cri´sis, av grek. kri´sis 'söndring', 

'åtskiljande', 'avgörande', 'dom', 'utslag', av kri´nō  'skilja', 'avsöndra', 'avgöra', 'döma'), psykologisk 

kris, reaktionen på en livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon 

skall kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande. Kriser uppdelas i traumatiska kriser 

och utvecklings- eller livskriser.” Källa: http://www04.sub.su.se:2103/artikel/231591 Nedladdad 2008-

12-18. Jämför även med Nationalencyklopedins förklaring av krishantering som kristerapi dvs. krisstöd 

,”professionell psykologisk behandling av akuta kris- och katastroftillstånd (se kris). Behandlingen inriktas 

på att stärka individens egna liksom omgivningens resurser med målet att återge den drabbade full 

funktionsförmåga, förhoppningsvis med ökad självkännedom. /…/I flertalet fall kan kriser hanteras utan 

professionell hjälp.” Källa: http://www04.sub.su.se:2103/artikel/231719 Nedladdad 2008-12-18. 
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en krisreaktion7 beror på flera olika faktorer. Det går inte att säga vem som kommer att 

drabbas, eftersom en situation kan påverka två personer helt olika. Det är skillnad på 

traumatiska kriser och livs- och utvecklingskriser. I båda fallen är det yttre händelser som 

utlöser krisen. Vid traumatiska kriser8 inträffar plötsliga och oväntade händelser som t.ex. 

våld, hot mot den egna personen och bilolyckor. Livs- och utvecklingskriser utlöses av 

händelser som vi normalt drabbas av i livet, men som av olika anledningar blir övermäktiga 

för oss (Cullberg, 2000). Vi hanterar en uppkommen krissituation med hjälp av personlighet 

och våra inlärda mönster från vår uppväxt och tidigare upplevelser. Hur vi reagerar och 

hanterar kriser beror på vad vi har för erfarenheter med oss sedan tidigare. För personer som 

t.ex. i sitt yrke har att hantera våldsamma situationer behöver inte enklare händelser leda till 

en krisreaktion. Situationer som inträffar mer eller mindre ofta gör att de som utsatts för dem 

på så sätt tränats i att hantera situationen och därför leder inte händelsen till en stressreaktion 

eftersom det t.ex. är inom ramen för personens tjänst (Sivertsson, 2000). En eventuell 

yrkesskicklighet ger en trygghet åt individen. En grupp som upplever våld eller hot om våld, 

känner lätt en gemenskap och gentemot t.ex. andra kollegor som inte har upplevt krisen, ett 

slags främlingsskap. Detta kan leda till att man inte söker hjälp utifrån och kan dessutom 

innebära att den upplevda stressen och smärtan förnekas och ackumuleras för att det är 

viktigare att man håller masken (Hammarlund, 2001). Även den aktuella privata sociala 

situationen påverkar hur individen reagerar vid kriser och har betydelse för hur hård 

belastning individen klarar av. En belastning, som t.ex. ett lägenhetsbråk, hanteras troligtvis 

upplevelsemässigt psykiskt av en 32-årig nybliven far annorlunda än en 45-årig nyskild man. 

Rutinmässiga och vardagliga händelser kan därför vara det som utlöser själva krisen. En 

viktig faktor är vilken fas i livet som individen befinner sig i (Cullberg, 2000). Olika yttre 

händelser kan helt enkelt få olika betydelse för olika personer beroende på vilken fas personen 

befinner sig i. Sivertsson (2000) menar att även arbetsledningens agerande i kritiska 

situationer har betydelse för hur en krisreaktion utvecklas. Det är viktigt att en ledare har 

personkännedom och inger trygghet som stärker personalen, genom att t.ex. rotera personalen 

mellan hög- och lågstressuppgifter under en långvarig insats. Slutligen har även dagsformen 

                                                      
7 ”Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituation att ens 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt 

bemästra den aktuella situationen” (Cullberg, 2000, s. 15). 

8 Cullberg definierar traumatisk kris som ”individens psykiska situation vid yttre händelser som är av den 

arten eller graden att individens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller basala 

tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron hotas” (Cullberg, 2000, s. 117). 
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betydelse för hur en individ hanterar påfrestningar och förmåga att använda inlärda 

färdigheter (Sivertsson, 2000). Det kan vara svårt att avgöra vad det är som utlöser själva 

krisen eftersom det handlar om vad man bedömer vara det utlösande traumat (Cullberg, 

2000).  

Avlastande samtal är en metod som arbetsgivaren kan använda sig av för att erbjuda krisstöd 

där samtal har olika djup. Syftet med olika djup på samtal är att ge individen möjlighet att 

berätta om upplevelser som lett till en reaktion av något slag. Dyregov (2003) punktar upp 

följande fördelar med att använda grupper efter krishändelser. Han menar att man: 

• ”får möjlighet att sätta ord på olika sidor av sin upplevelse 

• får möjlighet att höra synpunkter från andra i samma situation 

• får möjlighet att hjälpa andra genom att komma med fakta, ge stöd eller lyssna på dem 

• får insikt om bakgrunden till varför andra uppförde sig eller handlade som de gjorde 

• får nya, alternativa perspektiv 

• får veta hur andra hanterar händelsen, och kan få idéer om vad man själv kan göra 

• får information om normala reaktioner på krishändelser, och får sina egna reaktioner 

bekräftade av andra 

• får specifika råd om hur man kan hantera påträngande tankar och känslor, 

sömnstörningar, osv. 

• reducerar stigmatisering genom att få hjälp 

• kan remitteras vidare vid behov” (Dyregov, 2003, s. 9-10). 

Forskning om krisstöd, visar att det är viktigt att ge individen möjlighet att bearbeta normala 

reaktioner efter en onormal händelse för att kunna gå vidare i livet. Individens upplevelser av 

en situation avgör reaktionerna och inte det faktiska händelseförloppet. Krisreaktioner varierar 

från person till person beroende på den aktuella situationen och personligheten hos den 

drabbade (Hammarlund, 2001). 

Jag har valt att dela in krisstöd i de tre olika nivåer som RPS har i sina riktlinjer för det 

psykosociala stödet från 2007. Detta eftersom de personer jag intervjuat är poliser som är 

verksamma inom en polismyndighet. De tre nivåerna Kamratstöd, Avlastningssamtal och 

Debriefing innebär ett krisstöd som ska sättas in i samband med händelsen, helst inom några 
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dagar. Riktlinjerna för 2007 anger även Uppföljning och Samtalsstöd att användas efter en tid 

om behov uppstår9. 

Kamratstöd är den enklaste och grundläggande formen av krishantering och är ett slags 

bearbetande samtal. Det sker mellan kollegor och räcker som hjälp och stöd vid lättare och 

mindre händelser. Det kan ske vid fikabordet och saknar en direkt ledare och innebär att 

deltagarna pratar om det inträffade och vädrar sina känslor och tankar efter det som har hänt 

(Hammarlund, 2001; Sivertsson, 2000). Nästa steg enligt RPS riktlinjer är 

avlastningssamtalet. Arbetsledare/Chef eller medarbetare kan ta initiativet till samtalet men 

det är arbetsledaren som leder det. Det är viktigt att ledaren är uppmärksam på individers 

reaktioner och eventuella behov av ytterligare stöd. Det är en fördel om den som ska leda 

samtalet inte själv har varit med vid själva händelsen, dock bör ledaren accepteras av alla i 

gruppen och känna till organisationen (Hammarlund, 2001; Sivertsson, 2000). Det är möjligt 

att göra en enbart rent teknisk variant där man inte går in på känslor utan endast betonar 

funktion, materiel, samarbete, ledning m.m. (Sivertsson, 2000). Tystnadsplikt gäller för 

samtliga som deltar (Hammarlund, 2001). Vid debriefing, enligt RPS riktlinjer, kallas en 

debriefingledare in för att en mer känslomässig bearbetning av yrkespåförd stress ska kunna 

genomföras. Dessa behöver kanske genomföras 1-3 gånger à 2-4 timmar, men helst utan 

någon utsatt tidsgräns någon eller några dagar efter händelsen (Sivertsson, 2000). Även här 

gäller tystnadsplikten för samtliga deltagande (Hammarlund, 2001). Efter starka händelser har 

närmaste arbetsledare/chef, eller den som arbetsledaren/chefen har delegerat uppgiften till, 

ansvaret för att en uppföljning av medarbetaren görs. Detta kan vara ett telefonsamtal några 

dagar efter det att avlastningssamtalet eller debriefingen genomförts (Sivertsson, 2000).  

En arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen skyldig att förebygga och förhindra ohälsa hos 

arbetstagarna. Det är vikigt att en organisation som har anställda som t.ex. ska agera i hotfulla 

miljöer har beredskap för hur ledare och organisationen som helhet ska hantera svåra 

händelser. När arbetsgivaren inför en psykosocial arbetsmiljöåtgärd som krishantering och 

utbildar personalen i krisreaktioner får medarbetarna inte bara kunskap om hur andra kan 

tänkas reagera utan även hur de själva eventuellt kan komma att reagera. Genom att 

medvetandegöra detta bland anställda skapas en kultur som främjar bearbetning av starka 

upplevelser (Hammarlund, 2001; Sivertsson, 2000). 

                                                      
9 Denna uppsats blev klar innan nya riktlinjer från december 2008 hann komma från tryckningen. I de nya 

riktlinjerna har bl.a. de olika nivåerna på krisstöd vidareutvecklats och förtydligats: Kamratstöd, 

Avlastningssamtal, Debriefing, Uppföljning och Professionellt kurativt samtalsstöd.  
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1.4 Bakgrundsfakta 

1.4.1 Polisens organisation 

Polisens arbete styrs bl.a. av polislagen och polisförordningen. Utöver dessa utfärdar 

regeringen ett regleringsbrev varje år, där det framgår vilka mål Polisen ska ha i sin 

verksamhet samt hur mycket pengar som riksdagen har beviljat för ett år framöver. Polisens 

uppdrag är att ”som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall 

Polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 

tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp” (1§ Polislag (1984:387)). Polisens uppgifter 

är att: 

1. ”Förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten 

2. Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 

ingripa när sådana har inträffat. 

3. Bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal. 

4. Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av Polisen. 

