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STRESSORER OCH HANTERING AV DESSA HOS EN GRUPP 

YRKESVERKSAMMA POLISER 

                                                         Gabriella Eriksson 

 

Poliser upplever ofta situationer som kan vara svåra att hantera och 

kan upplevas som stressande, så kallade stressorer. Strategierna för att 

hantera dessa stressande situationer varierar bland poliser. Syftet med 

denna undersökning var att få en ökad insikt i vad poliser anser vara 

stressorer, hur de reagerar på dessa, samt hanteringen (copingen) av 

stressorerna. Intervjuer skedde med sex poliser där tre arbetade I 

utredande, inre tjänst och tre i patrullerande tjänst, så kallad yttre 

tjänst. En induktiv tematisk analys användes med inslag av deduktiv 

analys. Resultatet innehåller en beskrivning av de faktorer som ansågs 

som mest stressande för poliserna och även hur de reagerar och 

hanterar dessa. Studien visade att poliser oavsett om de jobbar i yttre 

eller inre tjänst upplever liknande stressorer, vilket bland annat består 

av tidspress och att inte kunna släppa jobbet på fritiden. Som en 

reaktion på dessa stressorer har poliserna utvecklat en viss 

avtrubbning, men stressorer kan även ses som ett sätt att hantera 

stressen och avlasta. Poliserna hanterar sina stressorer bäst genom att 

diskutera händelser med sina kollegor. Även Individuella skillnader 

kunde urskiljas, både när det rörde sig om stressorer och hantering av 

dessa.  

 

Stressorer hos poliser 

Stress inom yrken har under de senaste åren uppmärksammats allt mer och ny forskning 

sker inom ämnet. Detta gäller inte minst inom polisväsendet. Stress kan definieras som 

både kroppsliga och psykiska symptom. Vidare kommer ordet ”stressor” att användas 

som benämning på en belastning eller påverkan, både psykiskt och fysiskt (Agervold, 

2001).  Följande undersökning kommer främst handla om de psykiska stressorerna, men 

för att klargöra vad som menas med stress kommer även fysisk stress att förklaras.  När 

man talar om stressorer är det viktigt att betona att graden av stress som individer 

känner alltid är relativ till den individens upplevelse av händelsen. Alltså den individens 

subjektiva tolkning av en situation och inte den objektiva bedömningen (Christiansson, 

Freij och Edqvist, 2002).  

Polisyrket är ett yrke där de som arbetar utsätts för situationer som många kan uppleva 

som stressande, både psykiskt och fysiskt. Polisarbete och dess stressorer är ofta 

klassade i fyra kategorier. Uppgiftsbaserade stressorer, de som är kopplade till själva 

rollen som polis och de uppgifter man har. Exempel på dessa kan vara rädslan över att 

bli utsatt för våld, meddela dödsbud till familjer eller att bli utsatt för hot. 

Organisationstressorer är de som är kopplade till polisorganisationen och hur den är 

uppbyggd. Det kan röra sig om brist på stöd ifrån ledning och chefer eller upplevelsen 

av underbemanning. Vidare finns de externa stressorer, de utanför organisationen men 
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som ändå har med jobbet att göra, så som medialt tryck eller frustration över att en 

brottsling får för lågt straff. Sist talar man om personliga stressorer som har att göra 

med jobbet och en polis privatliv, exempelvis familjebråk på grund av yrket eller långa 

skift under nattid (Malach-Pines och Keinan, 2007).  

I en studie av Malach-Pines och Keinan (2007) om israeliska poliser och deras 

stressorer inom yrket fann författarna att trots daglig exponering av terrorism och hot 

var den främsta orsaken till stress upplevelsen av att känna att lönen var för låg för det 

arbete man utför, orättvis behandling ifrån överordnade, för tung arbetsbörda samt brist 

på personal att utföra jobbet riktigt. I en annan studie med kvinnliga poliser i Australien 

av Thompson, Kirk och Brown (2006) kunde det urskiljas att arbetsbörda och tidspress 

är de stressorer som klassas som allra värst. Som näst värst stressor fann man även där 

ledningen, dess höga krav och brist på fungerande kommunikation. Karlsson & 

Christiansson (2003) fann även de i en studie på svenska poliser, att det upplevda stödet 

ifrån de överordnade var bristande och även om de kände att jobbet var tungt, så 

minskade den känslan om stöd gavs uppifrån, samt att detta lindrade ångest över arbetet.  

McCreary och Thompson (2006) fann, när de skulle utveckla ett frågeformulär om 

polisers stress att det vanligaste svaret hos poliser var skiftesarbete, upplevelsen av en 

för tung arbetsbörda, överordnandes attityder, att ha att göra med organisationen i sig 

och familjeförhållanden samt hälsoproblem, så som att äta oregelbundet. På följande 

fråga, vad som hade störst inflytande av jobbrelaterad stress på familjen, var det 

vanligaste svaret att stressen av arbetet inte försvinner på hemmaplan, och att känslan av 

att man är på jobbet ständigt följer en. Ett vanligt förekommande svar var även att 

familjemedlemmar blir färgade och även dem sätter sig i en roll som del av en 

polisfamilj.  

Holmberg, Christiansson och Karlsson (2004) genomförde en undersökning där de 

undersökte poliser i utredande inre tjänst och deras attityd gentemot att intervjua 

brottsoffer samt misstänkta. De undersökte även om det fanns en korrelation mellan 

attityderna till de olika intervjuerna, brottsoffer eller misstänkt för brott, och deras 

minnen av stressfulla händelser.  Undersökningen visade att 90 procent av poliserna 

hade varit med om vad de upplevde som stressfyllda händelser när de var i yttre tjänst.  

Den vanligaste referensen var olyckor med dödlig utgång, interaktion med farliga, 

beväpnade eller mentalt sjuka personer samt upplevelsen av hot och våld i tjänsten. 

Stressorer som hade med att meddela anhöriga om dödsfall kom även högt på listan 

över stressande faktorer i tjänsten. Den vanligaste stressoren för dem i inre tjänst var 

mordutredningar där barn var offer samt utredningar där barn hade blivit sexuellt 

utnyttjade. Författarna nämner här begreppet vicarious traumatization, som innebär att 

även om man inte själv är utsatt för traumat så tar man illa vid sig av att höra 

berättelserna ifrån de som var där samt trycket att vara ett stöd för dem och ha en 

omhändertagande roll. Det vanligaste sättet att hantera stress i denna studie var att prata 

med sina kollegor, att mentalt förbereda sig, använda humor om händelsen samt att 

tänka praktiskt och inte emotionellt.    

Reaktioner 

Med reaktioner menas det som kommer efter att man blivit utsatt för stressorer. 

Påföljden av en händelse man upplever som stressande. Reaktionen kan vara väldigt 

individuell, men någon form av reaktion förekommer i regel alltid. Vidare i texten 
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kommer reaktioner tas upp som en benämning på hur poliser efter en tid reagerar på sin 

arbetssituation. Både den mentala och kroppsliga stressen tas vidare upp, då den inte 

minst är viktig för poliser, där stressen likväl kan vara fysisk som psykisk 

(Christiansson, Freij och Edqvist, 2002).  

  

Psykisk stress 

Både psykisk och fysisk stress förklaras närmare mer generellt, då det ger en mer 

nyanserad bild av vad stress är och hur det kan påverka poliser i deras yrke.  

När det kommer till den psykiska stressen refererar Agervold (2001) vidare till Lazarus 

och hans modell för stressreaktioner. Han förklarar en persons värderingar av egna 

resurser i förhållande till kraven som man ställs inför. Det är detta förhållande som är 

avgörande för om det leder till en stressreaktion eller inte. Lazarus talar om tre olika 

värderingar av en ny situation man hamnar i. En som klassas som neutral och som kan 

hanteras, en situation när man kan anpassa sig utan att behöva tänka så mycket på det 

och en situation som man upplever som ett hot. Det är i denna sista situation som 

stressen upplevs. Man kan alltså uppleva att kraven är för stora för de resurser som man 

själv värderat att man har. Vid obehaglig psykisk stress kan symptom uppkomma som 

sömnsvårigheter, nervositet, ångest, nedstämdhet o.s.v. I de fall personen upplever att 

den har de tillräckliga resurserna för att klara utmaningen kan stressen bli av positiv 

karaktär. Den psykologiska stressen är en nödvändighet för människans överlevnad och 

inte minst psykologiska mognad genom att hantera stressen och kunna klara av 

påfrestande situationer. De flesta människor klarar av belastande situationer och mycket 

stress vid olika tillfällen och det påverkar inte det övriga normalfungerandet. Men i ett 

längre tidsperspektiv kan det vara skadligt, inte mist för risken att utveckla psykiatriska 

eller psykosomatiska sjukdomstillstånd (Michel, Lundin och Otto, 2001). 

Värt att nämna är även den traumatiska stressen och PTSD (posttraumatisk 

stressyndrom) som under en längre period kan leda till stor psykisk skada hos en person. 

Den traumatiska stressen är en reaktion på ett psykiskt trauma eller ett fysiskt livshot. 

