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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur poliser i yttre tjänst uppfattar att polisens grund- 
samt vidareutbildning, fyller behovet av förberedelse inför livshotande och potentiellt 
traumatiserande händelser i deras yrkesutövning. Datainsamling gjordes med hjälp av 
strukturerade intervjuer. Informanterna bestod av 10 polisassistenter ifrån myndigheterna i 
Linköping, Motala och Norrköping. Urvalet gjordes på basis av antal tjänsteår, där 
inklusionskriterierna var att informanterna skulle ha fått hela, den under 2005 införda, 
bastaktiken under grundutbildningen. Detta resulterade i att informanterna, efter 6 månaders 
aspiranttjänstgöring, hade arbetat mellan 2-14 månader. Resultatet visar att samtliga 
informanter känner sig väl förberedda inför livshotande och potentiellt traumatiserande 
händelser i tjänst, så väl det går att förberedas inför detta genom teori och praktiska övningar. 
Dock kan informanterna inte beskriva att de ännu tagit del av någon vidareutbildning kopplad 
till frågeställningen, vilket kan bero på den relativt korta tid de varit i tjänst. 



 

Förord 
 
Vi vill gemensamt tacka: 
 
Kenneth Eklund, för den inspirerande föreläsningen om dina erfarenheter från Malexander. 
Denna föreläsning kom att ligga till grund för val av ämne och frågeställning i denna 
examensuppsats. 
 
Kenneth Nilsson, chef över när- och ordningspolisen vid myndigheten i Motala, Lars-Göran 
Samuelsson samt Dick Gudjonsson, chefer över ordningsavdelningarna vid 
polismyndigheterna i Linköping respektive Norrköping, för er hjälp med att initiera studien 
vid respektive myndighet.  
 
Icke att förglömma är naturligtvis de tio polisassistenter vi fick tillfälle att träffa för 
intervjuer, tack, utan er medverkan hade vår studie varit omöjlig att genomföra! 
 
Tor Sevelius och Linda Upman som ställt upp på pilotintervjuer, era åsikter var av stort värde 
i färdigställandet av intervjuguiden. 
 
Nina Bendelin som i slutfasen har läst uppsatsen och kommit med värdefulla kommentarer.  
 
Vår handledare Lauritz Brännström som läst, kommenterat och stöttat oss under resans gång, 
du har varit en god hjälp i färdigställandet av denna uppsats. 
 
Studierektor Christer Nyberg samt lärare och ämnessamordnare Irena Höglund vid 
polishögskolan i Sörentorp Solna, för all information om polisens grundutbildning och 
bastaktiken.  
 
Mc Donalds som försett oss med sponsring i form av värdemenykuponger, vilka har kommit 
bland annat våra informanter till gagn. 
 
Jag, Sofia, vill tacka min familj för att ni hållit ut under den långa studietiden. Mina kära barn, 
Kim och Moa, har haft en mamma som inte alltid haft tid att hänga med på saker och finnas 
där när ni velat, ni är min energi och glädjekälla. Kära Pera, jag älskar dig, du är min klippa! 
Mamma, pappa och faster Dudde, tack för att ni finns och hjälper dottern i nöd. Ni har ställt 
upp med både kloka ord och slantar. Utan er alla hade detta inte varit möjligt och jag ska göra 
mitt bästa för att återbetala allt ni har ställt upp med. Med detta arbete har jag nu nått ”grand 
finale” och jag går nu ut och möter verkligheten, med allt vad det innebär. Jag vill även rikta 
ett varmt tack till min medförfattare Rosa som tagit mig med på en spännande resa genom 
detta projekt. Du har under studietiden kommit att bli en god vän och det känns därför rätt att 
avsluta utbildningen med att skriva uppsatsen tillsammans med dig. 
  
Jag, Rosa, önskar personligen passa på att ge min vän Maja Sevelius ett stort tack för hennes 
stöd i vår initiala fas av arbetet. Du försåg mig med kloka tankar, vilka sedermera fick oss att 
ringa in hur vi önskade fokusera uppsatsen. Även om såväl Linda Upman som Tor Sevelius är 
omnämnda ovan, önskar jag återigen lyfta upp deras stöd. Det har varit av stort värde att 
kunna ventilera polisiära frågor med er utifrån era professionella och ibland personliga 
upplevelser. 



 

Innehållsförteckning 
 

 

TRYGGARE KAN INGEN VARA ........................................................................................ 1 

Definitioner............................................................................................................................ 1 

Nationell bastaktik................................................................................................................. 2 

Polisens grundutbildning ...................................................................................................... 2 

Förändring av polisutbildningen .......................................................................................... 2 

Polisens vidareutbildning...................................................................................................... 3 

Högriskyrke ........................................................................................................................... 3 

Sekundär traumatisering ...................................................................................................... 4 

Erfarenhet som styrka ........................................................................................................... 4 

Vikten av preventiv utbildning .............................................................................................. 5 

Syfte ........................................................................................................................................... 6 

Metod......................................................................................................................................... 6 

Val av metod .......................................................................................................................... 6 

Procedur................................................................................................................................. 7 

Urvalsgrupp ........................................................................................................................... 7 

Undersökningsdeltagare ....................................................................................................... 8 

Bearbetning och analys av data ............................................................................................ 8 

Analysmetod........................................................................................................................... 8 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 9 

Resultat...................................................................................................................................... 9 

Diskussion ............................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion .................................................................................................................. 15 

Resultatdiskussion ............................................................................................................... 16 

Slutsatser.............................................................................................................................. 18 

Referenser ............................................................................................................................... 20 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 22 

Intervjuguide ....................................................................................................................... 22 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 23 

Instruktion inför intervjuerna............................................................................................. 23 



1 

TRYGGARE KAN INGEN VARA 
– Polisers upplevelse och uppfattning av förberedelse inför livshotande och potentiellt 

traumatiserande händelser i tjänst 
 
Under temat flyktingskap och extrem traumatisering våren 2008, ingick en föreläsning med 
Kenneth Eklund anställd vid Polisen i Linköping. Kenneth berättade om sin upplevelse som 
första polis på plats vid det omtalade rånet i Kisa 28 Maj 1999. Detta rån ledde sedermera till 
ett av Sveriges största nationella polispådrag och slutade tragiskt med att två polismän 
avrättades av rånarna (Henricson, 2000). Vid Kenneths föreläsning väcktes många frågor 
kring hur poliser förbereds inför oväntade och extraordinära händelser. Därav uppkom ett 
intresse för att fördjupa oss i frågan i form av detta examensarbete. Förfrågan ställdes därefter 
till studierektor på Polishögskolan (PHS) kring möjlighet att på uppdrag få utföra ett projekt 
inom detta område. PHS visade stort intresse för ämnesområdet och frågeställningen men 
hänvisade till att de av tradition inte lägger ut denna typ av uppdrag till studenter, då de ofta 
får förfrågan om liknande projekt. Då en av oss har ett stort personligt intresse av polisiär 
verksamhet, och hoppas på att i framtiden jobba inom Polisen, beslutade vi oss ändå för att på 
eget initiativ genomföra projektet.  
 
”Polisyrket är ett yrke med hög risk avseende hot, våld och traumatiska händelser. Det finns 
ett stort behov av förebyggande åtgärder och krisstöd. Det ligger i yrkets natur att alla farliga 
situationer inte kan elimineras. Därför måste stor energi läggas på att istället förebygga och 
minimera de skadliga verkningarna av dessa situationer.” (Rikspolisstyrelsen, 2007, s. 3). 
Citatet är hämtat ur Polisens informationsbroschyr om krisstöd och förebyggande åtgärder 
och illustrerar kärnan i vårt intresse; utbildning och prevention inför potentiellt traumatiska 
händelser. 
 

Definitioner 
Uppsatsen innehåller en del begrepp som vi i arbetet har valt att behandla utifrån följande 
definitioner: 
 
En traumatisk händelse kännetecknas av att den är oförutsägbar och plötslig och att individen 
försätts i en situation som upplevs överväldigande och omöjlig att påverka (Arrhenius, 2006). 
Enligt Dyregrov (1997; 2001) är en händelse i sig inte traumatisk utan om den upplevs som 
sådan eller inte beror på flera omständigheter såsom tidigare erfarenheter, utbildning samt 
yttre och inre resurser. En händelse som upplevs som traumatisk kan för stunden yttra sig i 
form av bland annat maktlöshet och handlingsförlamning samt kan i längden resultera i 
traumatisering. 
 
Yttre tjänst definieras inom poliskåren något olika, dock förefaller de flesta vara överens om 
att benämningen beskriver operativa tjänster utförda av uniformerade poliser. Civilanställd är 
den person som är anställd av en polismyndighet men saknar polisutbildning. Här räknas 
administrativ personal in men även personer som arbetar operativt inom polisen kan omfattas, 
till exempel en ekonom eller jurist som arbetar med utredning av ekonomisk brottslighet. 
 
Enligt Norée (2004) talas det oftast i juridiska texter om polismannen, alltså polisen som en 
”han”, trots att både manliga och kvinnliga poliser avses. Någon könsneutral beteckning finns 
ännu inte. Att bara använda ordet ”polisen” kan vara missvisande, eftersom det finns en 
skillnad mellan Polisen som myndighet och polisen som individ. Vi har i detta arbete valt att 
använda ordet ”polisen” (med gemen som begynnelsebokstav) när en individ avses och ordet 
”Polisen” (med versal som begynnelsebokstav) när myndigheten avses. 
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Nationell bastaktik 
Polismorden i Malexander 1999 och händelserna vid EU-mötet i Göteborg 2001, är exempel 
på svåra situationer där flera polismyndigheter samarbetat (Hansén & Hagström, 2004). Vid 
en analys av det polisiära arbetet i samband med dessa händelser framkom att det fanns behov 
av en gemensam, nationell taktik för landets poliser. Med anledning av detta har 
Rikspolisstyrelsen tillsammans med Polishögskolan utarbetat en utbildning i så kallad 
bastaktik (Justitiedepartementet, 2008). Bastaktiken utvecklades för att användas i såväl 
vardagliga som i extraordinära händelser och syftar till att ge poliser ett rättesnöre vad gäller 
sätt att kommunikativt bemöta människor, fysiskt agerande samt självkännedom. Avsikten är 
att samtliga poliser i yttre tjänst ska genomgå utbildningen i bastaktik (Bodelius, 2008).  