5. Fullgöra den verksamhet som ankommer på Polisen enligt särskilda bestämmelser.” 

(2§ Polislag (1984:387)) 

Polisen lyder under Justitiedepartementet och består av: Rikspolisstyrelsen (RPS), Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) samt 21 Polismyndigheter. Rikspolisstyrelsens 

huvuduppgift är att utöva tillsyn över Polisen. Chefen för RPS utses av regeringen. Enligt 4§ 

polislagen utgör varje län ett polisdistrikt som har en egen polismyndighet som ansvarar för 

polisverksamheten inom själva distriktet under ledning av en länspolismästare. Varje 

polismyndighet har en egen styrelse som själva utformar organisationen i det egna distriktet. I 

polisförordningen regleras hur en polismyndighet får organiseras och länspolismästarens 

befogenheter. Totalt hade Polisen 30 juni 2007 25 838 anställda, varav 17 866 var poliser 10 

och resterande civilanställda, dvs. icke-poliser.  

Polisers befogenhet att använda våld i det svenska samhället regleras huvudsakligen i 10§ 

polislagen. Våld får användas med lagligt stöd såvida andra möjligheter är otillräckliga och 

om situationen kräver det.  

                                                      
10 Polisens årsredovisning 2007 s. 13. 
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1.4.2 Arbetsmiljölagstiftningen 

Arbetsmiljölagstiftningen var revolutionerande när den trädde i kraft i slutet av sjuttiotalet. 

Den innebar att arbetet skulle anpassas till den enskilde arbetstagaren och inte som tidigare 

tvärtom (Zanderin, 2005). Arbetsmiljölagen, som omfattar allt slags arbete, är till för att 

förebygga och minska ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en bra arbetsmiljö på 

arbetsplatser. Ett hundratal föreskrifter (AFS) reglerar mer i detalj hur arbetsgivaren ska 

genomföra detta. Individens psykiska välbefinnande är beroende av att se ett sammanhang 

och att rollen i arbetslivet även kan påverka människans uppfattning om sig själv. Denna 

uppfattning har betydelse inte bara för individens livskvalitet utan även för demokratiska 

processer i samhället i stort (AFS 1980:14). I yrken där våld11 är en del av själva 

yrkesutövningen är det viktigt att arbetsgivaren i möjligaste mån förebygger för att motverka 

att arbetstagaren kommer till skada. Krishanteringen för en arbetstagare som har utsatts för 

hot eller våld gäller såväl medicinskt som psykologiskt (AFS 1993:02). Arbetsgivaren ska ha 

särskilda rutiner för att snabbt kunna ge hjälp och stöd för att förebygga eller lindra vid 

eventuell fysisk eller psykisk skada för arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld. 

Såväl arbetstagare som arbetsledare/chef ska vara väl förtrogen med rutiner för krisstöd (AFS 

1999:07). Arbetsgivaren är skyldig att systematiskt följa upp så att ohälsa och olycksfall 

förebyggs i arbetet. Med det menas att arbetsförhållanden regelbundet ska undersökas och 

eventuella risker bedömas. Det systematiska arbetet ska omfatta fysiska, psykologiska och 

sociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön (AFS 2001:01).  

1.5 Etiska överväganden 
Fenomenet krishantering är etiskt känsligt eftersom att ett avlastningssamtal i sig handlar om 

att visa sig sårbar genom att blotta sin upplevda utsatthet. I min kontakt med 

debriefinghandledarna och därefter med respondenterna var jag tydlig med att intervjuerna 

inte skulle handla om vad som sagts under genomförda avlastningssamtal. Intervjuerna är 

material till en uppsats och inte en terapisession. Denna etiska aspekt har även gjort det viktigt 

att bevara anonymiteten hos deltagarna genom att inte namnge dem eller vilket distrikt som de 

arbetar i.  

                                                      
11 I Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpning av AFS 1993:02 definieras våld som något som 

”varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan användas planerat för att 

nå vissa mål. Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till brottliga handlingar liksom i olika 

vårdsituationer” (AFS 1993:02 s. 5). 
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1.6 Avgränsningar och disposition 

Jag har för denna studie intervjuat poliser från en polismyndighet12 i ett storstadsområde. 

Intervjupersonerna består av totalt sex personer, varav tre är polisassistenter och tre är befäl. 

Befälen är de som har det yttersta arbetsmiljöansvaret för poliser i yttre tjänst och därför är 

deras inställning till krishantering en viktig faktor till att en accepterande kultur till krisstöd 

skapas. För att kunna genomföra denna uppsats inom gällande tidsram med tillfredställande 

empiriskt och teoretiskt material, har jag avgränsat min studie till att handla om vilka 

konsekvenser organisationskulturen inom Polisen får för krisstöd för personer med yrket 

polis. Då det skulle bli en för omfattande studie har jag valt att inte undersöka en eventuell 

könsskillnad.  

Jag kommer först att under avsnittet Tidigare forskning och teori gå igenom forskning om den 

svenska polisens kultur. Därefter följer ett avsnitt med teori om organisationsstruktur och 

organisationskultur som en koppling till fenomenet krishantering. Under Metod och data tar 

jag upp hur jag har gått tillväga för att införskaffa empiriskt material samt hur jag har valt att 

analysera detta med de problemställningar som uppkommit. Resultat med efterföljande 

Diskussion och analys avslutar denna uppsats. 

2 Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning 

Modern polisforskning13 tog sin början under 1950-talet i USA. Forskningen har främst 

koncentrerats till patrullerande poliser och den utgår från en social misär och slum som inte är 

riktigt jämförbara med förhållandena i Sverige. Förutsättningarna för att bedriva polisarbete 

skiljer sig mellan olika länder som Ekman (1999) påpekar och därför har jag i denna studie 

valt att använda mig av svensk polisforskning eftersom jag utgår från en svensk kontext. Den 

svenska polisforskningen är dock fortfarande att se som i sin linda och mer arbete behöver 

                                                      
12 Varje polismyndighet utformar självständigt hur krisstödet enligt riktlinjerna från RPS ska organiseras. 

13 Forskning om poliser, polisens organisation och verksamheter. 
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göras för att fältet ska kunna ses som ordentligt utforskat. Nedan redovisar jag de studier från 

det svenska forskningsfältet som finns och som berör ämnet för denna uppsats.  

Ekman (1999) tar i sin avhandling ”Från text till batong” upp våldsmonopolet och hur poliser 

hanterar att vara och verka i en våldsmiljö. För att bemöta brottslighet och våld i samhället 

har polisen ett våldsmonopol delegerat från staten. Med sin befogenhet att lösa bl.a. hotfulla 

situationer får en polisman räkna med att själv bli utsatt för våld i tjänsten. Det är något som 

ingår i själva yrkesrollen. Ekman har använt sig av tre olika datakällor: Han har observerat 

närpoliser, intervjuat närpoliser och närpolischefer samt studerat texter om närpolisarbete. 

Polisens arbete styrs av ett antal texter14 som i slutändan ska tolkas och genomföras i 

praktiken av den enskilde polismannen. Dessa texter har naturligtvis sin betydelse för polisens 

arbete, men i vardagen är det istället normer, som konstrueras genom småpratandet kollegor 

sinsemellan, som är styrande. Småpratandet är i sig ett sätt att utbyta erfarenheter bl.a. för att 

reducera våldets osäkerhet. Närheten till en våldsmiljö gör att poliser behöver bygga upp 

förtroendefulla relationer, bl.a. till sina kollegor och chefer. Det praktiska polisarbetet styrs på 

gräsrotsnivå av normer som formuleras i småpratet enskilda poliser sinsemellan. Lipsky 

(1980) kallar personer som är offentligt anställda och som i sitt vardagliga arbete kommer i 

kontakt med allmänheten för gräsrotsbyråkrater15. Det som är utmärkande för 

gräsrotsbyråkrater är att de, eftersom de arbetar på avstånd från sina chefer, har stor 

handlingsfrihet och även makt i sitt arbete. Exempel på yrken är poliser, lärare, 

socialsekreterare. Svårigheten med motstridiga krav från statsmakten, chefer och allmänheten 

hanterar den enskilde polismannen med hjälp av normerna som skapats i småpratandet 

(Ekman, 1999). 

Granér (2004) tar i sin avhandling upp patrullerande polisers yrkeskultur. Poliser verkar i en 

miljö som bidrar till att skapa den yrkeskultur som råder. Kultur är en uppsättning av 

kollektiva sociala konstruktioner och något som ligger bakom beteenden. Individerna både 

skapar och överför kulturen och den finns på olika medvetandenivåer i organisationen. 

Yrkeskulturen påverkar medlemmarnas sociala roller vilket betyder att en individ är t.ex. 

läkare istället för att arbeta som läkare. Granér vill med sin avhandling visa att det finns en 

variation i patrullerande polisers yrkeskultur och utgår därför från två olika perspektiv: det 

legalistiska och det autonoma. Det legalistiska är den rollen som är sanktionerad av staten, 

och det autonoma är idealbilden av polisen som en självständig kraft i och för samhället. 

                                                      
14 Exempel på texter är lagtexter såsom polislagen. 

15 Ekmans (1999) översättning av ”street-level bureaucrat”. 
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Granér tar upp tre förutsättningar för yrkeskulturen: 1) Den enskilde polisens arbete kan inte 

kontrolleras fullt ut; 2) den interna sammanhållningen poliser emellan avgränsar mot 

omvärlden och skapar normer; 3) det finns en omfattande misstro mot den egna ledningen 

vilket i sin tur försvårar själva arbetet för ledningen med eventuella inriktningar för det 

enskilda polisarbetet. I yrket ingår det att både själv bli utsatt för hot och att möta människor 

som på olika sätt har svåra levnadsöden eller som har utsatts för brott. Yrkeskulturen blir ett 

sätt att hantera den ångest och ambivalens som detta väcker.  

Polisens organisationskultur försöker Stenmark (2005) beskriva och förstå i sin avhandling. 