Vid utsättning för extrema trauman eller exponering under en längre period kan 

allvarliga effekter följa. Ett par minuter kan vara tillräcklig exponering för att utveckla 

någon form av psykisk ohälsa. Normalreaktionen efter att ha utsatts för livsfara är dels 

alarm- och varningssignaler och dels en ”trigger” för att inse vad som har hänt och då 

börja bearbeta händelsen. Traumatisk stress ökar risken för posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) (Michel et al., 2001). Detta stressyndrom är den mest spridda 

diagnostiska term som används för den psykiska konsekvens som uppstår efter en 

traumatisk händelse. (Jonsson, 2005). Enligt den amerikanska diagnostikboken DSM-IV 

är kriterierna för PTSD att symptom skall ha uppkommit inom en månad efter 

händelsen och ha pågått i mer än fyra veckor. Har symptomen varat i mindre än tre 

månader klassas den som akut och i mer än tre månader klassas den som kroniskt 

(Courtois & Gold, 2009). Men det bör även tilläggas att en kort tids akut stressreaktion 

är normal efter ett trauma (Reyes & Elhai, 2004). Det finns tre symptomgrupper för 

diagnosen av PTSD. Återupplevande, som karaktäriseras i återkommande eller ihållande 

minnesbilder av traumat t.ex. i drömmar. Dessa kan komma när man är med om 

händelser eller saker som kan associeras med den traumatiska händelsen.  Undvikande 

är en annan symptomgrupp. Det är det förhållningssätt man använder när man påminns 

om den händelse man har varit med om, så som platser eller personer. Man väljer då att 
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undvika situationer, platser eller personer som kan påminna om den traumatiska 

händelsen och framkalla stark ångest. Den tredje symptomgruppen inkluderar 

minnsesförlust och tecken på förhöjd arousalnivå. Oftast är det minnen som försvinner 

från strax före, under eller efter traumat och dessa får ej bero på alkohol eller andra 

substanser. Vanliga arousalsymptom kan vara koncentrationssvårigheter, en förhöjd 

uppmärksamhetsnivå eller till synes omotiverade aggressionsutbrott (Michel et al., 

2001).  

Fysisk stress 

När vi utsätts för belastning sätter neurofysiologiska reaktioner igång och den fysiska 

ansträngningen maximeras. Vi sätts i ett kamp- eller flyktläge genom att framförallt 

hormoner som noradrenalin, adrenalin och kortisol utsöndras och detta leder till en ökad 

produktion av blodsocker som musklerna ska använda. Ytterligare reaktion är att man 

tappar andan, hjärtat bultar snabbare och pulsen ökar. Agervold (2001) refererar vidare i 

sin bok Stress och arbete till Selye och hans teori om att man i dagens moderna 

samhälle reagerar fysiskt på stress som inte är ändamålsenlig, särskilt inte när man är 

fast i en belastande situation. Han menar även att man har olika faser i den fysiska 

stressen som först omfattar en direkt stressreaktion, därefter en period av 

motståndsbekämpning mot det som hotar. Om detta inte lyckas följer en utmattning som 

kan medföra allvarliga konsekvenser. Ifall en person hålls kvar under en längre period i 

en belastande situation kan de fysiologiska stressreaktionerna ha skadliga effekter på 

personen i fråga. Långvarig stress kan bland annat medföra ett sänkt immunförsvar 

vilket ger en högre mottaglighet för infektioner i kroppen. Kortisol i blodet kan även 

öka och detta kan ha som konsekvens att hjärt- och kärlsjukdomar uppstår.  

Ochberg (1991) menar att stress som framkallas av svåra trauman som exempelvis krig 

skakar om och förändrar personers grund och verklighetsbild. Tryggheten och tron på 

civilisationen kan förstöras. Om inte hjälp fås kan detta gå vidare till nästa generation, 

till exempel överlevande efter förintelsen, där deras bittra bild av världen går i arv till 

deras barn. Dock återhämtar sig en tredjedel utan professionell hjälp och deras 

världssyn förblir oförändrad eller sämre än gemene man.  

Hantering av stressorer, coping hos poliser 

Defusing benämns ofta som avlastningssamtal, och är till för att klargöra traumatiska 

händelseförlopp, och minska risken för feltolkningar. Defusingsamtal sker i grupp med 

en utbildad ledare och ger poliser möjlighet att bearbeta händelsen, samt ger 

samtalsledaren möjlighet att se vilka som kan vara i behov av fortsatt debriefing som 

innebär att man arbetar mer med händelsen på ett individuellt plan. I ett 

avlastningssamtal ges det utrymme att diskutera händelsen och kringliggande faktorer 

för att klargöra vad som har hänt samt ta upp känslomässiga aspekter kring situationen. 

I ett avlastningssamtal har man fördelen att kunna lyssna på kollegor och deras känslor 

kring en upplevd händelse samt att få ett kamratstöd ifrån dem man arbetar med. Detta 

anses som en av de bättre coping strategier för poliser. Debrifing ges sedan på en 

individuell nivå och sker efter att chockfasen har lagt sig, och är till för att framförallt 

minska den psykiska negativa stressen och minska risken för framtida utbrändhet. 

(Christiansson et al, 2002) visar att allt fler poliser vill prata om de traumatiska 

händelser de utsatts för i tjänsten för att lättare lägga det bakom sig och se till nya 

uppgifter. Debriefingens syfte är även att få individer och grupper att inse att de 

händelser de utsätts för är onormala men att deras reaktion på händelsen är normal.   
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När det kommer till kamratstöd finns det mycket forskning som tyder på att det är det 

bästa sättet för poliser att bearbeta händelser och vad de upplever som stressorer.  

Everly och Mitchell (1995) säger att stödet av gruppen är signifikant för att överleva 

både jobbet och vardagen. De menar att om man hör hur andra runt omkring sig tänker 

och känner kring samma händelse man själv har blivit utsatt för, är det på sitt sätt 

omöjligt att då känna sig ensam om sina känslor. Även ovanstående studier av Karlsson 

och Christiansson (2003) samt av Holmberg et al. (2004) visar på att kamratstödet är det 

allra viktigaste för att klara av ett stressande yrke som polis.  

Sonnentag och Jelden (2009) menar i sin studie kring jobbstressorer och 

copingalternativ, att sportaktiviteter och andra fysiska sysslor har en mycket bra läkande 

effekt. De att många med stressiga arbeten väljer att ta det lugnt efter jobbet och inte 

träna eller utöva någon sport, men att när de väl gör det så mår de bättre och kan hantera 

sina jobbstressorer på ett mer konstruktivt sätt och de upplever att de negativa tankarna 

på arbetet släpper. De menar att sportsliga aktiviteter kan motverkar utbrändhet och 

andra stressrelaterade sjukdomar.  

Individer skiljer sig ibland åt i hur de hanterar stress. LeBlanc, Regehr, Jelley och 

Barath (2008) tar upp tre olika former av coping, det vill säga, de delar in det som 

uppgiftsorienterad-coping, emotions-coping och undvikande-coping. Att fokusera på 

uppgiften innebär att man reducerar graden av stress genom att via handling försöka ta 

bort den stressande faktorn. Emotions-coping innebär att man i högsta möjliga grad 

riktar sin uppmärksamhet åt att hantera de känslor som uppkommer vid stressorer och 

försöker tygla de negativa känslorna. Den sista typen av coping menar författarna, 

involverar att man aktivt undviker att bli konfronterad med problemet och att man riktar 

sitt beteende mot att undvika spänning och ångest. Författarna utförde även en studie 

kring detta ämne med poliser och fann att de som använde sig av emotions-coping och 

undvikande-coping var mer benägna att lida av generella stressymptom så som 

systemgruppen undvikande och aurousal, samt PTSD än de som inte använde sig av 

emotions- och undvikande-copingen. Dock fann de att individer som använde sig av en 

undvikande taktik hade lägre ångest direkt efter händelsen än de som inte gjorde det. De 

som använde sig av uppgifts-coping var mindre benägna att uppleva ångest direkt efter 

händelsen och upplevde även mindre symptom på stress vid senare tillfällen efter 

händelsen. Jeavons, Horne och Greenwood (2000) kom fram till i sin studie angående 

coping och psykiskt trauma efter en trafikolycka att ett vanligt sätt att omhänderta 

problemen för många är att inte tala eller ta hand om den, att undvika det som hänt. 

Ignorera är för vissa det självklara sättet att glömma någonting och gå vidare. Detta trots 

en hög risk för psykiska besvär senare i livet.  

Love, Vinson, Tolsma och Kaufman (2008) gjorde en studie på poliser i tjänst under 

falsk identitet (Under cover). Avsikten var att se om de poliser som arbetade under falsk 

identitet upplevde sina jobb som mer stressande än de som inte gjorde det eller som 

tidigare hade arbetat under falsk identitet. De fann att i jämförelse med före detta poliser 

i samma tjänst och med poliser som aldrig varit i tjänst under falsk identitet mådde de 

betydligt bättre och led av mindre psykiska besvär. De som led av flest stressymptom 

var de som tidigare hade arbetat ute i tjänst med falsk identitet. De som arbetade och var 

i situationen upplevde den alltså som lättare och mindre stressande än de som tidigare 

varit i tjänst under falsk identitet eller de som inte alls har någon kännedom om 

situationen i denna tjänst.  
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Zellars, Meurs, Perrewe, Kacmar och Rossi (2009)  gjorde en studie om reaktioner och 

återhämtning från stressfyllda händelser. De nämner i denna rapport begreppet Negativ 

Affectivity (NA) som en viktig komponent i stressreaktioner. Högt NA konseptualiseras 

som en tendens att vara mer känslig emot negativ stimuli och att lättare uppleva 

negativa känslor i olika situationer och därmed bli mer mottaglig för stressorer. Detta 

kan tydliggöra individuella skillnader mellan människor och deras reaktioner i stressade 

situationer och deras utsikt för återhämtning. Även Kammeyer-Mueller, Judge och Scott 

(2009) påtalar i sin metaanalys vikten av individuella skillnader i copingprocesser, men 

de benämner det som Core Self-Evaluation (CSE). De fann att de med en mer positiv 

CSE upplevde mindre stressorer och praktiserade i större utsträckning en 

uppgiftsbaserad coping än de med en negativ CSE som var mer mottagliga för stressorer 

och andvände sig av andra coping strategier.  