 
Polisens grundutbildning 

Polisprogrammet är Polisens grundutbildning och den syftar till att ge de studerande en god 
grund för en fortsatt utveckling i polisyrket (Polishögskolans informationssida, n.d.). 
Polisprogrammet omfattar två års heltidsstudier varpå sex månaders aspiranttjänstgöring vid 
en polismyndighet följer. Först därefter är den studerande berättigad till att söka tjänst som 
polisassistent. Målet för polisen är att minska brottsligheten och öka människors trygghet, 
vilket Polishögskolan strävar efter att bidra till genom att hålla en hög kvalitet i utbildningen 
och genom att ständigt utveckla och förbättra den. Utbildningen är starkt kopplad till polisens 
verksamhet och inriktar sig på polisens uppgifter, regelverk och grundläggande metoder. 
Teori och praktik varvas på ett sätt som försöker efterlikna det verkliga polisarbetet. Fokus 
ligger på förmågan att lära samt att söka och ta till sig ny kunskap, vilket är förmågor som 
anses viktiga i yrkesutövningen som polis. 
 
Polisprogrammet finns vid Polishögskolan i Solna och som uppdragsutbildning vid 
universiteten i Umeå och Växjö, samt som distansutbildning. Polisprogrammet har intagning 
två gånger per år. Varje termin söker cirka 6 000 personer varav 500 nya elever antas 
(Informationsbroschyr om polisprogrammet, n.d.). Av de elever som idag läser vid 
grundutbildningen är medelåldern 26 år och ungefär hälften är kvinnor. För att kunna söka till 
utbildningen krävs allmän högskolebehörighet samt vissa övriga krav såsom till exempel 
svenskt medborgarskap, att man är simkunnig och som person bedöms vara bland annat 
serviceinriktad, stresstålig och vidsynt. 
 
Sedan 2005 ingår bastaktiken i polisens grundutbildning. Bastaktiken innehåller enligt ovan 
moment som syftar till att förbereda polisen för allehanda typer av händelser. Eleverna vid 
grundutbildningen blir förberedda genom övningar i mental träning, självskydd och skytte, 
rollspel och ”case”, verbal kommunikation, stresshantering och konflikthantering. 
 

Förändring av polisutbildningen 
Regeringen beslutade i december 2006 att tillsätta en särskild utredning, vars uppdrag har 
varit att lämna förslag till hur den nuvarande polisutbildningen bör reformeras för att följa 
samhällets utveckling i övrigt. Utredningen Framtida polisutbildningen 

(Justitiedepartementet, 2008) hade som uppdrag att göra en bedömning av om dagens 
grundutbildning samt distansutbildning är ändamålsenlig i fråga om innehåll och längd. En 
viktig del i granskningen rörde frågan om vilken anknytning grund- respektive 
vidareutbildningen bör ha till universitet, högskolor och till polismyndigheterna. Utredningen 
syftade också till att ta ställning till huruvida polisutbildningen kan och bör omvandlas till en 
högskoleutbildning. Utredningens konklusion är att grundutbildningen bör ersättas med en 
högskoleutbildning, bland annat på grund av att polisyrket kräver en utbildning som vilar på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom att göra polisutbildningen till en 
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högskoleutbildning skapas också enligt utredningen en naturlig grund för forskning och 
forskarutbildning på polisområdet. Utredningen föreslår en treårig utbildning som leder till 
högskoleexamen, polisexamen. Utbildningen föreslås innehålla två praktikperioder om en 
termin vardera, vilka bör förläggas till en polismyndighet. För den föreslagna 
polisutbildningen bör enligt utredningen gälla särskilda krav på laglydnad, körkort för 
personbil, studier i svenska och samhällskunskap på gymnasienivån samt vissa medicinska 
krav. Vissa av de nuvarande antagningskraven, såsom krav på svenskt medborgarskap, 
fysiska krav, de personliga egenskaperna samt svenskprovet bör enligt utredningen emellertid 
tas bort. 
 

Polisens vidareutbildning 
Svensk arbetsmiljölagstiftning (Rikspolisstyrelsen, 2007) reglerar hur Polisen bedriver sin 
verksamhet vad gäller förebyggande insatser, bland annat med hjälp av löpande 
vidareutbildning. Inom Polisen definierar man psykosocialt stöd som en del av myndighetens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Det psykosociala stödet inom Polisen omfattar såväl 
förebyggande insatser, som krisstöd. Det vi i denna uppsats valt att granska, är just de 
förebyggande insatserna. Polisen definierar förebyggande insatser som ”…åtgärder som 
förbereder och stärker medarbetaren i yrkesrollen och inför potentiellt traumatiska händelser i 
vardagen.” (Rikspolisstyrelsen, 2007, s. 4). 
 

Högriskyrke 
Miljöerna och situationerna där polisen ingriper varierar stort. De kan uppkomma inomhus 
eller utomhus, i stora eller små byggnader och ingripanden kan avse en eller flera personer 
(Polishögskolan, 2007). De personer polisen möter i sitt dagliga arbete kan vara socialt 
utslagna missbrukare som lever på gatan, respekterade höginkomsttagare från fashionabla 
områden, små barn, människor med olika kulturell bakgrund eller psykiskt sjuka (Holgersson, 
2005). Då det enbart i viss utsträckning går att påverka det sammanhang och den verklighet 
polisen verkar i, är det viktigt att de tränas i att vara väl förberedda på situationer som kan 
vara eller riskerar att bli riskfyllda (Polishögskolan, 2007). Lundin, Lehto och Christianson 
(2004); Strype och Knutsson (2004); Renck (2002); Karlsson och Christianson (1999) menar 
att man som polis ingår i en yrkesgrupp som i högre utsträckning än många andra, löper risk 
att hamna i stressande och potentiellt traumatiska situationer. Förekomsten av arbetsrelaterad 
stress relaterad somatik såsom missbruk, posttraumatisk stress och relationsproblematik är 
mycket högre inom Polisen och hos annan hjälppersonal än inom andra yrkesgrupper. McLay 
och Shuttleworth (2005) menar att poliser regelbundet exponeras för traumatiska händelser 
och dagligen utsätts för press vilket gör att denna yrkesgrupp oftare upplever reaktioner som 
karaktäriseras av skuld, depression, tillbakadragande, känslor av främlingskap och 
psykosomatiska besvär. 
 
Ibsen (Polishögskolan, 2007) visar i en undersökning av den danska polisens arbetsmiljö, att 
det största arbetsmiljöproblemet är konsekvenserna av känslomässigt svåra och våldsamma 
händelser i tjänsten. Närmare 30 procent av de tillfrågade i denna undersökning hade under 
det senaste året varit utsatta för svåra händelser. Av dessa uppgav åtta procent att de hade 
upplevt händelser som hade påverkat dem med symtom som exempelvis sömnstörningar, 
huvudvärk, labilt humör och koncentrationsstörningar. Dessutom uppgav 25 procent av de 
tillfrågade att de någon gång under sin karriär hade varit utsatta för så starka traumatiska 
händelser att det fortfarande påverkade dem psykiskt. Boric och Olczak (2007) visar i en 
arbetsmiljöundersökning av 1000 av Polisförbundets medlemmar, att 26 procent av dessa 
utsatts för hot och/eller våld inom sitt yrke de senaste 12 månaderna. Författarna visar också 
på att det främst är unga poliser som utsätts för hot och/eller våld. Sextio procent av de poliser 
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som i undersökningen var under 40 år hade under den senaste tolvmånadersperioden utsatts 
för hot och/eller våld. Under den aktuella perioden uppgav 17 procent av medlemmarna att de 
utsatts för våldsamt motstånd, 5 procent hade utsatts för misshandel, 4 procent för knivhot och 
2 procent för vapenhot. Resultaten visade även att 8 procent av poliserna i undersökningen 
utsatts för hot och/eller våld vid fler än tre tillfällen under den aktuella tolvmånadersperioden. 
Renck (2002) beskriver i sin intervjustudie av svenska poliser att tre av fyra manliga poliser 
uppger att de utsätts för hot och/eller våld minst var fjortonde dag. 

 
Sekundär traumatisering 

Enligt Renck (2002) exponeras de personer som först tar hand om drabbade på en olycksplats 
för extremt starka känslointryck. Deras upplevelser av situationen kan vara lika starka som 
offrens. Karlsson och Christianson (1999) visar i sin studie att flertalet av de traumatiska 
situationer poliser beskriver kan hänföras till början av den enskilde polisens karriär. 
Poliserna uppger akuta stressymptom i samband med händelsen som skakningar, illamående, 
oförmåga att tala och förnekande. På lång sikt beskriver dessa poliser symptom som 
sömnsvårigheter och påträngande minnen av det som hänt, även skuldkänslor beträffande 
annorlunda handlande i situationen är mycket vanligt. Författarna menar att anledningen till 
att poliser uppger att de upplever de mest traumatiska händelserna i början av sin karriär beror 
på att självuppfattningen förändras under den initiala socialiseringen in i polisyrket. 
Fenomenet skulle enligt författarna även kunna förklaras genom att konfrontationen med död 
och andra svåra händelser gör att polisen utvecklar en skyddande professionell distans och att 
denna distans skyddar polisen mot rädsla. 
 
Samtliga poliser i Karlsson och Christiansons (1999) studie kunde beskriva en eller flera 
traumatiska upplevelser i tjänsten. Även om det passerat lång tid sedan händelsen inträffade 
hade de flesta fortfarande tydliga och mycket detaljerade minnen av händelsen. Den 
traumatiska upplevelsen finns ofta representerad i form av flera olika sinnesintryck såsom 
syn-, hörsel-, lukt- och känselminnen. Det kan handla om att polisen exempelvis fortfarande 
kan komma ihåg hur det luktade blod på brottsplatsen, höra ett barns gråt eller känna tyngden 
av en person som hjälpts från en olycksplats. Ytterligare händelser som för en polis kan vara 
stressande och påfrestande, är att under längre tid arbeta med utredningar av grova sexualbrott 
och våldsbrott. Polisen är i förhörssituationen aktiv och exponerar sig själv för offrets trauma. 
Kontakten med anhöriga och gärningsmän sätter igång många tankar hos utredaren och får 
denna att engagera sig känslomässigt. Många poliser känner även stort ansvar då de ska 
underrätta anhöriga om dödsfall vid en olycka eller ett brott. Poliserna vet att de kan mötas av 
anhörigas ilska, chock och förtvivlan vilket upplevs som mycket uppskakande och stressande. 
Polisen stannar ofta kvar lång tid hos dem som underrättats och engagerar sig också starkt 
känslomässigt i dessa personer. 
 