Poliskulturen har både psykologisk, sociologisk och historisk genomträngning i 

organisationen. Den psykologiska aspekten visar sig genom att själva polisarbetet är kollektivt 

och poliser i yttre tjänst är beroende av samarbetet med sin kollega. Ett misstag skulle kunna 

få svåra följder vilket i sin tur leder till att den s.k. kårandan påverkas av arbetet i våldets 

närhet. Anställningstryggheten för poliser är sociologiskt sett stark inom organisationen 

eftersom det inte ses som en stor sannolikhet med nedskärningar då brottsligheten i samhället 

kontinuerligt ökar. Poliskulturen mellan poliser är stark pga. den uniforma klädseln, enhetlig 

utbildning och det faktiska arbete som bedrivs i våldets närhet. Historiskt sett är själva 

yrkeskunnandet med normer och regler vid t.ex. gripanden med våldsanvändning, en kunskap 

som via en sorts lärlingsmodell överförs från erfaren personal till nytillkommen. Normer och 

regler överförs på detta sätt från en generation till en annan. Subkulturer inom organisationen 

kan emellanåt bidra till samarbetssvårigheter avdelningar emellan och är en del av 

organisationskulturen, men viktigt att påpeka menar Stenmark (2005) är att även goda 

samarbeten kännetecknar organisationen. Misstroende mot ledningen kan dock göra det svårt 

för chefer att nå ut till subkulturer som t.ex. turlag16. Misstroendet ligger i det teoretiska 

angreppssättet som ledning har kontra den praktiska verklighet som poliser i turlag i yttre 

tjänst har att hantera. Ledning och anställda är både bärare och skapare av kulturen, och 

organisationskulturen blir därmed bevarande även om den ständigt påverkas av reformer, 

samhället m.m.. Stenmark uttrycker det som att det praktiska polisarbetet är ”gränslandet 

mellan det tillåtna och det otillåtna” (Stenmark, 2005, s. 150). 

Polisarbetet består av många arbetsmoment som är svåra att mäta, vilket skapar svårigheter 

när man vill undersöka om en polisman är effektiv eller inte. I sin avhandling tar Holgersson 

(2005) upp att arbetsprestationen varierar mellan olika polismän och de faktorer som han 

anser har en negativ inverkan på polismännens arbetsprestation. En faktor som är utmärkande 

                                                      
16 En grupp av t.ex. ordningspoliser med en chef, som tillsammans följer en tjänstgöringslista.  
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är att poliser arbetar under förhållanden som är svåra att kontrollera, dvs. de är 

gräsrotsbyråkrater eller närbyråkrater som Holgersson väljer att kalla dem. Yrkesrollen 

förutsätter både teoretisk och praktisk kunskap och innebär att bl.a. rädda liv, hantera 

brottsoffer och brottslingar, lösa problem och att hantera sina egna känslor. Några andra 

faktorer som han menar påverkar polismännens sätt att arbeta och prestera är missnöje med 

ledning och omorganisationer, kollegors negativa inverkan och rättssystemet funktionalitet. 

Enligt Holgersson är poliser dåligt skyddade mot hot från kriminella personer och att det är de 

själva i den organisation som de verkar i som svarar för ett eventuellt skydd. I en 

undersökning gjord av SCB 2003 visade att hela 60% av utryckningspoliserna utsatts för våld 

och 75% för hot om våld de senaste tre månaderna (Holgersson, 2005, s. 219). Han avslutar 

avhandlingen med att konstatera att en polismans möjlighet att påverka brottsligheten i stort 

är något begränsad och beror på vilken brottslighet det är som ska bekämpas och vilket 

arbetssätt som används.  

Ett allvarligt och omfattande arbetsmiljöproblem är våld och hot om våld i arbetslivet. Denna 

typ av arbetsskador anmäls inte alltid vilket gör det svårt att kartlägga och undersöka. 

Menckel och Hultin (2004) tar upp att våld och hot inom kommunal vård och omsorg har 

påverkat personalens arbete med vårdtagarna. Hjälp att hantera upplevelser med våld eller hot 

om våld verkar främst komma från andra kollegor. Oron att utsättas för våld eller hot om våld 

är en psykisk påfrestning (Menckel, 2000). Intressant att notera är att forskning om våld och 

hot om våld i arbetslivet som gjorts utanför Polisens organisation endast nämner polisers 

arbetsmiljö som ett yrke där det förekommer.   

Sammanfattningsvis så har poliser i yttre tjänst att verka i en våldsmiljö. Normer formuleras i 

småpratet poliser emellan och själva yrkeskulturen blir ett sätt att hantera arbetsmiljön. Med 

uniformen, enhetlig utbildning och själva inlärningsprocessen i yrket blir 

organisationskulturen bevarande. Effektiviteten hos poliser är svår att mäta eftersom 

arbetsuppgifterna är så pass komplexa och brottsligheten så stor. Det finns subkulturer inom 

polisen som skapar konflikter mellan ledning och t.ex. turlag. 

2.2 Teori 
Människor organiserar sig på olika sätt. Ett sätt är organisation som företag eller myndighet. 

Att organisera sig är ett sätt att strukturera handlingar för att nå ett gemensamt mål 

(Mintzberg, 1983). Vilken organisation en person tillhör styr hur interaktionen ser ut med 

andra människor, dvs. hur, var, när och varför man träffas. I en organisation kan enskilda 
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personerna bytas ut utan att själva organisationen går under. Alla människor tillhör någon 

form av organisation (Ahrne & Papakostas, 2002). Mintzberg (1983) menar att organisationer 

anpassar sin struktur efter den omgivning de verkar i. När arbetet fördelas i organisationen så 

krävs det en koordinering av de olika arbetsuppgifterna mellan de olika delarna med hjälp av 

standardisering av färdigheter, arbetsprocesser och resultat. För att organisationer ska kunna 

hantera sin omvärld blir strukturen olika, där omvärlden delvis styr vilken del i organisationen 

som är dominerande. En av de typiska strukturer som Mintzberg tar upp är den professionella 

byråkratin, som har en form av standardisering av dem som arbetar i den operativa 

verksamheten. Den är styrd av den yttre omvärldens påverkan som sedan får efterverkningar 

in i organisationens sätt att koordinera. Individerna som arbetar operativt har mycket eget 

ansvar för sitt arbete att självständigt göra bedömningar av vad som ska och inte ska göras 

(Mintzberg, 1983).  

I början av 1980-talet uppstod intresset för organisationskultur efter japanska företags 

framgångar på den amerikanska marknaden. En förklaring till framgångarna var att japanska 

företag hade en annan organisationskultur än företag från väst. Genom att kartlägga 

organisationskulturen går det att hitta olika faktorer som kan beskriva, förklara och förutsäga 

beteenden hos människor i en organisation (Bang, 1999). Organisationskultur innehåller både 

synliga och dolda delar som därmed blir mer eller mindre lätta att påverka och förändra 

(Bakka et al., 2006). 

Enlig socialpsykologen Edgar H. Schein (2004) erbjuder organisationskulturen sätt att lösa 

externa och interna problem. Externa s.k. anpassningsproblem innebär hur organisationen 

hanterar överlevnad och anpassning till sin omvärld och interna s.k. integreringsproblem är de 

processer internt som uppstår för att organisationen ska hantera och överleva i sin omvärld 

(Schein, 2004). Alvesson (2003) poängterar att medlemmarna i en organisation är både bärare 

och skapare av kulturen. Bang (1999) å sin sida säger att människor, omgivningsbestämda 

faktorer och kulturutvecklingsprocesser17 påverkar kulturen som växer fram i en organisation. 

Samverkan mellan människor som grupp i organisationer bidrar till kulturen. Schein (2004) 

menar att en grupp inte kan fungera innan vissa problem angående medlemskap i 

organisationen har strukturerats och retts ut medlemmarna emellan. Det som bl.a. måste få en 

lösning är själva medlemskapet, eventuella maktkamper samt hur man som ny i gruppen blir 

accepterad och hur intim kontakten mellan gruppmedlemmar ska vara. När medlemmarna 

                                                      
17 Kulturutvecklingsprocessen innebär att målet för organisationen bidrar till den samordning av 

aktiviteter som krävs och denna samordning leder till gemensamma värderingar (Bang, 1999). 
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börjar inse varandras positioner kring sådana problem växer normer sakta fram som reglerar 

gruppmedlemmarnas beteenden. Kulturen hjälper till att strukturera och bidrar till att minska 

den ångest som människor får när de t.ex. får för mycket information, möter osäkerhet mm i 

nya situationer (Schein, 2004). 

En organisation har inte en enda gemensam kultur som omfattar hela kulturen utan innehåller 

även flera subkulturer. Subkultur är en slags delkultur eller undergrupp inom organisationen 

med egna problem att hantera och egen verklighetsuppfattning. Detta beror på de mer eller 

mindre naturliga motsättningar som finns t.ex. mellan en marknadsavdelning och en 

ekonomiavdelning (Bang, 1999). Subkulturer uppstår främst ur tre betingelser. Den första är 

tät och nära kontakt mellan en grupp människor, den andra är gemensamma erfarenheter av 

exempelvis problem, upplevelser, känslomässiga reaktioner, och den tredje är gemensamma 

personliga egenskaper t.ex. utbildning, värderingar (Bang, 1999, s. 30-31). Subkulturer kan 

vara en källa till konflikter18 som inte bara verkar hämmande utan även leder till att stärka 

den egna gruppen. Konflikter mellan olika skikt i en organisation kan vara de mellan 

ledningen och den operativa verksamheten. Positivt med dessa konflikter är att de även leder 

till att organisationen kan utvecklas och därmed hitta nya sätt att arbeta på (Bang, 1999). 

                                                     

Kultur är en slags abstraktion som kan användas för att förklara och analysera en komplicerad 

social verklighet. Det blir ett sätt att förenkla verkligheten och göra den mer enhetlig (Bang, 

1999; Schein, 2004). Organisationskultur är de regler och normer som kan vara mer eller 

mindre styrande när formella beslut ska tas, förändringar ska göras etc. (Bakka, et al., 2006). 

Schein definierar organisationskultur ”as a pattern of shared basic assumptions that was 

learned by a group as it solved its problems of external adaption and internal integration, that 

has worked well enough to be considered valid, and therefore, to be taught to new members as 

the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems” (Schein, 2004, s. 17). 

Bang, som menar att organisationskultur även påverkas av omvärlden, har formulerat 

betydelsen som: ”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 

med varandra och omvärlden.” (Bang, 1999, s. 24), se figur 1 nedan.  

 
18 Konflikter här i betydelsen att det hindrar grupperna att nå sina mål pga. att de har olika värderingar, 

normer och verklighetsuppfattningar (Bang, 1999). 
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Ledare Underställda 

Organisationskultur 

Omvärlden 

Figur 1 Utveckling av organisationskultur Källa: Fritt efter Kaufman och Kaufmann, 2005, s. 340 

och Bang, 1999, s. 107. 

 
Värderingar, normer och verklighetsuppfattningar är abstrakta och finns endast i 

gruppmedlemmarnas huvuden, dvs. organisationskultur är en social konstruktion. Dessa 

överförs från en generation till en annan och kulturen lärs därmed in i gruppen (Bang, 1999).  