Syftet med detta arbete är att genom intervjuer få en ökad förståelse för polisers 

stressorer samt hanteringen av dessa i inre respektive yttre tjänst. Frågeställningen löd: 

Vilka stressorer har poliser och hur hanteras dessa. En ytterligare frågeställning 

handlade om huruvida det finns skillnader mellan polisers stressorer och stresshantering 

i inre och yttre tjänst?  

M e t o d 

 

Deltagare och procedur 

Deltagarna i studien var sex poliser, varav tre män och tre kvinnor, samtliga i åldrarna 

mellan 32 och 55 år. Fyra av poliserna valdes ut genom så kallat tillgänglighetsurval. 

Detta skedde genom personliga kontakter inom polisen. Dock fanns det ingen direkt 

personlig koppling till de utvalda poliserna utan kontakten skedde genom 

rekommendation av en bekant. De resterande två poliserna tog jag kontakt med genom 

att ringa till polisstationen och förklara mitt ärende. Tre av de intervjuade poliserna 

arbetade som barnutredare, detta är en tjänst där moment som att förhöra utsatta barn 

och handlägga ärenden som har med våld och sexuella övergrepp på barn förekommer. 

Två av dessa var kvinnor och en var man, De andra tre poliserna, en kvinna och två 

män, arbetar i så kallad yttre tjänst, patrullering. Två av dessa arbetar som yttre befäl 

vilket innefattar någon typ av chefsansvar och en jobbade i radiobilstjänst. De 

intervjuade i yttre tjänst var i åldrarna 32 till 42 och barnutredarna var 40 till 55 år. År i 

tjänster varierade från 6 till 25 där de i yttre tjänst hade färre år inom polisen än de i 

inre. En av intervjuerna med ett yttre befäl gjordes innan denna studie till en pilotstudie, 

men anses ändå relevant då det handlade om liknande ämnen och var av samma längd 

och djup. Polisen som intervjuades i radiobilstjänst arbetar nu med en annan uppgift, 

men sattes på denna tjänst för mindre än ett år sedan och anses därför ha den förståelse 

för yrket i yttre tjänst som krävs för studien. Två av barnutredarna samt de två yttre 

befälen har tjänster inom polisen i Östergötland och de resterande två 

undersökningsdeltagarna arbetar inom Stockholmpolisen. En av utredarna i 

Östergötland arbetade som civilutredare, vilket innebär att hon inte har någon 

polisutbildning på grundnivå ifrån Polishögskolan. Resterande var samtliga poliser i 

grunden och detta kunde tas i beaktande då frågor kring tidigare erfarenhet jämfört med 

nuvarande känslor uppkom.  
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer, där en intervjuguide fanns.  

Guiden bestod av frågor kring upplevelsen av stress inom yrket samt hanteringen av 

denna stress. Frågor kring stress och hanteringsupplevelsen i början av karriären i 

jämförelse med den nuvarande upplevelsen togs även upp, samt en sammankoppling 

mellan yttre och inre tjänst för de utredare som hade varit med om båda. Innan samtliga 

intervjuer fick deltagarna veta att det skulle handla om deras individuella upplevelser 

kring vad de ansågs som stressande och deras hantering av den stressen, alltså inte deras 

upplevelser generellt inom poliskåren. Slutligen ställdes frågor kring deras upplevelser 

av chefers och ledningens förståelse för stressen som medföljer yrket och om de ansåg 

att de bistod med hjälp för hantering av stress. Vidare berördes vad de själva sökte för 

typ av förståelse högre upp i hierarkin. Samtliga intervjuer ägde rum på deltagarnas 

arbetsplats, alltså på de olika polisstationerna, där utredarna hade egna kontor och 

därmed ett mer ostört samtal kunde äga rum. De som arbetade i yttre tjänst intervjuades 

i lediga rum som hittades vid tillfället. Fem av intervjuerna tog ca 35 minuter och en 

cirka 25 då ämnet upplevdes som tömt efter denna tid. Alla intervjuer transkriberades 

och blev ett textmaterial på sammanlagt cirka 45 sidor. Min egen förförståelse inom 

ämnet bygger på en tidigare övningsuppsats om avlastningssamtal inom polisen samt en 

familjemedlem som länge arbetet inom polisen och att vara påläst inom ämnet innan 

intervjuerna.  

Etiska frågor 

Samtliga deltagare fick i förväg veta vad syftet med studien var och fick efter det 

bestämma kring sin medverkan. Deltagarna fick information att de när som helst kunde 

avbryta intervjuerna samt att intervjun var konfidentiell och att deras identitet inte 

kommer att avslöjas. De fick även veta att underlaget endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Intervjuerna spelades in på band efter deltagarnas medgivande.  

Analys 

Metoden som nyttjades var en induktiv tematisk analys samt en deduktiv tematisk 

analys i ett par teman, då det redan i intervjuguiden förekom frågor kring 

generationsskillnader och ledningens förståelse för upplevd stress, som sedan blir 

underrubriker i resultatdelen (Langemar, 2008). Efter att material samlats in så 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Data lästes igenom ett flertal gånger, nyckelord 

sattes ut vid sidan av texten, därefter togs relevanta citat ut ifrån de markerade styckena 

och teman formades och tillgavs namn. De framkom tre huvudteman som består av 

stressorer, reaktioner och coping, och under dessa ett flertal undertema. Likheter i 

deltagarnas upplevelser och berättelser samt teman som bäst kunde besvara 

frågeställningarna fick komma i förgrunden. Under de olika temana valdes även citat ut 

för att representera dem bättre. Även de är citerade ordagrant. Efter att teman tagits fram 

och citat valts ut sattes det namn till de olika teman. Resultatet är presenterat under de 

olika teman sammantaget både poliser i inre och i yttre tjänst men med ett första stycke 

och sedan citat av poliser i inre tjänst, barnutredare, och sedan ett efterföljande stycke 

och citat av poliser i yttre tjänst. Tanken var att kunna se någon skiljaktighet mellan 

dessa tjänster. Men mestadels visade sig likheter i resultatet och de olika teman.  
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R e s u l t a t 

Resultatet från undersökningen redovisas utifrån tre överläggande teman. Stressorer hos 

poliser, reaktionen på dessa samt hanteringen, copingen av dessa stressorer. De mest 

uppkommande stressorerna var tidspress och problemet med att ta med sig arbetet hem i 

tankarna. Ej upplevt stöd ifrån sina chefer och ledningen togs även upp, men då i högsta 

grad när det kom till själva produktionen av arbetet och att det inte finns tid och 

resurser. Att få en förändrad bild av verkligheten var en av reaktionerna som de 

intervjuade tog upp, men även att man får en viss rutin eller avtrubbning inför det man 

gör. Delvis som en reaktion, men även som en copingstrategi. Generationsskillnader 

fanns även som en stressor när det kom till hanteringen av stressorerna, copingen. Även 

individuella skillnader upptäcktes i undersökningen mellan vad som upplevs som 

stressande och hanteringen av stressorer.  

För att få en mer övergripande bild av vad respondenterna tog upp i sina intervjuer 

följer en tabell av ämnen som togs upp, samt fördelning mellan poliser i inre och yttre 

tjänst.  

Tabell 1. En överblick av hur många poliser i respektive grupp som tog upp respektive 

ämne. 

Stressorer Inre tjänst Yttre tjänst 

Tidspress 3 2 

Ta med sig arbetet hem 3 3 

Ej upplevt stöd från ledning 

och chefer 

3 2 

Individuella skillnader i 

stressorer 

3 2 

Hantering av stressorer   

Handledning 3 2 

Kamratstöd 3 3 

Generationsskillnader 2 3 

Skillnader i hantering av 

stressorer 

2 2 

Reaktioner   

Förändrar verklighetsbild 2 2 

Rutin 2 3 

 

Stressorer 

       Tidspress. 

Den mest framstående faktorn i intervjuerna var tidspressen inom yrket. Upplevelsen av 

att inte räcka till och att inte hinna med är en källa till frustration hos poliser i både inre 

och yttre tjänst. Dock på ett något annorlunda vis. Samtliga som arbetade som 

barnutredare upplever sin tidsstress som någonting specifikt för just deras avdelning i 

jämförelse med andra tjänster inom polisen. Inte på det sättet att de tror att andra poliser 

har mer tid än barnutredare, men att det tar längre tid att arbeta med barn och att få ur 
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barn sina berättelser, samt att deras arbete kräver särskild kompetens som inte kan 

läggas över på någon annan. Tidspressen hos barnutredarna belyses i följande citat: 

Tidspressen som ligger på, det är många som vi har, som är inblandade i 

våra ärenden. Det kan jag ha som pressande, sen försöker jag att inte tänka 

på det när vi pratar med barnen, för då försöker jag fokusera på det. 