Erfarenhet som styrka 
Karlsson & Christianson (1999) beskriver att det finns stöd för att polisers olika 
copingstrategier för att hantera svåra situationer grundläggs tidigt i karriären. I en studie där 
man följde upp 25 poliser efter två år och efter fyra år i tjänst hittades signifikanta skillnader 
över tid vad gäller ökade somatiska symptom, ångest och alkoholanvändning. En alternativ 
tolkning kan vara att polisen lärt sig att hantera stressfyllda situationer på ett väl fungerande 
sätt och att senare upplevelser därför inte upplevs lika hotande och stressfyllda. Författarna 
menar också att för att en erfarenhet av en traumatisk händelse ska göra en person bättre 
rustad för att möta nya stressfyllda situationer krävs att man införlivat händelsen emotionellt 
och kognitivt, det vill säga bearbetat det som inträffat. Poliserna i Rencks (2002) studie 
beskriver att de anser sig vara bättre rustade inför framtida svåra och stressfyllda situationer 
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och att de blivit stärkta i sin yrkesroll som poliser. Jansson (2007) menar att utbildning och 
träning inför stressande och potentiellt traumatiserande händelser inte bara gör att polisen i 
stunden klarar situationen bättre utan att efterverkningarna inte heller blir lika stora. Karlsson 
och Christianson (1999) menar vidare att träning inför, och erfarenheter av, tidigare svåra 
situationer har visats kunna förhindra posttraumatiskt stressyndrom. 
 

Vikten av preventiv utbildning 
När en polis hamnar i en svår situation är det av yttersta vikt att han eller hon vet vad som 
lämpligen kan göras och vilka metoder som kan användas (Polishögskolan, 2007). Grunden 
för polisens arbete ska vara ickekonfronterande och polisen ska verka för deeskalering, varför 
konfliktlösning ska sättas i fokus. Vid ingripanden ska ickeprovocerande metoder och 
hjälpmedel användas. Då tolerans och respekt är viktiga ledord för polisens arbete är det 
angeläget att en dialog förs med de personer polisen möter. Även om strävan är att undvika 
konflikt måste polisen kunna agera snabbt och konsekvent när något som kräver ingripande 
inträffar. Detta med hänsyn till uppdraget att skydda allmänheten från skada, parallellt med 
behovet av att värna om såväl personlig säkerhet för polis som för de som blir föremål för ett 
polisingripande. 
 
Det är enligt Lundin et al. (2004) viktigt att tydliggöra att även poliser och annan 
insatspersonal är helt vanliga sårbara människor med fysiska och psykiska reaktioner inför 
mänskligt lidande. Dock kan reaktionerna och efterverkningarna av potentiellt 
traumatiserande händelser lindras genom utbildning, förberedelse och medvetna 
handlingsplaner inom organisationen. De menar att poliser kan lära känna sina starka och 
svaga sidor i pressade situationer genom till exempel mental träning. En definition av mental 
träning som Rikspolisstyrelsen använder är ”systematisk träning för att åstadkomma 
beredskap för att möta krissituationer hos sig själv och andra” (se Lundin et al., 2004, s. 212). 
Flannery och Everly (2004) definierar förebyggande träning som en utbildning som syftar till 
att förbättra riskyrkesgruppers kognitiva och beteendemässiga responser för att underlätta 
deras förståelse inför olika situationsutfall, samt ge kunskap om relevanta 
riskhanteringsstrategier. 
 
Vikten av krisintervention beskrivs i många artiklar, men flera missar att just förebyggande 
utbildning och träning kanske är det mest verksamma verktyget av alla, genom att ge 
individen möjlighet att lära sig hantera stress och kritiska händelser (Lating, Everly, Peragine, 
Neel, Glick och Sherman, 2003). Genom förberedelser, såsom utbildning i stressreaktioner, 
stressreducerande- och kognitiva tekniker ökar upplevelsen av egen kontroll, och även 
stresståligheten ökar. Lundin et al. (2004) menar att denna sårbarhet kan bemötas genom flera 
typer av interventioner, varav medvetna organisatoriska insatser såsom förebyggande insatser 
i form av utbildning, anses vara en verksam komponent. Weisaeth (1997) menar att alla 
personer som löper risk att utsättas för traumatiska händelser i yrket bör genomgå en särskild 
beredskapsträning. ”Allt som kan göras för att förbättra individens förmåga att förutsäga 
(reducera ovisshet) och påverka (reducera hjälplöshet) ökar motståndskraften och innebär ett 
skydd mot PTSD” (Post Traumatic Stress Disorder); (Weisaeth, 1997, s. 103). Vidare menar 
Ersland, Weisaeth och Sund (1989) att träning och erfarenhet ökar polisers möjligheter att 
fungera optimalt under svåra omständigheter och minskar samtidigt risken för onödiga 
efterreaktioner. Författarna menar att träning i olika tekniker för stresshantering kan fungera 
som ”stress-vaccination”. 
 
Alexander och Wells (1991) har studerat efterreaktioner hos poliser som varit med och 
identifierat döda och assisterat patologer efter en större explosion 1988. Poliserna hade inför 
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arbetet fått god förberedelse och mycket god information om vad de skulle möta och vilka 
reaktioner de kunde vänta sig. Poliserna fick även gott stöd av kolleger och annan personal. 
Alexander och Wells kunde inte påvisa någon förhöjd ångest eller depression hos poliserna 
som hade deltagit i arbetet. Alexander och Wells menar med detta att väl förberedd personal 
kan utföra starkt påfrestande arbetsuppgifter utan att de efteråt behöver drabbas av onödiga 
problem. Karlsson och Christianson (1999) beskriver att många av de poliser de intervjuat 
upplevde att de var dåligt utbildade och inte tillräckligt förberedda på de situationer de varit 
med om. Författarna menar att trauman och svåra händelser, som drabbar utan förvarning och 
som är svåra eller omöjliga att undkomma, utgör en stor risk för senare symptom. Upplevd 
ångest och en känsla av hjälplöshet att inte kunna hantera situationen är en betydande 
riskfaktor för utvecklandet av framtida psykiska symtom. 
 

Syfte 
 
Då tidigare forskning framförallt fokuserar på att fånga upp efterverkningar av traumatiska 
händelser snarare än preventiva åtgärder, valde vi att granska just preventiva åtgärder. Syftet 
med studien blev därmed att undersöka hur poliser i yttre tjänst uppfattar att utbildningen vid 
polisprogrammet samt polisens vidareutbildning, fyller behovet av förberedelse inför 
livshotande och potentiellt traumatiserande händelser i deras yrkesutövning. Vår frågeställning 
är; Hur ser poliser i yttre tjänst på sin arbetssituation i relation till grund- och 

vidareutbildningen vad gäller livshotande och potentiellt traumatiserande händelser? 

 
Metod 

 
Initialt var vår tanke att isolera frågeställningen till polisstuderande, och vi avsåg att begränsa 
oss till studerande vid Polishögskolan i Stockolm (PHS) av praktiska skäl. Vi hade tänkt 
använda oss av en liknande frågeställning som den som nu är aktuell och undersöka hur väl 
förberedda polisstudenter under sin sista termin upplever och uppfattar sig inför livshotande 
och potentiellt traumatiserande situationer i sitt kommande yrke. Den metod vi då hade tänkt 
oss, var återigen av praktiska skäl, fokusgruppsintervjuer. Kontakt var redan etablerad med 
bland annat studierektorn samt en lärare vid PHS, vilka under arbetets gång 
uppmärksammade oss på att det kunde bli svårt att uppbåda tillräckligt med 
undersökningsdeltagare till projektet, på grund av en undersökningströtthet hos studenterna. 
Efter ingående diskussioner om hur vi skulle förhålla oss till detta, vilket kunde komma att bli 
ett problem, beslutade vi oss för ett alternativt angreppssätt. Vi kom fram till att vi kunde 
fördjupa vår frågeställning och göra vårt arbete ännu mer intressant genom att vända oss till 
dem som lämnat skolan men ännu inte varit ute i tjänst så länge. Med denna modifiering anser 
vi oss ha fått en deskriptiv bild av hur nyutexaminerade poliser upplever och uppfattar sin 
förberedelse inför livshotande och potentiellt traumatiserande händelser i tjänst. 
 

Val av metod 
Eftersom syftet med vår studie var att få svar på hur yrkesarbetande poliser i yttre tjänst 
upplever sig ha blivit förberedda inför livshotande och potentiellt traumatiserande händelser, 
sökte vi en metod som kunde hjälpa oss samla in adekvata data utifrån given frågeställning. 
Silverman (2006) menar att valet av metod skall göras i enlighet med studiens syfte. Då vår 
frågeställning implicit strävar efter att fånga subjektiva upplevelser och dessutom kräver 
utrymme för att klargöra definitioner och personliga tolkningar, valde vi att använda 
kvalitativ metod för insamlande av data. Av eget intresse föredrog vi då intervjuer, vilka 
förutsattes möjliggöra en fördjupad förståelse för informanternas upplevelser.  
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Enligt Kvale (1997) är forskningsintervjun ett bra hjälpmedel för att samla in data om 
människors upplevelser och beteenden. En annan form av intervju, är den fokuserade 
intervjun (Bryman 2002; Olsson & Sörensen, 2001) vilken inrymmer frågor rörande en 
specifik situation eller händelse i linje med forskarens intresse. För att erhålla en större 
stringens i intervjumaterialet och därmed underlätta analysen, valde vi att göra intervjuerna 
enligt formen forskningsintervju eller fokusintervju. Intervjuerna gjordes strukturerade på så 
vis att samma frågor ställdes i varje intervju, men det fanns inga krav på inbördes ordning och 
heller inga givna svarsalternativ, de flesta frågorna var av öppen karaktär. Enligt Lantz (2007) 
är just den strukturerade intervjun ett bra instrument när svar sökes på relationen emellan 
specifika områden.  
 