En gemensam kultur kan ge en organisation en särskild identitet (Alvesson, 2003). Schein 

(2004) däremot menar, som nämnt ovan, att organisationskultur skapas eftersom det är ett sätt 

att hantera den ångest som uppstår i organisationer. Schein (2004) delar in kulturen i olika 

nivåer för att visa hur tydliga och otydliga olika kulturella fenomen är för forskaren, se figur 2 

nedan.  

 

Artefakter är synliga för betraktaren och kan lätt tolkas som att de har stor betydelse för själva 

kulturen i organisation. Medlemmarna i organisationen kan själva vara både medvetna och 

omedvetna om sina kulturella artefakter. Exempel på artefakter är kläder och byggnader, 

styrningsdokument, synliga och hörbara beteendemönster, myter. Alvesson och Björkman 

(1992) menar att artefakter är: a) en produkt av mänskligt agerande; b) avsiktlig; c) kan 

 
Artefakter 

 
Värderingar 

Synliga organisatoriska 
strukturer och processer 

Svåra att tyda 

Strategier, mål, rättfärdigande 
Högre medvetandenivå 

Tagna för givna 
 Osynliga 

Grundläggande antaganden Omedvetna 

Figur 2 Kulturens nivåer och samspelet mellan dem Källa: Schein (2004) s. 26. Bakka et al., 

2006, s. 129 och min översättning. 
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varseblivas genom sinnena; d) har en innebörd (Alvesson och Björkman, 1992, s. 93). 

Betydelsen av artefakter är lätt för forskaren att tolka utifrån sina egna grundläggande 

antaganden och inte utifrån medlemmarnas. För att ta ett exempel: Styrningsdokument har 

teoretiskt viss betydelse men i själva praktiska användandet av dessa så utgår medlemmarna 

från sin egen kontext när de ska använda sig av det i sitt dagliga arbete.  

Värderingar, enligt Schein (2004) uppkommer genom en slags inlärningsprocess för främst 

nya medlemmar. De är de sociala principer och mål som anses ha värde i en viss kultur. 

Värderingar är något som medlemmarna kan bli medvetna om när någon försöker förändra 

deras kultur. Även normer, som är nära kopplade till värderingar, är de oskrivna reglerna som 

medlemmarna i en organisation känner till och som gör att de vet hur de förväntas reagera i 

olika situationer. Normer är helt enkelt regler för beteende (Bang, 1999). Argyris (1990) 

kallar dessa normer för ”espoused-theories” och anser att de är vägledande för individens 

beteende. Bang (1999) menar att normer vanligtvis är ihopkopplade med värderingar eftersom 

normerna kan finnas för att förverkliga en värdering. Ett exempel är organisationer där våld 

och hot är en del av arbetsmiljön, där det är viktigt att inte visa svaghet (dvs. en värdering) 

och genom att begära krisstöd (dvs. en norm) visar medlemmen just det (svaghet). Individen 

bryter normen genom att inte följa värderingen. Det flesta organisationer har individer som 

har avvikande uppfattning om gällande normer (Bang, 1999). Bakka et al.(2006) menar att 

individen även har egna erfarenheter dels från innan hon/han kom in i organisationen, dels 

från det samtidiga medlemskapet i andra grupper t.ex. familj, föreningar och inte minst 

utbildning som också påverkar värderingar och normer.  

Kärnan i organisationskulturen utgörs av grundläggande antaganden och tas för givna av 

organisationens medlemmar och är delvis omedvetna. De grundläggande antaganden är svåra 

att förändra och utvecklas av medlemmarna i organisationen för att hantera dels omgivningen 

och dess krav, dels organisationens interna problem (Schein, 2004). De är som Argyris (1990) 

uttrycker det och kallar det ”theories-in-use”. För att ändra på dessa räcker det inte att bara 

ändra på handlingarna genom ett s.k. singleloop-lärande för att få till stånd förändringar. 

Enligt Mintzberg (1983) måste förändringar av antaganden ske i utbildningsfasen i en 

professionell byråkrati för att det ska bli en verklig förändring i organisationen. Detta 

eftersom kulturen delvis skapas genom att lösningar på problem har fungerat flera gånger och 

till sist blir det något som tas för givet. Dessa grundläggande antaganden blir en del av 

individernas sociala verklighet (Schein, 2004). En förändring av dessa kräver s.k. doubleloop-

lärande enligt Argyris modell för att en bestående förändring ska kunna uppstå. Figur 3 nedan 
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visar schematiskt tanken med att det inte räcker att bara ändra på handlingsstrategier utan att 

även grundläggande antaganden måste förändras.  

Handlingar Konsekvenser Grundläggande 
antaganden 

Singleloop-lärande 

Doubleloop-lärande 

Figur 3 Skillnaden på Doubleloop-lärande och singleloop-lärande Källa: Argyris, 1990, s. 94. Min 

översättning. 
 

Slutligen är ledare i organisationen de som har möjlighet att förändra de grundläggande 

antagandena. Schein (2004) poängterar ledarskapets betydelse för utformandet av 

organisationskulturen och listar sex olika möjligheter: 

• Det som ledare uppmärksammar, mäter och kontrollerar 

• Ledares reaktion på kritiska händelser och kriser i organisationen 

• Fördelning av resurser 

• Medveten förebild, utbildning och vägledning 

• Fördelning av belöningar och status 

• Kriterier för rekrytering, urval, befordran och avveckling 

Kulturen i sig bestämmer även hur ledarskapet utformas och vem som blir eller inte blir 

ledare (Schein, 2004). Viktigt att uppmärksamma är att även chefer formas av 

organisationskulturen. Det är hur människor uppfattar sina sociala roller i förhållande till 

hierarkier som styr och inte ett organisationsschema i sig (Alvesson, 2003), eftersom 

organisationskulturen är en socialt skapad verklighet (Bang, 1999). Bang (1999) menar att det 

inte är självklart att en stark organisationskultur styr medlemmarnas beteende. Hur styrande 

en kultur är beror på hur individerna i en organisation förhåller sig till ”den sociala påverkan 

de utsätts för” (Bang, 1999, s. 110) under hela livet. 

Sammanfattningsvis så är organisationer uppbyggda för att passa de mål som finns för 

organisationen t.ex. som en professionell byråkrati med en dominerande driftskärna. 

Medlemmarna är både bärare och skapare av kulturen, vilket innebär att hur de tolkar sina 

artefakter, värderingar och grundläggande antaganden påverkar arbetet inom organisationen. 

För att kunna skapa en varaktig och riktig förändring krävs att just de grundläggande 

antagandena förändras t.ex. via ledarna i organisationen. 

 17



 

3 Metod och data 

3.1 Metodval 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ explorativ ansats för att kunna beskriva 

fenomenet krishantering i en organisationskultur med hjälp av de som själva har en 

upplevelse av fenomenet. Organisationskultur framkommer bäst genom kvalitativ metod 

eftersom en kvantitativ metod enbart kan kartlägga den kultur som medlemmarna är medvetna 

om (Bang, 1999). En kvalitativ studie kännetecknas av att teorin skapas utifrån 

forskningsresultaten där tyngdpunkten ligger på förståelse av den sociala verklighet som 

respondenterna i studien tolkar den (Bryman, 2002). Creswell (2007) menar att en kvalitativ 

ansats innebär att undersöka mänskliga upplevelser av ett fenomen och ett försök att skapa 

förståelse för individers sociala verklighet i deras naturliga miljö och undersöka deras 

personliga åsikter. Fördelen med en kvalitativ metod är att det ger en möjlighet att studera 

interaktion mellan människor och samtidigt, om möjligt, förstå kontexten individer verkar i 

(Creswell, 2007).  

3.2 Urval 

Mitt urval har i första hand varit ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval kännetecknas av att 

forskaren identifierar ett antal variabler av teoretisk betydelse, t.ex. polis, erfarenhet av 

krishantering, verksam i yttre tjänst (Creswell, 2007). Därefter har ett s.k. snöbollsurval skett 

genom att två debriefinghandledare i ett storstadsområde har förmedlat kontakt med poliser 

som har erfarenhet av avlastningssamtal. För denna studie har jag intervjuat totalt sex 

personer varav tre polisassistenter och tre befäl och samtliga är verksamma i yttre tjänst. Ett 

av befälen verkar även som inre befäl och ett befäl ingår i en befälspool19.  

                                                      
19 Befälspoolen är en grupp där denna person ingår, som utöver att vara vanlig utryckningspolis, även 

svarar som yttre befäl och biträdande stationsbefäl. 
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att genomföra studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer enligt en 

intervjuguide, se bilaga 1. Det är en förhållandevis detaljerad intervjuguide som jag har tagit 

fram, men under intervjuerna har jag inte använt mig av den strikta ordningen utan mer av en 

slags semistruktur för att om möjligt öppna för ett flytande samtal (Starrin, B., Svensson, P-

G., 1994). Intervjuerna har skett enskilt och på respektive respondents arbetsplats i 

förhörsrum, kontorsrum och samtalsrum.   

Intervjuguiden har jag valt att dela in i fyra olika delar som jag har identifierat som viktiga för 

mitt syfte och mina frågeställningar. Bakgrund innebär frågor om hur länge de har jobbat som 

poliser och hur det kommer sig att de sökt till Polishögskolan (PHS). Det andra området 

Struktur på krishantering har frågor som syftar till att ta reda på hur väl informerade 

intervjupersonerna är om organisationen kring hur krishanteringsprocessen ska genomföras. 

Kultur kring krishantering, handlar om det som är själva kärnan i denna studie; vilka faktorer 

i organisationskulturen finns som påverkar individerna att ha avlastningssamtal och hur 

hanterar de sin arbetsmiljö med hjälp av krishantering. Det sista området, Effekt av 

krishantering, innebär vilka effekter som respondenterna upplever att krisstöd har.  

3.4 Metod för att analysera data 

De bandade intervjuerna har transkriberats och därefter har jag läst igenom texten med 

intervjuerna en gång för att få en uppfattning om och känsla för vad som sägs i intervjuerna. 