Det är ett sådant ärendeinflöde hela tiden och man är så nischad på det man 

gör så det är så få som gör det, man kan inta bara lämna över det till någon 

annan. 

En av dessa barnutredare påtalar även vikten av att hinna med att tänka och strukturera 

upp förhör med barn innan de utförs. Detta är någonting som poliserna i inre tjänst inte 

explicit nämnde, men som man kan ana ligger som en underton. Vikten av brist på tid 

när man arbetar med barn tas upp många gånger.  

Jag önskar att jag hade mer tid för eftertanke innan. Alltså att man, innan 

man går i förhör med barn har gott om tid att förbereda sig. Vilket jag inte 

tycker att jag har (…) Jag kan önska att vi hade mer tid, alltså att det var 

befogat att ha tid till förberedelsen. 

Tidsbristen är en faktor som även belyses av poliser i yttre tjänst, dock ej i samma 

utsträckning. Stressen av att tiden inte räcker till är inte i samma grad beroende av 

vilken tjänst de har eller vilken avdelning de sitter på utan att det finns många olika 

saker som skall bli gjorda på olika håll och att tiden samt personalen inte räcker till för 

detta.  

Man hinner liksom aldrig slutföra en sak, det är nog det som är stressande i 

längden (…) Det här med att inte hinna med och inte räcka till. Och att bli 

avbruten hela, hela tiden 

Man vill göra någonting mycket bättre men man får aldrig slutföra det för 

man ska iväg på nya grejer hela tiden och så. Det känns som att det blir 

halvfärdigt hela tiden och man får packa ihop det. Något halvtaskigt gjort 

och sen får någon annan det i knät. 

       Ta med sig arbetet hem. 

De intervjuade uppgav att de tänker på jobbet och tar med det hem efter 

arbetstimmarnas slut. Dock skiljer sig detta i grad. Det kan vara att de uppger att man 

tänker på det hemma, men inte mer än att det förblir en tanke och inte någon 

stressfaktor. Det kan även vara att dessa tankar sitter kvar och man kan ha svårt att 

tänka på någonting annat på sin fritid. När de som arbetar med barnutredningar och de 

som arbetade i yttre tjänst fick frågor till exempel om de hade märkt någon skillnad i 

om de tog med sig arbetet hem i tankarna nu jämfört med när de började, var det flera 

liknande svar. Ett följande citat beskriver en känsla” Man tar ofta med sig arbetet hem i 

tankarna, det gör man”.  De flesta anser att de funderar och grubblar på arbetet och på 

det som hänt, vilka intryck och vilka historier de hört under dagen. Detta tar de med sig 

hem i större utsträckning förr än vad de gör nu. De poängterar att det fortfarande finns 

med dem i tankarna även när de är lediga, men att det mer finns med som ett minne och 

inte som en stressor privat. 
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I intervjuerna med barnutredarna uppger de att det kan vara en källa till frustration och 

att det på något vis tär på en att ta med sig jobbet hem i tankarna. Denna stress är en av 

de mest framstående under intervjuerna och även den som skiljer sig mest bland de 

deltagande, beroende på hur pass svårt man ser det som en psykisk press.  

Jag har sagt att den dagen som jag inte reagerar på det jag ser, det jag hör 

och det jag gör, då kommer jag att göra någonting annat. 

Man är ju inne, man jobbar ju med vanliga familjer lite grann så och det är 

ju tragedier och kriser och så. Sen sitter jag och jobbar och håller barnförhör 

och mycket då där det är sexuella övergrepp på barn, och sen sitter man och 

tittar på det här med bilder och filmer på nätet. Så jag skulle sitta och ljuga 

och vara oärlig om jag sa att jag inte tar med mig det hem. 

Bland de som jobbar i yttre tjänst tas även detta faktum med tankar och frustration på 

grund av jobbet upp. Men även där skiljer det sig i graden av hur hårt det sätter sig på 

psyket och den upplevda stressen kring detta faktum. Men det är ändå en av de mest 

framstående faktorerna till stress hos de som jobbar i yttre tjänst.  

Det mest stressande för mig var när barn for illa. Och även kvinnor som var 

fysiskt väldigt underlägsna. Det var det som tog på mitt psyke, det var väl 

det som kunde ta på mitt psyke. I princip allt annat kunde jag hantera på ett 

annat sätt. 

… ska jag hem och laga mat och då kan jag tänka på en timme efter vad jag 

ska laga för mat och då har jag glömt bort att för en timme sen var jag och 

släpade upp ett lik. Sen kan jag komma på det korta stunder, men det 

är…jag vet inte vad det är. 

        

      Ej upplevt stöd från ledning och chefer. 

När frågor kring chefer och ledning tas upp så är det en och samma faktor som dyker 

upp i samtliga intervjuer med barnutredare. De finner ett bristande engagemang ifrån 

ledningen om hur deras arbete verkligen ser ut och hur mycket tid de lägger ned på alla 

ärenden. Det poängteras vid ett flertal tillfällen att ledningen inte ser allt jobb som görs 

samt att de finner det stressande att ledningen ser för mycket till statistik. Det ligger en 

frustration och en klar stressor kring detta ämne för barnutredare då de ser att kvalitén i 

deras jobb försvinner och kvantitet räknas mer. Detta är en av de största stressorerna 

inom yrket. Detta handlar delvis om att få uppskattning för sitt arbete och att bli 

synliggjord, men även om själva produktionen. Därav att ledning och chefer inte ser allt 

som utredarna har jobbat fram, utan bara vissa delar av, vad de anser är hårt slit.  

 De vet precis hur många promemorior och hur många tjänsteanteckningar 

jag har gjort. Hur många utredningar jag har redovisat. Men det är inte ofta 

de,(…) det kanske aldrig har hänt att någon har frågat hur man mår. Nej. 

Utan det handlar bara om produktion alltså. 

Faktumet att de söker en uppskattning tas även det upp. Och det framgår tydligt att de 

vill ha någon form av förståelse eller uppskattning för de ärenden som inte kan leda till 



  13 
 

åtal, eller en uppskattning av den mängd arbetstid som läggs ned på den aktuella 

arbetsuppgiften. Följande citat belyser detta. 

Men ibland kanske man skulle önska att man hade en förståelse för det man 

gör. Kanske en uppskattning för folk står inte på kö för att jobba på de här 

tjänsterna. Den här moroten och uppskattningen. 

Man får alltid höra någonting som inte är bra men man får aldrig höra när 

någonting är bra. Och det tycker jag är tråkigt, de här små förstärkarna 

liksom att åh..ett intresse, visa ett intresse för det jag gör. Det skulle jag 

vilja. (…) för en gångs skull det vara kul att ha den där förstärkaren från 

cheferna. 

Även de poliser som arbetar i yttre tjänst tar upp denna fråga men responsen är inte lika 

negativ och laddad som den är med barnutredarna. De i yttre tjänst pratar mer om att de 

skulle behöva förstärkning i form av personal. Brist på förståelse tas även upp hos de i 

yttre tjänst och det faktum att de inte tror att deras röster om hjälp och förstärkning ens 

kommer upp till ledning och chefer. Följande citat ger en bättre bild av hur känslan hos 

en polis i yttre tjänst var. ”De säger att de förstår att vi är under press, men samtidigt så 

görs det ingenting åt det så.” 

Både poliser i yttre och i inre tjänst fick förfrågningar om vad de söker för alternativ till 

stöd och hjälp ifrån ledning och chefer men något konkret förslag finns inte ifrån 

barnutredarna. Ett av de yttre befälen nämner att han vill ha fler poliser i tjänst, men det 

vanligaste var att de söker förståelse och att de vill bli sedda av ledningen. De söker helt 

enkelt att deras arbetsinsatser uppmärksammas. 

      Individuella skillnader i stressorer. 

Alla poliser är självfallet olika individer och de ser sitt arbete på olika sätt, samt 

hanterar situationer och känslor olika. Detta framgår även i intervjuerna där det märks 

en stor skillnad mellan hur de upplever stressorer 

De som arbetar med barn hanterar stressen och pressen till följd av detta på olika sätt. 

Följande citat visar på frustrationen i att inte kunna visa att man blir upprörd eller andra 

personliga känslor i förhör med barn eller med misstänkt. Även pressen man känner av 

att faktiskt ha en annan människas liv i sina händer och hur tufft det känns att försöka få 

ur ett barn dess historia samt försöka få den skyldige fälld och känslorna kring om man 

inte lyckas.  

Ändå, fast man tycker så illa om den personen framför en, så måste man 

göra ett professionellt jobb.  För skulle man inte göra det, då kanske han går 

fri.(…) Även fast det kokar i kroppen så får man inte visa det. Då har man 

liksom förlorat matchen. 

Frustrationen är ju mer att man kan tycka att man ställer ju samma krav på 

en treåring som ska berätta en historia som man gör på en 35 åring och det 

kan man ju räkna ut ganska lätt att en treåring har inte samma möjlighet 

eller förmåga. 

