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SAMMANFATTNING 

 

År 2006 kom ett riksdagskrav till Polismyndigheten om att implementera handledningssamtal 

i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Tre år senare hade det inte utförts i någon 

större utsträckning och Rikspolisstyrelsen förklarade situationen med ekonomisk resursbrist. I 

den händelsestyrda och ofta påfrestande miljö svenska poliser arbetar i är samtalsstöd en 

viktig faktor för emotionell bearbetning.  

Studiens syfte var att nå ökad kunskap om stödsamtal som verktyg inom Polisen 

genom att undersöka svenska polisers uppfattningar om stödsamtal och hur dessa tillämpas.  

Grundad teori har varit den metodologiska utgångspunkten. 5 semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide genomfördes; 2 deltagare är kvinnor och 3 är män. Resultatet 

visade att organisatoriska förutsättningar är centralt för chefers skapande av en trygg grupp 

och miljö för medarbetarnas upplevda möjlighet att uttrycka känslor i. Formellt samtalsstöd 

används främst för att behandla praktiska frågor efter en svår händelse, medan informella 

samtal är den huvudsakliga arenan för emotionsbearbetning. Stödsamtalets funktion för 

polisyrket kan förstås av kärnvariabeln ”upprätthållande av den emotionella organisatoriska 

normen genom organisationskultur”.  

Studiens praktiska implikationer är att medvetandegöra chefer om deras roll i att en 

miljö som är positiv för samtalsklimatet. Vidare forskning skulle kunna fortsatt intressera sig 

för den sociala anpassning som sker till följd av polisens organisationskultur.  

Nyckelord: Polis, emotionella normer, emotionshantering, stödsamtal, social anpassning 

 

  



 

ABSTRACT 

 
In 2006, the Swedish parliament demanded of the Police Authority that counseling be 

implemented as means of improving the psychosocial working environment. In 2009, it had 

not been executed to any greater extent due to lacking financial resources. In the operational 

environment in which police officers work, counseling is an important factor in emotional 

processing.  

The aim of this study was to attain knowledge of how counseling can be used within 

the Police force by studying Swedish police officers’ perception of counseling and its 

application.  

Grounded theory has been the methodological approach. Five semi-structured 

interviews were conducted; two participants were women, three were men. The results 

showed that organizational conditions are key in police managers’ shaping of a group, and of 

an environment for the coworkers' perceived opportunity to express feelings. Formal 

counseling is used mainly to deal with practicalities after a difficult incident, whilst informal 

dialogue is the main arena for emotional processing. The role of supportive counseling in the 

police force can be understood by the core variable ”the upholding of the emotional 

organizational norm through organization culture”.  

The practical implications of this study are to increase police managers’ awareness of 

their role in shaping a positive environment for the conversation climate. Further research 

could look into the social adaptation that occurs as a result of the organization culture within 

the police force.  

 

Key words; Police, emotional norms, emotional processing, counseling, social adaptation 

 

  



 

FÖRORD 

 

Jag vill inleda med ett varmt och innerligt tack till alla personer som har varit med att 
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INLEDNING 

 

Polisen är en statlig myndighet vars uppgifter är att förebygga, förhindra och utreda brott, att 

främja trygghet och säkerhet, samt att skydda demokratin och yttrandefriheten (Eklund & 

Landström, 2013; Polisen, u.å.a.). Uppgifterna beskrivs i Polislagen; 

 

Till Polismyndighetens uppgifter hör att 

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den 

allmänna ordningen eller säkerheten, 

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat, 

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan 

ges av polisen, 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda 

bestämmelser 

(SFS 1984:387, 1. Kap., 2§). 

 

Arbetet karaktäriseras av händelsestyrning vilket innebär att arbetsuppgifterna är beroende av 

organisationens behov (Eklund, 2013; (Polisen, u.å.a.). Tillsammans med de uppgifter Polisen 

ansvarar för, kan den operativa miljön innebära att kan komplexa och stundtals påfrestande 

arbetssituationer uppstå (Eklund, 2013; Lauritz & Hansson, 2013; Waters & Ussery, 2007). 

