
 
 

 C-uppsats 
 Hösten 2006 

 Högskolan Kristianstad 
Institutionen för beteendevetenskap 

Psykologi 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 

Polisers upplevelser kring debriefing 

- en uppsats hos polismyndigheten i Skåne län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: 
Annelie Berntsson 

Erik Svenzén 
 

Examinator: 
Claes Edlund 

 
Handledare: 

Maria Melén Fäldt 
 
 
 



 
 
 

Sammanfattning 
Studien syftade till att undersöka polisers upplevelse kring debriefing. Studien undersökte hur 
polismyndigheten i Skåne län arbetar med debriefing och vad de kan utveckla samt förbättra. 
Litteraturgenomgången tar upp de sju olika faser som debriefing kretsar kring samt vilka 
förutsättningar som bör råda för att en debriefing ska kunna hållas. Studien är av kvalitativ art, 
fyra intervjuer med två kvinnor och två män genomfördes. Urvalspersonerna var två erfarna 
poliser samt två relativt nyutexaminerade poliser, förutsättningen var att de genomgått 
debriefing. Urvalet gjordes för att se eventuella skillnader i tankesätt och handling. Studien 
resulterade i att det fanns skillnader, det finns tankesätt som bör implementeras till hela 
organisationen. Överlag följer polismyndigheten rekommenderade handlingssätt som 
litteraturen presenterar. Polismyndigheten bör klargöra begrepp exempelvis genom att 
sammanställa information om begreppen defusing och debriefing samt göra en folder om 
stress och stresshantering som poliser kan ta del av. 
 

Nyckelord 
Debriefing, Poliser, Upplevelse, Genomförande, Skillnader    
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Inledning 
Intresset föll för hur individen såväl psykiskt som fysiskt kunde återhämta sig efter svåra 
händelser och därefter komma tillbaks till arbetet. Debriefing används efter en traumatisk kris, 
den är gruppanpassad med syfte att minska stress.  
 
Under en telefonintervju med krishanteringsexperten Calleberg anställd hos Visavi, centrum 
för personal- och krisstöd, framkom att debriefing bör användas försiktigt vid civilt ändamål 
då debriefingen är utformad för poliser och räddningspersonal. Han grundar det på att poliser 
går från vardagen till en traumatisk händelse och sedan tillbaka till vardagen igen. Civila får 
istället en förändrad vardag och kan alltså inte gå tillbaka till den igen. Debriefing bör enbart 
användas när individen kan återvända till en normal vardag. 

Syfte 
Syftet är att undersöka användandet av såväl formella som informella debriefingmetoder i 
Skåne läns polisdistrikt och utifrån de teorier som finns tillgängliga se hur väl teorierna 
fungerar i praktiken. 
 
Fokus ligger på att undersöka debriefing hos polismyndigheten, myndigheten håller på att 
utveckla användandet av debriefingmetoder. Nyutexaminerade poliser är utbildade i 
debriefing, vilket inte de mer erfarna poliserna är. De nyutexaminerade polisernas kunskap 
bör implementeras på hela organisationen. Förslagsvis kan detta göras genom diskussion eller 
utbildningar för de mer erfarna poliserna (med erfaren menas tid inom polismyndigheten), 
men framförallt genom att upplysa om begreppens innebörd genom bland annat faktafolders.  
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Teorigenomgång 

Definition 
Inom polismyndigheten definieras debriefing som ”hjälp vid starka upplevelser genom 
emotionell bearbetning av yrkespåförd stress”.1  Critical Incident Stress Debriefing, förkortat 
CISD, är den teoretiska benämningen som Mitchell lyfter fram i sin bok Critical incident 
stress debriefing: an operations manual for CISD, defusing and other group crisis 
intervention services. CISD är en grupprocess, vilken bäst kan beskrivas som en diskussion. I 
fortsättningen kommer Critical Incident Stress Debriefing att benämnas som CISD. CISD och 
debriefing fungerar som synonymer i den här uppsatsen. Modellen är en metod som togs fram 
för att mildra stressreaktioner och skapades inte för rutinanvändning utan avser traumatiska 
händelser. Valet av polismyndighetens definition beror på avsikten att undersöka debriefing 
inom polismyndigheten.2  
 
Defusing är en avlastningsmetod som föregår debriefing, defusing som term betyder att 
oskadliggöra något innan det gör skada.3 Enligt Mitchell är defusing en kortare variant av 
CISD som inte är lika djupgående samt hålls samma dag. Defusing är mindre strukturerad och 
mindre komplex i jämförelse med debriefing, den är lättare att organisera samt kräver inte lika 
mycket av ledaren som en debriefing. Vid en defusing ses behovet av en eventuell debriefing 
över. Alternativt bedöms en defusing vara tillräcklig. Defusing kommer inte behandlas närmre 
än att den föregår en debriefing.4
 
I uppsatsen förekommer begreppet Informell debriefing, härvid menas hur poliserna bearbetar 
händelsen genom egna metoder, så som privat eller mellan kollegor. Informell debriefing kan 
sägas vara alla sätt att bearbeta händelsen på, förutom de formella sätt som polismyndigheten 
erbjuder. 

Debriefingens bakgrund 
Debriefing som begrepp har sitt ursprung inom militärpsykiatrin där det innan ett uppdrag 
hålls en kortfattad genomgång av vad som komma ska, en så kallad briefing. Efter avslutat 
uppdrag eller tjänstgöring återkopplas uppdraget till briefingen där händelsen gås igenom 
utifrån den planering och de mål som är uppsatta, en så kallad debriefing.5
 
CISD togs fram av Jeff Mitchell för akutpersonal och finns i dagsläget inom många olika 
yrkeskategorier.6 Enligt Mitchell genomfördes de första grundläggande debriefingarna i 
samband med de allierades invasion av Normandie under andra världskriget. Den stora 
belastning som soldaterna utsattes för föranledde en gruppsamling med en genomgång av det 
inträffade. Uttrycket debriefing blev allmänt utbredd i slutet av 1970-talet och perioden strax 
där efter. Den militära applikationen av fenomenet fick uppmärksamhet vid naturkatastrofer, 
därmed fick debriefingen ett bredare användningsområde.7  

                                                 
1 Sievertson, T. (1993) s. 8 

2 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 121ff 

3 Ibid 

4 Ibid 

5 Hammarlund, C-O. (2001) s. 109 

6 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 135 

7 Dyregrov, A. (2003) s. 15
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Debriefingens mål 
Debriefingens kärna och främsta mål är enligt Dyregrov och Mitchell att samla gruppens inre 
sammanhållning. Därutöver är debriefingens uppgift att samla gruppens stöd, eliminera, lindra 
och förebygga psykiska stressreaktioner vid händelser där individer utsatts för psykiskt 
påfrestande situationer. Vid rätt utförande medför debriefingen ökad respekt och förståelse för 
stressreaktioner samt ger de inblandade ett säkerhetsnät till följd av sammanhållningen som är 
viktigt över en längre period. Debriefingen ger även ledaren möjlighet att fånga upp personer 
som är i behov av ytterligare hjälp. Sekundära mål med debriefing är utbildning i stress, 
stressreaktioner, överlevnadsstrategier och emotionell ventilering. Stressreaktioner och 
återhämtning hålls vid debriefingen under kontroll. Modellen bör inte överanvändas då dess 
syfte är att användas vid kritiska händelser med intensiva upplevelser.8  

Tidigare studier 
I en undersökning av Karlsson och Christianson redogör 162 poliser för sina mest traumatiska 
upplevelser i tjänsten. Svaren visade att 32 % av de rapporterade händelserna inträffade under 
de fem första åren av poliskarriären och 60 % av händelserna är daterade mer än tio år 
tillbaka. I studien framkommer att de nyutexaminerade poliserna är de som bäst känner igen 
stressorerna i arbetet. Enligt Carlsson och Christianson bör polismyndigheten ta tillvara på de 
nyutexaminerade polisernas förmåga.9 Hur detta bör göras framgår inte av studien. 
 