Bland de yttre poliserna visades de individuella skillnaderna i hjälplöshet kring vad man 

skall göra i vissa situationer som man inte råder över. Exempel som det talas om är 
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misshandlade kvinnor som inte vågar anmäla sina män. En annan känsla som tas upp är 

ett yttre befäl som beskriver att det värsta han vet på jobbet är att meddela dödsbud till 

familjer. Han beskriver det på följande sätt.”Det ju väldigt psykiskt påfrestande när man 

har att göra med dödfall och familjer och meddela dödsbud och sådana här grejer. Det är 

ju väldigt känslomässigt och psykiskt.” 

 

Reaktioner 

Med reaktioner menas de faktorer som poliserna tog upp som kommer utav stressen. 

Reaktionen och konsekvenserna av deras stressorer. Förändrad verklighetsbild och rutin 

dominerar här polisernas bild. Frågan återkommer då senare om rutin kan ses som 

avtrubbning eller som att veta sin uppgift i ryggmärgen.  

      Förändrad verklighetsbild. 

Med rutin och många års erfarenhet kommer inte bara positiva upplevelser av stress i 

yrket utan även en del negativa. En frustration över hur samhället ser ut i realiteten och 

en känsla av maktlöshet om hur mycket man egentligen påverkar som utredare eller 

yttre befäl. Poliserna uttrycker att de har en förändrad verklighetsbild idag och att allting 

inte riktigt var som de trodde. Även detta skiljer sig något mellan individer, men inte så 

mycket mellan inre och yttre tjänst. Detaljerna varierar dock beroende på vilken tjänst 

de har och vilka mål de jobbar med. Men samma upplevelse av besvikelse finns kring 

hur verkligheten ser ut. De i inre tjänst upplever en frustration över hur många ärenden 

som leder till åtal. 

Det klingade ju av mer och mer. Alltså man blir ju, man accepterar, eller jag 

accepterar det mer och mer att i vissa situationer kan man helt enkelt inte 

göra mer. Så med åren så infann sig den känslan. 

De som arbetar i inre tjänst uttrycker både att de är besvikna på rättssystemet och hur 

det faktiskt fungerar men även att deras bild på polisen som organisation har förändrats 

till det negativa ifrån vad det till en början var.  

Man trodde man mådde dåligt för att man inte kunde förändra världen och 

inte hjälpa folk och så och det har man sagt, man nöjer sig med att man har 

gjort sitt bästa och det får vi inse att vi kommer inte längre just nu pågrund 

av yttre omständigheter. 

Rättssystemet då som också är en klar stressfaktor. När man upplever då att 

man, vi, har gjort ett gediget jobb och målsägande har varit modig och ställt 

upp hela vägen och sagt och sen får de sådana fjuttstraff så att man bara…. 

Meningslöst, hela processen har varit meningslös känns det som. 

       Rutin.  

Som nämndes tidigare i temat om att ta med sig arbete hem, så hjälper rutin och vana 

även i andra delar av jobbet som är frustrerande eller stressande. Samtliga deltagare 

underströk vikten av rutin i jobbet och att det har blivit bättre på att hantera sina 

stressorer. Sådant som så väl polisen som gemene man finner väldigt obehagligt till 

exempel våld och död har de fått en vana vid att hantera och detta gör att jobbet blir 

lättare att utföra. Detta kan även ses som en avtrubbning till stressade situationer och 

obehagliga händelser. Men poliserna här betonar även att bli instruerad i en uppgift, så 
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som att ge dödsbud, underlättar stressen och negativa känslor kring den. Även 

hanteringen av de egna handlingarna och reaktionerna har förändrats genom att de blivit 

luttrade inom sitt yrke och detta gäller såväl barnutredare som poliser i yttre tjänst. 

Samtliga följande citat talar om hur rutin och erfarenhet ger bättre stöd och en mer 

psykisk välmående inför jobbet.  

Nu har man fått en viss rutin på det här med död och våld och grova 

övergrepp och sånt. Man har fått en viss vana.(…) Jag tror att jag som 

individ då, har blivit så rutinerad så jag tror inte det påverkar mig lika 

mycket nu som det gjorde för 20 år sedan. 

Poliser i yttre tjänst talar även de om att de hanterar stress bättre efter att ha jobbat ute i 

några år. Men poängen i att få ytterligare utbildning tas också upp av ett yttre befäl. 

Alltså ser de mer rutinen i sig som hjälp och inte avtrubbningen.  

Om man jämför nu med när, första gången jag var i en sån situation så hade 

man ju en stressnivå som bara var i nåt alarmläge, om man jämför. Och det 

är ju rutin och utbildning som gör att man vet vad man håller på med. 

Man blir ju mer och mer luttrad och har upplevt mycket mer och mer (…) så 

även om det är svåra saker man upplever så lär man sig att hantera det. 

De barnutredare som har jobbat i yttre tjänst tidigare i livet, fann detta som en fördel då 

de på detta sätt kunde använda sina kunskaper om hur det var på en brottsplats, i sitt 

nuvarande arbete som utredare.  

Jag vet ju för jag har varit där ute tusentals gånger själv under årens lopp, så 

jag vet ju ungefär hur det ser ut i den där lägenheten. Jag förstår att det är en 

massa blod på väggarna, jag förstår hur det ser ut i barnsängen. 

 

Hantering av stressorer och egna reaktioner, coping 

Hanteringen och copingen framstås som viktigast för undersökningspersonerna i form 

av handledning och kamratstöd. Dessa sätt att hantera handlar om att hantera 

stressorerna i sig medans de på annat sätt hanterar sin reaktion på stressorerna genom 

exempelvis humor som poliser i yttre tjänst tar upp, som en hjälpande faktor när det 

kommer till avdramatisera händelser som kan ha negativ psykisk effekt.   

      

    Handledning. 

Samtliga har någon gång fått handledning och är överens om att det är någonting bra 

oavsett i vilken form den kommer i. Att ha någon som är professionell och som kan 

hjälpa till med tankesätt och attityder, samt att man som polis får berätta om hur man 

känner inför sitt jobb och på det sättet minska stress och psykisk belastning. 

Handledning belyses på flera ställen i alla intervjuer och den tas upp i olika 

sammanhang. Poliserna tycker att det är skönt att prata med någon som inte är polis och 

som har en annan vinkel och på det sättet inte uppfattas som lika inskränkt i sin 

referensram. Det blir inte bara polissnack. Men samtliga poängterar även att det är av 

otroligt stor vikt att handledning och avlastning inte enbart sker utan att den varvas med 

kamratstöd och kompisprat. Vid ett flertal gånger säger de att om de blir tvungna att 
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välja så anser de att kamratstödet är viktigare, men att handledning också gör ett stort 

jobb mot stressorer. Ett par av poliserna säger följande om handledning. ”Jag är en av 

dem som förespråkar handledning då jag tror, jag tycker vi behöver det för annars tror 

jag vi lagrar i oss.” 

      Kamratstöd. 

Samtliga deltagare tar upp kamratstöd som en hjälpande faktor i arbetet och i privatlivet. 

Bra kollegor är något som värderas högt. Det poängteras att kollegor, de som arbetar 

inom samma sektor är de som bäst ger stöd och avlastning och inte kamrater och 

närstående privat. Det måste vara människor som förstår vilka situationer de upplever 

och vilken slags stress och frustration de menar, utan att behöva förklara sig. Detta rör 

sig om allt ifrån raljerande skämt till mer seriöst prat om hur en specifik händelse har 

gått till och känslor kring denna. Både barnutredare och poliser i yttre tjänst uppgav 

liknande svar kring vikten av bra kollegor och kamratstöd.  

Man pratar om det som är lite otäckt och otrevligt och tragiskt. Man pratar 

ju om det (…)det blir mer avslappnat korridorssnack kan man säga. 

Kompisen. Man kan gå in i ett rum och tycka att den här utredningen, fy 

fan, hur kan man göra så mot ett barn. 

Räddningen har varit för mig, har helt klart varit alla kollegor och sambo jag 

levt ihop med, polis då och det är det som är räddningen, att man ja, pratar 

om det. Man delar erfarenheter på nåt vis för man pratar med människor 

som man vet, vet hur det ser ut. Sätter man sig ner och pratar med en kusin 

eller en kompis eller nåt så kan det aldrig sätta sig in i hur det är, det är 

knappt att de tror det är sant det man pratar om, så att det blir en ojämn 

diskussion. Så man får inte ut så mycket av det, man bearbetar inte för då får 

man istället förklara sig. 

Det som skiljer sig i de olika utsagorna är dock humorn. De som jobbade i yttre tjänst 

påtalade vikten av att skoja om det som de dagligen utsätts för. Detta som en avlastning 

och för att avdramatisera och hindra att det sätter sig och blir en större stressor.  

Mest är det nog att vi pratar om det här. Eller när kollegor kommer ihop på 

fritiden, då kommer gamla ärenden upp, och man jämför och går igenom 

och sådär.(…) Det blir ju att man sitter och skämtar om grejer som man inte 

ska skämta om bland folk, men man bearbetar asjobbiga grejer på det sättet. 

    Generationsskillnader. 

