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ETT POSITIVT PSYKOLOGIPERSPEKTIV PÅ POLISARBETE: 

Helhetsbedömning, återhämtning och sociala resurser.  

 

Sara Andersson 

 

Positiv psykologi, positiva känslor och dess konsekvenser tar mer och 

mer plats inom den psykologiska forskningen. En kvantitativ studie 

har utförts med syfte att pröva tre centrala frågeställningar inom den 

evolutionspsykologiska grunden för positiv psykologi, samband 

mellan positivitet och tänkesätt (helhetsperspektiv) samt återhämtning 

och skapande av sociala resurser. Hypoteserna testades genom enkäter 

som besvarats av 93 poliser i Stockholm. Resultatet visar att positiva 

känslor korrelerar med den helhetsbedömning poliserna i studien gör, 

och överblicken polisen anser sig ha, vid ett ingripande. Positiva 

känslor visar också ett samband med återhämtning. Resultatet 

indikerar att ökad kunskap om positiva känslor kan gynna den 

enskilde men också påverka arbetsresultat och verksamhet på ett 

gynnsamt sätt.  

 

Positiva känslor till exempel glädje, nöjdhet och intresse, har på allvar börjat 

uppmärksammats av forskare under de senaste decennierna (Fredrickson, 1998; Isen, 

1987; Seligman, 2007). Martin Seligman och Mihaly Csikszentmihalyi (2000), 

lanserade begreppet Positiv psykologi i millenienumret av American Psychologist. 

Abraham Maslow (1973) använde begreppet Positiv psykologi redan 1971 men det har 

inte fått någon direkt uppmärksamhet innan Seligman och Csikszentmihalyi gjorde det 

känt 2000. Positiv psykologi är ett paraplybegrepp som infattar all forskning kring 

positiva känslor och positiva karaktärsdrag. Resultat från forskning kring positiv 

psykologi är avsedd att komplettera den kunskap som baseras på forskning kring 

psykisk sjukdom, destruktiva beteenden och lidande (Seligman & Steen, 2005). 

Grundtanken med positiv psykologi är att få en bredare och mer komplett vetenskaplig 

bild av människans känslobredd, ifrån toppar till dalar och allt däremellan. Seligman 

och Steen (2005) menar att en komplett psykologi ska innehålla förståelse för både 

lidande och lycka, likväl som samspelet dem emellan och kanske härmed även få 

kunskap kring hur de positiva känslorna kan öka och de negativa minska, vilket 

Seligman och Steen (2005) menar är två separata arbeten. 

En anledning till att det forskats i störst utsträckning kring negativa känslor kan vara att 

de negativa känslorna är relativt lätta att känna igen. Negativa känslor så som rädsla, 

ilska och äckelkänslor har speciella ansiktsuttryck och följdbeteenden. Rädsla följs av 

flykt, ilska kopplas ihop med attack och vid en äckelkänsla stöter människan ifrån sig 

(Frijda, 1986). Evolutionspsykologiskt är de relativt enkelt att förstå nyttan med 

negativa känslor och åtföljande handlingsmönster eftersom människan utan dessa 

beteenden kunde mista livet genom att äta en giftig svamp, bli biten av en orm eller 

genom att bli attackerad utan mobilisering av resurser. Positiva känslor är inte lika lätta 

att urskilja och förstå ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv (Fredrickson, 2003). 

Positiva känslor har endast ett externt uttryck och det är det så kallade Duchenne smile, 

det klassiska leendet där mungiporna åker upp och musklerna kring ögonen kontraherar 

(Fredrickson, 1998). Fredrickson (1998) förkastar två nyckelantaganden kring känslor 
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därför att de bara passar in på negativa känslor, dessa antaganden är 1) Känslor måste 

vara kopplade till en specifik handling. Även om positiva känslor ofta medför en vilja 

till handling är dessa inte lika specifika i fråga om vilken handling som ska utföras, som 

vid en negativ känsla; 2) Känslor måste medföra viljan till fysisk aktivitet. Exempelvis 

intresse och belåtenhet ökar vilja att stanna kvar på samma plats och i samma 

sinnesstämning (Fredrickson, 1998). Vad har då positiva känslor för evolutionär 

betydelse, varför har dagens människa så pass många positiva känslor då de inte 

förefaller vara direkt relaterade till överlevnad? 

Fredricksons (1998) teori, broaden-and-build, utgår från det evolutionspsykologiska 

perspektivet och beskriver en möjlig förklaring till varför dessa känslor premierats 

evolutionärt. Broaden-and-build teorin menar att positiva känslor har en komplementär 

roll. Jämfört med neutrala tillstånd och rutinhandlingar, har positiva känslor förmågan 

att bredda människans temporära tankeförmåga samt vidga och samordna tanke med 

handling. Viljan att leka, testa gränser och att vara kreativ, att umgås och vara social, 

viljan till intellektuella aktiviteter samt fysiska och artistiska beteenden ökar när en 

person känner glädje (Fredrickson, 1998). Intresse och nyfikenhet är distinkta positiva 

känslor som ökar upptäckarglädjen, att ta in ny information och upplevelser samt att 

bredda individens kompetens. Nöjdhet medför att personen vill luta sig tillbaka och 

njuta av livet och förena det som framkallar nöjdheten med bilden av den egna personen 

och omvärlden (Fredrickson, 1998). Dessa handlingar, som kan kopplas ihop med 

positiva känslor, de beskriver sätt där positiva känslor breddar den invanda tanken och 

handlingen, som broaden-and-build teorin menar med broaden. 

Positiva känslor uppstår sällan i en livshotande situation (Isen, 1987). En livshotande 

situation genererar en psykologisk process som begränsar personens tillfälliga 

tankeförmåga med syfte att främja snabb och avgörande handling. Enligt Isen (1987) så 

löser positiva känslor problem som hänger ihop med personlig utveckling. Det sker 

genom att positiva känslor ökar den kreativa förmågan (Isen, 1987), den visuella 

perceptionen breddas och de sociala förmågorna tränas. Isen (1987) studerade känslors 

påverkan på handling och framkallade positiva känslor i ett experiment. En fjärdedel av 

deltagarna fick en bekväm stol, en fjärdedel fick en påse godis, en fjärdedel tilldelades 

förfriskningar och övriga deltagare fick ingenting. Det visade sig att de som fått 

någonting av ovanstående upplevde en positiv känsla och i större utsträckning använde 

sig av en mer innovativ lösning av uppgiften än de som inte fått någonting. En studie av 

Isen, Daubman och Nowicki (1987) visar att positiva känslor förbättrar resultatet på ett 

kreativitetstest. Testet gick ut på att associera. Deltagarna delades in i grupper med olika 

stimuli: en påse godis, en kort komedi, fem minuters sekvens ur filmen ”Night and 

Fog”, som handlar om Hitlers koncentrationsläger, eller sattes i ett affektlöst tillstånd 

genom träning i två minuter. Därefter presenterades de för ett test som innefattade ett 

antal associationsfrågor, varje fråga innehöll tre ord där deltagaren skulle skriva ner ett 

ord som han eller hon ansåg höra ihop med de tre ord som presenterats. De som fick 

godis och de som såg komedin presterade markant bättre än de som såg filmen ”Night 

and Fog” och de som sattes i ett affektlöst tillstånd (Isen et al., 1987). 