Metoden är effektiv på så vis att personalen ges möjlighet att tala med de andra som var 
involverade i händelsen.. Risken finns att personalen undviker diskussioner om känslor och 
istället talar med sina kollegor på ett ostrukturerat sätt. Därför får de inblandade ut mer av en 
professionell debriefing. För att komplettera den strukturerade debriefingen fyller den sociala 
biten en viktig funktion.10

 
I en annan studie av Karlsson och Christianson påvisas det att 75 % av poliserna som 
debriefades efter en diskoteksbrand upplevde debriefing som något positivt. Studien i helhet 
handlar om de personer som var involverade i sökandet och gripandet av Mattias Flink. Om 
poliserna hade blivit erbjudna organiserad debriefing i samband med massmordet och om de 
hade känt socialt stöd från sina överordnade hade de på ett lättare sätt kunnat integrera sitt 
traumatiska minne till det vardagliga livet. Om drabbade poliser känner ett etablerat stöd 
skapas trygghet och en känsla av att det är okej att visa känslor, därmed skapas ett klimat där 
det är enklare för polisen att bearbeta det som hänt genom att ventilera med omgivningen. 11

Förutsättningar för debriefing 
För att genomföra en CISD bör följande förutsättningar vara uppfyllda. Gruppen ska vara 
homogen, det vill säga att poliser debriefas för sig och brottsoffer för sig. Under en 
polisutredning, där en kollega faller offer, är inte den aktuella spaningsgruppen redo för 
debriefing. Redo är inte spaningsgruppen förrän fallet är avslutat, då först kan debriefingen ta 
vid.12

                                                 
8 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 121ff 

9 Karlsson, I. och Christianson, S. (2006) s. 436ff 

10 Ibid 

11 Karlsson, I. och Christianson, S. (2006) s. 524ff 

12 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 135ff
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En annan förutsättning för att en debriefing ska äga rum är att individen har kommit ur 
chockfasen, även kallad avstängningsfasen, vilket i regel tar ett par dygn. Om 
polismyndigheten av någon anledning måste genomföra en debriefing när en individ befinner 
sig i chock är principen att förmedla avspänning. Målet är att chocken ska klinga av vilket den 
vanligen gör om debriefingen sker i grupp. Att genomföra en debriefing medan individer 
befinner sig i chock är dock inget som rekommenderas.13

 
Alvesson menar att organisationskulturen påverkar företagets effektivitet och framgångar. 
Organisationskulturen är ett sätt att förstå organisationens liv. ”Kulturbegreppets centrala 
ställning bygger på att koordinerade handlingar förutsätter gemensamma innebörder och 
föreställningar.”14 Därav är det viktigt att samtliga poliser har likartat synsätt kring debriefing.  

Tid mellan händelse och debriefing 
En ideal debriefing påbörjas 24-72 timmar efter händelsen.15 För en konstruktiv genomgång 
av faserna bör dock inte mötet äga rum för tidigt inpå händelsen. Varför bör polismyndiheten 
vänta med att påbörja debriefingen? Det första dygnet efter händelsen kan individen 
fortfarande befinna sig i chocktillstånd, denna bör lägga sig innan man påbörjar debriefingen.  
 
Debriefingen bör inte vara beroende av tid, då tidspress motverkar debriefingens syfte att få 
ventilera sina känslor. Efter ett till tre dygn räcker det med att gå igenom det faktiska 
händelseförloppet i samtal. Går det en längre tid mellan händelse och debriefing kan individen 
uppsöka platsen, se på foton, videoinspelningar etcetera innan en debriefing är genomförbar. 
Det för att friska upp minnet så att individerna får möjlighet att tillsammans rekonstruera 
händelsen.16

Lokal 
Lokalen som avsätts för debriefingen är av viktig art, den bör vara ostörd och helst enbart ha 
en dörr. Rummet bör vara inrett med bekväma stolar, vara välventilerat samt fritt från 
störande element. Telefoner och dylikt ska stängas av, det bör sättas upp en skylt som omber 
omgivningen att inte störa. Dörren ska vara stängd, men inte låst. Helst ska rummet inte ha 
någon insyn, det ska vara god belysning samt att storleken på rummet bör anpassas till antalet 
deltagare. Hänsyn till hunger, törst och tidpunkt på dagen bör tas när teamet överväger mat 
eller dylikt vid debriefingen. Kaffe och högt sockerintag bör undvikas då det höjer 
stressnivån.17

Placering 
Dyregrov föreslår att debriefingen genomförs i cirkel, där ledarna sitter mitt emot varandra. 
Det för att belysa vikten av ögonkontakt. Ett annat upplägg som lyfts fram är placering vid ett 
rektangulärt bord där ledarna tar plats på vardera kortsidan. Syftet med den här placeringen är 
den subtila kommunikation som ledarna ges möjlighet att utföra. Ledarna uppfattar lättare 
icke-verbala signaler hos deltagarna och positivt är att deltagarna har vana av formationen sen 
tidigare, bland annat från möten och utbildningar då de tar plats runt ett bord.18

                                                 
13 Hammarlund, C-O. (2001) s. 116f 

14 Alvesson, M. (2001) s. 8f 

15 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 135ff 

16 Hammarlund, C-O. (2001) s. 119 

17 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 150 f 

18 Dyregrov, A. (2003) s. 44
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Genomförande 
Debriefing ska underlätta för ett psykologiskt avslut i små grupper. Antalet 
debriefingdeltagare kan variera från två till tjugofem deltagare där idealantalet ligger på 
mellan åtta och tio deltagare. CISD genomförs i sju faser i strukturerad gruppdiskussion. 
Mitchell rekommenderar minst två och max fyra ledare med specialutbildning inom 
debriefing. Dels för att det är för mycket information att hantera för en enskild ledare men 
även för att stödet ledarna emellan är viktigt. Ledarna bör vara utbildade i stressreaktioner och 
dess symptom, eftersom undervisning av dessa ska ske i faserna.19  
 
De faktorer som bidrar till att CISD ger effekt tas upp av Mitchell och är av fundamental vikt 
för ett adekvat resultat av debriefingen. Debriefingen skapar förutsättningar för att sätta ord på 
de samlade känslorna efter en stark emotionell upplevelse och är en rekonstruktion av den 
traumatiska händelsen. Mötets uppbyggnad av faser bidrar till en beteendemässig struktur, det 
ger deltagarna en upplevelse över hur de lindrar påverkan av stress och starka känslor. Tankar 
och känslor struktureras upp genom de olika faserna, från det tankemässiga planet till det 
känslomässiga planet där de mynnar ut i ett normalt tankemässigt plan. Det är de läkande 
aspekterna av gruppstöd och grupprocesser som lyfts fram i CISD, därmed bidrar modellen 
till ett individuellt kamratstöd. Kamratstödet bidrar till att deltagarna ser ljusare på händelsen 
samt att de kan skapa ett större hopp om framtiden. Slutligen är debriefing en metod som 
används för att identifiera eventuell ytterligare hjälp av mer psykiatrisk karaktär.20

 
Varför går debriefingen igenom sju faser? I uppsatsen används Mitchell som en grundpelare, 
då hans bok om C.I.S.D närmast ses som en bibel i debriefingsammanhang. Mitchell delar 
upp debriefingen i sju faser. Dyregrov vidareutvecklar Mitchells faser, vilka kommer tas upp 
här nedan. Dessa är; introduktionsfasen, faktafasen, tankefasen, känslofasen/sinnesintryck, 
reaktions-/symptomfasen, normaliseringsfasen, avslutning och sammanfattning. 21

1. Introduktionsfas 
Introduktionsfasen är den viktigaste fasen där målet är att skapa struktur, förtroende och 
etablering av sammanhållningen. Det är viktigt för ledaren att kunna känna av 
sinnesstämningen så denne möter deltagarna på rätt nivå. Ledaren ska presentera sig själv, 
samtalets syfte, dess process samt gå igenom regler för mötet. Syftet redovisas på ett positivt 
sätt så att det skapar en trygg atmosfär. Ledaren visar att reaktionen är normal, det är 
händelsen i sig som är onormal. Den individuella upplevelsen står i fokus och inte den 
tekniska genomgången. Mötet får ta den tid det tar, om det finns gränser redovisas dessa här. 
Är inte deltagarna bekanta med varandra sen tidigare bör en kort presentation av var och en 
göras. Ledaren ska upplysa om att ett tysthetslöfte finns.22  

                                                 
19 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 59ff 

20 Ibid

21 Hammarlund, C-O. (2001) s. 114f 

22 Dyregrov, A. (2003) s. 46ff  
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2. Faktafas 
Enligt Mitchell talar inte deltagarna gärna om känslor, de föredrar att diskutera fakta. Således 
följer faktafasen naturligt efter introduktionsfasen. Frågor som till exempel ”Vem är du” och 
”Vilken var din roll i händelsen” är aktuella. Varje deltagare ger en kort faktagenomgång som 
genomförs i tur och ordning. Det är en ren faktafas, där syftet skapar en grund för kommande 
fas som gäller tankar. Individen försöker återuppleva och klargöra situationen för att lättare 
komma i kontakt med sina känslor och tankar. Målet är likväl att skapa en helhet och en 
gemensam förståelse.23  

3. Tankefas 
Tankefasen börjar när ledaren ber deltagarna att beskriva den första eller viktigaste tanken de 
fick när de började reagera över vad som egentligen hänt. Det är svårt vid diskussion av 
tankar att undvika tal om känslor. Tidssekvensen kring händelsen ska följas, först diskuteras 
tidiga tankar under händelsen för att sedan följa upp med senare tankar. I tankefasen ligger 
fokuseringen på beslut och handlingar. Identifikation av outtalade tankar är viktigt samt att 
ledarna noterar uppenbara och dolda känslomässiga teman som tankarna avslöjar. Om 
förtryckt ilska uttrycks kan den ilskan behöva riktas om, så att den blir saklig. I denna fas är 
det viktigt att ledaren specifikt anger vilken information som efterfrågas. Alltför öppna frågor 
kan leda till att deltagaren börjar tala om känslor och reaktioner, ledaren kan mista greppet om 
processen. Strukturen i denna fas är fortfarande påtaglig.24