Jag har sedan läst igenom intervjuerna än en gång och letat efter områden som jag uppfattar 

finns i materialet och som är signifikant för fenomenet krishantering. När jag funnit ett 

område har jag skrivit upp det och klippt ut det som respondenterna svarat och sedan läst 

vidare. Varje område har jag sedan bearbetat var för sig. Denna induktiva övning resulterade i 

totalt fem begrepp som jag har identifierat ingår i fenomenet krishantering: Yrkesroll, 

Ledarskap, Påfrestning, Hinder samt Effekt. Utifrån dessa empiriska begrepp har jag sedan 

identifierat fyra inslag i den polisiära organisationskulturen som påverkar hur respondenterna 

ser på och upplever, men även vilka egentliga möjligheter de har att använda sig av 

krishantering: ”Magkänsla”, Föreställningar om ekonomiska ramar, Vad en polisman skall 

tåla samt Småprat istället för krisstöd.  
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3.5 Metodproblem 

Det råder en viss begreppsförvirring kring krishantering. Olika författare har olika indelningar 

när det gäller olika djupa varianter av krisstöd. När jag formulerade min intervjuguide så 

utgick jag från RPS´ riktlinjer för det psykosociala stödet inom Polisen för 2007. Det visade 

sig att poliserna i denna studie inte var riktigt familjära med de begrepp som den egna 

organisationen vill använda sig av. Till exempel så uttryckte personerna i de första 

intervjuerna starkt att kamratstödet var en viktig del för att hantera dessa bitar, även om de 

inte benämnde det som kamratstöd utan mer som samtal kollegor emellan. När jag sedan 

ställde frågan konkret i efterkommande intervjuer så verkade även de uppfatta kamratstödet 

mer som en del av det dagliga arbetet eftersom det inte är ett tydligt uttalat avlastningssamtal.  

De gatekeepers, dvs. i detta fall debriefinghandledarna, som jag kom i kontakt med ledde till 

en viss begränsning i urvalet. Eftersom det inte var aktuellt att jag fick kontaktuppgifter på 

personer med erfarenhet av avlastningssamtal utan att de givit sitt medgivande pga. sekretess 

så stängdes fältet efter att jag hade fått sex intervjupersoner. Motiveringen löd att det inte 

fanns tid att leta reda på fler personer.  

Jag har vinnlagt mig om att bevara anonymiteten genom att inte uppge personliga data mer än 

vad som finns under avsnitt Respondentdata. I avsnittet tydliggör jag frekvensen på krisstöd 

utöver kamratstöd i relation till antal tjänsteår. Total anonymitet för fyra av respondenterna 

blev svår att bevara eftersom de visste om varandra genom debriefinghandledaren. Dessutom 

så känner de två debriefinghandledarna till vilka respondenterna är. Innan intervjuerna så 

tydliggjorde jag för respondenterna att deras svar skulle kunna identifieras av personer som 

känner till att de har deltagit i studien. Jag har därför valt att respondentvalidera materialet 

genom att intervjupersonerna har fått erbjudande om att läsa igenom den egna transkriberade 

intervjun (Bryman, 2002). En person var intresserad av att göra det och det blev en mindre 

förändring i den intervjun. Jag har gjort bedömningen att det inte påverkat resultatet. Det blir 

svårt att göra om en exakt likadan studie, eftersom intervjuerna varit semistrukturerade och 

inte följt ett strikt formulär. Respondenternas svar på mina frågor har styrt den uppföljande 

frågan, som inte står i intervjuguiden (Bryman, 2002). 

Sättet att analysera som jag har valt innebär att samtalets betydelse till viss del försvinner. 

Den sociala interaktionen mellan mig och den som jag intervjuar försvinner när samtalet delas 

upp och redovisas i citat. Där är det min personliga subjektiva uppfattning av vad som sägs 

som har lagts in i de områden som jag uppfattar mig ha funnit (Bryman, 2002).  
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När jag hade gjort sista intervjun och transkriberade den började jag undra om jag inte ställt 

fel frågor för att få reda på en eventuell negativ inställning bland kollegor till krisstöd. De jag 

har intervjuat har gått med på intervjun och de har haft avlastningssamtal och debriefing, 

vilket visar att de på något sätt motstått sin organisationskulturs eventuella motstånd enligt 

grundläggande antagande, värderingar och normer. Jag får uppfattningen att de vill visa 

lojalitet mot sin arbetsgivare och att de är måna om att göra ett gott intryck. Poliser har en 

vana att möta allmänheten i sin yrkesroll och de bör vara väl medvetna om att de representerar 

någon annan än sig själva. Det har gjort att det inte har blivit helt tydligt i svaren vilka 

konkreta hinder i form av negativt inställda kollegor som gör att respondenterna emellanåt 

inte vill begära krisstöd. På en direkt fråga svarar de att kollegor bara har reagerat positivt till 

att de har haft avlastningssamtal. Det nämns istället i förbifarten att exempelvis äldre 

kollegor20 har en annan inställning till saker och ting. Ämnet krishantering är i sig känsligt 

eftersom det handlar om att blotta en upplevd utsatthet. Under intervjuerna har detta lett till att 

respondenterna gärna säger ”man” istället för ”jag”. Se även mina frågor i intervjuguiden som 

jag har formulerat i ”man”-form just för att underlätta i intervjusituationen. 

4 Resultat 

Först redogör jag nedan för respondentdata. Därefter kommer jag att redovisa de fem 

empiriska begrepp som jag har identifierat inom fenomenet krishantering: Yrkesroll, 

Ledarskap, Påfrestning, Hinder samt Effekt. 

4.1 Respondentdata 
Jag har varit på tre olika stationer inom en polismyndighet i ett storstadsområde för att 

genomföra de sex intervjuerna. Totalt har jag intervjuat sex poliser verksamma i yttre tjänst 

och med erfarenhet av krishantering, varav tre är polisassistenter och tre är yttre befäl. 

Respondenterna är mellan 34 och 39 år och har varit verksamma som poliser mellan 3 och 18 

år. I intervjuerna uppgav de att de har haft krisstöd utöver kamratstöd ett par gånger under 

sina yrkesverksamma år som poliser. 
                                                      
20 Med äldre kollegor avses personer som har lång tjänst bakom sig och inte nödvändigtvis äldre i 

betydelsen högre ålder. 
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4.2 Fenomenet krishantering 

4.2.1 Yrkesroll 

Polisyrket innebär att möta människor i olika krissituationer, dvs. en yrkesroll som 

krishanterare. Respondenterna uttrycker sitt val av yrke som en önskan om en möjlighet att 

vara med och påverka i samhället och att hjälpa utsatta människor. Att bli polis liknar mer 

som ett slags kall än ett arbete för respondenterna, precis som Granér (2004) funnit att 

följderna av den polisiära yrkeskulturen blir. Det finns ett driv att göra en förändring i 

samhället om den nu bara är en liten sådan.  

/…/det [att polisen finns] är en så pass vikig del i samhället/…/ jag får belöningar varje dag. Jag 
brukar säga så här: om man frågar hur jag kan stå ut med polisjobbet med allting ruskigt som man 
får se…för min egen del kom jag för länge sedan fram till att det som jag kommer till är ju inte mitt 
fel. Utan det som blir…om man sållar bort allting som jag inte har med att göra, det som blir kvar 
då, det är den som jag faktiskt är på en plats och gör någonting. Och under den tiden så har någon 
annan människa det bättre. Oavsett…jag kan inte lösa alla världsproblem, det kan jag inte, men 
under de få timmar som jag är på plats så har någon det lite, lite bättre…och det är en jäkla kick 
tycker jag/…/Och då är det en belöning hela tiden. 

 
I början av sin karriär hade respondenterna en annan syn på människor och yrkesrollen. Efter 

den obligatoriska utbildningen med aspirantutbildningen blir det en slags inskolning i yrket, 

när respondenterna upplever att de har mött en annan verklighet än den som förmedlades på 

PHS. Den egna personen påverkas av den arbetsmiljö som de verkar i. Flera uttrycker att de 

har haft en slags blåögdhet i bemötande av andra människor som relativt snabbt försvinner. 

/…/jag var alldeles för blåögd i början…det är bra att vara men man inser att människor ljuger, 
människor är elaka… 

 
I yrkesrollen som krishanterare ingår att i skarpt läge vara beredd på att använda sig av 

våldsmonopolet (Ekman, 1999).  

/…/det är alltså den stora frågan egentligen varje dag när man tar på sig alla sina grejer ”kommer 
jag vara tvungen att skjuta ihjäl någon idag eller kommer jag faktiskt ta mig hem helskinnad idag?”  

 
Respondenterna är medvetna om att arbetsmiljön och händelser påverkar och kan leda till att 

de utnyttjar det lagliga övertag de har men också att yrket innebär påfrestningar. Våldsmiljöns 

närvaro ger en psykologisk genomsyrning i den polisiära organisationskulturen (Stenmark, 

2005).  

/…/framförallt att det skulle kunna leda till att du i jobbet gör saker som inte är speciellt övertänkta 
just för att du går och bär på massa annat. Man hamnar ganska ofta i situationer som lätt kan spåra 
ut…det gäller att hela tiden balansera mellan att inte gå för långt …vi har ju ändå någon form av 
våldsmonopol och det kan det nog vara en del som har utnyttjat i situationer och har mått dåligt och 
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då känner att ”jag måste få avreagera mig”. Och har man kommit dit så tror jag att man har 
verkligen har missat att man ska söka avlastningssamtal.  

Att ju mer man är med om hela tiden och ju mer tragiska händelser som man inte bearbetar med 
gruppsamtal, avlastningssamtal eller debriefing så ….att ju mer man bär med sig…till slut så tror jag 
att kroppen säger ifrån. Man orkar inte ta tag i det här…utan då kommer det fram i någon form av 
stress, sömnproblem eller jag vet inte vad. Jag tror att det är så.  

4.2.2 Ledarskap 

Det är genom den egna upplevelsen av att ha fått krisstöd som gör att respondenterna vet att 

möjligheten finns, dvs. att de har blivit erbjudna eller har genomfört krisstöd. Överlag verkar 

respondenterna känna till hur rutinerna kring krishantering fungerar. Det gäller att ta det 

personliga ansvaret att själv ta steget och begära krisstöd.  

/…/ alltså det krävs lite personligt engagemang om du känner att du vill prata med någon/…/ det är 
egentligen jag själv som känner att jag faktiskt skulle vilja prata med någon. Eller det här fungerar 
faktiskt inte speciellt bra, men oftast så blir det att något av befälen lyfter frågan /…/och alla som har 
ett arbetsgivaransvar har ansvar att se till att alla mår bra. 