I denna studie var de poliser som arbetar som barnutredare några år äldre, som störst var 

skillnad 23 år och de hade även mer erfarenhet av polisyrket.  Ofta för att de tidigare 

haft en karriär i yttre tjänst och sedan vidareutbildat sig. Av dessa tre är två äldre och en 

något yngre, men i fråga om generationsskillnader inom yrket och dess konsekvenser i 

olika attityder, så var samtliga relativt eniga om att detta existerade och inte var av 

positiv karaktär. Generationsskillnaden tas upp som ett problem främst när det kommer 

till handledning. Det framkommer att det finns en attityd som innebär att äldre tycker att 

man skall klara av sina bekymmer med jobbet själv och inte behöva prata med kollegor 

eller få avlastning på annat sätt än ensam. Även de som är något äldre själva inser denna 

attityd.   



  17 
 

Vi ses på onsdagar, mycket beroende på att vi fått en kille. Och alltså det 

låter förskräckligt att det är en kille som behövs komma in, men en klok 

yngre kille som är i vår grupp. 

Jag tror det är svårt för dem i min generation att se att man behöver 

handledning. Det är: amen jag klarar det här. Den attityden som finns. Och 

jag behöver ingen hjälp, jag är stark. 

I samtal med poliser i yttre tjänst framtonas detta med generationsskillnader i mycket 

högre grad. Samtliga poliser poängterar det negativa med denna attityd och att den inte 

är så ovanlig. Det första citatet speglar även det faktum att man som ny polis inte får 

visa sig svag, utan skall, trots att den inte har vana eller rutin, ge ett intryck av att inte ta 

åt sig av de svåra uppgifterna i jobbet. Det betonas även att brist på empati och 

förståelse för de yngre kollegorna som säger att de vill ha stöd ifrån de som är äldre i 

yttre tjänst. Den hårda tuffa attityden ligger fortfarande de äldre varmt om hjärtat och en 

av poliserna talar om en matcho-attityd som lever kvar.  

När du är ny polis så bortsett ifrån att du egentligen får/kan visa att vad du 

tycker för det, eller hur du känner och hur du mår. Du har uniformen och du 

ska utföra ett jobb. Så då får man kapsla in det här och sen kommer det 

efteråt. 

Jag tror att många gamla kollegor, känner att det där, det vill vi inte ta i. Lite 

grann för att det är obekvämt tror jag. (…)Och jag tror att många äldre där 

kommer ifrån en tradition inom polisen där man inte pratade så, utan man 

mer …slätade över det hela. 

      

 Skillnader i hantering av stressorer och egna reaktioner 

När det kommer till själva hanteringen av stressen som de olika individerna upplever 

beskriver de olika lösningar som de kommer fram till antingen genom egen tid i form av 

yoga och motsvarande eller genom att lära sig att tänka på ett annorlunda sätt och 

prioritera vad som är viktigt för en själv i ens arbete.  

Det är ju mer att ha egen tid, jag håller ju på, jag har lite meditativa. Det här 

med mindfullness har jag kört, en hel del och yoga och liksom allt det här 

och känt att…jag har ju alltid tränat väldigt mycket.  Så när jag går iväg och 

kör mina klasser, då är det min tid. 

I de två citat som följer beskriver två barnutredare hur de känner att de har omprioriterat 

vissa faktorer för att kunna leva med sina stressorer och psykiska belastning. En i form 

av att lägga om tiden och inte ta på sig allt för mycket jobb och den andra i att beskriva 

omprioriteringen av vad som är viktigt i en barnutredning. Frustrationen bygger mycket 

på att alla ärenden inte leder till åtal och den minskar denna utredare genom att tänka att 

det viktigaste är ändå att utredningen kommit till stånd och att barnets berättelse blir 

hörd.   

 …då kunde man ha flera ärenden i luften samtidigt. Men det grejar inte jag 

längre utan jag har hittat en nivå att här känner jag ett behagligt klimat och 

en behaglig stämning med mig själv. 
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 …att se en frustration över att man inte kan få en, inte kan, att man inte kan 

väcka åtal så kan jag nu se at det inte är det egentligen som är det allra 

viktigaste för mig. Utan det viktigaste är att jag åtminstånde kan ta emot 

berättelsen från barnet. 

De yttre befälen pratar om att vara förberedd och att man på det sättet minskar den 

stressande känslan både innan och efter. De belyser vikten av att prata med varandra 

och få ur sig det man upplever är stressorer.  

 …måste ju uppträda proffsigt och då pratar man ju igenom det innan och 

då, då blir man ju lugnare själv eftersom båda vet ju eller vet vad vi har 

tänkt ska hända sen blir det ju inte alltid så, men.. 

 

D i s k u s s i o n 

 

Syftet med föreliggande studie var att få en ökad förståelse och bättre insikt kring 

polisers arbete och vad deras upplevelser av stressande faktorer. Vidare var syftet att få 

en inblick i deras subjektiva upplevelser av hanteringen av dessa faktorer. Ett nedslag 

gjordes för både poliser i inre och yttre tjänst. Resultatet visar att den värsta stressoren 

anses vara tidspress, att inte kunna släppa tankarna på jobbet på den privata tiden, 

upplevda generationsskillnader som kan komplicera handledning då äldre inte har 

samma attityd till exempelvis avlastningssamtal, att inte känna något stöd ifrån ledning 

och chefer samt att deras bild av verkligheten har förändrats negativt. Poliserna 

upplevde att de bästa sätten att hantera dessa stressorer är genom professionell 

handledning som organisationen bidrar med, genom kamratstöd som de finner främst 

hos kollegor, upplevelsen av att rutin ger en färdighet. Även en del individuella 

skillnader i både stressorer och hantering av dem kunde noteras. Dessa kan vara tid för 

eftertanke, motion eller vikten av att tänka strategiskt. Resuttatet var i linje med tidigare 

studier kring ämnet i fråga.  

Stressorer 

Av resultaten kan man se att den tydligaste stressoren hos poliserna i både yttre och inre 

tjänst tycks vara den upplevda tidspressen och att tiden räcker inte till för att få arbetet 

gjort riktigt. Barnutredarna nämner även att de är så pass specialinriktade i sin genre att 

ingen annan kan hjälpa dem med deras utredningar och att de därför bär en extra tung 

börda. Poliserna i inre tjänst betonar i sin tur att de känner ett visst missnöje i att lämna 

över halvfärdiga uppdrag till nästa man på plats. Detta i linje med Malach-Pines och 

Keinan (2007) samt Thompson, Kirk och Brown (2006) som i sina studier kommer fram 

till att tidspress och arbetsbörda är de främsta faktorerna till känslan av stress hos 

poliser. Att den upplevda tidspressen betonas av poliserna beror på att den synes vara en 

tydlig vardagsstressor som ständigt ligger hängande över. Det är med andra ord inte en 

specifik situation eller händelse som är den egentliga drivkraften, vilket förklarar att den 

uppfattas som en gemensam faktor och att alla nämner den som väsentlig. Den upplevs 

som en organisationsstressor. Alltså att det är själva sätter hur organisationen styrs och 

att det inte finns utrymme för mer tid som gör att det upplevs som stressande. Detta är 

en intressant faktor då man kan tro att poliser som arbetar i yttre och inre tjänst och som 
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har helt olika arbetsuppgifter i själva verket upplever samma stressorer. Alltså tiden som 

den klart mest stressande delen inom yrket. Trots de ovanliga situationer poliser utsätts 

för i jämförelse med andra yrkesgrupper, så upplever de ändå samma stressorer som kan 

upplevas även i andra yrken, tidsbrist. 

Nästan alla nämnde även faktorn att ta med sig jobbet hem som viktig. Både de i yttre 

och i inre tjänst. Barnutredarna talade om att de blev påverkade av barnens situation och 

kände att de ville göra mer för barnen. Detta yttrade dock sig i olika former. En utredare 

pratar om att vilja ta med sig barnen hem och ta hand om dem, då de befinner sig i en 

utsatt situation. En annan nämner att de vill förändra rättsystemet och på det sättet 

tänker på barnens situation och sin frustration över att inte kunna släppa dessa tankar 

efter arbetstimmarnas slut. Poliserna i yttre tjänst talar däremot om att tankar på vad de 

gjort under dagen kan dyka upp vid oväntade tillfällen. Det rör sig ofta om tankar på till 

synes stressfyllda situationer så som att finna och ta hand om döda människor. En polis 

talar även om att hon känner en maktlöshet över människors situation, som hon stöter 

på. Känslan av att inte kunna hjälpa till tillräckligt är den som följer med henne hem. 

Hon tänker på de hon arbetat med på jobbet och kan inte släppa tankarna på dessa offer. 

McCreary och Thompsons (2006) studie kring att utveckla frågeformulär om polisers 

stress. Att detta förekommer som en stressfaktor hos poliser kan tyckas vara självklart 

då de med jämna mellanrum utsätts för extrema situationer och händelser. Barnutredare 

får höra barn berätta om övergrepp och andra brott, samt att de har till uppgift att 

förhöra de misstänkta för dessa brott. Poliserna i yttre tjänst får i sin tur ta med sig hem 

situationer som att meddela dödsbud till familj och vara först på plats för en brottsscen. 

Detta är traumatiska stressfyllda situationer som många har svårt att helt koppla bort när 

de inte längre är på jobbet. Dock kan rutin fungera som avlastning, och poliserna 

berättar att de vänjer sig vid olika trauman och kan med hjälp av erfarenhet tygla 

stressen. Dock kan rutin ses som ev avtrubbning och därmed vara en baksida av rutinen 

som skydd.  