4. Känslofasen och sinnesintryck 
Känslofasen syftar till att identifiera de starkaste upplevelserna hos varje individ. Målet är 
även att göra implicita minnen explicita och tydliga. Ledaren kan till exempel ställa frågor 
som ”Vad kände du då”, ”Hur känner du nu”? Samtliga sinnesintryck diskuteras och tid ges åt 
varje sinne som tas upp. Enskilda deltagare som utsatts extra mycket erbjuds här individuell 
hjälp. I denna fas kan skuldproblematik uppstå, då individen beskriver sina känslor, vilket 
innebär att ledaren bör vara medveten om de risker som kan uppkomma. Gruppens uppgift är 
att fungera som stöd om eventuella skuldkänslor dyker upp. Att lägga skulden på någon annan 
inom gruppen avstyrs i regel av ledaren.25

5. Reaktionsfasen 
Reaktionsfasen är den mest kraftfulla fasen och förknippas starkt med tankefasen. 
Beteendemässiga, fysiska och känslomässiga reaktioner utforskas i denna fas. Frågor som 
utlöser diskussion kan vara frågor som ”Vad var det värsta för dig i situationen” och ”Vilken 
del av händelsen störde dig mest”? Diskussionen här är inte lika strukturerad som ovanstående 
fas. De deltagare som vill tala yttrar sig och de som är mindre framträdande lyssnar. Här 
upprättar ledarna stöd deltagarna emellan och diskuterar svåra teman som inte tidigare tagits 
upp. När diskussionen droppar av är det en signal att gå över till nästa fas. Genom 
koncentrationen på tankar, beslut och intryck i sammanhanget relaterar deltagarna till 
händelseförloppet och egna intryck. Om inte fantasierna omvandlas till ord får de lätt 
oproportionerliga former. Debriefingteamet ger information om stressreaktioner såsom 
darriga händer, oförmåga att fatta beslut, ilska och oro. Deltagarna ombeds dryfta sina 
symptom och föra en diskussion tillsammans kring dessa.26  
                                                 
23 Dyregrov, A. (2003) s. 46ff 

24 Ibid 

25 Ibid 

26 Dyregrov, A. (2003) s. 61ff 
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6. Normalisering 
Symptomen som beskrivits ovan hanteras och normaliseras i denna fas. Typiska 
stressreaktioner som deltagarna upplever klargörs och synliggörs. Lättare stresshantering lärs 
ut av ledarna men inte adekvata metoder såsom muskelavslappning och meditation. De mer 
avancerade formerna kräver specifika utbildningstillfällen. När de viktigaste tankarna 
diskuteras tenderar stämningen att förändras. Skratt, oro och kroppsrörelser ökar. Ledaren 
uppfattar då dessa signaler, sammanfattar och kommenterar de tankar eller känslor som 
beskrivits.27 Här ges riktlinjer för hur individen bör gå tillväga om denne behöver hjälp.28 
Information delas ut i form av till exempel ett häfte där de vanligaste stressreaktionerna 
beskrivs.29  

7. Information/avslutning 
Här återtar ledaren initiativet och struktureringen. I den sista fasen klargör ledaren problem, 
svarar på frågor och gör sammanfattningar. Här knyts mötet ihop, då ingen del står för sig 
själv utan måste ha en början och ett slut. Fokus ligger vidare på vad som kommer fram i 
gruppen och vilka lärdomar deltagarna får av det diskuterade. Diskussion förs om en eventuell 
uppföljningsdebriefing och information ges om uppföljningsresurser som finns tillgängliga. 
Vid oro för en deltagare tar ledaren kontakt med denne direkt efter mötet för konsultation om 
eventuell vidare behandling. Ledaren stannar kvar en stund efter mötet och finns tillhands om 
någon vill ta upp något direkt med ledaren och inte när gruppen är närvarande. Det ska 
klargöras att det sociala stödet är viktigt och att deltagarna därför bör informera sina närmaste 
om de stressreaktioner som kan uppstå. När mötet avslutas påminns det om tysthetslöftet som 
dryftas i början av mötet.30  

Polismyndighetens riktlinjer 
I polismyndighetens nuvarande riktlinjer (se bilaga 2) framkommer det att; 

 Det är 5-8 deltagare i gruppen. 
 Gruppen genomför 1-3 möten. 
 1-2 mötesledare närvarar. 
 Det finns ingen fast tidsram. 
 Stressorstyrkan är allvarlig, extrem eller katastrofal om debriefing genomförs. 
 Strukturen är fast och samtliga kommer till tals. 
 Screening sker för övervägande av vidare adekvat hjälp. 

 
Övrig information som framgår av materialet som används vid polismyndigheten i Skåne Län 
är; 

 Lokalen är ändamålsenlig, det vill säga ljus och ostörd. 
 Deltagarna är placerade i en cirkel alternativt U-form där ledarna sitter i mitten eller 

enligt begreppet ”kvart i två”. 
 Ej fika eller annat tilltugg, undantaget vatten. 

 
Polismyndigheten arbetar med emotionell debriefing som de genomför i fyra faser. 

                                                 
27 Dyregrov, A. (2003) s. 63 

28 Dyregrov, A. (2003) s. 65 

29 Dyregrov, A. (2003) s. 68 

30 Dyregrov, A. (2003) s. 70ff 
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Inledning 
 Ledaren har ansvar för fasen där denne presenterar sig själv och uppdragsgivaren. 
 Ledaren presenterar syftet med och reglerna för mötet. 
 Klargör tysthetslöftet för deltagarna. 
 Presentation av deltagarna sker. 
 Instruktioner ges. 

Faktafas 
 Deltagarna redogör för sin roll i händelsen och för händelseförloppet. 
 Ledaren ställer kompletterande frågor, fördelar talutrymme, förhindrar fördjupningar i 

känslor och summerar händelsen. Faktafasen bör ej vara för lång. 

Gruppdynamisk fas 
 Lämplig fråga som inledning är ”vad var din starkaste upplevelse kring händelsen”? 
 Sinnesintryck, syn hörsel och lukt diskuteras. 
 Kognition, analoga stressorer. Det vill säga, om deltagaren upplevt en liknande 

händelse förut och utifrån det drar paralleller, så att händelsen förstärks. 
 Parallella stressorer, det vill säga individuella faktorer utanför händelsen rör 

exempelvis den egna familjen. 
 Fantasier, vad kunde ha inträffat? 
 Ledaren stimulerar initiativ och aktivitet samt bidrar aktivt till en emotionell 

fokusering. Ledaren undgår att stå i centrum och uppmärksammar särskilda 
reaktioner. Denne ingriper när tendenser att glida ifrån fokus framkommer, vid för 
mycket fniss, skratt eller alltför teknisk diskussion. Vidare ingriper ledaren när 
deltagarna delar upp sig i grupper eller vid starka anklagelser mot andra deltagare.  

Avslutning 
 God tid för avslutning. 
 Varje individ ger uttryck för vad gruppen och mötet har fått för betydelse. 
 Var och en blickar framåt för att se hur individen arbetar vidare med intryck från 

händelsen. 
 Ledaren diskuterar behovet av ett ytterligare möte, som i så fall inträffar inom en 

vecka. 
 Påminnelser om tysthetslöfte. 

Problemformulering 
Frågeställningen lyder som följer: 
Att undersöka individens upplevelse av och syn på debriefingen, vad i debriefingen fungerar 
enligt teorin och vad kan utvecklas? 
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Metod 

Studiens design 
Studien syftade till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. I studien söktes 
primärt efter fenomenets innebörd och mening. Studiens kvalitativa forskning byggde på en 
forskningsstrategi där tonvikten låg på ord istället för statistik. Formen var ett tolkande och 
naturalistiskt synsätt. Huvudsyftet var att empiriskt undersöka och förstå en begränsad del av 
den existerande sociala verkligheten. Deduktiv ansats innebar att forskaren utgick från 
existerande teorier och prövade dessa i empirin, det vill säga drog slutsatser från befintliga 
teorier. 31

 
Varför valdes en kvalitativ forskningsmetod? Valet av den kvalitativa angreppsmodellen 
berodde på målsättningen att erhålla djupare kunskap och förståelse om det som utforskades. 
Det är helheten av debriefing i kontext till polisers vardag som studerades. Valet av kvalitativ 
undersökning motiverades med att det främsta som undersöktes, förtydligades och 
konkretiserades var hur informanterna resonerade kring debriefingen och dess roll inom 
krishantering.32

 
Studiens kvalitativa metod präglades av en relativt stor flexibilitet eftersom forskarna styrde 
informationen som kom fram genom att hålla sig kring de teman som förutbestämts i 
intervjuguiden. På så sätt upptäckte forskarna förhållanden de annars inte kunde tänkt på. 
Intresset var individens egna upplevelser och berättelser, något som inte kunde fångas in 
genom en enkät. Semistrukturerad intervjuform valdes för att stödja flexibiliteten. Utifrån det 
humanistiska perspektivet valdes en fenomenologisk ansats som handlar om att forskarna 
försöker förstå individens syn på fenomenet.33

Urval 
Tidigt upprättades en kontakt med ansvarig person X på polishuset i Kristianstad för att 
berätta om forskningen. X var bemötande och sade sig kunna bistå med respondenter som 
genomgått debriefing, vilka kunde medverka vid en kommande intervju. X hänvisade till 
person Y, ansvarig för debriefing i Skåne Län, som intervjuades för att få en bild av hur 
debriefing hos polismyndigheten i Skåne län går till och i vilken omfattning den genomfördes. 
 