Procedur 
Intervjuerna genomfördes enligt en strukturerad intervjuguide vilken konstruerades med stöd 
av intervjuer gjorda i liknande studier, utifrån författarnas förförståelse av frågeställningen 
samt polisens utbildning och arbetssituation. För att säkerställa att frågorna gav adekvat 
information genomfördes två pilotintervjuer. Dessa genomfördes med bekanta till en av 
uppsatsförfattarna, via telefon, och dessa intervjuer spelades inte in. Personerna är båda 
tjänstgörande som poliser i yttre tjänst men har längre tjänstetid än informanterna som ingår i 
studien. Intervjuguiden reviderades något efter pilotintervjuerna för att göras tydligare och 
ansågs sedan funktionell för undersökningsgruppen (se Bilaga 1). Varje intervju planerades 
att ta ungefär 45 till 60 minuter inklusive inledande information om studien. Den verkliga 
tiden för intervjuerna blev mellan 17 och 46 minuter men de flesta tog cirka 30 minuter, 
exklusive inledande information. Samtliga intervjuer spelades in med bandspelare. 
Intervjuerna genomfördes under arbetstid och förlades till lokaler vid den myndighet där 
aktuell polis var stationerad, vilket också gynnade ett så stort deltagande som möjligt. Varje 
intervju inleddes med en kortare information om studiens syfte, sekretess och 
uppgiftshantering (se Bilaga 2). Information gavs även om att materialet skulle komma att 
avidentifieras och att framkomna resultat huvudsakligen skulle presenteras på gruppnivå. 
Informanterna erbjöds även att via e-post ta del av den färdiga uppsatsen efter framläggning. 
Som tack för hjälpen överlämnades efter avslutad intervju ett antal värdemenykuponger från 
McDonalds. 
 

Urvalsgrupp 
Urvalsgruppen begränsades av praktiska och tidsmässiga skäl till att gälla yrkesverksamma 
poliser i yttre tjänst vid Polismyndigheten i Motala, Norrköping och Linköping. Urvalet 
gjordes på basis av antal tjänsteår efter fullgjord grundutbildning. Polisen införde år 2005 en 
ny bastaktik i utbildningen och vi valde att endast inkludera de poliser som fått denna 
färdighet under grundutbildningen. De poliser som därför kom att vara aktuella i föreliggande 
studie har följaktligen gått ut grundutbildningen tidigast januari 2007 och de har också 
genomfört sin sex månaders aspiranttjänstgöring. 
 
Kontakt med cheferna på ordningsavdelningen på respektive polismyndighet i Motala, 
Norrköping och Linköping togs för att undersöka graden av genomförbarhet. Dessa tog på sig 
uppgiften att undersöka hur många poliser som matchande de uppsatta inklusionskriterierna 
och som kunde ställas till förfogande för intervjuer. Därefter bokades tid med respektive polis 
som accepterat att ställa upp för intervju. Urvalet är därför inte slumpmässigt utan består av 
de poliser som stämde överens med urvalskriterierna och som kunde lösgöras från tjänst. 
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Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna bestod av tio stycken polisassistenter inom åldersspannet 24-31 år 
(M =26.9 år). Informanterna hade sedan examen arbetat som polis 8-20 månader (M=13.7 
månader) vilket innebär att de efter aspiranttjänstgöringen hade arbetat 2-14 månader (M=7.7 
månader) som polisassistenter. Tre av de tio informanterna var kvinnor. Alla utbildningsorter 
fanns representerade bland undersökningsdeltagarna, sex från Polishögskolan i Stockholm, tre 
respektive en person från polisutbildningarna i Växjö och Umeå, dock ingen från 
distansutbildningen. Polisernas bakgrund vad gäller tidigare yrken var bland annat inom vård, 
skola, försäljning, psykiatrin, brandförsvaret och olika typer av övervakning. Tidigare 
utbildningar var inom ämnen som sociologi, rättsvetenskap, stadsvetenskap och olika 
lärarutbildningar. 
 

Bearbetning och analys av data 
Sammanlagt genomfördes tio intervjuer vilka fördelades jämnt mellan uppsatsförfattarna. Att 
ha genomfört alla intervjuer tillsammans, hade eventuellt genererat mer information men det 
ansågs av tidsskäl inte möjligt att genomföra. Bryman (2002) menar dessutom att den 
kvalitativa vinsten som skulle kunna uppnås av att vara två som intervjuar vid en strukturerad 
intervju, är försumbar. Var och en av författarna transkriberade sina egna intervjuer för att 
sedan lyssna på och läsa den andres transkriberingar. Detta förfarande med anledning av att vi 
ville få möjlighet att dels kontrollera korrektheten i transkriberingen men även i möjligaste 
mån undvika att gå miste om värdefull information. Transkriberingen gjordes ordagrant 
utifrån vad som sades i intervjun, inklusive falska starter, dock noterades inte pauser, skratt 
etcetera.  
 

Analysmetod 
Tack vare ett förväntat stort textunderlag till analys, valdes metoden meningskoncentrering. 
Enligt Olsson och Sörensen (2001), är meningskoncentrering den mest effektiva metoden att 
använda till stora textmassor. Sammantaget resulterade de tio intervjuerna i totalt 64 sidor 
transkriberad text.  
 
Kvale (1997) beskriver meningskoncentrering som en metod att formulera de meningar som 
intervjupersonerna uttryckt mer koncist, de uttalanden som gjorts under intervjun 
omformuleras alltså med några få ord. Meningskoncentreringen sker i fem steg. Först läses 
hela intervjun för att skapa en helhetsbild av materialet, sedan skapas meningsenheter utifrån 
genomgående teman. Därefter sammanfattas meningsenheterna till ett fåtal ord som summerar 
de längre styckena. Slutligen kopplas essensen av dessa destillat till frågeställningen, för att i 
sista steget göra en deskriptiv utsaga av materialet.  
 
Vi började med att välja ut en intervju av de tio som vi båda var och en för sig noggrant läste 
igenom och drog ut koncentrat i marginalerna (det vill säga steg ett och två). Därefter företogs 
en gemensam diskussion för att säkerställa en samsyn på materialet, på så vis att vi båda var 
klara över hur vi skulle gå tillväga med resterande intervjuer. Därefter gick vi, oberoende av 
varandra, igenom steg ett och två med resterande intervjuer. Genom detta förfarande anser vi 
att vi har tillgodosett interbedömarreliabiliteten. Steg tre till fem gjordes sedan gemensamt 
utifrån våra respektive material. Utifrån våra olika koncentrat skapades teman som kunde 
knytas till den i uppsatsen aktuella frågeställningen. Härefter sammanställdes det samlade 
materialet till att utgöra den deskriptiva utsagan av intervjuerna. 
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Etiska överväganden 
Uppsatsen berörs inte av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
Däremot har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1999) diskuterats, beaktats och 
tillgodosetts. Studien presenterades för cheferna för ordningsavdelningen vid respektive 
myndighet som sedan valde ut de personer som vi senare intervjuade. Intervjuerna skedde på 
betald arbetstid och i polisens lokaler. Då deltagande i denna studie var frivilligt, borgar detta 
i sig för ett samtycke till att närvara och delge sina åsikter. Intervjun inleddes med en 
presentation av projektet, syftet, presentation av oss, och hur och var resultatet kommer att 
publiceras (se Bilaga 2). Inga personuppgifter såsom namn eller liknande spelades in eller 
noterades. Vi informerade om att vissa citat kunde komma att användas för att illustrera det 
som avhandlats under intervjuerna, men att materialet i huvudsak skulle komma att 
presenteras på gruppnivå. Information lämnades även om att endast författarna skulle lyssna 
på banden samt läsa transkriberingarna, och att insamlat materialet skulle förstöras när 
uppsatsen var färdigställd och framlagd. För att inte påverka informanterna huruvida de skulle 
ställa upp på intervju eller ej talade vi på förhand inte om att de skulle få ett ”tack för hjälpen 
kit” från McDonalds.  
 

Resultat 
 
Studien, som omfattar tio stycken polisassistenter med en tjänstgöringstid på mellan 2-14 
månader efter avslutad aspiranttjänstgöring, visar på entydiga resultat kopplade till vår 
frågeställning. Informanterna upplever sig ha blivit väl förberedda via sin grundutbildning, i 
den mån det går att med stöd av en utbildning, bli förberedd inför livshotande och potentiellt 
traumatiserande händelser. Däremot beskrivs ingen vidareutbildning inom det aktuella 
området så här långt. De mest centrala temana som återfanns i intervjuerna och som är 
kopplade till vår frågeställning i denna uppsats, kommer att beskrivas här i resultatdelen.  
  
 Motiv till val av yrke. En av de frågor vi var intresserade av att ställa till 
informanterna var - Varför ville du bli polis? Svaret vi fick var att det framförallt är personer 
som är intresserade av ett omväxlande, intressant, utvecklande, ansvarsfullt och spännande 
arbete som söker sig till polisyrket. Flertalet uppger att även om det känns som en klyscha, så 
handlar det också till stor del om mötet med andra människor i varierande situationer, och 
flera av informanterna ser det som ett serviceyrke. Anledningen till att denna fråga ställdes 
var att vi ville undersöka om det var en viss typ av individer som söker sig till 
polisutbildningen. 
 
Många av informanterna beskriver sig som positiva och trygga i sig själva, och den i många 
fall gängse uppfattningen att poliser är ”macho spänningssökare” får inom just denna 
undersökningsgrupp inget stöd alls. Flera av informanterna uppger dock ”spännande” som en 
motiverande faktor för att söka sig till yrket. Detta svar kan tolkas både som att det är ett yrke 
som innehåller spänningsmoment som exempelvis blåljuskörning men svaren kan likväl 
relateras till att polisyrket innebär oförutsägbarhet och variation vilket i sig genererar ett visst 
mått av spänning.  
 