Positiva känslor hjälper individen att bygga och förbättra sina personliga egenskaper 

genom bland annat lekfullhet och glädje (Fredrickson, 2003). Barn behöver träna och 

förbättra sina individuella egenskaper, det gör de exempelvis genom lek. I leken tränar 

de och utvecklar sina förmågor och egenskaper. Genom leken tränar barnet sina 

personliga resurser såsom att: fysiken förbättras genom bland annat koordination, styrka 
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och kondition; den sociala förmågan utvecklas då vänskapsbanden blir starkare och 

genom nya kontakter; den intellektuella förmåga tränas då de utsätts för problem i leken 

samt genom att de ständigt lär sig nya saker; den psykiska förmågan stärks genom att 

barnet finner sina egna vägar och utvecklar sin identitet, målinriktning och optimism 

(Fredrickson, 2003). Samma sak är det med vuxna som utövar lagsport de breddar och 

bygger samtliga personliga resurser. Eller genom att umgås över en middag som 

utvecklar den sociala, psykiska och intellektuella förmågan.  

Dessa studier följer Fredricksons (1998) broaden-and-build teori. Positiva känslor 

breddar (broaden) problemlösningsförmågan och kreativiteten. Och den bygger (build) 

personliga resurser så som sociala, fysiska, psykiska och intellektuella resurser. På det 

här sättet menar Fredrickson (1998) att de egenskaper som följer med positiva känslor 

premierats genom evolutionen. 

 

Positiva känslor och tankesätt 

Basso et al. (1996) har funnit att positiva känslor och optimism är relaterat till global 

visuell perception, och pessimism och negativa känslor korrelerar med lokal perception. 

Enligt Fredrickson och Branigan (2005) tenderar de flesta att se enligt det globala 

perspektivet i tester som mäter global/lokal perception. Kimchi (1992) skriver om 

Marco Polo som vill veta vilken av stenarna i en bro som håller upp bron som formar en 

båge. Hans samtalspartner säger: - Varför frågar du det, jag ser bara en båge. – Om inte 

stenarna fanns, fanns inte bron, svarar Marco Polo.  

Det globala eller holistiska perspektivet, dessa begrepp används parallellt, kan sägas 

vara hur individen upplever helheten. Begreppen används för att uttrycka hypoteser som 

det första steget i informationsprocessen vid identifiering, diskriminering eller 

klassificering av objekt som bygger på helhetsegenskaper snarare än 

komponentegenskaper (Navon, 1977). Ett visuellt objekt, som ses som en helhet, har 

både holistiska (globala) och komponent (lokala) egenskaper. Globala egenskaper är 

egenskaper som är beroende av interaktionen mellan de lokala delarna (Navon, 1977). 

För att kunna se helheten måste de lokala egenskaperna tas i beaktande, ett globalt 

perspektiv kan inte stå för sig själv utan måste innehålla de lokala delarna precis som i 

exemplet med Marco Polo (Kimchi, 1992). Enligt Kimchi (1992) är globaliteten i en 

bild egenskaper som korresponderar till dess plats i hierarkin. Ett mänskligt ansikte ses 

först som en helhet, dess globala egenskaper (till exempel form och uttryck) likväl som 

komponenter, de lokala egenskaperna (så som ögon, näsa och mun). Men även de 

mindre komponenterna kan ses som en helhet eller delas in i mindre delar (näsa består 

av näsborrar, nästipp och så vidare). Här menar Kimchi (1992) att de globala 

egenskaperna har företräde och att bearbetningen av en bild sker genom att först se det 

globala och därefter lokala. Det vill säga globala egenskaper processas först, följt av en 

analys av de lokala egenskaperna (Kimchi, 1992). Här menar Kimchi (1992) att de som 

är högt i hierarkin är det som processas först och det som är längre ner i hierarkin 

processas därefter. 

Basso et al. (1996) undersökte, om det var så att känslor kunde påverka den 

globala/lokala tolkningen av en bild. De använde sig av självrapporterade 

känslotillstånd där både positiva och negativa känslor utreddes. Både positiva och 

negativa känslor mättes eftersom positiva och negativa känslor inte är varandras 

motsatser (Basso et al., 1996; Isen, 1987). Cirka hälften av deltagarna hade diagnosen 
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depression och den andra hälften ansågs vara friska. Basso et al. (1996) resultat visar att 

humör påverkar den global/lokal visuella processen. I studien använde de sig av, vad de 

kallar, global/local visual processing paradigm för att fånga upp eventuella bias i 

uppmärksamhetsfokus.  

 

 

 

 

  

Figur 1 visar ett exempel ur Basso et al. (1996) studie. Här fick deltagaren svara på 

vilken av de två senare figurerna den första figuren liknar mest. Här är det globala 

perspektivet där personen ser helheten, det vill säga när de första tre kvadraterna bildar 

en triangel och därmed är mest lik bilden med trianglar som bildar en stor triangel. Det 

lokala perspektivet är att individen ser kvadraterna i den första bilden, och därmed 

tycker att de första tre kvadraterna mest liknar den sista bilden som visar fyra kvadrater 

som bildar en stor kvadrat.  

Navon (1977) menar att en visuell egenskap inte kan ses som mer global än en annan, 

om det inte finns kunskap om att båda stämmer överrens med en verklig knytpunkt. Det 

vill säga att en egenskap inte kan anses vara mer global än en annan så vida det inte 

finns en generell tolkning, som till exempel ett ansikte.  Små delar i en bild processas 

inte lika frekvent, lika snabbt eller lika noggrant som de större delarna, om inte de större 

delarna också är mer lokala. Inom en given struktur är de globala delarna större än de 

lokala och Navon (1977) menar att står vi tillräckligt nära ett träd i en skog blir trädet så 

stort att vi inte lägger märke till skogen.  

 

Positiva känslor och återhämtning 

Fredrickson, Mancuso, Branigan och Tugades (2000) visar att positiva känslor 

effektiviserar återhämtningstiden från en kardiovaskulär reaktion, och försätter kroppen 

på en genomsnittlig nivå av aktivitet som är mer passande för olika 

handlingsmöjligheter. Det vill säga att kroppen går tillbaka till sin vanliga puls och sitt 

normala blodtryck för att kunna agera utefter det som är bäst i förhållande till 

situationen. Den här studien undersökte rädslans följdbeteende som är flykt. 