En stressfaktor som framträdde va upplevelsen av bristande förståelse ifrån ledningen 

och cheferna. Poliserna i både inre och yttre tjänst känner att chefer inte förstår deras 

situation, men framförallt att de inte får något stöd eller uppmärksamhet för väl utfört 

arbete. När frågan sedan kommer om vilken typ av förståelse de söker eller vad de vill 

att ledningen skall göra är det tydliga svaret att synliggöra en uppskattning. Studierna av 

Malach-Pines och Keinan (2007), Kirk och Brown (2006) samt Karlsson och 

Christiansson (2003) antyder att detta är ett vanligt faktum, både internationellt och 

nationellt. Den tunga arbetsbördan tas även upp i de två första studierna som en 

bidragande faktor till upplevelsen av bristande förståelse. Detta kan tyckas vara ett 

fenomen som inte bara existerar inom polisen, utan även i många andra branscher. 

Frustrationen över detta faktum uppfattades som mest påtagligt bland barnutredarna. 

Detta kan förklaras med att de är en mindre grupp som arbetar närmare ledning och 

övrigt rättssystem. De har oftast gått igenom en tidigare inre tjänst och har sålunda en 

bred erfarenhet. Vidare har de senare i livet skaffat sig en specialinriktning och därför 

kräver en annan typ av bekräftelse på gott utfört arbete. Poliser i inre tjänst ser den 

bristande förståelsen av ledningen mer i termer av arbetsbörda och vill ha fler resurser 

inom sitt yrke. 
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 Individuella skillnader i stressorer. 

Precis som Malach-Pines och Keinan (2007) nämner finns det olika typer av stressorer 

hos poliser och alla tar till sig arbetet på olika sätt och upplever samma situationer 

annorlunda. Nästan alla av poliserna i denna studie nämner något sätt som skiljer dem 

åt, vad de tar illa vid sig av eller vad de blir frustrerade över. En av poliserna i yttre 

tjänst talar om att det alltid är jobbigt att meddela dödsbud till anhöriga och att ta hand 

om anhöriga efter beskedet. Man måste vara förstående men samtidigt agera 

professionellt. Holmberg, Kristiansson och Karlsson (2004) tar upp begreppet vicarious 

traumatization, och detta stämmer väl med respondentens erfarenhet. Att man utsätts för 

anhörigas reaktioner kan påverka en själv mycket negativt. De övriga poliserna i yttre 

tjänst i denna studie tog ej upp detta som någonting specifikt, vilket tyder på att det 

finns skillnader i vad alla känner är en stressor inom ens tjänst. En polis i inre tjänst 

påpekade att hon var frustrerad över förövares korta straff som domstolar utdelade, 

medan andra barnutredare inte nämnde detta som en stressor. Zellars et al:s hänvisning 

till begreppet negative affectivity (NA) kan här nämnas som en förklaring till att alla 

upplevelser är individuella och man påverkas mer eller mindre beroende på graden av 

NA. En högre grad av NA gör alltså att man är mer mottaglig för stressorer och 

påverkas mer negativt av stressen, medans en mindre grad av NA gör att man kan 

hantera stress bättre och blir inte lika påverkbar. Graden av NA gör en alltså mer eller 

mindre känslig för stress och hög NA innebär högre känslighet för stress. Detta gör att 

alla människor är mer eller mindre mottagliga för samma saker, händelser och 

upplevelser och detta syns väl i resultatet.   

 

Reaktioner 

Precis som veteraner efter krig eller offer för andra trauman kan trauman förändra ens 

verklighetsbild och man kan få en mer krass och bitter syn på livet och dess mening. 

Som Orbach (1991) tar upp i sin forskning om behandling av PTSD är detta ett vanligt 

fenomen bland de som varit ute i exempelvis krig, men även hos de som har fått ta hand 

om många offer för katastrofala händelser. Detta ser man även i resultatet av denna 

undersökning. Poliserna har till viss del tappat förtroendet för rättsystemet och för 

samhället. De känner en uppgivenhet inför vad de själva kan göra och om det verkligen 

hjälper. Barnutredarna talar mer om ett rättsystem de inte längre tror på och en 

besvikelse inför åtal som läggs ned eller straff som de upplever är allt för korta. Detta 

ses som en tråkig del av yrket, men kan förstås som oundviklig då polisen är ett yrke 

som ständigt får se samhällets baksida. Det upplevs som svårt att som polis hålla sig på 

en ständigt positiv nivå när man hela tiden utsätts för negativa händelser.  

I Love et al. (2008) studie jämförs poliser som arbetade under falsk identitet och deras 

stressorer med de som inte tidigare under sin karriär arbetat under falsk identitet och 

med de aldrig arbetat under dessa förhållanden. Deras slutsatser kan man koppla till 

denna undersöknings resultat. Poliserna i inre tjänst påtalade att man vande sig vid 

situationer, bilder, händelser osv. från den polisiära vardagen. Även poliserna i yttre 

tjänst påpekade att rutin och utbildning ger en viss säkerhet och att de kände att det idag 

inte tog lika illa vid sig som de gjorde när de började som poliser. Delvis kan detta bero 

på att de får hjälp av kamrater och handledare, men även på att de har utvecklat en viss 

avtrubbning för händelser som de till en början ansåg som stressande. Men det har även 

att göra med att de ger en rutin. Poliserna vänjer sig vid extrema situationer och hur de 



  21 
 

skall hantera dem. Känslorna tar inte längre överhand, utan de finner ett sätt att ta det 

som ”endast ett jobb”. Detta dock till en viss gräns, då de påpekar att en del saker tas 

ändå hem och grubblas över. Poliserna i Love et al:s studie som arbetade ”undercover” 

är inne i den rollen under längre tid och har då en rutin på hur det går till. I jämförelse 

med de som tidigare jobbat ”undercover”, så upplevde de sig ha en sämre psykisk hälsa 

på grund av jobbet. Alltså kan det vara bra att vänja sig vid svåra situationer för att 

kunna hantera democh kunna utföra sitt arbete korrekt. De som arbetade under falsk 

identitet kan även ha setts som avtrubbade i situationen, just för att de inte kunde 

reagera för att avslöja sin roll. Studien visade att de som tidigare arbetat i samma tjänst, 

efter arbetet kände en högre grad av stress då arbetet var slut än när de var inne i 

tjänsten. Alltså kan det vara en reaktion som kommer efter, men att avtrubbning var 

nödvändig för att klara av jobbet.  

Hantering av stressorer 

Poliserna i denna studie som arbetade i inre tjänst var mycket nöjda med tillgången till 

handledning och upplevde att detta hade gjort deras arbete bättre samt arbetsbördan 

mindre. De tyckte att det var skönt att prata med någon utomstående, men nämnde ändå 

vikten av att även prata med kollegor. Christiansson, Freij och Edqvist (2002) menar att 

poliser vill prata om sina erfarenheter i tjänsten och att detta är viktigt för att bland 

annat minska risken för utbrändhet. Handledning och avlastningssamtal för den enskilda 

polisen ger inte bara tillfälle att prata om känslor utan även få höra vad andra har känt 

för en händelse samt gå igenom föreliggande fakta för att få en klarare bild av vad som 

har hänt. Detta var någonting som de flesta uppskattade och kände att de hade märkt en 

förbättring av jämfört med tiden innan handledning fanns. Defusing hade alla 

respondenter fått och en av dem nämnde att debriefing hade genomgåtts och alla var 

nöjda med resultatet och ville se det mer i framtiden. Det faktum att handledning är 

uppskattad rådde det inget tvivel om. Det fanns vidare individuella skillnader mellan 

poliserna som gör att tekniken fungerar mer eller mindre bra för olika personer. Vissa 

människor behöver långa sessioner med grundliga samtal om mer än endast enskilda 

händelser. Andra behöver kortare tillfällen där de får prata av sig det som känns jobbigt 

för tillfället. Men slutsatsen är likväl att handledning och avlastningssamtal är en viktig 

grundsten för en väl fungerande hantering av stressorer.  

 

Poliserna i studien tog upp det faktum att kamratstöd är ett av de viktigaste sätten att 

hantera sin stress på jobbet. De nämner en oförståelse ifrån andra och vill i första hand 

gå igenom detta med sina kollegor på arbetsplatsen som har samma erfarenhet som dem 

själva. Mycket av den gjorda forskningen stärker denna hypotes. Everly och Mitchell 