I samråd med kontaktperson X eftersträvades en så stor spridning som möjligt bland 
respondenterna, i form av ålder, kön och antal år som anställd varpå fem stycken respondenter 
kontaktades. Valen gjordes i samspråk med X, intresset i valet låg på att se om det fanns 
skillnader mellan äldre och yngre kollegor samt mellan kvinnor och män. En av de kontaktade 
valdes senare bort då det visade sig att denne inte hade genomgått debriefing. Avsikten var att 
hitta specifika informanter, därav var ett strategiskt urval mest lämpat. De urvalskriterier som 
sattes upp var kön, ålder och antal år som anställd för att sedan utröna skillnader 
respondenterna emellan. Efter telefonkontakt där respondenterna tillfrågades om det var okej 
att intervjuerna bandades bestämdes tid för genomförandet.  
 

                                                 
31 Widerberg, K. (2002) s. 15ff 

32 Ibid 

33 Ibid
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Här följer en presentation av de respondenter som deltog; A var en man med 35 år i tjänsten, 
B var en man med fyra år i tjänsten, C var en kvinna med 37 år i tjänsten samt D var en 
kvinna med tre och ett halvt år i tjänsten. 

Intervjuguide och genomförande 
Tiden för intervjun avsattes till en timme och bandades med diktafon. För intervjun togs en 
intervjuguide fram, med semistrukturell karaktär där basfrågor utgjorde grunden och 
följdfrågorna skapade helheten. Intervjuguiden formades utifrån syftet, för att skapa en 
förståelse av respondentens uppfattning om debriefing. Intervjuguiden utformades i tre 
huvudrubriker; före debriefingen, under debriefingen samt efter debriefingen. Under dessa 
rubriker diskuterades olika frågor knutna till huvudrubrikerna (se bilaga 1).  
 
Avsikten var att först genomföra en pilotstudie, men då det antal respondenter som tilldelades 
var så få behövdes de istället till studien. Två forskare och en respondent närvarade vid 
intervjun, där en forskare ansvarade för intervjun medan den andra flikade in. Respondenterna 
upplystes även om att deltagandet i studien var frivilligt och anonymt. De informerades att de 
när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. 
 
Intervjuerna genomfördes på Kristianstad polisstation. Tre av intervjuerna genomfördes på 
respektive kontor, för att öka tryggheten. Den sista respondentens intervju, vars kontor ej 
fanns att tillgå då det ej var beläget i byggnaden, genomfördes på en av chefernas kontor där 
forskare och respondent satt kring ett konferensbord. Resterande tre intervjuer genomfördes 
på stolar, utan bord emellan forskare och respondent. 

Analys 
Materialet analyserades med hjälp av den naturalistiska analysmetoden, där skiljelinjen 
mellan verklighet och representation hölls fast av forskaren. Forskaren fokuserade på 
intervjupersonens representation av verkligheten som respondenterna återgav korrekt. 
Den kvalitativa datan analyserades utifrån det naturalistiska paradigmet. Det genomfördes 
genom att svaren strukturerades upp i enheter och kategorier, vilka senare bildade större 
huvudgrupper.34

Metodkritik 
Om studien istället utförs med kvantitativ metod hade ett större datamaterial kunnat samlas in. 
På så sätt hade skillnader mellan äldre, yngre, män och kvinnor kunnat belysas starkare. 
Nackdelen med en enkät exempelvis hade varit att datamaterialet skulle ha blivit mer allmänt, 
då alla poliser inte genomgått debriefing.  
 
Om intervjuerna genomförts på annan plats kan resultatet ha påverkats, då deras vardag i 
tjänst inte är så överhängande. Om forskarna själv hade fått välja respondenter, och inte 
tilldelats dessa av polismyndigheten, kunde resultatet ha blivit annorlunda. Möjlighet finns att 
poliskåren valt de individer som skulle skildra organisationen på ett positivt sätt. I den här 
studien ses det dock inte vara fallet. 
 
Vidare anses att antalet respondenter är få, då mycket färre genomgått debriefing avsedd för 
polisen än vad som antogs vid studiens start. Det var svårt att få tillgång till fler respondenter 
på den begränsade tid som studien pågick.  

                                                 
34 Ryen, A. (2004) s. 105ff 
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Med strategiskt urval av respondenter läggs betoningen på valet av män, kvinnor, erfarna och 
nyutexaminerade poliser. Det ska påpekas att studiens respondenter hade innefattat samma 
grupper även om antalet varit större. Således hade respondenterna varit två av varje eller tre 
av varje istället.
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Resultat 
Resultatdelen delas upp efter hur intervjuerna genomfördes, det vill säga tiden före 
debriefingen, tiden under debriefingen och tiden efter debriefingen. Under dessa 
huvudrubriker finns mindre rubriker som är mer specialiserade. 
  
Med yngre och äldre menas år i tjänst, inte ålder. I Resultatdelen näms LKC i citaten, LKC 
betyder länskommunikationscentralen. 

Före debriefingen 

Förkunskaper om debriefing 
Samtliga respondenter visste innan sin debriefing om att debriefing fanns. Överlag vet 
respondenterna ungefär hur debriefing går till samt att det finns utbildad personal inom 
området. Dock finns det oklarhet i skillnaden mellan debriefing och defusing samt vilket som 
föregår det andra. 
 

”Jag visste att det förekom och jag visste också att polisen hade varit dålig på 
det förut” 
 
”Alltså som jag har förstått det så, defusing är något man gör efter en debriefing. 
Men jag kan inte riktigt särskilja begreppen, jag vet inte riktigt.” 

Organisationskulturen 
Respondenterna menar att i organisationskulturen ses det på debriefing enligt följande; de 
äldre är mer stolta och anser sig klara av att bearbeta händelsen själv, medan de yngre är 
skolade med debriefing vilket resulterar i att det ses som en del av arbetet. Respondenterna 
menar att debriefing behövs även om en del individer inte ser sig själva vara i behov av det. 
De äldre kan sägas rycka på axlarna inför debriefing medan de yngre kollegorna ger varandra 
en klapp på axeln. Respondenterna anser att debriefingen fungerar i dagsläget vilket det inte 
har gjort tidigare. En respondent menar att en polis som samtalar med en psykolog, efter att ha 
talat med ledarna, blir avstängd från alla tjänster då det inte ses som socialt accepterat inom 
organisationen. Respondenten upplever att denne skulle vara tvungen att sluta sitt arbete inom 
polismyndigheten. 
 

”Jag skulle nog vilja säga att bland den äldre delen av kollegorna så kanske det 
är lite mer, dom rycker mer på axlarna. Det känns lite så. Jag känner inte 
personligen att, jag ska säga att vi är många nya tjejer och killar här, relativt 
unga i tjänst, att det finns ingen prestige i att tycka någonting är svårt, en klapp 
på axeln och sånt är vanligt. Jag känner att det fungerar. Det finns ingen stolthet 
att bara rycka på axlarna.” 
 
”Man tänker nog lite mer att äsch jag klarar mig. Uppfattningen är att alla 
behöver det, men inte jag.” 
 
”En polis som går till en psykolog för att man har snackat med cheferna här, han 
blir spärrad sen från alla tjänster, så det är ingen som går.” 
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Allmänt om debriefingen 
Samtliga debriefingar föranleddes av en händelse där respondenterna själva inte bad om 
debriefing utan där olika delar av ledningen fattade beslutet att debriefing skulle genomföras. 
Tre av fyra debriefades i grupp, medan en debriefades enskilt. De som debriefades i grupp var 
upp till åtta personer. 

Under debriefingen 
Två av respondenterna beskriver ett begrepp; hände, kände, lärde vilket de lärt sig använda 
under utbildningen på polishögskolan. Begreppen innebär att poliserna först tänker efter vad 
som hände, hur det kändes samt vad de lärde sig av händelsen. 

Informell debriefing 
Informellt diskuterar och talar kollegorna med varandra i bilen. Kollegor diskuterar med 
varandra såväl uppåt som nedåt i hierarkin. Somliga diskuterar saken hemma. Poliser 
diskuterar med dem som de känner förtroende för. Respondenterna anser att det är viktigt att 
hitta egna avlastningsmetoder, exempel som kommer upp är avkoppling vid datorn samt hitta 
rutin för civil respektive arbetsrelaterad roll. En av respondenterna ringer ibland upp 
olycksoffren för att se hur de mår och hur det har gått. Det är en metod för respondenten att se 
till att olycksoffret ska känna sig bättre, men även för att själv få ett avslut på händelsen. Det 
förekommer att poliser inte samtalar med någon om vad de känner utan håller det inom sig 
under många år. 
 

”Det kanske inte är alla man startat ett samtal om hände, kände, lärde som vi 
pratade om innan. Men dom man känner att man har det förtroendet för och att 
man får den responsen, då gör man det.” 
 