Flyktkänslan försvinner i takt med att de positiva känslorna ökar och de kardiovaskulära 

reaktionerna minskar. Ett resultat som visar att positiva känslor har en unik förmåga att 

reglera negativa känslor samt de psykologiska och de fysiologiska förberedelser för 

specifik handling som de genererar. I Fredrickson et al. (2000) studie kopplades 

deltagarna till puls- och blodtrycksmätare. Deltagarna instruerades om att de hade 60 

sekunder på sig att förbereda ett tal på tre minuter. Talet skulle visas för och bedömas 

av deltagare i efterföljande studier. Undersökningsledarna sa också att 50 % av 

deltagarna slumpmässigt blev bortvalda från att hålla talet, detta skulle märkas genom 

att en film spelades upp, istället för att kameran började rulla. Alla deltagare fick se en 

film och ingen behövde hålla något tal. Istället visades en av fyra filmer för deltagaren, 

filmerna var konstruerade för att framkalla belåtenhet, glädje, sorg eller neutrala 

känslor. Under hela testet mättes puls, blodtryck och återhämtningstid. Syftet var att se 

om de olika känslolägena, som framkallades genom filmerna, påverkade 

återhämtningstiden efter den kardiovaskulära reaktion som erhölls i samband med 

instruktionen om talet. De som sett de filmer som framkallade positiva känslor 
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återhämtade sig snabbare än både de som såg det neutrala klippet och de som såg det 

sorgliga klippet. De deltagare som såg det sorgliga klippet hade längst 

återhämtningstider. Resultatet visar att dessa två positiva känslor, glädje och belåtenhet, 

ökar förmågan att reglera efterspelet av negativa känsloupplevelser (Fredrickson et al., 

2000). 

Återhämtning är viktigt efter en stressfylld upplevelse. Fuller et al. (2003) fann att 

humöret som upplevs i dag kommer att påverka hur morgondagen upplevs. En snabb 

återhämtning är centralt för människans välmående. Ju snabbare individen återgår till, 

för individen, normal sinnesstämning desto bättre kan han eller hon agera i förhållande 

till omständigheterna. Fuller et al. (2003) visar att ett stressfyllt arbete ofta leder till 

försämrat humör, därför är återhämtning av humör en central del i återhämtningen efter 

en stressfylld upplevelse. Sonnentag och Fritz (2007) fann att socialt stöd ökade 

avslappning och kontroll, deras studie visar också att all återhämtning korrelerar positivt 

med livstillfredsställelse och även de flesta tecken på psykiskt välmående (Sonnentag & 

Fritz, 2007). En analys av en berättelse där unga flickor skrivit en kort berättelse om sitt 

liv innan de gick i kloster och blev nunnor. Det visade sig att de som beskrev sitt liv i 

positiva termer levde i genomsnitt tio år längre än de som använde sig av många 

negativa uttryck och beskrivningar (Danner, Snowdon & Friesen, 2001).  

 

Positiva känslor och sociala resurser 

Alice Isen (1987) forskar kring positiva känslors effekt på det dagliga livet. Hennes 

resultat visar att dagliga positiva händelser som att hitta pengar på gatan eller få beröm 

på arbetet, leder till en ökad upplevelse av positiva känslor. Dessa händelser kan 

väsentligt påverka både socialt beteende och den kognitiva processen hos människan 

(Isen, 1987). De som uppvisar fler positiva känslor visar sig vara mer sociala, 

samarbetsvilliga och hjälpsamma i jämförelse med dem som upplever färre positiva 

känslor. Isen (1987) menar att nyckeln till förståelse för socialt beteende är att förstå 

tolkningen som ligger bakom den kognitiva processens, den tolkningen kan spela stor 

roll i social interaktion mellan individer. Eftersom positiva känslor kan öka 

samarbetsvilligheten, hjälpsamheten och den sociala förmågan, kan det också vara så att 

positiva känslor ökat tilliten till kollegor.  

Noblet, Rodwell och Allisey (2009) fann i en studie av poliser en tendens till att stöd 

från kollegor ökar välmående, förbättrar tillfredställelsen och det känslomässiga 

engagemang kring arbetet. Deras studie visar att socialt stöd var en av de starkaste 

indikationerna till att influera polisernas attityd och beteende. Även när det handlar om 

att skydda och främja de anställdas välmående och engagemang låg det sociala stödet i 

blickfånget (Noblet et al., 2009). 

Friedkin (2004) skriver om social cohesion, som handlar om grupptillhörighet, och 

innefattar två delar på individnivå. 1) Attityder: individens önskan att tillhöra en grupp, 

identifikation med eller lojalitet gentemot en grupp samt andra attityder som rör 

gruppen eller dess medlemmar; 2) Beteenden: individens beslut angående att avskilja, 

försvaga, upprätthålla eller stärka sitt medlemskap eller deltagande i gruppen. Under 

beteende ingår också individens förmåga att tolka de interpersonella inflytanden och 

beteenden som är relaterade till engagemang och hängivenhet gentemot gruppen 

(Friedkin, 2004). Det kan sammanfattas med det kitt som håller ihop eller skiljer 

människor åt i en grupp, ett samhälle eller på en arbetsplats.  
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Friedkin (2004) beskriver de koder som följs i sociala sammanhang och enligt Noblet et 

al. (2009) korrelerar socialt stöd med välmående och arbetstillfredsställelse. Isen (1987) 

beskriver hur positiva känslor ökar den sociala förmågan och Fredrickson (1998) menar 

att positiva känslor också ökar individens vilja till social interaktion och breddar dennes 

perspektiv.  

 

Sammanfattningsvis är alltså syftet med studien att pröva tre centrala frågeställningar 

inom den evolutionspsykologiska grunden för positiv psykologi, nämligen samband 

mellan positivitet och 1) tänkesätt (helhetsperspektiv), 2) återhämtning och 3) skapande 

av sociala resurser. De områdena testas med hjälp av respektive frågeställning. 

Frågeställning 1: Finns det ett samband mellan positiva känslor och tankesätt i 

meningen att se helhet snarare än komponenter? 

Frågeställning 2: Finns det ett samband mellan typ av återhämtningsstrategi och 

återhämtningstid?  

Frågeställning 3: Finns det ett samband mellan graden av positiva känslor och det 

upplevda sociala stödet från kollegor? 

 

Metod 

Urval och deltagare 

Deltagarna är poliser i Stockholms län. Medelåldern för samtliga respondenter är 33,9 år 

(s = 8,3), i genomsnitt har de arbetat som polis i 7,4 år (s = 9), 30 % är kvinnor. 71 

respondenter (76 %) har yttre tjänst, vilket betyder att de arbetar ute på fältet som 

ordningspoliser, och medelåldern hos dessa ligger på 31,2 år (s = 5,7), de har i 

genomsnitt arbetat som poliser i 4,1 år (s = 4,9), 28 % av dessa är kvinnor. 22 

respondenter (24 %) har inre tjänst, som kan vara allt från att ha hand om ekonomi till 

att arbeta på kriminaljouren, medelålder för dessa är 42,8 år (s = 9,2), medelvärdet på 

arbetade år som polis hos de med inre tjänst ligger på 17,9 (s = 11,2), 36 % av dessa är 

kvinnor.  