 Kultur inom yrket. Den kultur som beskrivs, såväl på grundutbildningen som på 
polismyndigheterna, präglas enligt samtliga informanter av ett öppet och tillåtande klimat. Vi 
får beskrivet för oss hur man på skolan poängterat att det är av yttersta vikt att kunna prata om 
upplevelser, tveksamheter och rädslor. Denna öppenhet speglas av informanterna även under 
intervjuerna då de frikostigt delar med sig av tankar och upplevda händelser. En avslutande 
fråga ställs under intervjun som handlar om upplevelsen av själva intervjun. Svaret på denna 
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fråga speglar att det här är poliser som inte tycker det är svårt att dela med sig av upplevelser 
och som även beskriver att det är skönt och viktigt att lyfta dessa frågor som för många ses 
som svårgreppbara. 
  
 Kollegialt stöd. Att prata med sina kollegor, både proaktivt och efter skakande 
upplevelser, uppges vara det mest använda och mest tillgängliga stödet inom 
polismyndigheterna. Samtliga informanter uppger att stödet inom det egna turlaget är 
ovärderligt och att det blir framförallt där komplexa frågor behandlas under ofta ganska 
informella former. Huruvida det kollegiala stödet ersätter socialt stöd av familj och vänner, 
råder det delade meningar om. En del uppger sig medvetet avhålla sig från att tala om sitt jobb 
hemma, dels för att lättare separera yrkesliv från privatliv men också för att skona närstående 
från upplevelser som riskerar att tynga dem. Andra menar att de absolut pratar med sin familj 
och vänner, men att de gör detta utifrån de sekretesskrav som finns på att inte lämna ut 
uppgifter som går att spåra till förövare eller offer. Sekretessen och den ibland ganska 
speciella vardagen som polis, med allt ifrån dödsbud till självmord, misshandel och vanliga 
trafikförseelser, gör att det av praktiska skäl ofta uppfattas som enklare att tala med sina 
kollegor. De har ju hela bilden, förstår och kan relatera till händelser då de delar samma 
vardag. Vikten av att prata med kollegor och dela med sig av erfarenheter beskriver en av 
informanterna i följande stycke.  
 

”Det är jätteskönt och det är viktig, för det spelar ju ingen roll om man är en 
och nittio och tror sig vara macho. För känslor och grejor som berör en, det 
kommer ju hur man än ser ut, och det där får man ju bara surt efter, så är 

det ju. Och det har man ju även hört, det tyckte jag var bra… Nu var det ju 
folk som kanske liksom tar det med en klackspark då och sen efter tre år så 

kommer nån skithändelse som bara gör att det bryter ut. Och där gör man 
sig själv en otjänst.” 

 
 Stöd vid svåra situationer. Polisen är som myndighet duktig på att fånga upp 
reaktioner efter större händelser, vilket till stor del görs genom debriefingsamtal. Man har 
också valt att ha ett antal samordningscoacher vilka är personer med en polisiär bakgrund som 
vidareutbildats i att hantera eftermälen av kriser och därmed kan fungera som samtalsstöd vid 
behov. 
 
Vad gäller att förbereda och fånga upp behov av stöd och hjälp innan olyckan är framme, när 
någon kanske ”bara” bär på en oro och rädsla inför en kommande situation, är 
polismyndigheterna betydligt sämre skickade enligt vad informanterna erfar. Samtliga säger 
att de inte vet om det finns något sådant forum, det vill säga någonstans att faktiskt ta vägen 
om man inte mår riktigt bra och faktiskt behöver någon att ventilera farhågor och osäkerhet 
med, exempelvis en kurator eller psykolog. Många känner att det här området faller på det 
yttre befälets ansvar och att det är upp till denna person att vara lyhörd för sina medarbetares 
stödbehov. Det förefaller finnas ett stort förtroende för att hos sitt yttre befäl få det stöd och 
den hjälp man kan tänkas behöva. Dock uttrycks av flertalet informanter att det skulle finnas 
ett värde i att ha någon oberoende att gå till. 
 
Ett par av informanterna tar även upp frågan om vad som händer, och vem som gör vad, om 
han eller hon skulle bli utsatt för grövre hot, och eventuellt tillsammans med familj, snabbt 
måste ”gå under jord”. Vad gäller detta förfarande vet informanterna inte vad som gäller och 
skulle därom önska mer information. 
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 Grundutbildningen. Grundutbildningen beskrivs med ömsom positiva, ömsom 
negativa ordalag, men till störst del med positiva. Fördelar som beskrivs är att utbildningen 
uppfattas som professionell med många bra övningar. Bastaktiken lyfts ofta upp, den mentala 
träningen med förberedelse inför uppdrag, omfallstänkande (att tänka på alternativa lösningar 
eller alternativa sätt att agera), kommunikationsträning, konflikthantering och självskydd. 
Även rollspel med inhyrda skådespelare uppfattas ge en god förberedelse då det blir mer 
autentiskt med skådespelarnas hjälp. På minussidan ligger att utbildningen ses lite som en 
skyddad värld, att man önskar mer verklighetsförankring och koppling till såväl mer verkliga 
”case” som diskussioner om aktuella fall tillsammans med lärare. Man efterfrågar en 
integrering av teori och praktik för att kunna implementera kunskaperna på ett adekvat sätt. 
Vardagshändelser såsom snatteri och inom området kommunikation är ytterligare exempel på 
vad informanterna skulle önska mer av under utbildningen. Det berättas att det under 
grundutbildningen oftast fokuseras på allvarliga händelser och att de rutinmässiga 
vardagshändelserna, som ju är de vanligaste i en polis dagliga arbete, negligeras. Även hur 
man på ett bra sätt samtalar med allmänheten, och inte bara med ”buset” eftersöks. De flesta 
informanterna tar även upp frågan om praktik under utbildningen. Flera kommenterar att den 
praktik som ges under utbildningen egentligen inte kan ses som praktik på det vis de skulle 
önska. Under praktiken får polisstudenten, civilklädd åka med en patrull under en veckas tid 
under termin två, tre och fyra utan att ges möjlighet att delta operativt. Det stora flertalet 
informanter ser även en poäng med att förlänga polisutbildningen och lägga in längre 
praktikperioder ute på myndigheterna så att de nya poliserna på så sätt slussas in i yrket. 
 
Det finns en stor samstämmighet i materialet vad gäller upplevelsen av att vara väl förberedd. 
Grundutbildningen upplevs som professionell och väl förberedande i den mån det går att 
förberedas inför potentiellt traumatiserande händelser. Det finns en uppgift alla informanter är 
eniga om, och det är att det i stort sett är omöjligt att förberedas för och få insikt i hur man 
som individ kommer att reagera när man väl hamnar i ett utsatt läge. Flertalet uppger sig ha 
upplevt förhöjd puls och stresspåslag vid vissa övningar som gjorts på skolan, men här uppger 
sig också flertalet önska att gränserna prövas ytterligare. Eftersom polisyrket är ett 
högriskyrke är det av yttersta vikt både för individen samt kollegor att i möjligaste mån söka 
kunskap om egna reaktioner vid krisartade situationer i förberedande syfte. En av 
informanterna uttrycker följande vid diskussion kring vikten av att känna sig själv och sina 
egna reaktioner.  
 

”En del reagerar ju med att de blir ju helt paralyserade, dom blir så himla… 
så dom vet inte hur dom ska göra. Det är kanske inget du riktigt vet om själv 
och så hamnar du i en situation där du kanske måste göra vissa saker för 

som polis har du en uppgift när du är där. Vet du då inte om riktigt hur du 
reagerar eller känslorna som kommer i kroppen. Det kan vara skitjobbigt att 

stå där då och sen få lära känna dig själv i en sån situation. Det blir som ett 
slag i huvet, hur reagerar jag här egentligen? Det måste ju vara jättejobbigt, 
både för den personen som får den reaktionen men även för kollegan du 

jobbar med, att den ena plötsligt fryser.” 
 
 Vidareutbildning. De poliser vi träffat är samtliga nya i tjänst, de har maximalt 
14 månader i tjänst efter aspiranttjänstgöringen. Detta gör att frågan kring erhållen 
vidareutbildning inom området livshotande och potentiellt traumatiserande händelser, leder 
till svaret att ingen sådan utbildning ännu erhållits. Den enda vidareutbildning informanterna 
talar om handlar om utbildning i exempelvis blåljuskörning och förstärkningsvapen. 
Gemensamt för myndigheterna är att de har utbildningsdagar var sjätte vecka där poliserna i 
viss mån kan önska och komma med förslag på innehåll och upplägg. Vi får dock exempel på 
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övningar som genomförts som skulle kunna syfta till att förbereda poliserna för oväntade 
händelser men där det inte är explicit uttalat. En sådan situation beskriver en av informanterna 
i det följande.  
 

”Det var någon utbildning vi hade där man gick igenom HLR eller så igen 
där man fick gå igenom något scenario med en docka och man skulle hjälpas 

åt och man visste inte vad som väntade man skulle bara gå in i ett rum där 
det låg en docka på ett eller annat sätt antigen hängd eller låg på golvet eller 
vad som helst. Det var väl på något sätt försöka få en liten kriskänsla i det 

för att veta vad som väntar.” 
 
Detta skulle kunna vara en medveten strategi från myndighetens sida att förbereda poliserna 
på oväntade och svåra situationer. Flera informanter beskriver även vid diskussion om 
vidareutbildning att varje dags arbete leder till nya erfarenheter och att dessa i sig är en form 
av vidareutbildning enligt konceptet ”learning by doing”. 
 
 Erfarenhet & traumatiska situationer. Många faktorer påverkar huruvida en 
situation kan komma att uppfattas som traumatisk eller ej av den enskilda individen. 
Informanterna i denna studie uppger sig ha varit förskonade ifrån förstahandstrauman såväl 
innan sin polisiära yrkesbana som under den tid de hittills varit verksamma inom yrket. I 
samtliga intervjuer finns en stringent upplevelse av att situationer som präglas av kontroll 
också upplevs som trygga, medan situationer som istället präglas av ovisshet upplevs som 
obehagliga. Vad som får dessa tillfällen att variera i upplevelsegrad, från trygg och säker till 
oviss och obehaglig, påverkas av såväl yttre som inre faktorer. Upplevt stöd av kollegorna ger 
till exempel trygghet. Om kollegan är man eller kvinna, ung eller gammal uppges vara egalt. 
Vad som har relevans är att man upplever att kommunikationen fungerar, att man är 
samarbetade och har förtroende för den man åker tillsammans med. 
 