Under perioden 2011-2015 rapporterade Polismyndigheten överlägset flest arbetsolyckor 

jämfört med andra ”blåljusbranscher” där säkerhetsverksamhet, brand- och 

räddningsverksamhet samt ambulanstransport och ambulanssjukvård ingick, och utgjorde 

47% av alla anmälda olyckor (Arbetsmiljöverket, 2016). Våld och hot från personer utanför 

verksamheten var den dominerande orsaken till anmälningarna, och polisverksamhet låg 

högst i samtliga kategorier av arbetsolyckor (Arbetsmiljöverket, 2016.). I samma rapport, 

bland antalet anmälda arbetssjukdomar, där alltför stor arbetsbelastning är den dominerande 

orsaken, stod polisverksamheten för hela 87% av dessa. Sammantaget skapar nämnda faktorer 

en påfrestande arbetsmiljö som ställer höga krav på varje individuell polis mentala kapacitet 

och välbefinnande. Samtidigt gör de också poliskåren till en särskilt sårbar yrkesgrupp för stor 

stress och påföljande psykisk ohälsa (Waters och Ussery, 2007).  

År 2006 biföll den svenska Riksdagen (SOU 2005/06:JuU14) en motion om 

obligatorisk handledning för poliser. Motionen motiverades följande:  

 

I många andra yrkeskårer där arbetet går ut på att dagligen möta människor i kris vore det 

i dag otänkbart att inte tillhandahålla handledning. Inom polisen är det dock fortfarande så att 

den vanligaste formen av handledning är s.k. krishandledning som kan erbjudas efter större 

händelser (Motion 2005/06:Ju368, §7.1). 

 

I enlighet med motionen upprättade Rikspolisstyrelsen (2008) riktlinjer för psykosocialt stöd 

inom Polisen. Riktlinjerna stipulerar att poliser ska vara förberedda inför eventuella 

påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer och få stöd i samband med att sådana 

händelser har inträffat. Riktlinjerna beskriver på vilket sätt det psykosociala stödet ska 
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implementeras; det förebyggande arbetet ska ske i form av stöd i det dagliga arbetet, 

information och utbildning om krisstöd, handledning och mental träning (Rikspolisstyrelsen, 

2008). För stöd i det dagliga arbetet föreslås kontinuerlig träning och avslutande samtal efter 

arbetspasset där alla får ta del av händelser som inträffat samt ges möjlighet att ge feedback. 

Information och utbildning om krisstöd innebär att alla ska ha kunskap om vilka uttryck 

stressreaktioner kan ta sig och olika former av stöd ledare kan erbjuda. Handledning, som är 

den del av det psykosociala stödet vars behov har betonats av Riksdagen, ska enligt 

Rikspolisstyrelsen erbjuda både kompetensutveckling och reducering av stressreaktioner till 

följd av påfrestningar i arbetet. Mental träning syftar till att ge den enskilda polisen verktyg 

att mentalt hantera krissituationer i sitt arbetsliv (Rikspolisstyrelsen, 2008). 

 Rikspolisstyrelsens (2008) riktlinjer för krisstöd i samband med händelse belyser 

vikten av förståelse för olika individers reaktioner och att stödet måste anpassas därefter; 

stödformerna delas upp i kamratstöd, avlastningssamtal, debriefing, uppföljning och 

professionellt kurativt samtalsstöd. Kamratstöd, alltså visat stöd och lyssnande från 

arbetskollegor, kan vara den första instansen för stöd efter en händelse. Avlastningssamtal 

fungerar som en möjlighet för chefen som håller i samtalet att avgöra om den eller de 

drabbade är i behov av vidare stöd, samt normalisera händelsen och reducera efterverkningar. 