 

Datainsamling och bortfall 

Enkäten har skickats ut i flera omgångar, samma enkät har använts i alla utskick. Första 

utskicket skickades med e-post till 150 poliser via de yttre befälen (den polis som är 

ansvarig för de poliser som arbetar ute på fältet), i City och på Södermalm i Stockholm 

genom en polis som arbetar på Citypolisen. Tyvärr blev det problem med utskicket och 

sista sidan i enkäten blev oanvändbar. 13 enkäter kom tillbaka där den felaktiga sista 

sidan var med, dessa svar är med i resultaten dock utan figurerna på sista sidan. Elva 

kompletta enkäter kom från Citypolisen efter rättningen av sista sidan. Jag skickade 

även med enkäter med poliser till sina respektive arbetspass. Till tre olika distrikt i 

söderort skickades 80 enkäter, 44 kom tillbaka besvarade. Jag fick möjligheten att delta 

i en extra insatt City kommendering där 37 poliser deltog, 25 stycken enkäter blev 

ifyllda. Eftersom jag inte fick någon möjlighet att själv presentera enkäten för 

respondenterna medföljde ett brev till samtliga enkäter (se bilaga). Samtliga enkäter 

tillgängliggjordes för de med yttre tjänst i samband med en utsättning (en utsättning är 

början på polisernas arbetsdag där de informeras om dagens uppgifter, efterlysningar 
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och övriga saker som är av vikt för arbetet). Befälet som höll i utsättningen berättade att 

det fanns en enkät som de gärna fick besvara under arbetsdagen/natten. En bunt med 

enkäter lades ut så att samtliga hade tillgång till den och den besvarade enkäten lades 

sedan i ett kuvert. De med inre tjänst informerades under sin arbetsdag om att det finns 

en bunt med enkäter och att de gärna få fylla i en. Kuvertet med de besvarade enkäterna 

vidarebefordrades till mig nästa dag.  

Av de totalt 267 enkäter som tillgängliggjorts fylldes 93 enkäter i och lämnades tillbaka 

till mig. Det ger en svarsfrekvens på 35 %. Av dessa används samtliga men det är ett 

partiellt bortfall i en del av enkäterna, så som missade frågor och de 13 enkäter där sista 

sidan föll bort på grund av felaktiga figurer. Jag har fått veta att när enkäter skickas ut 

med e-post inom polisen är det få som lägger märke till den. Det skickas ut stora 

mängder sådan e-post i samband med polisaspiranters undersökningar. Svarsfrekvensen 

på första utskicket var 8 %, om det utskicket utesluts, erhålls en svarsfrekvens på 63 %. 

 

Material 

Enkätfrågorna utformades för att passa studiens ändamål, den är alltså inte testad eller 

använd tidigare (se bilaga 1). Enkäten är utformad för att testa positivitet, framtidssyn, 

bedömning av situationer, återhämtning, sociala resurser samt global/lokal visuell 

perception. Positivitet undersöktes med hjälp av en stabil aspekt som handlade om 

optimism där syftet var att ringa in respondentens känslomässiga läge från tillfället när 

enkäten besvarades till tre månader bakåt i tiden. Framtidssynen mättes i termer av 

optimism. Helhetssynen undersöktes med både individens egna bedömningar och ett 

figurtest. Figurtestet kommer från Kimchis (1992) artikel. Återhämtning mättes med 

hjälp av en långsiktig fråga samt en tidsmässigt närliggande fråga. De sociala resurserna 

mättes med en fråga som handlade om socialt stöd.  

Positivitet mättes genom att respondenterna skattade sitt känsloläge under fem olika 

tillfällen, under ett lugnt ingripande, under ett ingripande där de möter starkt verbalt 

motstånd, under ett ingripande där de möter fysiskt motstånd, hur de kände sig när de 

fyllde i enkäten samt hur de känt sig de senaste tre månaderna. Tillfällen skattades på en 

skala mellan 1 – 5 där 1 står för att de inte alls upplevde känslan vid tillfället och 5 stod 

för att de upplevde en hög grad av känslan. Åtta känslor skattades, fyra positiva och fyra 

negativa. De känslor som skattades vid de fyra första tillfällen var: lugn, nöjd, trygg, 

glad, olustig, irriterad, arg och rädd. Det känslor som skattades under de senaste tre 

månaderna var: harmonisk, nöjd, avspänd, glad, olustig, irriterad, pressad och hängig. 

Chronbach alfa ligger på 0,79 – 0,83 för de fyra positiva och de fyra negativa känslorna 

vid samtliga bedömningar.  

För testfigurerna som var indikator på överblick och helhetsbedömning ligger 

Cronbachs alfa på 0,80. Två figurer uteslöts frånanalyserna, figur nummer 23 och 24. 

Figur 23 diskriminerade för dåligt då 72 av 80 markerade den globala figuren (figur B). 

Figur nummer 24 utesluts på grund av att den fungerade dåligt, de flesta personer i 

undersökningen hade ett globalt synsätt utom på figur 24 då de flesta markerade den 

lokala figuren (figur A), därför tas figur 24 bort från studiens resultat. När dessa två 

figurer uteslutits erhölls 0,50 på Cronbachs alfa.  

Ett lugnt ingripande syftar på att få en bild av hur känsloläget ser ut under en 

rutinmässig och vardaglig arbetsuppgift, hur respondenterna bedömer att de klarar av 

sitt arbete när det rör sig om uppgifter som sker dagligen. Syftet med frågorna kring 
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starkt motstånd eller stressfyllda ingripanden var att få en bild av hur deltagaren känner 

och handlar i ett läge som kan framkalla starkare känslor än de vardagliga och mer 

rutinmässiga uppgifterna.  

 

Dataanalys 

Av respondentens skattning angående sitt känsloläge beräknades en känslokvot för 

samtliga självskattade känslor. De positiva känslorna adderades till en positiv 

känslosumma. De negativa beräknades på samma sätt. Därefter subtraherades summan 

av de positiva känslorna med summan från de negativa känslorna, och en känslokvot 

uppstod där teoretiska maxtalet var 16 och mintalet var -16. Fyra positiva och fyra 

negativa känslor skattades med 1 - 5, max poäng på dessa frågor gav 20 poäng och som 

minst 4 poäng. Därav maximalt 20 – 4 = 16 och minimalt 4 – 20 = -16. Om poängen är 

positiv upplever respondenten mer positiva känslor än negativa och om kvotpoängen är 

negativ upplevs fler negativa känslor än positiva. Om kvotpoängen är noll upplever 

respondenten lika mycket positiva känslor som negativa. Kvotpoängen kallas positivitet 

eller känslokvot genomgående i studien. 

Hur övriga data kodades finns att se i bilaga 1. Figurerna summerades där resultatet blev 

att siffran 1 stod för att en global figur markerats, siffran 2 visade att två globala figurer 

markerats och så vidare. För att analysera data i studien används Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient. Samtliga beräkningar är utförda i SPSS version 

18. 

 

Resultat  

Två hypoteser testas parallellt. Positiva känslors samband med upplevelsen av 

helhetsbedömningen under ett ingripande där respondenten möter starkt fysiskt 

motstånd och positivitet under de senaste 3 mån påverkar respondentens sätt att 

processa figurerna i testet.  