(1995) nämner kamratstöd som en grundläggande faktor för coping, och även Karlsson 

och Christiansson (2003) samt Holmberg, Christiansson och Karlsson (2004) visar i 

sina studier att detta är ett korrekt konstaterande. Dock tar den sistnämnda studien upp 

att det även är vanligt att prata med familjemedlemmar. Detta nämner även någon av 

respondenterna i denna studie, men det tas inte upp som en självklarhet ifrån alla. Det 

kan eventuellt bero på att hälften av respondenterna arbetar med barnutredningar och 

inte vill prata om dessa privat. En anledning härtill kan vara att man vill försöka släppa 

tanken på stressorer på sin privata tid eller att inte vilja utsätta övriga anhöriga för 

obehagliga upplevelser. Att poliser även skojar med sina kollegor om traumatiska 

händelser kan tyckas brutalt, men detta är ett sätt att göra händelsen mindre negativ för 

att kunna gå vidare. Att skämta på detta sätt med sina anhöriga som inte arbetar som 
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poliser kan verka makabert och brist på förståelse från släkt och vänner kan då upplevas 

som en riskfaktor. Kamratstöd kan lika väl vara löst prat i förbifarten som långa samtal 

med avsatt tid till exempel efter arbetet. Kamratstödet är antagligen det viktigaste sättet 

för många poliser att hantera sitt yrke och även kunna klara av traumatiska och tragiska 

händelser. Gällande frågan om generationsskillnader var det oftast så att de som arbetar 

i inre tjänst är något äldre än de i yttre, och att deras karriär ofta började som polis i 

yttre tjänst. Men av materialet framkom att en negativa attityd kring 

generationsskillnader i barnutredargrupperna. Framförallt handlade dessa om behovet 

av handledning och att det var vanligt att de som var äldre inte upplevde sig vara i 

behov av detta. De menade att de kan reda ut sina bekymmer själva eller inte behöver 

prata om stressfenomen över huvud taget. I yttre tjänst handlade generationsskillnaderna 

om en likande attityd, och det framkom i än högre grad bland dessa respondenter. Brist 

på empati och förståelse för att en polis skulle uppleva någonting som obehagligt eller 

stressande finns här bland de äldre poliserna. Även bland yttre tjänstens poliser nämns 

brist på erkänt behov av avlastning bland de äldre kollegorna. Jeavons et al (2000) kom 

fram till samma sak i sin studie kring copingstrategier efter en olycka. De fann att de 

äldre ignorerade problemet och valde att inte prata om det för att gå vidare. De valde en 

undvikande copingstrategi. Detta verkar vara ett vanligt förekommande fenomen bland 

polisens äldre anställda. För bara några år sedan fanns inte samma tradition kring 

avlastning som det nu finns. Redan på polishögskolan får numera aspiranter information 

om sin rätt till avlastning och handledning efter en traumatisk händelse i arbetet. Ett 

klimat att poliser ska klara allt och ska vara ”matcho” fanns förut i en helt annan 

utsträckning än idag. Numera är det mer accepterat, också inom polisen, att ta hjälp av 

professionella för att prata, ta tag i och reda ut problem. 

 

Man får ej glömma att det trots denna stress finns en annan sida av polisyrket, en ljus 

sida, och att många fall löses på ett bra sätt och att många får hjälp och stöd av polisen 

och rättssystemet gör inte alltid poliser uppgivna över systemet. Detta tycks vara 

anledningen till att respondenterna stannar kvar vid sina yrken och att de inte dragits ner 

i depression på grund av den bittra bild de vid olika tillfällen möter. De känner trots allt 

en tillfredställelse med sina yrken av att hjälpa andra och att se att vissa saker kan man 

förändra. Undersökningsdeltagarna visade på det stora hela en tillfredställande bild av 

sina yrken, trots att dessa inte tas upp i undersökningen.   

 

   Skillnader i hantering av stressorer. 

Trots att studiens syfte var att hitta gemensamma tema angående stressorer och coping 

fanns det även skillnader. Det upptäcktes inte bara individuella skillnader i stressorerna 

i denna studie, utan även skillnader i hur man tog hand om dessa och vilken coping 

strategi poliserna använde sig av. LeBlanc et al. (2008) visar att det är vanligt att 

använda sig av olika typer av strategier när det kommer till coping hos poliserna. De 

menar att poliser använder sig av uppgiftsorienterad-coping, emotions-coping eller 

undvikande-coping. Även trots detta visat resultat i studien som gjorts ovan att vissa 

typer av coping fungerar bättre än andra. I studien fann man att de i inre tjänst fick hitta 

ett sätt att ta hand om sina stressorer, med hjälp av handledning, men även med hjälp av 

motion och meditation för att hindra tankarna på jobbet från att följa med på fritiden. 

Detta är i linje med Sonnentag och Jeldens (2009) studie om att fysiska aktiviteter 

hjälper copingen i stressfyllda arbeten. En annan skillnad som fanns i studien om 
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poliserna var att en polis föredrog att prata om vad han trodde skulle hända innan själva 

händelsen för att mentalt förbereda sig och på det sättet inte ta åt sig av förloppet för 

mycket. En barnutredare nämner även att hon har fått acceptera att ett barn historia är 

det viktigaste och inte om den skyldige åker fast eller hur lång tid dennes straff blir. 

Detta var en form av copingstrategi, att ändra sitt tankemönster för att må bättre. Även 

här passar begreppet negative affectivity in, då det även handlar om hur pass mycket 

man tagit åt sig och hur pass mycket man då behöver använda sig av olika typer av 

coping för att må bra. Då begreppet talar om att alla är olika när det kommer till att 

beröras mer eller mindre av stress på ett negativt sätt.  Detta är med all säkerhet en 

viktig faktor som måste tas i beaktande när man genomgår t.ex. handledning och hur 

pass lång tid den ska ta, respektive hur mycket tid olika människor behöver för att 

bearbeta.  

Metoddiskussion 

Under insamlingen av data till denna undersökning hölls sex intervjuer med poliser 

varav tre var placerade i inre tjänst och tre i yttre tjänst. Då frågorna och ämnet var av 

känslig karaktär var det av yttersta vikt att få en så bra kontakt som möjligt med 

respondenterna. Trots att intervjuerna låg på cirka 30 minuter upplevdes en öppenhet 

ifrån undersökningsdeltagarna och ämnet kunde diskuteras öppet. Många poliser var 

villiga att prata om sina erfarenheter och känslor inför yrket samt om privatlivet runt 

omkring som påverkas av yrkesvalet. Samtliga deltagare intervjuades på sina 

arbetsplatser. Möjligtvis kunde de ha svarat mer ingående på vissa frågor, till exempel 

om ledning och chefer om de befunnit sig på en annan plats där de kände sig mer 

bekväma och där cheferna inte befann sig på avstånd. Vidare kan valet av arbetsplatsen 

som intervjuplats haft en återhållande effekt eftersom alla var i tjänst och befann sig i 

någon form av tidsbrist. Alla ställde likväl upp och även i en del fall gick utöver avsatt 

intervjutid för att fortsätta prata efter också. En annan faktor som kan ha haft en 

komplicerande effekt är själva begreppet ”stressor” som jag efter ett par intervjuer 

upptäckte var tolkningsbart på många olika sätt. Efter de första intervjuerna lades det 

mer vikt vid att förklara begreppet före intervjuerna för att få en så samstämd bild som 

möjligt av ordet och dess innebörd; ett allmänt benämnande för begreppet.  

Urvalet av poliser i inre tjänst gjordes endast av barnutredare. Därför kan resultatet inte 

generaliseras till alla svenska poliser som har en inre tjänst. Mitt intryck är dock att 

framkomna resultat är relativt representativa. Arbetsområdet upplevs som ett av de 

psykiskt tyngsta inom polisen och utredare har mycket kontakter med varandra. En brist 

som uppkom i intervjuerna med poliserna i yttre tjänst var att två av dem var yttre befäl 

och därför hade inslag av chefsroll och inte endast patrullerande arbetsuppgifter. 

Möjligtvis kunde en intervju av polis i yttre tjänst som inte hade någon befälsroll ge en 

något annorlunda bild. Även den tredje intervjun av en polis i yttre tjänst var något 

bristande eftersom polisen i fråga slutade inom den tjänsten för två år sedan. Å andra 

sidan visade sig den polisen ha ett väldigt tydligt minne och klar bild av yrket. 

Slutligen ska nämnas att intervjuerna gjordes i två olika län varav Stockholm självfallet 

är mycket större än Linköping. Poliserna hade dock samma arbetsuppgifter och svaren 

var slående lika trots olika distrikt. Min förväntning var från början att svaren kunde 

variera mellan län, men så var inte fallet.  
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Framtida forskning. 

Avslutningsvis har denna studie gett en bild av att poliser oavsett om de jobbar i yttre 

eller inre tjänst tycks ha liknande stressorer, vilka består av tidspress, att inte kunna 

släppa arbetet på fritiden samt att man inte upplever stöd ifrån ledning och chefer. Både 

när det kommer till att få feedback på sitt arbete men även att bli synliggjord. 

Organisationsstressorerna ses som värst och detta besvarade även frågeställningen om 

poliser i inre och yttre tjänst upplever olika slags stress. Denna faktor bidrar med ny 

kunskap kring ämnet och denna kunskap kan vara värdefull för framtida studier inom 

polisen eller exempelvis omstruktureringar inom polisorganisationen.  

 

När det kommer till den framtida forskningen är det viktigt att fortsätta undersöka både 

stressorer och coping. Inte minst inom räddningsyrken, då individer är under stor risk att 

bränna ut sig eller få psykiska men som PTSD i sina arbeten eftersom de ständigt utsätts 

för extrema situationer som många av oss aldrig ens behöver uppleva en liten del av. 

Viktigt att undersöka djupare framöver är även genusskillnader som inte togs upp i 

denna rapport då inga skillnader kunde urskiljas. Om det finns någon skillnad i hur män 

och kvinnor inom detta och liknande yrken reagerar och hur de hanterar extrema 

traumatiska händelser och dess påföljder. Vidare vore betydelsen av storleken på 

regioner viktigt att ta hänsyn. I denna undersökning intervjuades respondenter i en stor 

respektive mindre kommun. Detta vore ett intressant ämne att studera vidare och även 

undersöka eventuella skillnader i hur de subjektiva upplevelserna poliser emellan ter 

sig.  
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