 
Befälen har i sin tur ingen tydlig befattning eller person att vända sig till efter att de har 

genomfört ett avlastningssamtal.  

/…/om jag kör mitt avlastningssamtal och konstaterar att det inte behövs kallas in en 
debriefinghandledare…då står jag där som sista utposten.  

 
Rent formellt så har det skett en delegering av arbetsmiljöansvaret till den första linjechefen, 

dvs. det yttre befälet. Arbetsmiljöansvaret innebär att det är upp till respektive linjechef att 

genomföra ett avlastningssamtal. Detta kan skapa svårigheter om inte den underställde har 

förtroende för befälet. 

/…/Just nu känns det som att det är arbetsledare, det yttre befälets goda vilja och hans pondus, vad 
han vågar och inte vågar …eller vad han vill eller inte vill eller kan och inte kan.  

 
Huruvida krisstöd blir av eller inte beror på hur väl befälen känner sina underställda och hur 

väl de underställda känner sitt befäl. Befälen går på en ”magkänsla” om de bedömer att det är 

nödvändigt att dra igång ett avlastningssamtal. Befäl, som förebild, får här en viktig roll för 

värderingar och normer angående efter vilka sorters påfrestningar som krisstöd ska 

genomföras. Schein (2004) menar att ledarskapet har betydelse för värderingar och normer i 

en organisation.  

/…/utan det är väl mer en magkänsla sådär. För många gånger har vi haft avlastningssamtal, alltså 
informella avlastningssamtal, men det kan ju vara att det inte har varit det mest spektakulära 
händelser så, men att det har varit mycket, eller körigt i största allmänhet.  
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Ett grundläggande antaganden, dvs. att inte visa sårbarhet, kan göra det svårt att säga till ett 

befäl att man behöver ett avlastningssamtal.  

/…/jag tror att vi själva alltså…är våra största fiender när vi…att det här att kunna 
svälja…stoltheten att säga det att jag tyckte det här var väldigt jobbigt. Det är nog även det som gör 
det största hindret till varför inte befälet inte tar upp det heller…för man lyfter aldrig fram det dit.  

Omedvetet så kanske en del väljer att köra på helt enkelt. Och så bygger man på den berömda 
ryggsäcken som man har med sig. Så jag tror att det fortfarande ligger lite i mentaliteten…även fast 
det har blivit bättre…men det är fortfarande kanske inte riktigt acceptabelt.  

Det blir dessutom ett hinder för befäl att få reda på det, om befälet uppfattar en händelse som 

en del av arbetet och som något en polis ska klara av. 

Det är svårt. Det får nog vara…det är nog svårt att fånga upp det …näe, jag vet inte…det känns inte 
som att det ligger inom ramen för debriefingorganisationen heller…om det är någon som bygger på 
en massa i ryggsäcken…det känns mer som att det är en arbetsmiljöfråga på individnivå …att man 
har blivit tung i sinnet och behöver prata med någon…det känns inte som det är någonting för själva 
krishanteringsorganisationen… Utan det är mer hur man klarar av arbetsmiljön på jobbet. De här 
små som byggs på i ryggsäcken så att säga.  

 
Normen att inte begära krisstöd pga. av värderingen vad en polisman bör tåla, styr 

handlingen, dvs. om en polis ska känna sig bekväm med att anmäla till ett befäl att han/hon är 

i behov av ett avlastningssamtal. 

/…/att det är en helt annan person vid debriefingen har jag tyckt fungerat väldigt bra…för då vet 
man att det är ingen person som jag behöver …om jag nu hade det behovet…att tänka efter ”ska jag 
berätta det här eller inte” …”det här kanske jag inte vill att min närmaste chef ska veta” ….man 
tycker att det är jobbigt…man kanske blir ledsen och så…det kanske inte känns så bekvämt att vara 
ledsen inför sin chef.  

 
Poliser är inriktade på att hitta praktiska lösningar på problem. Raka frågor ska ge raka och 

sanna svar. Att ett befäl enbart ställer frågan kanske inte räcker alla gånger för att den 

enskilde polismannen ska säga att han/hon behöver avlastningssamtal. Även det egna 

ansvaret, att själv flagga för behov av avlastningssamtal, är svårt att ta när individer enligt 

normer reagerar som de förväntas göra, dvs. att inte begära krisstöd. Viktigt att komma ihåg 

är att medlemmar i en organisation är både skapare och bärare av värderingar och normer 

(Bang, 1999; Stenmark, 2005). 

/…/…ibland har man fått frågan…hur känns det…hur mår ni nu…och då säger man ”det är ok” 
…och sedan så när man går från jobbet så ibland så kan man känna att ”faan det var inte ok riktigt. 
Jag skulle nog behövt det här”.  

/…/…inom polisen så löser man ju saker mycket mer praktiskt…man löser ju problem…/…/du 
hamnar i situationer som du måste lösa…man håller inte på och krånglar och definierar…alltså jag 
tror att det avspeglar sig lite i det här också…man kan gå fram och bara med en klapp på axeln och 
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säga ”hur faan är det Johan.” ”det är bra”…då vet man att det inte behövs någon bearbetning av 
något slag…  

 
Att vara förebild både som kollega och befäl ger möjlighet till förändring av värderingar och 

normer. Respondenterna är villiga att själva vara förebilder för att öka frekvensen av krisstöd. 

De uppfattar att det finns en möjlighet att ändra på kulturen inom organisationen genom att de 

själva medvetet ändrar på sina handlingar och öppet medger sin upplevelse av utsatthet. 

Argyris (1990) loop-modell visar vikten av att ändra på grundläggande antaganden, dvs. att 

inte visa sig sårbar, för att bestående förändringar i en organisationskultur ska komma till 

stånd. 

/…/och jag tror att det …det sprider sig om man till exempel jobbar med mig och då kanske man 
vågar att prata om sådana saker…mycket därför att jag frågar…så jag tror att det är viktigt att vi 
själva är öppna med hur vi upplever saker och ting för att då kommer det att ändra klimatet för 
andra också att de vågar ta upp det som är jobbigt.  

/…/…och min personliga uppfattning är att det är ok att tycka det är otäckt…att säga att man har 
varit rädd…och jag tror också personligen att om jag kan säga att jag är rädd så får andra bekräftat 
att det är ok och då tror jag att det stärker hela sammanhållningen och gruppen genom att man är 
mänsklig…man får vara det tillsammans.  

4.2.3 Påfrestning 

Först ett exempel på en påfrestning som är en större påfrestning och legitim att begära ett 

avlastningssamtal för. 

/…/ett exempel att ta upp är ett självmord för några år sedan…en kille som hade skjutit sig själv i 
huvudet med en älgstudsare vilket resulterat i att allting från underkäken och uppåt hade exploderat 
och var liksom utspritt över tak, vägg och dörrar och allting sånt där…han var ju redan död när vi 
kom…det var ingenting som vi kunde göra…för faan det var ju kört…men att se den här trasiga 
underkäken ligga där i en hög med hjärna och blod det är liksom …det är udda…det är skönt att 
snacka om det.  

 
Situationer, inom en persons tjänst, som inträffar mer eller mindre ofta gör att de som utsatts 

för dem på så sätt tränats i att hantera situationen och därför behöver inte en påfrestning leda 

till en stressreaktion (Sivertsson, 2000). Viktigt att påpeka är dock att oron att kunna komma 

utsättas för våld eller hot om våld är en påfrestning i sig (Menckel, 2000). Påfrestningar, som 

av den enskilde polisen bedöms vara en större påfrestning, sker ungefär två gånger i månaden 

enligt en respondent. En liten påfrestning är händelser, som inte är och inte utvecklas till 

större påfrestningar. Respondenterna har svårt att riktigt definiera vad som är en liten 

påfrestning. 

En liten påfrestning det kan vara till exempel ….att träffa de här a-lagarna…det är ju människor som 
är jättetrevliga och så men man vet att de lever i misär …vi får ständigt köra in dem nerpissna och 
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nerskitna …vi försöker skriva LVM21 och hjälpa dem …men det är inte lätt….men det är en liten 
påfrestning…men det är ju ett samhällsproblem…det är ju någonting som aldrig kommer att 
försvinna…en liten påfrestning…ja, jag har svårt att komma på någon.  

 
Stora händelser och påfrestningar innebär våld eller hot om våld främst mot den egna 

personen men även att se människor som lemlästats. Stora händelser är lättare att definiera än 

små händelser. 

/…/en stor händelse kan vara att någon har blivit hotad eller man har blivit hotad till livet eller att 
det blivit våldsamt Det kan vara…att nån har blivit påkörd av ett tunnelbanetåg … 

En stor påfrestning är när man själv blir drabbad…det där med hot och våld…[eller] när man får se 
andra som är döda, svårt skadade, trafikolycksoffer /…/alltså den biten är ju jättejobbig. 

 
För att en händelse, där inte våld eller hot om våld mot den egna personen förekommit, ska 

ses som en stor händelse krävs att det har förekommit grovt våld gentemot brottsoffren. 

/…/när man har blivit utsatt för ett hot eller våld då är det självklart att de [dvs. kollegor] bryr sig 
och frågar och allt det där…alltså en lägenhet där det är barn som är i misär det räknas inte 
ens…det tas inte upp på något avlastningssamtal eller nåt…det är en för liten händelse…det skulle 
aldrig bli så att någon ens föreslår att man skulle ha ett avlastningssamtal…utan då ska det vara att 
kvinnan är knivskuren och barnen ser det/…/ 

 
Den privata livssituationen kan naturligtvis påverka om en händelse upplevs som stor eller 

inte (Cullberg, 2000).  

/…/så att det man har privat, det är klart att det kommer att spegla hur man upplever händelser, men 
det får ju faktiskt avlastningssamtalen också fungera på, det är inte meningen att vi ska vara några 
robotar och inte ha något privatliv när vi jobbar utan vi är ju formade utav den verklighet som vi 
lever i…så jag tycker inte man kan skylla så, att då behövs det inget avlastningssamtal för det är 
privat…så kan man inte se på det…det tycker inte jag i alla fall. 

För en polis som är äldre i tjänst är det inte riktigt ett godtagbart skäl. 

Det är ju inga roliga människor vi har att göra med alla gånger …den mentala förberedelsen får 
man nog ha kan jag tycka. Man kan inte ta illa vid sig för varje enskilt fall så att säga/…/då får man 
ta det separat med arbetsmiljöenheten. De som håller på med det…personalenheten, som får fiska 
upp det. Det kan ju vara allt från….man vet ju inte vad det beror på…det kan ju vara personliga 
hemförhållanden…som gör att man mår dåligt…så det tycker jag ligger inom ramen för det. 