 

Positiva känslor och helhetsperspektiv 

I tabell 2 finns korrelationsberäkningar mellan positivitet vid olika tillfällen och 

upplevelse av helhetsbedömningar. Den övergripande bilden är att samband 

framkommer framförallt beträffande emotionellt ansträngande situationer och 

helhetsbedömningar. Känslokvoten för ett ingripande där respondenten möter starkt 

fysiskt mottstånd visar en signifikant korrelation med helhetsbedömning och vid 

tillbakablicken på ett stressfyllt ingripande. Helhetsbedömning mätt via figurtest har 

inga signifikanta korrelationer överhuvudtaget med positivitet. Observeras kan att 

positiv känsla inför framtiden inte heller har något som helst samband med de olika 

måtten på helhetsbedömning.  
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Tabell 2. Korrelationsvärden och signifikans mellan variabler som rör emotionellt 

stämningsläge och tankesätt.  

  Tankesätt 
Emotionellt 
stämningsläge 

Helhetsbedömning 
under lugnt 
ingripande 

Helhetsbedömning 
under pågående 
ingripande 

Helhetsbedömning 
vid tillbaka blick på 
ingripande 

Globalt 
tankemönster 
(enligt figurtest) 

Karaktär 

Pearson r -0,24 -0,17 -0,12 0,05 

 0,04* 0,10 0,22 0,64 

N 72 91 91 78 

Positivitet 
under de 
senaste 3 
mån 

Pearson r 0,04 0,28 0,22 0,03 

 0,67 0,01** 0,03* 0,78 

N 73 92 92 80 

Positivitet 
under ett 
lugnt 
ingripande 

Pearson r 0,04 -0,01 -0,06 0,17 

 0,72 0,94 0,56 0,17 

N 72 76 76 63 

Positivitet 
under verbalt 
motstånd 

Pearson r 0,14 0,23 0,34 -0,07 

 0,22 0,04* 0,00** 0,57 

N 71 75 75 62 

Positivitet 
under fysiskt 
motstånd 

Pearson r 0,12 0,33 0,55 0,10 

 0,33 0,00** 0,00** 0,45 

N 70 71 71 58 

Positivitet 
just nu 

Pearson r 0,19 0,27 0,28 0,02 

 0,10 0,01** 0,01** 0,80 

N 73 92 92 80 

Hur många 
arbetade tim 
i dag 

Pearson r 0,26 0,19 0,06 -0,03 

Signifikans 0,02* 0,06 0,53 0,74 

N 73 92 92 79 

Positiv 
känsla inför 
framtiden 

Pearson r 0,13 0,07 0,01 0,14 

Signifikans 0,25 0,49 0,92 0,21 

N 73 92 92 79 

Notera: * p < 0,05 ** p < 0,01  

 

Medelvärdet på respondenternas positivitet vid besvarandet av enkäten var 12,7 poäng 

(s = 3,2). Medelvärdet för positivitet under de senaste tre månaderna var 6,15 (s = 5,5), 

under ett lugnt ingripande var medelvärdet 12,1 (s = 8), under ett ingripande med starkt 

verbalt motstånd var medelvärdet 2,47 (s = 4,3) och för ett ingripande med starkt fysiskt 

motstånd var medelvärdet – 0,85 (s = 4,4).  

I tabell 3 visas samband mellan de olika positivitetsvariablerna. Positivitet under 

besvarandet av enkäten korrelerade med den positivitet respondenterna upplevt under de 

senaste tre månaderna. Den positivitet respondenterna upplevt under de senaste tre 

månaderna korrelerade med hur positiva de anser sig vara under ett ingripande med 

starkt verbalt motstånd. Och positivitet under verbalt motstånd korrelerar med 

positivitet under ett ingripande där han/hon möter starkt fysiskt motstånd.  
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Tabell 3. Korrelationsvärden och signifikans för positivitetskvoter.  

Sinnesstämning 

Positivitet 
just nu 

Positivitet 
under de 
senaste 3 
mån 

Positivitet 
under ett 
lugnt 
ingripande 

Positivitet 
under 
verbalt 
motstånd 

Positivitet 
under de 
senaste 3 
mån 

Pearson r 0,51    

 0,00**    

N 93    

Positivitet 
under ett 
lugnt 
ingripande 

Pearson r 0,08 0,08   

 0,47 0,46   

N 76 76   

Positivitet 
under 
verbalt 
motstånd 

Pearson r 0,20 0,30 0,026  

 0,08 0,01** 0,82  

N 75 75 75  

Positivitet 
under 
fysiskt 
motstånd 

Pearson r 0,18 0,22 0,01 0,58 

 0,13 0,05 0,91 0,00** 

N 71 71 70 70 

Notera: * p < 0,05 ** p < 0,01  

Helhetsperspektivet respondenterna ansåg sig ha under ett stressfyllt ingripande, vid en 

tillbakablick på ett stressfyllt ingripande och vid ett lugnt ingripande korrelerade inte i 

något av fallen med svaren på figurtestet (tabell 2). Medelvärden på frågan som handlar 

om hur utvilad respondenten var efter en ledighet var 3,3 (s = 1,2) där mycket ofta 

kodades med 5 och aldrig hade kod 1. Hur snabbt respondenten återhämtar sig efter en 

stressfylld händelse visar ett medvärde på 2,9 (s = 0,9) här står 1 för mer än en timme 

och 4 står mindre än en kvart.  

Undersökningsgruppen delades också in efter anställningstid. De som arbetat en längre 

tid som poliser känner sig tryggare under ett ingripande där de möter starkt fysiskt 

motstånd. Av de poliser som arbetat i åtta år eller mer var det 70 % som upplevde en 

övervikt av positiva känslor jämfört med 42 % bland de som arbetat mellan 3 och 7 år 

och 32 % bland dem som arbetat 3 år eller mindre, r= 0,248; p < 0,05. Vid ett verbalt 

ingripande känner sig poliser som arbetat längre både tryggare och lugnare än dem som 

arbetat kortare tid. 

 

 

Positiva känslor och återhämtning 

Det finns ett tydligt sambandsmönster mellan positivitet och återhämtning. Här visar 

analyserna flera starka samband både vad gäller utvilad efter ledighet och 

återhämtningstid (tabell 4).  