”Jag sätter mig gärna framför datorn och leker lite. Men det kan nog också vara 
ett sätt att sopa det under mattan, så kommer det senare istället.”…”Det är nog 
viktigt för polisen att hitta egna lösningar, hitta egna vägar.” 
 
”Då ringde jag själv upp kvinnan i bilen nån vecka efter själva händelsen, då 
tänkte jag att jag kunde hjälpa henne hon hade ju massor av frågor.”…”Jag har 
gjort det flera gånger. Framförallt för deras skull, men jag tror att jag också har 
nytta av det. Man får ett avslut på det hela.” 

Tankar under debriefingen 
Tankarna under debriefingen skiljer sig. Somliga respondenter anser att debriefingen är mer 
tekniskt inriktad och handlar mindre om individens känslor. Andra respondenter menar att 
samtliga kommer till tals, återupplever vad som hänt samt uttrycker tankar och känslor kring 
händelsen. En respondent upplevde att denne fortfarande var i chocktillstånd. Poliserna 
upplever att de yngre kollegorna talar mer om hur de känner medan de äldre kollegorna 
överlag anser situationen inte vara så allvarlig. Anledning till det är att de kan ha upplevt 
svårare händelser tidigare. 
 

”Jag vet faktiskt inte man e ju man e ju lite grann i chocktillstånd.”…”På slutet 
kände jag att det blev lite jobbigt. Men det är väl hur man är som person om 
man eh allt var så fokuserat på mig.” 
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”Sen finns det alltid ett par, ofta dom som e lite äldre känns det som har jobbat 
länge som kanske inte hade de här med debriefing förut utan de har tatt de in i 
sig i stället. Dom säger att ähh det va inte så farligt jag hade den och den 
uppgiften och sen är det inte mer med det.”…”yngre kollegor upplever jag 
pratar lite mer om hur man känner.” 

Förloppet 
Somliga respondenter menar att förloppet går ut på avrapportering. Resterande beskriver att 
ledaren strukturerar och inleder med bland annat regler. Det serveras ibland lite fika. Därefter 
går de igenom olika moment, de går varvet runt samt berättar fakta. Samtliga redogör för sin 
roll under händelsen, vilka tillsammans bildar en helhet. De tar upp saker som inte varit bra 
samt utreder om ett nytt möte behövs. 

 
”Jag vill minnas att han som höll i det strukturerade upp det, vad vi skulle göra 
här, att alla kom till tals och lite regler för hur det här kommer att 
fungera.”…”Och det som sägs i rummet stannar där” 
 
”Det är mer så att vi går igenom så att det blir rätt avrapporterat.” 

Ledarens roll 
Åsikterna går isär, en respondent menar att ledaren inte var insatt på området. Resterande 
beskriver att ledaren/ledarna sitter i ena änden. De inleder, lyssnar och ställer följdfrågor. 
Ledarens uppgift är att känna av stämningen. 
 

”Det är egentligen bara dom som startar för när väl samtalet kommer igång de 
flyter ju av sig själv i stort sett.”…”styr liksom att och så ställer man några 
frågor ibland.”…”De är ju deras uppgift att känna efter lite stämningen och 
känslorna, då går dom in och lirkar lite mer liksom att du sa såhär och hur 
kändes det.” 
 
”Jag tror inte han visste annorlunda. Han kanske bara fick veta att han skulle ha 
debriefing med sin personal strax innan, utan att veta vad det handlade om. Jag 
tror det var så.” 

Tiden mellan händelse och debriefingen 
Tiden mellan händelsen och debriefingen skiljer sig åt från en till tre dagar. 
 

”då kom dom in och sa att jag skulle på debriefing. Dom kalla ner mig och 
berättar vad de handlar om.” 
 
”de va några dagar vill jag minnas, ett par tre dagar tror jag.” 

Placering 
Somliga sitter placerade runt ett fikabord, medan andra sitter i en speciellt avsedd lokal. 
Bordet är ovalt där deltagarna är placerade mitt emot varandra, ledaren/ledarna sitter i ena 
änden. Respondenten som genomgick individuell debriefing satt mitt emot ledarna. 
  

”vi satt runt ett ovalt bord, så vi satt mot varandra.” 
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”Vi sitter runt ett bord så man ser på varandra så sitter den som är yttre befäl i 
ena hörnan o e jag dom sitter alltid där på utsättningen så då blir det ju naturligt 
att man sätter sig på samma plats som man brukar.” 

Lokal 
Samtliga debriefingar genomförs i samma byggnad som respondenterna arbetar i. 
Störningsmoment som förekommer är påslagna radioapparater, öppna dörrar med 
avrapportering utanför (i ett fall) samt individer som knackar på. Enligt en respondent får de 
tillsägelse att stänga av telefonerna, medan andra självmant stänger av telefonerna. 
 
 ”Det var öppnar dörrar och spring utanför och radion på.” 
 

”Alla blev uppmanade att stänga av alla kommunikationsapparatur. De va inga 
störningsmoment.” 
 
”ibland så kan det folk som just i den lokalen som kommer o knackar på o 
öppnar dörren o det kan ju vara jättestörande så att man kunde kanske sätta upp 
en skylt på dörren, debriefing pågår stör ej stora bokstäver.”…”för det blir ändå 
avbrott när de öppnar dörren eller att en telefon ringer”…”vad jag kan komma 
ihåg är det inte någon ledare som säger att nu stänger vi av dom, utan det gör 
man på eget bevåg men då är det ju många som glömmer också.” 

Trygghet 
Majoriteten känner sig trygga under mötet medan en upplevde att det var något som bara 
skulle genomföras. 

Förväntningar 
Förväntningar på debriefingen är skilda. En person förväntade sig mer av debriefingen, 
individen som genomgick individuell debriefing upplevde att fokus var för stort på den 
enskilde. Resterande upplever att det mötte förväntningarna. 
 
 ”Jag trodde det skulle vara mer” 
 
 ”Det var nog så jag tänkt mig det. Det mötte mina förväntningar.” 
 
 ”Slutet kände jag att det blev ju lite jobbigt”…”allt var så fokuserat på mig.” 

Information om stress och stresshantering 
Det förekommer ingen information om stress och stresshantering. En respondent menar att 
poliser besitter kunskap om stress från tidigare utbildningar. En respondent efterfrågar en 
folder med information om stress och stresshantering.  
 

”Jag kan inte komma ihåg om vi fick det just vid debriefingen men vi har ju haft 
utbildningar på det.”…”Generellt måste jag säga att polisen idag är rätt så bra på 
det här med stressreaktioner och tunnelseende och allt vad det är” 
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Efter debriefingen 

Tankar efter debriefingen 
Tankarna efter debriefingen skiljer sig. Respondenterna upplever det skönt att efteråt få lätta 
på känslor och kunna lämna händelsen bakom sig. En respondent förstod inte varför denne 
deltog på debriefingen, då denne inte ansåg sig behöva debriefas för händelsen. 
 

”Jag tycker att det är jätteskönt alla gångerna som det har hänt efteråt, man får 
en bild av det som hänt. Man får större sammanhang.”…”därför är det efteråt en 
debriefing så känns det jätteskönt, man har varit med om någonting, man har fått 
prata om det och man har lärt sig grejer av det och man kan gå vidare.” 
 
”Då hade jag frågan för mig själv, varför skulle jag på denna här, när jag 
egentligen vill ha det andra om att jag har snackat med chefer som vill plocka 
väck mig när jag har gjort ett bra jobb tycker jag. Det reagerade jag på.” 

Påverkan på individen 
Debriefingen påverkade deltagarna olika. Respondenterna vet inte hur de skulle ha reagerat 
om de inte medverkat på debriefingen. Deltagarna menar att de efter händelsen ändrat 
säkerhetstänkande och att de inte tar saker för givna. 
 

”Det är svårt att ge något exakt resultat, man vet ju inte om det varit någon 
reaktion om man inte varit där. Inte mer än att man fick höra saker och ting 
under olika synvinklar.” 

Påverkan på gruppen 
Respondenterna upplevde det bra för gruppen att få ventilera, de får extra stöd och kramar. 
 

”det är ingen som har börjat gråta eller nånting sånt, men det har varit nära ett 
par gånger och det är liksom inget konstigt med det utan då får man bara en 
extra kram istället så man kommer ju nära varandra även om man inte jobbar i 
samma grupp.” 
 
”Att få lätta och ventilera inför andra är nog bra för hela gruppen.” 

Skillnader mellan yngre och äldre, män och kvinnor 
De yngre respondenterna upplever det mer naturligt med debriefing eftersom det ingår i deras 
utbildning. Respondenterna upplever att de äldre är mer stolta och att de inte samtalar om sina 
känslor. Vidare upplever somliga att kvinnor samtalar med varandra på ett annat sätt än vad 
män gör. Kvinnor emellan talar på ett mer privat plan, medan det mellan kvinnor och män 
samtalas på ett mer yrkesmässigt plan. 
 