Dessa samtal skiljer sig från debriefingsamtal i det avseende att de senare erbjuder 

bearbetning av händelsen och med särskilt utbildade samtalsledare. Huruvida ytterligare stöd 

är nödvändigt avgörs vid uppföljning en tid efter händelsen, och vid behov ska myndigheten 

erbjuda professionellt kurativt samtalsstöd (Rikspolisstyrelsen, 2008).   

Men Riksdagens ansats till att förbättra polisers arbetsmiljö visade sig vara ofruktsam. 

För Polistidningen skrev Hjorth (2009) om en undersökning gjord på Polisförbundets begäran 

som visar att endast 10% av de svarande 1485 poliserna har haft debriefingsamtal med sin 

chef under det närmsta året (Polisförbundet, 2009). Undersökningens säkerhet kan dock 

kritiseras då endast 3000 av Polisförbundets 21.500 medlemmar tillfrågades och 

svarsfrekvensen blev cirka 50%, det vill säga få svaranden i förhållande till population. 

Däremot kan resultatet ses som en indikator på att problemet är utbrett. Resultatet bekräftas 

av en rapport från 2016 gjord i polisområde Östergötland (Wieslander, 2016). Flera av 

poliserna som deltog i studien berättar att handledningssamtal främst används vid större 

traumatiska händelser och de uttrycker önskemål om kontinuerlig handledning (Wieslander, 

2016).  

I augusti 2017 beslutade Regeringen att Polismyndigheten ska arbeta vidare med att 

förbättra arbetsmiljön för polisanställda (Regeringen, 2017). Till skillnad från riksdagskravet 

från 2006 (SOU 2005/06:JuU14), uttrycker det nya dokumentet inga intentioner för fokus på 

den psykosociala arbetsmiljön, utan endast istället, fysisk, social och ledarskap- och 

organisationsrelaterad arbetsmiljö. Motivet till regeringsbeslutet är relaterat till att allt fler 

poliser väljer att avsluta sina tjänster på grund av arbetsmiljö, ledarskap och utvecklings- och 

karriärmöjligheter (Regeringen, 2017). Mot denna bakgrund skriver de att ”[…] en god 

ledarskapskultur är avgörande för en bra arbetsmiljö” (Regeringen, 2017, s. 2), där polisiära 

ledare, i linje med verksamhetsplanen, ska skapa delaktighet bland underställda, samt att 

dialog och kommunikation är väsentligt. 

I Polisens utformade kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer (Polisen, u.å.b), 

finns endast mycket korta noteringar om arbete mot förbättrad psykosocial arbetsmiljö. För 
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kompetensprofilerna står att god kommunikationsförmåga är viktig för ledare på direkt nivå. 

De ska kunna stödja medarbetare och underordnade chefer och dialog ska föras med dem i 

utvecklingssyfte för dem och för verksamheten ”[…] i relation till Polisens uppdrag, 

värdegrund och övergripande verksamhet” (Polisen, u.å.b, s. 4). I Polisens verksamhetsplan 

för 2017-2018 beskrivs arbetet mot förbättrad social och organisatorisk arbetsmiljö där en 

trygg arbetsmiljö är centralt, risk för hot och våld ska begränsas i så stor utsträckning som 

möjligt (Polisen, 2017). Polisiära ledare ska främja delaktighet och motivation hos 

underställda i syfte att utveckla verksamheten och nå de mål myndigheten har satt upp 

(Polisen, 2017). Arbetet för förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön specificeras 

däremot inte i verksamhetsplanen.  