De som i högre utsträckning känner positiva känslor upplever sig också vara mer 

utvilade efter en ledighet.  
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Tabell 4. Korrelationsvärden och signifikans mellan emotionells stämningsläge samt 

återhämtning och sociala resurser. Markerade fält visar signifikanta korrelationer 

Emotionellt stämningsläge 
Utvilad efter 
ledighet 

Återhämtningstid 
Socialt stöd från 
kollegor 

Karaktär 

Pearson r -0,14 0,26 0,09 

 0,21 0,02* 0,35 

N 72 72 91 

Positivitet under 
de senaste 3 mån 

Pearson r 0,55 0,30 -0,13 

 0,00** 0,01** 0,19 

N 73 73 92 

Positivitet under 
ett lugnt 
ingripande 

Pearson r 0,01 0,22 -0,05 

 0,92 0,06 0,64 

N 72 72 76 

Positivitet under 
verbalt motstånd 

Pearson r 0,02 0,35 -0,10 

 0,84 0,00** 0,39 

N 71 71 75 

Positivitet under 
fysiskt motstånd 

Pearson r 0,18 0,39 -0,00 

 0,13 0,00** 0,94 

N 70 70 71 

Positivitet just nu 

Pearson r 0,32 0,21 -0,21 

 0,00** 0,06 0,04* 

N 73 73 92 

Hur många 
arbetade timmar i 
dag 

Pearson r 0,13 0,24 0,02 

 0,25 0,03* 0,84 

N 73 73 92 

Positiv känsla 
inför framtiden 

Pearson r 0,63 0,08 -0,12 

 0,00** 0,49 0,22 

N 73 73 92 

Notera: * p < 0,05 ** p < 0,01  

 

 

En hypotes var att det finns en skillnad i återhämtningstid beroende av vilken 

återhämtningsstrategi deltagarna använde sig av.  

Beräkningarna visar att de som använder sig av humor som återhämtningsstrategi efter 

ett stressfyllt ingripande har signifikant kortare återhämtningstid (r = 0,342; p < 0,01) 

(se tabell 5). Av de 19 respondenter som angett att deras återhämtningstid är 15 minuter 

eller mindre efter ett stressfyllt ingripande använde sig 15 stycken av humor för att 

komma tillbaka till sin vanliga sinnesstämning och i gruppen som uppskattade sin 

återhämtningstid till en timme eller mer angav en person att han använde sig av humor 

som återhämtningsstrategi.  
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Tabell 5. Korrelationsvärden och signifikans mellan variabler som rör 

återhämtningsstrategi och återhämtning. 

  Återhämtning 
Återhämtnings-
strategi 

Återhämtningstid Utvilad efter 
ledighet 

Lugn och ro Pearson r 
-0,11 -0,13 

 
0,36 0,27 

N 
73 73 

Samtal om 
situationen 

Pearson r 
-0,12 -0,05 

 
0,29 0,64 

N 
72 72 

Träning Pearson r 
0,13 -0,22 

 
0,23 0,06 

N 
73 73 

Humor Pearson r 
0,34 -0,09 

 
0,00** 0,40 

N 
73 73 

Notera: * p < 0,05 ** p < 0,01  

 

Samtal om situationen testades mot återhämtningstid och inget signifikant resultat 

visade sig på den här variabeln (se tabell 5). Det visade sig att 75 % av respondenterna 

använde sig av samtal om situationen för att komma tillbaka till sin vanliga 

sinnesstämning efter ett stressfyllt ingripande. Samtliga kvinnor samtalar om det 

stressfyllda ingripandet för att komma tillbaka till sin vanliga sinnesstämning. Ett Chi-2 

test visade att kvinnor i högre utsträckning än män använde sig av samtal angående den 

stressfyllda situationen som återhämtningsstrategi (Chi-2 = 9,231, p < 0,01).  

Positiva känslor och sociala resurser 

Den sista hypotesen som testas är om det finns en skillnad, mellan positivitet och 

upplevt stöd från kollegor. 

Endast en av emotionellt stämningslägefrågorna – känsla när enkäten besvarades – visar 

ett samband med upplevt socialt stöd från kollegor (tabell 4).  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att pröva tre centrala frågeställningar inom den 

evolutionspsykologiska grunden för positiv psykologi, nämligen samband mellan 

positivitet och 1) tänkesätt (helhetsperspektiv), 2) återhämtning och 3) skapande av 

sociala resurser. Resultatet visar att frågeställningen som rör helhetsbedömning får stöd 

till viss del då signifikanta korrelationer erhölls mellan positivitet vid ett stressfyllt 

ingripande och den helhetsbedömning respondenterna anser sig kunna göra av 

situationen. Dock erhölls inga signifikanta samband på figurtestet. Emotionellt 

stämningsläge och återhämtning fick stöd i flera olika mått. Ju högre positivitetskvot 
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under de senaste tre månaderna desto oftare kände sig respondenterna utvilade efter en 

ledighet. Att använda humor som återhämtningsstrategi förkortade markant 

återhämtningstiden efter ett stressfyllt ingripande. Endast ett signifikant samband 

erhölls i fråga om sociala resurser, den variabeln korrelerade med positivitet vid tiden 

för besvarandet av enkäten. Ju fler positiva känslor respondenten upplevde under 

besvarandet av enkäten desto högre upplevdes stödet från kollegorna. 

 

Positiva känslor och tankesätt 

I studien framkom signifikanta samband mellan positiva känslor och 

helhetsbedömningen samt överblick. Korrelationerna var signifikanta både vid en 

tillbakablick på situationen och när respondenten var mitt uppe i den stressfyllda 

situationen. Dessa resultat går i linje med Fredricksons (1998) broaden-and-build teori 

däremot är det inte möjligt att dra några slutsatser om orsakssamband på grund av att 

det är en tvärsnittstudie. För att testa broaden-and-build teorin hade det också varit 

meningsfullt med frågor kring hur lösningen på eventuella problem vid ingripandena 

utförts. 

Figurtestet visade inga signifikanta resultat med någon av variablerna som rörde 

emotionellt stämningsläge. Detta kan ha att göra med att respondenternas medelvärde på 

positivitet vid besvarandet av enkäten var högt, 12,7 (s = 3,2) där maxvärdet på skalan 

var 16 poäng. Detta tyder på att de flesta var vid mycket gott mod. I Basso et al. (1996) 

studie var de deltagare som representerade de negativa känslorna deprimerade, alltså 

upplevde en hög grad av negativa känslor. I de andra studierna framkallades positiva 

eller negativa känslor innan testet med hjälp av en film eller gåva (Isen, 1987). Kanske 

hade resultatet på figurtestet sett annorlunda ut om det hade varit större spridning inom 

upplevda känslor, det vill säga, om fler hade upplevt en övervikt av negativa känslor vid 

tiden för besvarandet av enkäten. Det kan också vara så att poliser är så professionella 

att negativa emotioner hålls under kontroll och att de har en god träning för att kunna se 

saker från olika synvinklar på grund av att arbetet kräver en god förmåga att bedöma 

olika situationer och svårigheter. 

 

Positiva känslor och återhämtning 

Återhämtningstid korrelerade med vilken återhämtningsstrategi respondenten använde 

sig av för att nå sin vanliga sinnesstämning efter ett stressfyllt ingripande. De som 

använde sig av humor som återhämtningsstrategi återhämtade sig snabbare än de som 

använde sig av de övriga återhämtningsstrategierna, vilket ger stöd till teorin om 

samband mellan positiva emotioner och återhämtning (Fredrickson et al., 2000). En 

reflektion kring detta är att även positivitet under de stressfyllda ingripandena visade en 

signifikant korrelation med återhämtningstiden efter det stressfyllda ingripandet. De 

som upplever fler positiva känslor under ett stressfyllt ingripande återhämtar sig även 

snabbare. Detta är inte ett resultat som förvånar dock bidrar det till att försvåra en 

eventuell tolkning av vad som påverkar den snabba återhämtningen. 