 

                                                      
21 LVM är Lagen om vård av missbrukare, som beslutas av länsrätten och innebär att en missbrukare kan 

tvångsomhändertas för att avbryta ett livshotande missbruk av t.ex. alkohol.  Källa: 

http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____861.aspx Nedladdad 2009-01-01. 
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4.2.4 Hinder 

Kamratstödets betydelse för respondenterna i denna studie är stor och det mesta pratas det 

om. Ekman (1999) menar att småprat kollegor emellan är ett sätt att reducera våldets 

osäkerhet. Genom småpratet går det att ventilera det som personen upplever vara tungt, utan 

att behöva tydliggöra det för sin kollega, dvs. att inte visa sig sårbar. 

/.../det pratas väldigt mycket…man lyfter väldigt mycket saker utan att kanske säga till den man åker 
med att det här mår jag väldigt dåligt över…man pratar lite om det…man lyfter fram det…diskuterar 
det lite och man behöver aldrig erkänna att man mår dåligt av det/…/ 

 
Det finns värderingar angående vad en polisman inte ska behöva bearbeta med hjälp av t.ex. 

ett avlastningssamtal. Dessa värderingar är respondenterna medvetna om att de finns, men att 

värderingarna främst är styrande för kollegor. 

/…/ det är väl fortfarande inte helt ok att säga att det här var tungt och jag mår dåligt av det här och 
jag skulle behöva prata. Utan att det ingår på något sätt i polisrollen att man ska orka ta det här. 

/…/det är klart att man påverkas dagligen av det som man ser…annars så vore man ju stenmänniska 
liksom…men jag tror att det är viktigt att man vågar säga att man blir berörd för det är det många 
som inte gör det och man ser att …det är helt omöjligt att inte bli berörd…men man vill inte ta upp 
det på jobbet kanske för att…man kanske kan verka lite vek då. 

 
Respondenterna uttrycker något som kan vara ett slags grundläggande antagande och 

emellanåt en medveten värdering vad en polisman bör tåla enligt en gammal mentalitet. 

Jag tror att många …det har kommit in väldigt mycket yngre poliser som har en helt annan syn på 
det här[med krisstöd] …den här gamla mentaliteten att som polis ska man tåla …man ska inte klaga 
och man ska inte känna efter så mycket, men det försvinner mer och mer. Jag tror att det håller på att 
bli bättre. 

/…/nu ska jag inte säga att det är så här överlag men äldre befäl och sådär …det kan ju bli mer att 
man skämtar bort saker och ting…”att ni behöver inte avlastningssamtal för det här va? [låtsas 
skrattar]”. 

 
Arbetsgivarens krav på effektivitet samt kostnaden för en eventuell övertid krisstöd kan kräva 

gör att enskilda poliser inte anser att det finns tid till att begära avlastningssamtal. Övertid är 

något som respondenterna uppger vara orsak till att de själva ibland tvekar till att säga att de 

upplever ett behov av avlastningssamtal. I det praktiska användandet av givna ekonomiska 

ramar utgår respondenterna från den egna kontexten, precis som Schein (2004) menar att 

deltagare i en organisationskultur gör. Arbetsgivarens krav på effektivitet verkar delvis 

hindrande för en ökning av avlastningssamtal och då blir det lättare att ta det i småpratet med 

kollegorna.  
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Jag tror mycket handlar också om att i [område 1], i[område 2], i[område 3]och några fler områden 
så är det hög belastning …det finns liksom inte riktigt den här tiden, man känner det att va fasen vi 
måste ut och jobba, vi ska skriva av oss det här och så ut igen …det är ett tryck så där…så det tror 
jag också är en anledning till att man väljer att köra [på] och prata av sig i bilen istället och skriva 
av sig och så ut på nästa jobb. 

/…/de gånger som vi har haft det så …jag vet inte…det känns lite som att arbetsledaren är stressad 
över att vi ska göra det här…och oftast är det på övertid också …och vi har strikta anvisningar om 
att vi ska ha så lite övertid som möjligt i distriktet och det är liksom piskan uppifrån…och tyvärr så 
många gånger så är det ju övertid eftersom det är en särskild händelse som inträffar…som ofta tar 
lång tid. 

4.2.5 Effekt 

Respondenterna uppfattar att krisstöd är något som är bra för dem. Det hjälper till att ge en 

mer enhetlig bild av ett händelseförlopp samtidigt som de lär sig något av det som hände; 

både hur kollegor har handlat, och hur lagstiftningen kan appliceras på det som hänt. Ett bra 

genomfört krisstöd ger alltså inte enbart individen en möjlighet till bearbetning utan personen 

kan även lära sig av sina kollegor och få nytta av det vid framtida händelser (Ekman, 1999) 

dvs. en kompetenshöjning. Eventuella frågetecken ges möjlighet att rätas ut. 

/…/man utvecklas, lagstiftningsmässigt, erfarenhetsmässigt, och sedan även när det gäller det här 
med beteendevetenskap också i bemötande och attitydfrågor och alltihop. Jag tror att det ger mycket. 

/…/ Och jag tror att har man ett avlastningssamtal där alla får synka sina åsikter och upplevelser så 
får man svar på de här frågorna varför det blev som det blev så har man inte de här grubblerierna 
som kan orsaka problem i framtiden. 

 
Respondenterna uppger att krisstöd utöver kamratstöd har fått dem att må bra. 

/…/vi hade varit på en händelse där vi blev attackerade med en kniv och där det hade kunnat sluta 
med förskräckelse …och när vi kom in på stationen så var det faktiskt så att stationsbefälet innan vi 
drog ärendet så sa hon direkt att ni kliver av tjänsten nu och så kör vi avlastningssamtal …vi tar den 
tid ni behöver …inga konstigheter liksom …och det kändes jävligt bra faktiskt …det uppskattade jag 
jättemycket i efterhand. 

 
En slags bieffekt av småpratande kamratstöd är att det lastas över på någon annan och kan 

innebära att den andra blir bärare av upplevelsen. 

/…/…när jag träffar på kollegor som inte mår så bra och behöver prata och jag känner att jag som 
person kan ta det men samtidigt vill inte jag att deras saker ska lasta mig …alltså det är ju jobbigt att 
höra allting också …så jag vill inte bli någon…alltså jag får en tung ryggsäck när jag hör allt som de 
säger…det är bättre att de pratar med någon som är utbildad och som kan stötta dem ännu mer. 

 
För att öka effekten av krisstöd utöver kamratstöd behöver frekvensen ökas anser 

respondenterna. Där har befälen en vikig roll som förebild. 
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Jag tycker ju att man förändra så att det sker oftare/…/ det behöver inte vara prat så länge …det är 
bara att man ska känna att arbetsgivaren och ens chef inser att det här är viktigt, att man behöver det 
här…så nu gör vi det…så jag tror att man måste ändra rutiner för det där så att det sker oftare. 

4.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis konstaterar jag att respondenterna efterlyser en ökning av krisstöd utöver 

kamratstöd samt att:  

• yrkesrollen som krishanterare innebär påfrestningar för den enskilde polismannen och 

har förändrat respondenternas syn på människor  

• ledarskapets betydelse för genomförande av krisstöd ställer krav på att befäl har 

kännedom om och förtroende bland sina underställda  

• en stor påfrestning, som legitimerar krisstöd utöver kamratstöd, definieras utifrån i hur 

stor utsträckning som polismannen själv har blivit drabbad av våld och hot om våld 

men även att ha sett andra människor som lemlästats  

• organisationskulturen, med dess värderingar och normer, påverkar frekvensen på 

krisstöd utöver kamratstöd  

• respondenter i denna studie uppger att de upplever en positiv effekt av krisstöd bl.a. 

som kompetenshöjning sett. 

Utifrån resultatet ovan har jag identifierat att det i organisationskulturen inom Polisen finns 

fyra inslag som påverkar hur respondenterna ser på och upplever, men också vilka egentliga 

möjligheter de har för att använda sig av krishantering. De fyra inslagen är: ”Magkänsla”, 

Föreställningar om ekonomiska ramar, Vad en polisman skall tåla samt Småprat istället för 

krisstöd. 

5 Diskussion och analys 

I detta avslutande avsnitt skall jag diskutera och analysera dels hur inslag i Polisens 

organisationskultur i relation till fenomenet krishantering påverkar enskilda polisers 

möjligheter att få regelbundet och strukturerat krisstöd, dels huruvida ett regelbundet 

genomförande av krisstöd verkligen bidrar till att öka effektiviteten inom organisationen. 
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5.1 Kulturrelaterade inslag 
De fyra inslag i polisens organisationskultur som jag utifrån intervjuer med sex poliser har 

identifierat är: ”Magkänsla”, Föreställningar om ekonomiska ramar, Vad en polisman skall 

tåla och Småprat i stället för krisstöd. Dessa menar jag påverkar effektiviteten hos enskilda 

polismän genom att de förhindrar genomförande av krisstöd utöver kamratstöd.  

5.1.1 ”Magkänsla” 

Befäls uppfattning om vad som är en stor händelse och som kräver krisstöd har stor betydelse 

för om krisstöd genomförs eller ej - om inte den enskilde polismannen själv tar initiativ det 

vill säga. Det delegerade arbetsmiljöansvaret innebär i det praktiska arbetet att det är upp till 

respektive befäl att genomföra ett avlastningssamtal enligt sin egen ”magkänsla”. Denna 

subjektiva ”magkänsla” hos befäl blir genom handling (dvs. att genomföra avlastningssamtal) 

eller utebliven handling (dvs. att ej genomföra avlastningssamtal) till en värdering angående 

vilken sorts händelse som kräver krisstöd och förs vidare enligt den lärlingsmodell som 

Stenmark (2005) tar upp. Detta kan få till följd att krisstöd inte genomförs i den utsträckning 

som respondenterna (dvs. de enskilda poliserna) själva anser sig ha behov av. Ledare som 

förebild formar organisationskulturen genom det som de uppmärksammar och hur de reagerar 

på kritiska händelser (Schein, 2004). Befäls inställning är viktig eftersom de dels har det 

delegerade arbetsmiljöansvaret för poliser i yttre tjänst, dels för att deras inställning till 

krishantering är en viktig faktor till att en accepterande kultur kring krisstöd skapas. Befäl i 

denna studie har en positiv inställning till krisstöd, men de är själva påverkade av den kultur 

som de verkar i. Ett grundläggande antaganden, att inte visa sig sårbar, blir styrande när det 

gäller att tala om att man inte mår bra pga. att det har varit en händelse eller situation i jobbet 

som påverkat personen. Det gäller både befäl och underställd. 