 

DEFINITION AV BEGREPP  

PÅFRESTANDE FÖRHÅLLANDEN 

Påfrestande förhållanden kan innefatta flera aspekter, som hot mot liv och hälsa, kraftig stress 

och/eller tidspress (Larsson, 2013). Gällande stress påpekar Larsson (2013) att 

stressupplevelser varierar mellan personer och beror på den individ som utsätts. Påfrestningar 

kan också skilja sig i varaktighet, en del stressorer är kroniska och andra är akuta, för Polisen 

till exempel en skjutning eller stor olycka (Larsson, 2013). Gällande händelsestyrda yrken 

som polisyrket, menar Larsson (2013) att med en given yrkesgrupps ögon kan 

händelsestyrning innebära att ”[f]aktiska yttre omständigheter, som inte låter sig förhandlas 

bort, måste bemästras” (s. 10-11), medan han påpekar att ett samhälleligt perspektiv skulle 

kunna vara ett annat. Utifrån Larssons (2013) definition och de uppgifter poliser förväntas 

utföra, kan poliser konstateras arbeta under påfrestande förhållanden.   

  

STÖDSAMTAL  

Det finns olika former av samtalsstöd som används inom Polismyndigheten. De formella 

samtalen delas in i två kategorier; förebyggande insatser och krisstöd (Rikspolisstyrelsen, 

2008). Samtalsfunktionerna som innefattas i de förebyggande insatserna är främst 

handledningssamtal och i viss mån start- och avslutningssamtal. Rikspolisstyrelsen (2008, s. 

3) beskriver handledningssamtal som en ”/…/ regelbunden, pedagogisk och reflekterande 

aktivitet inom arbetsgruppen /…/”, vars syfte dels är att ge möjlighet till avlastning för 

pågående belastning och utsatthet i arbetet, dels vara en del av kompetensutvecklingen. 

Samtalsformen ämnar bidra till förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom 

kompetensutveckling som förväntas uppstå vid gruppens diskussioner om arbetet. Start- och 

avslutningssamtal används i särskilda grupper inom myndigheten, främst bland de som 

arbetar med konceptet Särskild polistaktik (SPT) (Rikspolisstyrelsen, 2008). 

 I krisstöd inkluderas avlastnings- och debriefingsamtal. Det förra är ett samtal mellan 

chef och medarbetare i ett initialt skede där chefen ska vara uppmärksam på medarbetarens 

eventuella behov av vidare stöd. I dessa fall är debriefingsamtal en använd samtalsform; 

denna sker i grupp med de inblandade och en utbildad debriefingledare där utgångspunkten är 

att ventilera känslor och upplevelser (Rikspolisstyrelsen, 2008).  
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För enkelhetens skull kommer de olika samtalsformerna hädanefter benämnas 

stödsamtal och syfta på alla former av formella samtal.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

En kartläggning av forskning om polisstress gjordes av Waters och Ussery (2007). De 

sammanställde faktorer som påverkar polisernas upplevelser av stress med utgångspunkten att 

polisers unika och krävande arbetsmiljö påverkar stressnivåer och därmed kan leda till ökad 

psykisk ohälsa. Forskarna beskrev även försök till åtgärder som inte utnyttjas tillräckligt på 

grund av poliskultur. De fann dels både arbetets kultur och natur påverkar, och att 

förväntningar på och normer om hur poliser ska vara påverkar. Waters och Ussery (2007) 

kritiserar att resurser läggs på att förbättra konkret jobbrelaterade färdigheter och utrustning, 

medan psykisk träning bortprioriteras; skottsäkra västar utvecklas men ”we have not yet 

devised training programs that are capable of bullet-proofing the mind” (Reese, 1987, s. xix, 

se Waters & Ussery, 2007, s. 180). Det var också tydligt att det omgivande samhällets normer 

definierade vilka situationer som poliser upplever som kan anses vara påfrestande eller 

upplevas som traumatiska. Tillsammans med en organisationskultur som premierar ”hårda” 

värden, som att underlåta sig att visa känslor, kan detta få konsekvenser som att undvika 

uppsökande av stöd och hjälp (Waters & Ussery, 2007).  