Återhämtningstiden korrelerade även med positivitet under de senaste tre månaderna. 

Detta kan tyda på att ju fler positiva känslor människan upplever ju snabbare kan hon 

återhämtas sig efter en stressfylld händelse. Dock är detta en tvärsnittstudie där inga 

sambandsriktningar kan utläsas.  
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Fuller et al. (2003) fann att humöret i dag påverkar morgondagens humör, vilket 

föreliggande studie också kan ha kunnat urskönja. Jag talade med en respondent om 

återhämtningsstrategi efter att han fyllt i enkäten och det samtalet kan vara en indikator 

på hur användandet av samtal och humor går till. Han menade att hans samtal efter ett 

stressfyllt ingripande ofta innehöll skämt och humor om den situation han tidigare varit 

med om. Genom samtal och skämt efter ingripandet, bearbetas men också bagatelliseras 

händelsen för att den inte ska påverka framtida arbete negativt. Genom att skämta om en 

händelse blir den mindre laddad och mindre hotfull. Eftersom poliser ofta utsätts för 

stressfyllda händelser, kan det vara en användbar strategi för att återvinna krafter och 

orka med kommande påfrestningar. 

Både återhämtningstid och hur återhämtad respondenten var efter en ledighet 

korrelerade med positivitet under de senaste tre månaderna. Sonnentag och Fritz (2007) 

fann i sin studie att all återhämtning korrelerar med livstillfredsställelse. Här finns en 

likhet mellan livstillfredsställelse och de upplevda känslorna under de senaste tre 

månaderna som kan vara en indikator på hur respondenten trivs med livet. Föreliggande 

studie visar på liknande resultat, och pekar i samma riktning som Sonnentag och Fritz 

(2007) studie. 

 

Positiva känslor och sociala resurser 

De resultat som framkom under denna kategori var att upplevt socialt stöd korrelerade 

med positivitet vid besvarandet av enkäten, men inget samband med de andra 

positivitetsvariablerna. Positivitet vid tiden för besvarandet av enkäten korrelerade med 

ett flertal variabler som exempelvis hur utvilad respondenten kände sig efter en ledighet, 

helhetsbedömningen under ett stressfyllt ingripande och vid tillbakablick på ett 

stressfyllt ingripande. Eftersom positivitetskvoten vid ifyllandet korrelerade med ett 

flertal variabler väcks misstankar om att det finns ett metodproblem. Svaren på 

enkätfrågorna påverkas i positiv eller negativ riktning beroende på vilket sinnestillstånd 

respondenten befinner sig i. Isen (1987) menar att positiva händelser som påverkar 

känslorna positivt påverkar socialt beteende hos människor. Noblet et al. (2009) fann att 

stöd från kollegor ökar välmående och förbättrar tillfredställelsen kring arbete.  

 

Kritik mot studien 

Frågeställningarna gäller delvis orsakssamband och då detta är en tvärsnittstudie där jag 

inte kontrollerat eller manipulerat någon variabel kan jag inte dra några slutsatser om 

sambandens riktning, eller om eventuellt skensamband. I en tvärsnittstudie kan inte OV 

och BV bestämmas (Borg & Westerlund, 2007). Massignifikansproblemet kan vara ett 

problem. Genom att det utförts ett flertal hypotesprövningar finns en större chans att 

något av resultaten uppkommit av en slump även fast prövningen visar signifikant 

resultat (Borg & Westerlund, 2007). 

Känslokvot/positivitet som använts här är den ”beräknade känslan”, kvoten mellan 

positiva och negativa känslor. Basso et al. (1996) använde sig av Becks depressionstest 

som är ett välbeprövat mätinstrument. Fredrickson et al. (2000) genomförde experiment 

där de framkallade känslor genom olika filmsekvenser. Isen (1987) framkallade också 

känslor genom att ge deltagarna godis eller visa film. Anledningen till att det användes 

en ny form av känsloskattning här var det inte kunde mätas eller framkallas känslor i en 
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arbetsplatsstudie, som denna med en kort enkät som riktade sig till ett stort antal 

personer. Ett depressionstest eller liknande kan ha mätt känslorna effektivare, då det är 

utformat för att mäta känslor på ett liknande sätt hos alla respondenter. Möjligheten till 

egen tolkning kan ha medfört bias i denna studie. För fortsatta studier kan 

kompletterande validerade depressionsinstrument rekommenderas. 

 

Mätinstrumentets validitet 

De ord som användes för att mäta positivitet (lugn, nöjd, trygg och glad) valdes 

eftersom de anses relativt vardagliga och människan kan befinna sig i dessa tillstånd på 

daglig basis (Frijda, 1987). Njutning, lycka, förbannad är exempel på känslor som 

människan inte vanligtvis känner men som upplevs då och då. Lugn kan upplevas en hel 

dag, arg likaså, både under ytan och mer påtagligt, dessa känslor kan även graderas. 

Känslan av att till exempel vara lite förbannad finns inte, men en person kan vara både 

lite och mycket arg och irriterad. Nöjd och glad, du kan vara glad men inte vara helt 

nöjd med situationen. Dessa ord står för känslor, som du kan känna gradvis och som 

även går att kombinera. Fredrickson (1998) använde sig av belåtenhet och glädje i sina 

studier, dessa översätts till nöjd och glad i denna studie. De negativa känslor som 

framkallades i tidigare studier (Isen, 1987; Fredrickson, 1998) var sorgsenhet, Basso et 

al. (1996) använde sig av respondenter som hade diagnosen depression. Sorg fungerade 

inte i denna studie utan de negativa känslor som användes var olustig, irriterad, arg och 

rädd. De senare två känslorna byttes ut till pressad och hängig där positivitet under de 

senaste tre månaderna mättes. Dessa känslomätningar kan ha varit otillräckliga. Ett mer 

utförligt känslotest hade kanske gett en bättre bild av respondenternas sinnesstämning. 

Trött hade absolut varit bra att ha haft med i dessa mätningar. 

De frågor som behandlar olika typer av ingripanden kan ha tolkats olika. Tanken med 

frågan angående ett lugnt ingripande var att respondenten exempelvis skulle relatera till 

avvisande av en berusad person från en plats där personen inte gör någon form av 

motstånd, eller till en fortkörning, även den utan argumentation och motstånd. Det finns 

även uppgifter som poliser gör som kan anses vara lugna men inrymmer starka känslor, 

som till exempel att lämna dödsbud, dessa uppgifter ryms inte under lugnt ingripande. 