”Åker man med en tjejpatrull till exempel så pratar man annorlunda. Det gör 
man man pratar mer tjejigt.”…”Dom killar som jag åker med, dom allra flesta 
kan man prata om känslor med”…”om man sitter i större sällskap så upplever 
jag att kvinnor har nog lättare att prata känslor om de tycker att någonting har 
varit jobbigt. Det är liksom lättare att erkänna jag tyckte faktiskt att det här var 
skitjobbigt jag har inte hört så himla många killar som säger så.” 
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”den äldre generationen poliser som inte är utbildade som vi nya är just det här 
med skolan hände, kände, lärde. Så tänkte man inte alls förr och det e många 
äldre då dom har vart med om så himla mycket tidigare, en sak som är jobbigt 
och påfrestande för mig kanske är vardagsmat för dom som har jobbat i 
tjugofem år och då är det ju klart att då sitter ju inte dom och pratar om sina 
känslor”  

Lärdomar av debriefing 
Av debriefing har respondenterna lärt sig att diskutera varför saker händer samt hur det kan 
göras bättre. De har lärt sig om sig själva, hur de reagerar på saker och vad de behöver. 
 

”man kan ju ibland fundera på var det bara jag som kände såhär och var det bara 
jag som blev stressad men under dom debriefingsamtalen så visar det sig att så e 
det ju inte.”…”jag har insett hur viktigt det är för mig att sitta ner efter nånting 
jag tycker är jobbigt. För jag har märkt skillnaden när jag suttit ner och pratat 
om det om man har gått igenom händelsen och när jag inte har gjort det.” 

Behovet av mer debriefing 
Respondenterna anser att polismyndigheten ska fortsätta med debriefingen och att poliserna 
bör ventilera mer informellt. En respondent tycker att det generellt behövs mer debriefing. 
 

”Nej det tycker jag inte för dom gånger det har varit något större så har det alltid 
varit debriefing och jag vet att är det mindre händelser”…”så försöker LKC fria 
oss en timme eller två efter vi har varit med om nånting som varit jobbigt.” 

 
”Jag tycker absolut att det är något som man måste fortsätta med. För om man 
håller på och jobbar som polis så får man se väldigt mycket och tillslut upplever 
man mycket som är över det normala då kan man sluta fungera som polis. 
Sjukskrivning och sånt. Jag tycker att det är ett bra sätt att fånga upp kollegor, 
och fånga upp kollegor som är på väg att hamna snett alltså. Det måste 
fortsätta.” 
 
”Jag tycker att det behövs mer debriefing.” 

Polisers vardag 

Ökad skaderisk 
Respondenterna menar att poliser tar mest skada om de inte får någon chans att förbereda sig 
innan en händelse. 
 

”De poliser som reagerat mest på händelser är poliser som inte kunnat förbereda 
sig, som hamnat pang tvärt i det. Då har man inte förberett sig i förväg. Får jag 
bara en minut på vägen dit så förbereder jag mig.” 

Polisutbildning 
Numer går polismyndigheten igenom debriefing i sina utbildningar, samt arbetar mycket med 
de begrepp som de kallar för hände, kände, lärde.  
 

”Vi fick en genomgång av vad det skulle handla om och hur man sköter det här i 
grupp och sånt. Att det skulle finnas en arbetsledare som strukturerar det.” 

 22



  
”Mycket under hela utbildningens gång är just det som vi kallar för backspeglar. 
Man gör nånting, sätter sig ner, vad gick bra och vad gick dåligt. Hela 
polisutbildningen grundar sig på den typen av metodik.” 

Förslag till utveckling och förbättring  
I intervjuerna framkommer att respondenterna har förslag till hur debriefingen kan förbättras 
samt att de har förslag på andra saker som möjligen får poliserna att må bättre på 
arbetsplatsen. 

Förslag på lokal och tillvägagångssätt 
En respondent anser att poliser bör vända sig till räddningstjänsten istället för att bruka lokaler 
hos polismyndigheten. Respondenten menar att diskussionen av egna känslor och upplevelser 
är lättare om möjlighet ges att komma bort från arbetsplatsen. Respondenten önskar att en 
extern ledare ansvarar för debriefingen. Respondenten anser att individen ska tas ur tjänst vid 
debriefing.  
 

”ska jag ha debriefing ska jag tas ur tjänst, lämna ifrån mig radio och vapen och 
köras till en annan plats, så hade jag velat haft det.” 

 
Respondenten önskar mer individuell uppföljning och menar att det behövs en åtgärd när 
poliserna är stressade, när de gör mycket saker men inte får något gjort. Respondenten 
föreslår att om bråk och slagsmål förekommer bör polismyndigheten ta bägges versioner, det 
vill säga polismyndighetens och förövarens versioner, i fall de inte har möjlighet att tala med 
varandra. 
 

”Jag hade velat ha en uppföljning med de enskilda efteråt. Det kan vara 
företagsläkaren eller liknande. Jag tycker det är dåligt med uppföljning.” 
 
”jag tror att det är många som går och mår dåligt, är stressade, har mycket att 
göra och när man jobbar så blir det inget gjort ändå. Man rör runt i alla papper, 
telefonen ringer men inget blir gjort.”…”då vill jag ha annan individuell hjälp” 
 
”Jag kan förstå att det kanske inte är lätt att jag som är utsatt, så är det mycket 
känslor på gång, att jag ska kontakta honom igen. Det kanske är någon annan 
som kan ta bägges versioner.” 

 
En respondent önskar att poliserna får sitta ner och gå igenom den upplevda situationen efter 
varje händelse som känns svår. Med det kan polismyndigheten undvika att händelsen följer 
med och gör det värre nästa gång. 
 

”Ibland finns inte möjlighet att sitta ner men det är bara små händelser som inte 
den händelsen finns, är det något stort så tar man in nya poliser och avlastar 
oss.”…”problemet är att alltid så har man inte den möjligheten”…”för mig 
personligen skulle man få sitta ner efteråt.” 
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Råd till nyutexaminerade 
Respondenterna föreslår att nyutexaminerade vid behov vänder sig till chefer för upplysning 
om hur de kan få hjälp. 
 

”Jaa det är att man pratar om det tillsammans och försöker vara ärliga och sen 
inte det här ehh att man går och tänker och tycker det här var väl inte så farligt o 
så om nån annan om det skulle hända någon annan kollega”…” att man har med 
sig det i bagaget att så får man inte tänka”…”man kan inte sätta sig in i 
situationen jag vet inte hur någon annan hade reagerat”  

Sammanfattning av resultatavsnittet 
 Inom organisationskulturen upplevs debriefing till stor del positivt. 
 De yngre poliserna är mer öppna inför debriefing än de äldre poliserna.  
 Vid alla debriefingar fattar ledningen beslut om debriefing. Majoriteten av 

respondenterna debriefades i grupp.  
 Kollegorna samtalar mycket med varandra i bilen, poliserna finner det viktigt att hitta 

egna avlastningsmetoder. 
 Tankarna under debriefingen skiljer sig mycket mellan respondenterna. En del 

respondenter upplever att förloppet hade en specifik struktur enligt andra hade 
avrapporteringen en central roll.  

 De flesta av respondenterna menar att ledarens uppgift är att inleda, lyssna och ställa 
följdfrågor.  

 Tiden mellan händelse och debriefing var ett till tre dygn.  
 Samtliga debriefades i polishuset, samtliga runt ett bord, störningsmoment förekom i 

vissa fall.  
 Majoriteten var trygga under mötet, en del hade förväntat sig mer än vad de fick. 
 Respondenterna fick ingen information om stress och stresshantering under mötets 

gång.  
 Debriefingen påverkade respondenterna olika, det är svårt att veta alternativet om de 

inte genomgått debriefingen.  
 En del upplevde det vara positivt för gruppen att få ventilera. 
 Det upplevs mer naturligt för yngre med debriefing. Kvinnor upplevs ha lättare att tala 

om sina känslor. 
 Debriefing uppfattas som ett metod att fånga upp kollegor, därav stor vikt att fortsätta 

med det. 
 Respondenterna har egna förslag till vad som kunde göras bättre. 
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Analys 
Problemformuleringen är att undersöka individens syn på debriefing. Resultaten är giltiga så 
länge de åskådas likt fyra respondenters berättelser. Intentionen är inte att generalisera vad 
poliser har för uppfattning om debriefing. Då utgångspunkten är att respondenternas berättelse 
motsvarar deras sanning, utgår studien från att resultaten är sanna. 
 
I analysen redogörs först för resultatdelen sedan relaterar texten till litteraturen, sist ges 
förslag till hur polismyndigheten kan utveckla sin debriefingmetod. 

Före debriefingen 

Förkunskaper 
Förkunskaperna om debriefing skiljer sig åt, samtliga vet dock att det finns. En respondent vet 
inte vad som skiljde debriefing och defusing åt, en annan vet inte innebörden av defusing. 
Sievertsson menar att polismyndigheten definierar debriefing enligt följande; ”hjälp vid starka 
upplevelser genom emotionell bearbetning av yrkespåförd stress”.35 Defusingens syfte är att 
se över eller förkasta behovet av debriefing. En defusing hålls tätt inpå händelsen, och utgör 
en grund för en eventuell kommande debriefing. 36 En rekommendation är att tydliggöra och 
klargöra begreppen samt dess funktion så att samtliga poliser är medvetna om vad begreppen 
står för. Idagens läge finns inga förklaringar alls om begreppen, en uppfattning är att många 
poliser inte vet begreppens innebörd eller vad de ska användas till. Om polisen inte har dessa 
förkunskaper är det svårt för dem att själva be högre befäl om hjälp. 