Att så få poliser söker stöd, kan bland annat bero på att det kan uppfattas som ett 

svaghetstecken och därmed stå i konflikt med de ”hårda” värden som poliser förknippas med. 

Det kan ge negativa sociala konsekvenser på arbetsplatsen, som att kollegorna undviker 

samarbete eftersom behov av samtalsstöd implicerar mental oförmåga att genomföra 

arbetsuppgifterna, men också leda till ytterligare ökad psykisk ohälsa för individen (Waters & 

Ussery, 2007). 

En svensk studie undersökte effekter av och uppfattningar om samtalsstöd hos 

sjuksköterskor (Larsson, 1993). Majoriteten av studiedeltagarna uttryckte uppskattning för 

samtalen när de utvärderades efter studiens slut; de ställde sig positiva till möjligheten att få 

diskutera jobbrelaterade frågor i arbetsgruppen och få kollegial stöttning för händelser som 

upplevdes svåra, exempelvis patienter som dog. I förlängningen gav studien resultat i form av 

att arbetsgruppen blev mer öppen vilket ledde till att vardagliga problem kunde lösas enklare, 

samt att informell debriefing vid traumatiska händelser blev mer vanligt förekommande. 

Ledare har en central roll i stödsamtalen, om hens inställning till samtalen och deltagande i 

dem var negativ, skulle det förmodligen ha en negativ påverkan för samtliga (Larsson, 1993). 

 Goda resultat av stödsamtal har också visats i en studie bland personer verksamma i 

ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst i Värmland med några få kommuner som 

tillkommit och fallit bort (Larsson & Tedfeldt, u.å.). Ungefär en fjärdedel av studiedeltagarna 

uppgav att de varit med om en traumatisk händelse under det närmsta året och cirka 70% av 

dessa angav att de fått stöd av kollegorna efteråt (Larsson & Tedfeldt, u.å., s. 26). Forskarna 

noterar att 70% är en förhållandevis låg siffra sett till att yrkena karaktäriseras av nära 

kollegialt samarbete. Siffran skulle kunna tyda på ett kulturmässiga svårigheter i 

arbetskulturen att stödja varandra. Detta förklaras dock inte mer ingående. Kamratstöd visade 

sig inte vara tillräckligt för förbättrad psykisk hälsa bland deltagarna, däremot gav kamratstöd 

i kombination med formella avlastningssamtal positiv effekt (Larsson & Tedfeldt, u.å.). 
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 En undersökning av samtalsklimatet och upplevelser av möjlighet att uttrycka åsikter 

och synpunkter på arbetsplatsen gjordes i Polisområde Östergötland (Wieslander, 2016). Trots 

att studiedeltagarna var överens om att ett öppet samtalsklimat med ömsesidig respekt ger 

möjlighet att uttrycka åsikter och tankar, delger Wieslander (2016) utsagor som vittnar om att 

det finns starka normer kring vad en får och bör uttrycka och göra. Wieslander (2016) skriver 

att sådana normer befästs genom att nya poliser indoktrineras i jargong och beteenden, de som 

avviker från normen riskerar att ses som brott mot kollegielojaliteten, en ”repressalie- och 

tystnadskultur”. Ifrågasättanden, diskussioner och mycket åsikter bland poliser kan enligt 

rapporten missgynna dem karriärmässigt, varför de istället väljer att undanhålla sådan 

information. Kommentarer och åsikter som anses ”fel” enligt jargong och organisationskultur 

kan leda till mobbning och utfrysning på arbetsplatsen (Wieslander, 2016). Repressalie- och 

tystnadskulturen vidmakthålls genom att medarbetare ”bestraffar” de som avviker från 

normerna och därmed tillåter dem att fortsätta existera. Vidare konstaterar Wieslander (2016) 

att normerna och kulturen skapar konformitet på arbetsplatsen och resulterar i att avvikelser 

sällan accepteras, vilket i förlängningen påverkar den upplevda möjligheten att uttrycka sin 

åsikt. I likhet med Waters och Usserys (2007) slutsatser, verkar det finnas föreställningar även 

om hur svenska poliser bör vara och hur de bör bete sig. Sådana föreställningar och normer 

kan leda till ökad psykisk ohälsa (Waters & Ussery, 2007).  