5.1.2 Föreställningar om ekonomiska ramar 

Arbetsgivarens krav på effektivitet samt kostnaden för en eventuell övertid krisstöd kan 

kräva, gör att respondenterna inte anser att det finns tid till krisstöd utöver kamratstöd. 

Ledningens direktiv är något som är legitimt inom organisationen att kritisera; det är ett 

missnöje som är en del av den polisiära organisationskulturen (Granér, 2004; Stenmark, 

2005). De subkulturer som Bang (1999) och Stenmark (2005) menar finns inom 

organisationskulturer skapar en skiktning mellan ledning och den operativa kärnan eftersom 

poliser i yttre tjänst har en annan verklighet att förhålla sig till än de som sitter högre upp i 

hierarkin. Samarbetssvårigheter avdelningar emellan skapas genom det teoretiska 
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angreppssättet som ledningen inom Polisen har (Granér, 2004; Stenmark, 2005). De 

ekonomiska ramarna är säkerligen påtagliga och strukturella bekymmer, men en av 

organisationskulturens funktioner är att värderingar och normer grundas i strukturella 

svårigheter enligt Schein (2004). Resursbristen har jag inte i denna studie underlag för att 

analysera, men den polisiära organisationskulturen verkar även här påverka de egentliga 

möjligheter respondenterna har för att använda sig av krishantering. Utifrån det empiriska och 

teoretiska materialet i denna studie tolkar jag det som att ekonomiska ramar till stor del är en 

legitim förklaring till att krishantering uteblir istället för att gå emot det grundläggande 

antagandet att inte visa sig sårbar.  

5.1.3 Vad en polisman skall tåla 

I yrkesrollen ingår att kunna hantera känslor (Holgersson, 2005). Respondenterna uppger att 

det ingår i yrkesrollen att orka hantera upplevelser utan bearbetning. Jag anser att detta är en 

grund till att skapa värderingar och normer som får respondenterna att inte själva begära 

krisstöd. En värdering blir att en polis ska tåla en viss nivå av misär eller upplevelse av 

utsatthet vid våld eller hot om våld. Respondenterna är medvetna om den värderingen hos 

äldre kollegor, men ser det inte som att det är något som stoppar dem själva när de har behov 

av krisstöd. Värderingar är något som förs vidare enligt en lärlingsprocess från en äldre 

generation till en yngre (Schein, 2004; Stenmark, 2005). Om en person bedöms behöva 

krisstöd utöver kamratstödet beror på vad som anses vara en stor händelse eller påfrestning. 

Enligt Cullberg (2000) är det individens egna upplevelser av en händelse och förmåga att 

hantera den som styr reaktionen och alltså inte hur andra uppfattar händelsen. Jag instämmer i 

att en polis behöver klara av en viss nivå av påfrestningar för att kunna agera och reagera i en 

våldsmiljö, men det bör vara legitimt att reagera efteråt eller att behöva bearbeta upplevelser 

oavsett händelsens art. Det ena borde inte utesluta det andra. En respondent uppger att det 

sker ungefär två svåra händelser per månad, vilket totalt skulle ge 24 svåra händelser per år. 

Detta ställt bredvid det faktum att respondenten har haft krisstöd ett par gånger under sina 3½ 

yrkesverksamma år. Hypotetiskt skulle det innebära att personen i snitt har krisstöd en gång 

per år. Kvar är 23 svåra händelser per år som inte fångas upp och leder till krisstöd utöver 

kamratstödet. Det visar att en person som är välvilligt inställd till krisstöd, begär eller tackar 

ja till det, få gånger i jämförelse med det antal svåra händelser som personen upplever att 

han/hon utsätts för. Jag menar att ett grundläggande antagande i den polisiära 

organisationskulturen är att en polisman inte ska visa sårbarhet, vilket får till följd att en 

polisman ska tåla att utsättas för påfrestningar utan att få behov av krisstöd utöver kamratstöd. 
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5.1.4 Småprat istället för krisstöd 

I småpratandet så uppfattar jag det som att det ligger en slags trygghet för respondenterna, 

precis som Ekman (1999) menar att småpratande är till för att reducera våldets osäkerhet. 

Samtidigt som de upplever att småpratande kamratstöd är bra, uppfattar jag att tyngdpunkten 

är för stor på det steget i krishanteringen eftersom respondenterna efterlyser fler 

avlastningssamtal. I småpratande finns risken att krisen inte bearbetas vilket kan få till följd 

att kriser ackumuleras istället (Hammarlund, 2001). Granér (2004) tar upp att yrkeskulturen, 

som skapas genom sammanhållningen poliser emellan, blir ett sätt att hantera den ångest och 

ambivalens som våld och hot om våld väcker. Kamratstödet som sker i småpratande kan bli 

en tung ”ryggsäck” för lyssnaren att bära när flera kollegor pratar om svåra händelser – och 

inte ett öppet erkännande av att kollegan behöver krisstöd. I småpratande behöver dessutom 

kollegan inte öppet medge att en händelse har påverkat mer än vad som är legitimt enligt 

grundläggande antaganden. De rutinerna kring krisstöd inom Polisen som har framkommit 

under intervjuerna och i dokument visar på att gruppen ska klara det själv i första hand. Jag 

tycker att det finns en poäng i att ha krisstöd så nära verksamheten i yttre tjänst som möjligt, 

men följden verkar bli att det stannar kvar i gruppen och hos den enskilde polisen via 

kamratstödet dvs. i småpratandet. Befäl har t.ex. ingen tydliggjord befattning att vända sig till 

när de har haft den ledande rollen i ett avlastningssamtal. Det dagliga småpratandet kollegor 

emellan tenderar att genomföras istället för krisstöd pga. det grundläggande antagandet att en 

polisman inte ska visa sig sårbar. 

5.2 Avslutning 
I denna studie har jag funnit att det inte finns ett regelbundet tillhandahållande och 

genomförande av krisstöd utöver kamratstöd inom den valda polismyndigheten till stor del 

pga. den polisiära organisationskulturens utformning och verkan. Organisationskulturen, som 

skapas i relation till krishanteringen och som verkar genom de av mig identifierade fyra 

inslagen, minskar följaktligen organisationens effektivitet. Detta framgår inte minst av att 

respondenterna själva ser ett väl genomfört krisstöd, utöver kamratstöd, som 

kompetenshöjning. Avsaknaden av en sådan kompetenshöjning bromsar effektiviteten inom 

Polisen. 

Jag hoppas att denna uppsats kan användas för djupare studier av krisstödet som ett verktyg 

för Polisen att använda för att öka motivationen och därmed effektiviteten. Genom att 

använda krisstöd regelbundet, skapas möjlighet att minska den negativa inverkan på 
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arbetsprestationen som det är att verka i en arbetsmiljö med våld och hot om våld. Förslag på 

fortsatt forskning om krishantering som skulle kunna vara av intresse, vore att undersöka om 

ledarskapet inom olika polismyndigheter har någon inverkan på hur man ser på krisstöd. Hur 

styrande en kultur är beror på hur individerna i organisationen förhåller sig till den, enligt 

Bang (1999). Den våldsmiljö som polisen verkar i påverkar kulturen i hela organisationen 

(Stenmark, 2005). Deltagare i denna studie är medvetna om att arbetsmiljön och händelser 

kan leda till att de drar nytta av sitt lagliga övertag. Ett annat, inte minst för samhället i stort, 

viktigt område att undersöka, vore krisstödets betydelse för rättssäkerheten och den psykiska 

balansen hos enskilda polismän för att minska risken för bruk av övervåld.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

Namn, Ålder, befattning/nivå 

Hur kom det sig att du sökte till utbildningen på PHS?  

Hur gammal var du när du kom in på PHS?  

Hur länge har du arbetat som polis? 

Har din syn på yrkes (polis)rollen förändrats sedan du började? Hur kommer det sig – Ge 

exempel 

Vad innebär det att vara i yrket polis? Vad är det bästa med att vara polis? 

 

Struktur på krishantering 

Modell för krishantering? Hur organiserar ni det? Har ni något dokument/Känner du till 

dokument? Hur görs det i praktiken? När tar ni hjälp utifrån? RPS/FHV? 

Vem bestämmer om avlastningssamtal/debriefing? 

 

Kultur kring krishantering 

Vad tycker du är syftet med krishantering/Avlastningssamtal/Kamratstöd 

Hur tycker du att arbetsmiljön påverkar dig? Att vara i yttre tjänst? 

Vet du vem du ska anmäla ev krisreaktion till? 

Hur upplever du att krishanteringen inom polisen fungerar? Bra/Dåligt? Ge exempel 

Har du fått avlastningssamtal? Hur visste du att du kunde få den möjligheten? 

Hur vet man att man ska begära avlastningssamtal själv?  

Hur kom det sig att du begärde/fick det ? 

Har du någon gång tackat nej till avlastningssamtal? Hur kom det sig att du tackat nej? 

Var det till någon hjälp? Hur upplevde du att det hjälpte dig – Ge exempel? 

Hur tycker du att dina kollegor uppfattade att du haft ett avlastningssamtal? 

Har du begärt eller rekommenderat en kollega att be om ett avlastningssamtal? Hur kommer 

det sig att du gjorde det? Ge exempel 

Hur uppfattar du att gruppen/kollegor reagerar efteråt vid hotfulla situationer? Pratar ni 

igenom det som hänt efter ett arbetspass? Hur upplever du att det påverkar gruppen; vi- och 

dom? 

Vad innebär kris? – Vad är stor påfrestning? Vad är liten påfrestning? 
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Effekt av krishantering 

Hur blir man/du en bra polis? 

Vad tror du det har gett dig som polis? (med avlastningssamtal/debriefing) 

Uppfattar du det som att du har blivit en bättre polis med erfarenhet av avlastningssamtal? På 

vilket sätt – Ge exempel 

Hur tycker du att du påverkades av avlastningssamtal? Vad fick du ut av dem? Bättre/Sämre/ 

Ingen skillnad 

Tycker du att man ska fortsätta med avlastningssamtal på detta sätt inom polismyndigheten? 

Har du några idéer på förändring? 
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