Organisationskulturen 
Respondenternas syn på debriefing skiljer sig mellan åldersgrupper. Alvesson menar att 
samtliga poliser bör ha en gemensam innebörd och föreställning kring begreppet debriefing 
för att organisationen ska fungera optimalt.37 Polismyndigheten bör implementera nuvarande 
tankesätt genom hela organisationen, exempelvis bör begreppen hände, kände, lärde finnas 
som ett centralt tankesätt hos varje polis för att komma undan med att somliga äldre poliser 
rycker på axlarna inför debriefing. 

Allmänt om debriefing 
En av respondenterna debriefades ensam, då individen ensam var med om krissituationen. De 
som debriefades i grupp var upp till åtta personer. Mitchell menar att det ideala gruppantalet 
är åtta till tio deltagare, vilket stämmer överens med dem som debriefades i grupp. Debriefing 
är anpassad för homogena grupper varvid en enskild polis ej ska genomgå debriefing.38 Här 
kan övervägas om polismyndigheten kunde ha använt en annan individuell metod istället för 
debriefing som enbart bör användas i grupp.  

                                                 
35 Sievertson, T. (1993) s. 8 

36 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 121f 

37 Alvesson, M. (2001) s. 8f 

38 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 121ff
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Under debriefingen 

Informell debriefing 
Flertalet av respondenterna har egna metoder att bearbeta händelsen på, bland annat samtal 
med kollegor. Tidigare studier av Karlsson och Christianson visar att informell debriefing 
även bör kompletteras med formell debriefing då de inblandade får ut mer av det. Det finns en 
risk att respondenterna undviker diskussion om känslor i samtal med kollegor.39 
Polismyndigheten bör inse vikten av sambandet mellan formell och informell debriefing då 
kombinationen mellan dem bidrar till en snabbare återhämtning. 

Tankar under debriefingen 
En respondent upplevde sig vara i chocktillstånd vid debriefingtillfället, polismyndigheten bör 
vänta tills chocken har släppt innan debriefing sker. Hammarlund menar att principen om 
människor befinner sig i chock, är att enbart förmedla trygghet och avspänning genom enkelt 
samtal. Om respondenten debriefas tillsammans med andra tenderar chocken att släppa.40 Om 
debriefing av en grupp ska ske rekommenderas att polismyndigheten väntar till chocken har 
lagt sig. Individen är inte mottaglig för den hjälp som debriefing ger om denne befinner sig i 
chock. 
 
Respondenten upplevde att det ställdes för mycket fokus på denne eftersom respondenten 
debriefades ensam. Under rubriken allmänt om debriefing beskrevs att debriefing enbart bör 
ske i grupp varvid respondenten inte hade upplevt lika besvärande fokusering.41 Då syftet är 
att stärka sammanhållningen bör debriefing alltid genomföras i grupp. Individuell hjälp av 
annan karaktär bör erbjudas till enskilt utsatta individer. 
 
Respondenterna upplever att yngre kollegor talar mer medan de äldre talar mindre, beroende 
på att de kan ha upplevt värre situationer förr. Enligt Karlsson och Christianssons studie 
inträffar händelsen som föranledde debriefingen tidigt i poliskarriären.42 Möjligt är att 
poliserna bygger upp en mental mobilisering under sina år i tjänsten vilket kan innebära att de 
blir avtrubbade. Därmed att de inte är i lika stort behov av debriefing senare i karriären. Det 
bör finnas en medvetenhet hos befäl och överordnade om att yngre poliser kan behöva 
debriefas för händelser som för de äldre ter sig obetydliga. 

Förloppet 
En respondent menar att debriefingen främst gick ut på att avrapportera händelsen. Enligt 
Dyregrov ska faserna fokusera på tankar och känslor.43 Därmed ska inte fokus ligga på den 
tekniska avrapporteringen. En teknisk genomgång bör inte göras i samband med en debriefing 
då syftet med den är att främja polisers välmående. 
 

                                                 
39 Karlsson, I. och Christianson, S. (2006) s. 436 

40 Hammarlund, C-O. (2001) s. 116 

41 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 121ff 

42 Karlsson, I. och Christianson, S. (2006) s. 436 

43 Dyregrov, A. (2003) s. 46
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Respondenterna menar att ledaren inleder och går igenom regler. Enligt Dyregrov är det klokt 
att inleda och klargöra regler i den första fasen som han kallar för introduktionsfasen.44 Att 
ledarna klargör regler är viktigt för strukturen och kommande faser. Det är bra att ledaren fått 
det att framgå så tydligt.  
 
Det framgår att fika serveras under debriefingen, dock inte i vilken omfattning. Enligt 
polismyndighetens egna material ska ingen fika serveras under tiden, enbart vatten. I 
litteraturen framgår att fika kan serveras, med hänsyn till tid på dagen. Kaffe och högt 
sockerintag bör undvikas.45 Rekommendation är att polismyndigheten håller sig konsekvent i 
sitt material kopplat till handlande. Det vill säga att de antingen handlar som det står i deras 
handlingar (se bilaga), alternativt ändrar i dokumentet.  Frukt och vatten är ett utmärkt val av 
fika.  

 
Gruppen följer olika faser samt utreder om behov finns för ett nytt möte. Dyregrovs 
utveckling av Mitchells faser ska ha den centrala rollen i debriefingen.46 För att nå optimalt 
resultat bör polismyndigheten hålla sig till faserna. Dessa ska genomföras i rätt ordning för att 
upprätthålla den struktur som eftersträvas.  

Ledarens roll under debriefingen 
Polismyndigheten använder sig i vissa fall av enbart en debriefingledare. En respondent 
efterfrågar externa ledare, då denne ansåg att det då är lättare att samtala om sina känslor än 
om ledaren är en överordnad. Litteraturen rekommenderar att det finns två till fyra 
debriefingledare då all information ska kunna upptas. Det är även av stor vikt att ha ett stöd 
mellan ledarna för gruppen. Mitchell förespråkar specialutbildade ledare.47 Vi föreslår att 
polismyndigheten använder sig av externa debriefingledare i kombination med en intern 
ledare som utbildats i debriefing för att polismyndighetens organisationskultur ska förstås. 
Det är viktigt att klargöra vilka som är utbildade och ansvariga för debriefingen så personalen 
vet vem de ska vända sig till.  

Tiden mellan händelse och debriefing 
Två av respondenterna hade mindre än 24 timmar mellan händelse och debriefing, resterande 
två låg inom tidsramen 24-72 timmar. Mitchell rekommenderar idealtiden 24-72 timmar.48 
Tidigare har nämnts att individerna bör komma ur chockfasen, därav vikten att vänta minst 24 
timmar innan debriefing. En defusing hålls direkt efter händelsen eller avslutat arbetspass.49 
Ledningen rekommenderas alltid vänta minst 24 timmar innan en debriefing genomförs, dock 
ska en defusing hållas i samband med händelsen.  

Placering 
Hos polismyndigheten sitter deltagarna antingen runt ett bord eller i U-form runt ett bord där 
ledaren sitter på ena sidan och bildar svängen i U-formationen. Enligt litteraturen bör 
deltagarna antingen sitta i cirkelform eller runt ett rektangulärt bord.50 Om polismyndigheten 

                                                 
44 Dyregrov, A. (2003) s. 46 

45 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 150f 

46 Dyregrov, A. (2003) s. 46 

47 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 59ff 

48 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s 135 ff 

49 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 121f 

50 Dyregrov, A. (2003) s. 44 
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haft två ledare borde de enligt litteraturen sitta på var sin kortsida av ett rektangulärt bord eller 
mitt emot varandra om de satt i cirkelform.  

Lokal 
I somliga fall förekom störningar under debriefingarna. En av respondenterna lyfter fram att 
det bör sättas upp en skylt på dörren som omber andra att inte störa. Vid en av 
respondenternas debriefing var dörren öppen. Mitchell menar att störningsmomenten ska 
minimeras så gott det går, dörren ska vara stängd men inte låst. Det bör sitta en skylt på 
dörren som uppmanar omgivningen att inte störa. Ledarna bör vid alla debriefingar ombe 
samtliga att stänga av kommunikationsapparatur.51 Vid en traumatisk händelse finns tankarna 
på annat håll därav större vikt att ombe poliserna att stänga av telefoner och liknande för att 
det inte ska glömmas bort. Förslagsvis följer polismyndigheten respondentens förslag om att 
en skylt bör sättas upp på den stängda dörren.  