Många nyutexaminerade poliser är idag unga, runt 25 år. Det finns en upplevelse av att det 
här faktiskt kan försvåra uppdraget som polis genom att erfarenheten hos de som åker 
tillsammans ofta är väldigt begränsad. Det kan till exempel handla om att ett par som åker 
tillsammans där båda är 25 år, de är båda relativt nya i tjänst och har 1 respektive 1,5 år i 
tjänst. Den formella ordningen säger att den som är äldst i tjänst är den som automatiskt 
innehar ett arbetsledande ansvar om situationen så kräver. För en person som är 25 år och har 
ett halvår mer i tjänst än sin lika gamla kollega, upplevs det här emellanåt som ett ganska 
tungt ansvar att bära. Därmed sagt uppfattas det ofta som en trygghet att åka tillsammans med 
en kollega som är äldre i tjänst under förutsättning av denne har koll på vilka beslut som bör 
fattas och i enlighet med vilka lagstöd detta kan göras. Det uppfattas dock inte som självklart 
att det är en kollega som är äldre i tjänst som är den man är mest trygg tillsammans med. Det 
handlar också om mer subtila upplevelser som ”personkemi” och att personen ifråga uppfattas 
vara en bra människa där gemensamma värderingar delas och att det är en bra polis. 
   

 Erfarenhet av trauma före utbildning. Informanterna fick i början av intervjun 
en fråga som syftade till att klargöra huruvida de innan sin nuvarande yrkesutövning hade 
råkat på någon typ av traumatisk upplevelse och på vilket sätt de i så fall upplevde, eller inte, 
att den händelsen påverkar dem i nuläget. Frågan ställdes av intresse kring hur tidigare 
erfarenheter av svåra händelser refereras till som en positiv referensram i form av ökad egen 
erfarenhet, alternativt upplevs som en riskfaktor som ökar informantens benägenhet att 
uppleva liknande situationer som svårare. Samtliga informanter redovisar upplevelser av 
varierande karaktär, vissa upplevda i första hand och många i andra hand. Den samlade 
erfarenheten av dessa upplevelser beskrivs av informanterna som ögonöppnare, händelser 
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som gett dem distans till det egna livet och i många fall också ökat deras egen ödmjukhet 
inför livet men även sitt sätt att se på sig själv som en sårbar individ. Samtliga var helt eniga i 
att de upplevda erfarenheterna berikat dem i deras yrkesutövning, att livserfarenheten gör det 
enklare att vara empatisk och hantera liknande situationer i sin yrkesroll.  

 
”…på trafikolyckor då kan man kanske berätta att jag har också varit med 

om det. Det kan väl kanske lugna någon kan man tänka. Det är väl inte så 
dumt att ha erfarenheter även om man helst skulle ha sluppit. Så det är inte 
så dumt faktiskt att ha varit med om lite så man vet vad man gör.” 

 
 Erfarenhet av trauma i tjänst. Vi ställde också frågor som handlade om 
upplevda situationer i yrkesutövning och bad om en kortare berättelse. Flertalet exempel på 
händelser som beskrevs hade gott och väl kunnat uppfattas som traumatiserande för en 
oförberedd individ. Informanterna klassade dock sina upplevelser som tänkvärda i de flesta 
fall, men aldrig som traumatiserande. I alla berättelserna uppges händelserna ha avlöpt på ett 
kontrollerat sätt, poliserna har i de flesta fallen känt sig väl förberedda från 
grundutbildningen, känt sig trygga i situationen och upplevt att de haft stöd av närvarande 
kollegor. Några av informanterna beskriver dock att det är först efteråt de har kommit att 
reflektera över hur alternativa utfall hade kunnat bli. Följande citat handlar om en händelse av 
kravallkaraktär.  
 

”…just den situationen var det först efteråt man kände med glasflaskor att 
shit, man hade ingen hjälm, den ligger i bilen, och har inget du kan skydda 

dig med. Det var på avstånd också. Det är skillnad på det här avståndet, då 
man kan använda batong eller ta tag i dom, nu var dom på 30 meters 
avstånd så det gick ju inte att göra så mycket, det var mest att söka skydd. Så 

det var lite så där att shit, det kunde gått illa det där.”  
 
Efterverkan av de upplevda situationerna har för flera av informanterna resulterat i en ökad 
riskmedvetenhet och ett större säkerhetstänk. En av informanterna blev utsatt för en händelse i 
tjänst och säger följande om den.  
 

”…det är klart att man tänker ett steg längre. Nu har det ju hänt och då kan 

det ju uppenbarligen hända då kanske man tar det lite mer säkert före det 
osäkra. Men jag känner aldrig att jag blir hämmad i jobbet”. 

 
Inte bara de våldsamma händelserna kan sätta spår hos de poliser som arbetar i yttre tjänst. 
Flera av informanterna beskriver hur de har upplevt det att åka på trafikolyckor och dödsfall 
vilka har resulterat i minnen hos dem. Även om det upplevs som ett skydd att gå in i en 
professionell roll och att uniformen gör att poliserna kan distansera sig till viss del skyddar 
detta inte alltid mot de känslor situationer framkallar. Flera beskriver under intervjuerna att 
deras tankar går till anhöriga och att sådant kan vara svårt att skaka av sig. En av 
informanterna beskriver en händelse som inträffade direkt efter avslutad aspiranttjänstgöring 
och handlar om en bilolycka.  
 

”Så hittade jag något brev i anslutning till honom från hans lilla dotter som 
utsett honom till världens bästa pappa och så där så visst börjar man tänka i 
huvudet att nu är han på väg till sina barn och så åker han av vägen och här 

ligger han död” 
 

Vi får även beskrivet för oss hur sinnesintryck kan lämna bestående minnen. 
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”Doftintryck vet jag från första gången jag var på en död människa som låg 
ganska kraftigt… men i alla fall död sedan längre tid i sin lägenhet och hade 

katter som hade ja under tiden då inte fått sin kattlåda rengjord och sådana 
saker. Den doften förknippade jag med likdoft och jag har katter hemma så 
ett par gånger efteråt när man kom så kände man när man gjorde rent 

kattlådan att man kom att tänka på att det låg en död människa där men det 
påverkar mig inte på så sätt men det är ju lite kul att se hur kroppen 

fungerar.” 

 
 Högriskyrke. Flertalet svarar explicit ja när de tillfrågas om situationer som 
involverar våld eller hot om våld är en del av deras yrkesmässiga vardag. Andra uttrycker ett 
ständigt säkerhetstänkande men säger att de inte vare sig blir utsatta för eller brukar våld 
dagligen. En av informanterna uttrycker sig enligt följande.  
 

”Jag kan inte säga att det ingår i vardagen men det ingår i vardagstänket, 
det kan hända. Men det är inte ofta man behöver ta till det tycker jag inte.”  

 
En annan av informanterna uttrycker sig såhär.  
 

”…jag tycker man har lärt sig det att man ska tro det sämsta om allt, tills 
motsatsen är bevisad. Bara för att nån verkar snäll och trevlig så kan det 

vända väldigt fort. Det får man ha med sig i tänket, att man ska alltid vara 
på sin vakt.”  

 
Vad gäller hot mot en polis verkar det inte finnas några direktiv för hur det ska avgöras vad 
som bör tas på allvar och vad som inte bör göra det. Dock finns det en samstämmighet i 
berättelserna av hur man som enskild avgör detta. Flera av informanterna nämner 
”magkänsla” när det kommer till att avgöra digniteten av ett hot. Informanterna uppger att de 
gör en helhetsbedömning av den verbala och kroppsliga kommunikationen och att det handlar 
mycket om intuition, vilket kan resultera i en bedömning som följande citat skildrar. 
 

”…jag har inte blivit hotad, inget som jag har tagit som ett hot i alla fall”.  
 
Vad som också är avgörande är hur hoten är riktade. Hot som är riktade mot yrkeskåren polis 
eller som yttras av en berusad person tas i de flesta fallen inte på allvar. Informanterna 
beskriver att det visserligen kan vara irriterande men att det är något man får vara beredd på 
som polis. Här uppges uniformen fungera som ett skydd mot att det ska tas personligt. Vad 
som däremot känns obehagligt och som tas på allvar är om hoten riktas mot polisen som 
privatperson eller mot dennes familj eller om den som hotar börjar tala om att han eller hon 
vet var polisen bor eller vilken bil han eller hon kör. Vid samtal kring detta framkom även att 
det ibland kan kännas besvärande att veta om att ”buset” lätt kan hitta polisernas namn, 
adresser och telefonnummer och att det är svårt att skydda sig mot detta utan att begränsa 
polisen som privatperson. 
 
Det svåraste med att arbeta som polis anses vara att kunna hantera alla i polisyrket 
förekommande situationer, både vad gäller det praktiska och det känslomässiga. Vi får 
beskrivet för oss att ingen dag är den andra lik och poliserna vet aldrig vad som väntar dem 
under ett arbetspass. I svåra situationer måste man behålla lugnet och gå in i en ”funktionell 

ställning” som en av informanterna beskriver det. Man kan se att mycket av det som är det 
svåraste med att arbeta som polis också är det som initialt fick dem att söka, det omväxlande, 
utmanande arbetet med människor. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Eftersom studien innefattar tio poliser från tre olika polismyndigheter, var alternativen för 
datainsamling begränsade till antingen enskilda intervjuer alternativt mindre 
fokusgruppsintervjuer. Av logistiska och praktiska skäl uteslöts fokusgruppsintervjuer då 
myndigheterna, trots god vilja att stötta vår studie, hade begränsade möjligheter att förse oss 
med informanter. Informanterna medverkade i intervjuerna under arbetstid och eftersom de 
var schemalagda som ordinarie skulle gruppintervjuer ha varit mycket svårt att kunna 
genomföra utan risk för att påverka ordningspolisens arbetskapacitet.  
 