Det verkar alltså finnas paradoxer mellan samhället, Polismyndigheten som 

organisation och Polismyndighetens organisationskultur som påverkar uppfattningar om 

stödsamtal och tillämpningen av dessa. Forskning om polisers psykosociala ohälsa är mycket 

begränsad i Sverige (Sundström, 2013) och undersökningar om polisers arbetsmiljö 

domineras av myndighetsutredningar. I ledarskapssammanhang tycks forskningen närmast 

obefintlig trots att forskning betonar ledarens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

(Larsson, 1993; Wieslander, 2016), vilket pekar på att forskning inom området är angeläget. 

Efter att resultat uteblivit av Riksdagens första krav på stödsamtal för poliser (SOU 2005/06: 

JuU14), förklarade Rikspolisstyrelsen situationen med ekonomisk resursbrist (Hjorth, 2009). 

Sett till den forskning som bedrivits och den verklighet poliser vittnar om, är det inte omöjligt 

att det finns ytterligare förklaringar. 

 

SYFTE 

Mot bakgrund av ovanstående är denna uppsats syfte att nå ökad kunskap om stödsamtal som 

verktyg inom Polisen, genom att undersöka svenska polisers egna uppfattningar om 

stödsamtal och hur stödsamtal i syfte att förbättra den psykosociala arbetsmiljön tillämpas. 

Förhoppningen är att öka medvetenheten hos både enskilda poliser och inom myndigheten, 

om faktorer som påverkar de upplevda möjligheterna att uttrycka sina känslor och i 

förlängningen erbjuda praktiskt applicerbar kunskap till polisiära chefer om hur goda 

förutsättningar och en gynnsam miljö för att uttrycka känslor kan skapas. 
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METOD 

 

För att genomföra studien har grundad teori valts som metod. Grundad teori erbjuder 

möjlighet till teorigenerering på empirisk grund byggt på det material som framkommer vid 

datainsamling, i detta fall intervjuer. Eftersom studien önskar förmedla uppfattningar, synsätt, 

erfarenheter och praktik hos svenska poliser, är det rimligt att generera en teori utifrån denna 

grupp. Studien är därmed induktiv och explorativ till sin natur.  

 

URVAL 

Vid grundad teori görs urvalet kontinuerligt i takt med att material insamlas och analyseras 

och fortlöper tills materialet når teoretisk mättnad, metoden kallas teoretiskt urval (Glaser, 

2010; Hartman, 2001). Detta tillvägagångssätt säkerställer att mättnad nås och fullständig 

information samlas in genom att sortera bort sådana frågor som redan framkommit och skapa 

möjlighet att fånga nya erfarenheter (Glaser, 2010). Glaser (2010) argumenterar för denna 

urvalsmetod då forskaren inte på förhand kan känna till hur många intervjuer och hur mycket 

material som behöver samlas in utan forskaren undersöker snarare ett specifikt område inom 

vilket hen ska förhålla sig öppen till all möjlig data. I föreliggande studie valdes informanter i 

enlighet med riktlinjerna för grundad teori i åtanke för att få så stor spridning och så många 

erfarenheter som möjligt. Teoretiskt urval i den form som ovan beskrivits har inte varit 

fullständigt möjligt vid den aktuella studien sett till projektets omfattning. Däremot anses en 

tillfredsställande mängd data ha samlats in för att kunna göra en analys och besvara den 

frågeställning som formulerats.  