Information om stress och stresshantering 
Respondenterna uppger att ledaren inte informerar om vanliga stressymptom och hantering av 
dessa. Hos polismyndigheten har det aldrig förekommit att information om stress och 
stresshantering givits under debriefingen, en av respondenterna efterfrågar en folder. Hela 
normaliseringsfasen bygger enligt litteraturen på att normalisera stressymptom. Deltagarna 
ska där diskutera vad de har för symptom samt att information om vanliga stressymptom och 
hantering av dessa ska ges av ledarna. Dyregrov föreslår även att en folder ska lämnas i slutet 
av varje debriefing.52 I slutet av reaktions- och normaliseringsfasen bör polismyndigheten 
lyfta frågor om stress och dess symptom. Det rekommenderas att polismyndigheten sätter 
samman en folder med kortfattad information om stressymptom som kan tänkas dyka upp. 
Foldern ska även innehålla lättare stresshantering samt information om vart de drabbade kan 
vända sig för vidare hjälp. Foldern bör delas ut i slutet av varje debriefing samt finnas 
tillhands i byggnaden för samtliga poliser. 

Efter debriefingen 

Tankar efter debriefingen 
En av respondenterna förstod inte vad denne gjorde på debriefingen. Enligt Mitchell är ett av 
debriefingens främsta mål att samla gruppens inre sammanhållning och stöd. Det blir ett 
större säkerhetsnät som på längre sikt är viktigt.53 Här är av stor vikt att polismyndigheten 
klargör, att individerna kan vara till stöd för sina kollegor även om de själva inte känner sig i 
behov av debriefing.  

                                                 
51 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 150f 

52 Dyregrov, A. (2003) s. 68 

53 Mitchell, J.T. och Everly, G.S. (2001) s. 121ff
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Förslag 
Respondenterna har många förslag till vad som kan förbättras hos polismyndigheten. 
Rekommendation att polismyndigheten gör en egen utredning där de tar tillvara på polisernas 
åsikter. Under intervjuerna framkom att respondenterna sitter inne med mycket information 
och har förslag till hur de kan förbättra organisationen. För att underlätta för nya poliser kan 
polismyndigheten förslagsvis sammanställa en guide för metoder att hantera händelser på, då 
mycket talar för att det är de första polisåren som är mest emotionellt mödosamma. En av 
respondenterna menar att det inte är socialt accepterat att gå till psykolog efter samtal med 
cheferna. Förslagsvis bör polismyndigheten försöka skapa en kultur där det känns socialt 
accepterat att be om hjälp. Polisen behöver arbeta på det sociala skyddsnätet, det är 
godtagbart att inte alltid må bra. Kollegor och familj ska kunna ses som stöd i svåra 
situationer samt inge trygghet. 
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Slutsatser 
Överlag följer polismyndighetens material tillgänglig litteratur om debriefing väl. 
Polismyndighetens material bör uppdateras vilket kan ske genom utbildningar. Det vore en 
fördel för polismyndigheten att ha fler utbildade debriefingledare samtidigt som de nuvarande 
ledarna måste ges tillfälle att uppdateras sina kunskaper, då debriefing är under utveckling 
gäller det att komplettera kunskapen. Poliser sitter inne med många upplevelser och deras 
erfarenheter bör användas. Förslagsvis kan polismyndigheten göra en utvärdering om 
debriefing där samtliga ombeds vara så precisa som möjligt. I utvärderingen kan poliserna 
berätta om sina förväntningar, önskade resultat, vad de vet om debriefing samt andra saker 
som tidigare lyfts fram. Utifrån innehållet i föreliggande uppsats ges följande förslag som 
sannolikt kan bidra till att utveckla polismyndighetens användning av debriefing som en 
metod. Vi föreslår att polismyndigheten ska; 

 Klargöra begreppen defusing och debriefing. 
 Enbart använda debriefing för grupper då metoden inte är avsedd för enskilda 

individer. 
 Se att kombinationen mellan formell och informell debriefing bidrar till snabbare 

återhämtning. 
 Sträva efter att samtliga poliser har likartade föreställningar kring begreppet 

debriefing. 
 Alltid vänta 24 timmar, tills chockfasen lagt sig innan debriefing sker. Defusing ska 

alltid föregå debriefing. 
 Vara medvetna om att yngre poliser kan behöva debriefas för lindrigare händelser.  
 Klargöra regler i början av varje debriefingmöte. 
 Vara konsekvent i handlande och material, då de inte bör stå en sak i materialet när de 

sedan handlar på ett annat sätt. 
 Hålla sig till faserna vid debriefing, dessa ska följa i rätt ordning. 
 Använda sig av externa ledare tillsammans med utbildade poliser. Det ska klargöras 

vilka som är ledare för debriefing så att samtliga poliser är medvetna om det. 
 Ha två ledare eller fler, vilka bör sitta på varsin sida om bordet/cirkeln vid 

debriefingen. 
 Alltid be deltagarna stänga av kommunikationsapparatur samt alltid sätta upp en skylt 

på dörren. Störningsmoment ska undvikas. 
 I faserna upplysa om stressymptom och hantering av dessa samt sammanställa en 

folder med information, vilken delas ut i slutet av mötet. 
 Klargöra att deltagarna är till stöd för sina kollegor även om de inte själva anser sig 

vara i behov av debriefing. 
 Arbeta på vad som är socialt accepterat inom organisationskulturen samt arbeta med 

det sociala skyddsnätet.  
 Undersöka vilka förslag de anställda har om förbättring på arbetsplatsen. 
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Vidare forskning 
Uppsatsen ger inblick i polisers vardag, hur de upplever händelser och vad som kan bidra till 
att poliser i allmänhet mår bättre. Studien lyfter fram olika typer av informell debriefing som 
respondenterna använder sig av. Uppsatsen belyser polisers stora behov av att ventilera sina 
känslor. Studien visar att poliser må ha en hård attityd men de besitter även en oerhörd 
kompetens om vad som påverkar dem, vilket bör tas tillvara. 
 
Vidare forskning kan ske inom området informell debriefing, för att från samtliga poliser lyfta 
fram deras bearbetningsmetoder och därmed underlätta för nya poliser. Förslagsvis kan det 
forskas på vilka metoder som kan hjälpa poliser att ventilera känslor och bearbeta svåra 
händelser. Vidare forskning kan fokusera på hela Sveriges poliskår, där polismyndighetens 
inställningar till debriefing samt hur debriefingen kan förbättras undersöks.  
 
Det kan forskas på skillnader mellan mer erfarna samt relativt nyutbildade poliser och 
lärdomar som kan dras där emellan. Äldre poliser har mycket erfarenhet och många 
upplevelser i bagaget. Det hade varit intressant att undersöka hur äldre poliser gör för att 
bearbeta sina känslor de bär med sig från tidigare traumatiska upplevelser. Känslorna kan 
härstamma från tidiga perioder i deras liv då begreppet debriefing inte fanns och att de därför 
inte fick bearbeta sina känslor.Yngre poliser har en förändrad utbildning som fokuserar mer 
på en beteendevetenskaplig grund och därmed ges en annan syn på vikten av att ventilera 
känslor och värna om det sociala skyddsnätet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
 
 

 
 

 
 

 
Intervjuguide 
 
 
Inledning 
  
 –Datum och plats  

-Namn 
 -Ålder 
 -Telefon 
 -Tjänst vid tillfället 
 -Social situation, antal år som anställd 
 
Upplägg och förlopp 
 

- Tid mellan händelse och debriefing? 
- Beskriv rummet och omgivningen? 
- Upplevde du störningsmoment? 
- Placering och tillbehör? 
- Ledarens genomgång av mötet och roll. Hur uppfattade 

du denna? 
- Vid vilken tidpunkt i karriären var du med om debriefing? 
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Före 
 

- Beskriv dina tankar kring debriefing innan din session? 
- Inom organisationskulturen, hur uppfattas debriefing? 
- Visste du innan hur en debriefing är/skall vara 

uppbyggd? 
- Vad föranledde din debriefing? (Händelse) Hur såg 

beslutskedjan ut i samband med det? 
- Var det defusing som ett första steg mot debriefing? 
- Erfarenheter av informell debriefing? (Förklara) 
- Vilka sätt använder du för att avlasta dig när det har 

hänt något? Utveckla. 
 
Under 
 

- Tankar under själva debriefingen? 
- Beskriv förloppet under debriefingen? 
- Beskriv debriefingledarens/na beteende? 
- Vilket tidsperspektiv handlade det om mellan defusing  
   och debriefing? 
- Hur satt ni placerade? Hur såg lokalen ut?      
Störningsmoment? 
- Trygghet? Vad kände du? Ändrades uppfattningen under 

    mötets gång? 
-  Fick ni, information om stressreaktioner, stresshantering 
och PTSD? 
-  Hur lång tid var det mellan händelsen och debriefingen? 
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Efter 
 
 
 

- Tankar efter debriefingen? 
- På vilket sätt påverkade debriefingen dig? På vilket sätt 

påverkade det gruppen? 
- Beskriv om du har lärt dig nånting? Till exempel vad? 
- Anser du dig hjälpt av debriefingen? Utveckla? 
- Tycker du att det behövs mer debriefing generellt? 

Varför? 
- Positivt / Negativt med debriefing? 
- Behov av mer? Varför? 
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Bilaga 2 
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