Som ett resultat av att poliserna var i tjänst under intervjutiden, ifrågasatte vare sig de eller vi 
att deras kommunikationsradio var på under intervjuerna. Emellertid gick polisradion på 
under flera intervjuer och till vilken utsträckning detta har påverkat intervjuerna är svårt att 
avgöra, dock kan man tänka att det kan ha påverkat informanternas möjlighet till bibehållet 
fokus. Vi tänker oss också att det är av stor vikt att vid intervjuer vara medveten om hur den 
kontext intervjun företas i, kan påverka utfallet av intervjun. Våra intervjuer har genomförts i 
polisens lokaler och i de flesta fall var våra informanter iklädda full uniform, de var 
närvarande i sin professionella roll. Möjligen kan man tänka sig att uniformen fungerar som 
en typ av skydd emot att på ett personligt plan tillåta sig att vara emotionell och att uttrycka 
osäkerhet.  
 
Efter att ha läst och diskuterat mycket om polisyrket i allmänhet och förberedelse inför 
livshotande och potentiellt traumatiserande händelser i synnerhet, har speciella 
intresseområden utkristalliserat sig för oss båda. Kanske är det så att de områden som korsar 
vår egen kommande profession är sådana områden. Under en del av intervjuerna har vi som 
ett resultat av dessa särintressen haft svårt att hålla oss enbart till intervjuguiden. Vissa av 
följdfrågorna som ställts under intervjuerna har snarare speglat personliga intressen än varit 
uppenbart kopplade till frågeställningen. Hur detta har påverkat studien, positivt, negativt 
eller inte alls, är svårt att avgöra, men man kan gissa att det har gjort att det skapats en 
”allians” mellan informant och uppsatsförfattare. Kanske har informanterna känt sig än mer 
bekväma i situationen då de märkt att vi har visat ett genuint intresse för deras yrke, 
arbetssituation och upplevelser.  
 
Anledningen till att vi gjorde ett relativt snävt urval av undersökningsgrupp berodde på att vi 
ville intervjua de som hade fått hela den nya bastaktikutbildningen på skolan, och att de även 
hade fullgjort sin sex månaders aspiranttjänstgöring. Vi inser nu, ännu mer än före 
intervjuerna, att detta till stor del har påverkat huruvida informanterna har varit utsatta för 
livshotande och potentiellt traumatiserande händelser i tjänst. Vi diskuterade innan vi 
genomförde intervjuerna att det inte bör ta någon längre tid i tjänst innan en polis får vara 
med om något som upplevs svårt. Den information som framkom under de två 
pilotintervjuerna genererade fler och allvarligare situationer vilket i och för sig inte är konstigt 
då den ena av dessa hade arbetat i 4 år och den andra hade arbetat i 8 år. Eftersom 
frågeställningen handlar om huruvida poliser förbereds under grundutbildningen samt vid 
vidareutbildningen för dessa situationer anser vi dock att vårt urval är adekvat och försvarbart. 
Spännande i detta sammanhang hade varit att även intervjua poliser med fler tjänsteår och 
undersöka deras upplevelse av förberedelse inför livshotande och potentiellt traumatiserande 
situationer i tjänst, baserat på att de inte fått den nya bastaktikutbildningen under 
grundutbildningen. 
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Informanterna informerades inledningsvis om att citat ifrån intervjun kunde komma att 
användas för att illustrera och levandegöra vad om framkommit under intervjuerna. Där detta 
gjorts har vi varit mycket försiktiga med vad som tagits med så att det inte går att spåra till en 
viss händelse eller individ. Troligen kommer informanten som gjort uttalandet att känna igen 
sig, men det ser vi inte som ett problem.  
 
Vi vet inte hur informanterna fick förfrågan om att delta i studien då det var respektive 
ordningschef som skötte detta. Dock fick vi inga som helst indikationer på att någon skulle 
vara där ofrivilligt när vi initialt under intervjun betonade att närvaron var frivillig. Något 
bortfall finns inte. Alla genomförda intervjuer har analyserats och allt material har använts. 
 
Analysmetoden meningskoncentrering valdes utifrån sin ändamålsenlighet, samt som ett 
resultat av att en av oss sedan tidigare har erfarenhet av metoden. Vi upplever att 
meningskoncentrering har varit en effektiv och funktionell metod som har förtydligat 
resultathanteringen.  
 

Resultatdiskussion 
Sammantaget visar resultaten på att nya poliser i yttre tjänst uppfattar sig som väl förberedda 
inför livshotande och potentiellt traumatiserande händelser, i den mån de tror att det går att bli 
förberedd för den typen av händelser genom teori och praktisk övning. Vi har under arbetets 
gång, kommit fram till att informanterna är så mycket mer förberedda än de själva inser. 
Många av de händelser som beskrivits under intervjuerna är av den karaktären att en 
”oskolad” individ med all säkerhet skulle ha svårt att identifiera och hantera dem. 
Informanterna berättar om dessa händelser som om de förvisso hade kunnat bli farliga men att 
de löst sig till det bästa, och nu ses som en erfarenhet de kan falla tillbaka emot och dra nytta 
av i sin framtida yrkesutövning. Vad gäller händelser som inträffat innan påbörjad 
polisutbildning ser informanterna dessa erfarenheter som att de berikat dem i deras 
yrkesutövning och att livserfarenheten gör det enklare att vara empatisk och hantera liknande 
situationer i sin yrkesroll. Vår uppfattning är att informanterna under såväl grundutbildningen 
som sin yrkesverksamma karriär kontinuerligt utsätts för oväntade händelser på ett sätt som 
gör att de är väl förberedda på det mesta, och att de har vant sig vid att inte kunna förutse alla 
situationer. Ovisshet är en självskriven ingrediens i en polisiär vardag och vi tror oss kunna 
utläsa att mycket av de övningar som görs, även om de inte i sak fungerar som förberedande 
för potentiellt traumatiserande händelser, faktiskt sekundärt ändå genom sitt upplägg får en 
preventiv effekt. 

 
Boric och Olczak (2007) visar i en arbetsmiljöundersökning att det främst är unga poliser som 
utsätts för hot och våld. I detta sammanhang funderar vi på om det faktiskt är så, eller om det i 
stället är så att unga tillika nyutexaminerade poliser ännu inte har blivit avtrubbade och därför 
tar åt sig mer och definierar det inträffade som hot eller våld i större utsträckning, medan en 
mer erfaren polis skulle se det som något som ingår i yrket och inte reflektera över det. 
Anledningen till att vi funderat och diskuterat mycket kring detta är det faktum att samtliga 
informanter beskriver en desensibiliseringsprocess som efter hand gör dem antingen mer 
erfarna och/eller kanske avtrubbade för nya intryck. Det illustreras väldigt tydligt genom 
informanternas beskrivningar av hot och våld i vardagen. De menar att verbala hot till så stor 
del ingår i deras vardag att man till slut selektivt stänger av för förolämpningar och hot som 
uppfattas innehållslösa. I Karlsson & Christianson (1999) beskrivs två olika teorier varav den 
ena handlar om att polisernas självuppfattning förändras i den initiala socialiseringsprocessen 
till polis, medan den andra menar att det snarare handlar om att poliserna utvecklar en 
skyddande professionell distans genom att möta våld och död i yrket. Vad som är rätt och fel 
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eller mest troligt, låter vi vara osagt men sannolikt är det en kombination av dessa teorier samt 
att polisens personliga förutsättningar och dennes grundtrygghet spelar in.  
 
Vad som dock fångar informanternas uppmärksamhet och ibland även innebär anmälan för 
hot mot tjänsteman, är när hoten upplevs som personligt riktade. Det finns en stor 
samstämmighet i att det blir personligt först när den som hotar, såväl fysiskt med kroppsspråk 
som verbalt, ger intryck av att ha en intention att göra verklighet av sina hot. Här är det 
mindre troligt att det skulle spela någon roll om det handlar om en nyutexaminerad eller 
erfaren polis. Förmågan att avgöra vad som är reella hot handlar till stor del om ”magkänsla” 
enligt våra informanter. Vår uppfattning är att den beskrivna intuitionen, ofta refererad till 
som den berömda magkänslan, grundar sig på erfarenhet av riskbedömning parallellt med ett 
sammantaget, om än delvis, intellektuellt omedvetet och intuitivt bedömande av verbal 
kommunikation och kroppsspråk. Mycket av det som beskrivs som magkänsla går med 
säkerhet att spåra till social erfarenhet, kontextuell bedömning samt sambandstänkande kring 
verbal och fysisk kommunikation. 
 
Då flertalet informanter svarade ja när de tillfrågades om situationer som involverar våld eller 
hot om våld är en del av deras yrkesmässiga vardag, men ändå inte verkar drabbas av några 
större efterverkningar kan man anta att våra informanter är bättre förberedda än de som 
McLay och Shuttleworth (2005) talar om i sin studie. McLay och Shuttleworth beskriver att 
poliser som regelbundet exponeras för traumatiska händelser och dagligen utsätts för press 
oftare upplever reaktioner som karaktäriseras av skuld, depression, tillbakadragande, känslor 
av främlingskap och psykosomatiska besvär. Detta är dock inte en bild som speglar våra 
informanter.  
 
Liksom poliserna i Karlsson och Christiansons (1999) studie kunde beskriva en eller flera 
traumatiska händelser som inträffat i tjänst, kunde även våra informanter göra detta. 
Skillnaden mellan studierna är dock att våra informanter inte definierade händelserna som 
traumatiska, utan snarare som svåra händelser, vilka avlöpte på ett kontrollerat vis och i 
slutändan ses som en erfarenhet. Ytterligare en parallell mellan studierna ligger i att vi fick 
berättat för oss att olika sinnesintryck dröjer kvar efter vissa händelser. En av informanterna 
berättar om kvarstående doftintryck varje gång denne ska göra rent kattlådan, vilket påminner 
om en händelse i tjänst. Att associera doft- och andra sinnesintryck till en specifik händelse 
skulle kunna ses som att personen traumatiserats. Informanten däremot, definierar detta 
snarare som lite spännande och lustigt, som ett speciellt minne och inte som ett trauma. Att 
informanterna i vår studie inte upplever att någon av de händelser de varit med om kan 
klassas som traumatiska och gett några direkta efterreaktioner, kan enligt Alexander och 
Wells (1991) förklaras med att de har fått en god förberedelse från grundutbildningen och att 
de känner ett stort stöd och förtroende för kollegor och chefer. 
 