De frågor kring ingripanden där de möter starkt motstånd kan vara en berusad person 

som är mycket aggressiv och hotar polisen med vapen och även gör starkt fysiskt 

motstånd vid gripandet av personen. Ett verbalt starkt motstånd handlar om att personen 

blir aggressiv i sitt sätt att tilltala polisen genom att kanske motsätta sig ett 

bötesföreläggande verbalt eller vägra lämna en plats. Problemet med detta är att det 

finns utrymme för tolkning. För att undvika dessa tolkningsproblem granskade fyra 

poliser enkäten innan den delades ut. De sa samtliga att frågorna tolkades så som det var 

tänkt vid utformandet av enkäten. Det finns fortfarande ett problem med detta då alla 

poliser trots att de är en sammansvetsad yrkeskår sannolikt inte tänker likadant och 

därmed tolkat frågan olika. 

Hypotesen om genererande av sociala resurser mättes genom en fråga om huruvida 

arbetskamraterna ställer upp för respondenten kan ha tolkats olika. Det finns olika sätt 

att ställa upp på, att lyssna och finnas tillhands vid problem både privata och 

arbetsrelaterade, en annan aspekt handlar om i vilken utsträckning respondenten 

upplever sig kunna lita på sina kollegor i en kritisk situation, som vid ett fysiskt 

ingripande eller under annan arbetsuppgift som kan upplevas mer eller mindre hotfull. 
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För att bena ut detta hade formuläret behövt ytterligare frågor kring samma ämne men 

med mer specifik fråga. Som till exempel: Jag kan prata med mina kollegor om det 

mesta, och Jag kan alltid lita på mina kollegor vid ett stressfyllt ingripande. Validiteten 

kring denna fråga anses vara mindre god då frågan kunde tolkas olika och då den bara 

täcker en del av det bredare begreppet sociala resurser. 

Anledningen till att figurtesten inte visade signifikanta resultat kan vara att testet inte 

var valitt nog. Figurerna som användes kom från olika global/lokal tester. Det kanske 

hade varit bättre om alla figurer kom från samma global/lokal test. Samtliga figurer 

skulle mäta hur respondentens visuellt processade information. Testets validitet kan ha 

påverkats negativt av att det var relativt få figurer med i testet. Kanske hade 

respondenterna behövt bedöma fler figurer för att få en säkrare bild av deras värden.  

Den sociala önskvärdheten i den här enkäten kan mycket väl ha påverkat validiteten till 

exempel genom att respondenten svarar på hur det är önskvärt att poliser känner i en 

kritisk arbetsrelaterad situation. Det är svårt att veta hur öppna kollegor och ledning är 

för de känslor som poliserna upplever under sitt arbete. I den här studien handlar det om 

arbetsuppgifter som kan förekomma dagligen och som inte innefattar något extra stöd 

efteråt. Eftersom många av respondenterna svarat att de upplever olika grad av olust, 

irritation, aggressivitet och rädsla vid ett ingripande där de möter starkt fysiskt eller 

verbalt motstånd så kan det uteslutas att de enbart svarat som de borde känna. Om den 

sociala önskvärdheten är ett problem så kan respondentens svar vara en blandning av 

hur de borde känna och hur de verkligen känner i situationen. Den externa validiteteten 

var jämförelsevis god då urvalet är ganska stort och poliserna kommer från olika 

områden i Stockholm. Medverkan från alla polisdistrikt hade varit önskvärt och även 

förbättrat den externa validiteten.   

 

Reliabilitet 

Cronbachs alfa beräkningarna visade att enkäten höll måttet på känslovariablerna samt 

kring de variabler som mätte helhetsbedömning. Figurtestets reliabilitet var relativt låg, 

Cronbachs alfa visade endast 0,503. Reliabiliteten är även jämförelsevis god då urvalet 

är ganska stort och poliserna kommer från olika områden i Stockholm. Medverkan från 

alla polisdistrikt hade möjligtvis förbättrat reliabiliteten. 

 

Pålitliga svar 

Frågan som gäller socialt stödet kan vara känslig i, framförallt, två avseenden här. Det 

kan kännas olustigt att svara att kollegorna inte ställer upp och sedan veta att enkäten 

skall vidarebefordras av en kollega. Även det faktum att enkäten kanske besvarades när 

en kollega satt bredvid och besvarade samma frågor kan göra det till en känslig fråga, då 

framförallt om stödet inte upplevs som stort. En annan känslig fråga kan vara frågan om 

hur bra bedömning och överblick respondenten har och gör under en kritisk händelse. 

Det är kanske inte helt enkelt att svara att man i stort sett aldrig kan göra en god 

helhetsbedömning av en kritisk situation. Att säga det kan vara som att säga att man inte 

gör ett bra arbete, då arbetet som polis är till stor del att ha kontroll på och reda ut 

situationer, svårigheter och problem som de ställs inför.  
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Bortfall 

Bortfallet i studien kan ha på verkat resultatet som erhölls. Eftersom de som delade ut 

enkäten ”hjälpte en kompis” kan de som besvarade enkäten svarat för att vara snälla. Är 

det så kan respondenterna i studien vara lika i det avseendet vilket gjort att jag har dålig 

spridning i populationen, att endast de som är hjälpsamma har svarat. Då blir de poliser 

som har andra kvalitéer och därmed kunde svarat annorlunda underrepresenterade. Ett 

problem med enkätens utformning upptäcktes vid kodningen, de som har inre tjänst 

ombads att hoppa över frågan som handlar om långsiktig återhämtning. Det var ett 

misstag, samtliga skulle ha besvarat den frågan, detta hade kunnat korrigeras om 

misstaget upptäckts tidigare. 

 

Framtida forskning. 

Den här studiens resultat visar att det finns ett samband mellan den helhetsbedömning 

respondenten anser sig kunna göra vid ett ingripande och sinnesstämningen under 

ingripandet. Orsakssambanden skulle vara intressanta att forska kring i framtiden. Det 

gäller även hur möjligheten att göra en god helhetsbedömning påverkar arbetsinsatsen. 

Det kan vara så att en sämre helhetsbedömning leder till ett sämre utfört arbete eller 

mindre önskvärt utfall vid ett ingripande. En annan fråga är om de som upplever fler 

negativa känslor är mer negativa i sin bedömning av en situation och påverkar arbetet de 

utför. Mitt förslag är att det i framtiden forskas kring om och hur känslor påverkar 

förmågan att utföra ett bra arbete. 

 

Slutsats  

Tidigare forskning visar att positiva känslor ökar välmåendet, påskyndar återhämtning, 

utvecklar personliga resurser och till och med kan förlänga livet Danner et al. (2004). 

Föreliggande studie visade att positiva känslor kan påverka polisens arbete. Resultaten 

visade ett samband mellan känslor och helhetsbedömning. Poliser som i större 

utsträckning upplevde trygghet, nöjdhet, glädje och lugn ansåg sig kunna göra en god 

helhetsbedömning av en stressfylld situation. Positiva känslor och återhämtning visade 

ett signifikant samband. Dessa resultat indikerar att positiva känslor är ett intressant och 

relevant forskningsområde där ny kunskap kan gynna den enskilde men också påverka 

arbetsresultat och verksamhet på ett gynnsamt sätt.  
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