Karlsson och Christianson (1999) beskriver att det krävs att individen har bearbetat det svåra 
som inträffat för att det ska bli en erfarenhet som stärker individen. Bearbetningen av de 
upplevda händelserna som våra informanter beskriver, handlar om att bearbeta det som hänt 
med de kollegor som var på plats, och vid större händelser, även i samtalsgrupp. Det egna 
turlaget ses som det forum där man kan lyfta komplexa frågor och detta stöd ses som 
ovärderligt. Samtliga informanter beskriver att de har varit med om mer eller mindre 
komplexa händelser inom yrket som polis men att inget upplevts som traumatiskt vilket kan 
tolkas bero på ett öppet klimat, där man kan och uppmuntras att ventilera tankar och känslor. 
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Flera av informanterna refererar till bastaktiken när de blir tillfrågade om det är något de 
minns som särskilt bra från grundutbildningen. Förmodligen var polisutbildningen bra redan 
innan bastaktiken infördes, men utifrån informanternas beskrivning förefaller den, med detta 
tillägg, ha blivit mer komplett, speciellt med tanke på den för uppsatsen aktuella 
frågeställningen. Ett återkommande inslag i intervjuerna var integreringen av teori och praktik 
vid grundutbildningen, till exempel avsaknaden av praktik under utbildningen. Flera av 
informanterna välkomnar att utbildningen eventuellt ska bli längre med mer praktik vilket 
föreslås i utredningen Framtida polisutbildningen (Justitiedepartementet, 2008). 
Informanterna beskriver en önskan om att slussas in i yrket i stället för att abrupt kastas ut i 
verkligheten, vilket låter som en klok tanke. I samband med diskussionen om avsaknad av 
praktik under grundutbildningen kommer det upp uppfattningar om att den första tiden som 
ny i yrket blir att pröva sig fram genom ”learning by doing”. 
 

Slutsatser 
Studien visar att just våra informanter upplever sig ha blivit väl förberedda för att hantera sitt 
kommande yrke, vad gäller just livshotande och potentiellt traumatiserande händelser. Det 
finns en gemensam upplevelse av att utbildningen håller en hög nivå och att eleverna förses 
med adekvata verktyg för att kunna anta en professionell yrkesroll som polis. De verktyg som 
refereras till, faller till stor till tillbaka på bastaktiken, vilken ger eleverna färdigheter som till 
stor del handlar om att stärka deras sociala kompetens genom kommunikation, 
konflikthantering och mental träning. Svagheter som informanterna uppger handlar mer om 
bristande integration av teori och praktik, och där framkommer det önskemål om att 
ytterligare verklighetsförankra utbildningen.  
 
Eftersom urvalet avsiktligen begränsades till en grupp av informanter med kortare 
yrkesverksam tid, har vi precis som förväntat, fått en begränsad insikt i hur 
polismyndigheterna fortsätter utbilda sina anställda i den här typen av frågor. Genom de 
pilotintervjuer som gjordes har det ändå framkommit att det finns interventioner i den löpande 
vidareutbildningen, som syftar till att stärka den enskilde inför komplexa situationer. Alla 
poliser i yttre tjänst ska utbildas i bastaktik, och om de inte har erhållit den under 
grundutbildningen, skall respektive myndighet svara för att utbildningen genomförs. Detta 
innebär att för det stora flertalet yrkesverksamma i yttre tjänst, företas bastaktiken, som just 
en vidareutbildning.  
 
Att majoriteten av informanterna svarade att hot och/eller våld ingår i deras yrkesmässiga 
vardag, men att ingen av dem kan uppge att det har råkat ut för en händelse som de definierar 
som traumatisk tolkar vi som ett kvitto på att de är väl förberedda inför livshotande och 
potentiellt traumatiserande händelser. De uppger sig använda mental träning i väldigt stor 
utsträckning och de uppger också att den tidigare omnämnda desensibiliseringsprocessen 
startar tidigt, i princip samma dag som de kliver ut i verkligheten och börjar delta i det 
operativa arbetet. Den bristande kopplingen till ”livet utanför skolan” genom mer praktik 
under utbildningen återkommer i flertalet intervjuer. Informanterna önskar mer praktik där 
eleverna aktivt får vara en del av det operativa polisarbetet, och därmed på ett mjukare sätt 
kan slussas ut i verkligheten och in i sin blivande yrkesroll.  
 
Utifrån de resultat som givits i denna studie kan vi tänka oss flertalet olika vinklingar på 
fortsatta studier inom området prevention inför livshotande och potentiellt traumatiserande 
händelser. Dels tänker vi oss att de pilotintervjuer vi gjorde indikerar att det hade varit 
intressant att göra en jämförelse kring hur man reflekterar kring dessa frågor när man hunnit 
få några fler tjänsteår. Dock hade det för oss varit svårt att göra den typen av jämförande 
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studie idag, eftersom de poliser som har fler tjänsteår de facto har en annan grundutbildning 
än informanterna i denna studie. Vi kan också tänka oss att frågan kring just 
bastaktikutbildningen, given som grundutbildning eller vidareutbildning, skulle kunna vara av 
intresse att granska. Det är sannolikt att man som yrkespraktiserande tar till sig utbildningen 
på ett annat sätt än vad man gör som studerande. Även vilka fördelar som kommer med att få 
den som en del av grundutbildningen kontra att få den som en vidareutbildning ute på 
myndigheten, skulle vara intressant att undersöka.  
 

Studien har som sådan syftat till att tillfredsställa vårt intresse av ett relativt obeforskat 
område, snarare än att fungera som en utvärdering av polisens utbildningssystem. Av den 
anledningen vill vi undvika att påta oss en roll som innebär att någon typ av rekommendation 
följer. Vi hoppas och tror att materialet däremot kan komma såväl polisens grundutbildning 
som polismyndigheterna till godo, genom att tjäna som en inspirationskälla i det fortsatta 
arbetet med preventiv utbildning.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Ålder 
Kön 
 
Tidigare utbildning och yrke förutom polis 
Ort, polisutbildningen 
Examensår teoretisk utbildning 
Placering aspiranttiden 
 
Varför ville du bli polis, beskriv mycket kort vad som motiverade dig att söka. 
 
Har du varit med om någon situation i polisarbetet som satt djupa spår hos dig och som du 
ofta återkommer till i dina tankar/drömmar och som påverkar dina handlingar och känslor? 
Om ja, vad då? 
 
Har du upplevt någon traumatisk händelse innan din polisutbildning? 
Om ja, kan du uppleva att det är en tillgång i ditt yrke? 
 
Vad är det svåraste med arbetet som polis? 
Anser du att situationer som involverar våld eller hot om våld är en del av din yrkesmässiga 
vardag? 
Vad ska en person göra eller säga emot eller till dig för att du ska känna att en situation är 
våldsam? 
Vad ska en person göra eller säga emot eller till dig för att du ska känna att en situation är 
hotfull?  
Har du varit med om någon episod där du själv blivit utsatt för en hotfull situation eller våld i 
ditt arbete? 
Kan du beskriva situation, när hände det (aspirant/assistent), vad hände, i vilken kontext, 
sällskap/kollega? 
Vad var din upplevelse av situationen? 
Skulle du beskriva situationen som traumatisk? 
Kände du att du var tillräckligt förberedd för situationen vad gäller grund och eller 
vidareutbildning? 
Tänker du fortfarande på det som hänt och påverkar det dig i ditt arbete eller vardag? 
 
Tycker du att du i efterhand kan säga att grundutbildningen försåg dig med adekvat 
utbildning/övning vad gäller potentiellt traumatiserande/livshotande händelser? 
Om ja, kan du ge specifika exempel på ämnen/övningar kopplat till händelse där kunskapen 
kommit dig till nytta? 
Om nej, vad hade du önskat för förberedelse? 
Finns det något du helt saknade under utbildning vad gäller just denna fråga? 
 
Tycker du att vidareutbildningen så här långt möter de behov ni har vad gäller förberedelse 
inför potentiellt traumatiserande händelser? 
Finns det forum för att uttrycka oro, rädsla och osäkerhet kring yrkesrelaterade frågor? 
Finns det något du saknar som yrkesverksam vad gäller denna fråga? 
 
Slutligen, hur har du upplevt den här intervjun? 
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Bilaga 2 
 

Instruktion inför intervjuerna 
 
Presentera oss själva med namn och utbildning.  
 
Studien är en del av vår utbildning, den ligger till grund för vår examensuppsats.  
 
Närvaron är helt frivillig och intervjun kommer att ta cirka 30 till 45 minuter i anspråk men vi 
har avsatt en timme. Det är upp till dig själv att avgöra vilka frågor du kan och vill svara på, 
vi är tacksamma för all information du är villig att delge oss. 
 
Samtalet kommer att spelas in. Vi är två som skriver tillsammans och för att vi båda ska få 
rätt information och för att vi inte ska gå miste om viktiga delar i materialet vill vi ha det 
bandat. Ljudfilerna kommer att raderas så snart de är transkriberade och det är ingen annan än 
vi två som kommer vare sig lyssna på upptagningarna eller läsa det transkriberade materialet.  
 
Materialet kommer att avidentifieras men vi kan komma att använda citat ur intervjuerna för 
att illustrera materialet och göra dess innebörd tydligare. 
 
Studiens syfte är att undersöka hur yrkesarbetande poliser i yttre tjänst uppfattar att 
utbildningen vid polisprogrammet samt polisens vidareutbildning, fyller behovet av 
förberedelse inför potentiellt traumatiserande händelser i deras yrkesutövning. 
 
Vi har i den här studien valt att definiera trauma som en händelse som kommer plötsligt där 
individen p.g.a. otillräckliga inre och yttre resurser inte kan hantera denna utan känner sig 
maktlös och otillräcklig.  
 
Uppsatsen kommer att tryckas upp och finnas tillgänglig för allmänheten via universitetet, 
eventuellt också i elektronisk form.  
 
Ni som informanter kommer att erbjudas att ta del av uppsatsen när den är framlagd och 
tryckt. Tycker du att det känns intressant så kan jag notera din e-postadress och skicka dig 
arbetet när det är klart.  
 
Har du några frågor kring studien eller intervjun? 