Istället gjordes initialt ett tillgänglighetsurval där dels personer i författarens närhet 

tillfrågades, och dels bekanta till författaren frågade potentiella deltagare. Detta gällde de fyra 

först utvalda deltagarna. En av deltagarna tillfrågades via en annan deltagare, det vill säga 

genom snöbollsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2017). Urvalskriterierna 

var att polisen i fråga skulle vara aktiv och verksam i storstadsregionerna (Stockholm, 

Göteborg eller Malmö). Studiens sista deltagare hittades genom en kontaktperson som hjälpte 

till att förmedla kontakt mellan författare och studiedeltagare. Denna kontaktperson var inte 

sedan tidigare känd av författaren.   

 

DELTAGARE 

Totalt deltog 5 personer i studien; 4 av dessa var vid intervjutillfället polisanställda inom 

Polismyndigheten och en var polisaspirant. Åldrarna varierar mellan 22 och 42 år och de har 

varit anställda 1-17 år inom myndigheten. Av deltagarna är 3 män och 2 kvinnor. Utöver 

polisaspiranten jobbar tre av deltagarna i inre tjänst och en i yttre tjänst, 

ingripandeverksamheten. Två av deltagarna har ledande roller i arbetet.  
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GENOMFÖRANDE 

Potentiella deltagare kontaktades av författaren via mail och delgavs ett informationsbrev 

(bilaga 1). Brevet beskrev dels studiens syfte och användning, dels etiska överväganden och 

dels praktisk information som förväntad tidsåtgång och att möjlighet till telefonintervju fanns.  

 Efter att de tillfrågade poliserna hade tackat ja till deltagande skickades ett nytt mail ut 

med förslag på tider för intervju, utifrån vilka deltagarna själva fick välja en passande tid. Av 

de 5 intervjuerna hölls 4 via telefon på grund av antingen deltagarens schema och 

arbetsbelastning eller på grund av det geografiska avståndet.  

Vid intervjutillfället informerades återigen om studiens syfte och huvudsakliga 

inriktning men inte om den tidigare forskning som låg till grund för idén. Denna avvägning 

gjordes för att deltagarna inte skulle på förhand styras, utan istället låta intervjun ta den 

riktning informanten valde. De upplystes också om hur det framkomna materialet skulle 

brukas och förvaras, samt att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun eller att inte 

svara på vissa frågor, detta exemplifieras nedan;  

 

Den här intervjun kommer att användas i min C-uppsats och endast i det syftet. Efter att 

uppsatsen är färdig kommer materialet att raderas. Uppsatsen handlar om poliser och 

stödsamtal, handledningssamtal och avlastningssamtal, uppfattningar om detta och 

tillämpning. Du kan välja att inte svara på vissa frågor och du kan när som helst välja att 

avbryta.   

 

Intervjuerna spelades in på två olika enheter på grund av risken för att materialet skulle 

försvinna från någon av dem. Deltagarnas samtycke till inspelning efterfrågades innan 

inspelningen startades och sedan åter när inspelningsenheterna var igång. Samtliga 

informanter samtyckte till inspelning av materialet.   

Intervjuernas längd varierade mellan 45 och 70 minuter.  

 

DATAINSAMLINGSMETOD 

Intervjuerna baseras på en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden innehöll 

fem frågeområden: bakgrundsfrågor, påfrestande förhållanden, samtal om 

händelser/organisationskultur, stödsamtal – tillämning och stödsamtal – uppfattningar. Inom 

dessa fanns frågor och följdfrågor vilka efterföljdes i den mån de följde samtalet naturligt och 

utan att vara ledande; dessa följdfrågor kunde vara ”varför tror du att det är så?”, utveckla 

gärna” eller ”på vilket sätt?”.  

 Inför intervjuerna lades stor vikt vid förtydligande av begreppen för att säkerställa att 

de verkligen fångade det som önskades undersökas. Till exempel i frågeområdet ”samtal om 

händelser/organisationskultur” fanns inledningsvis frågan ”upplever du att du kan vara öppen 

med dina känslor i ditt arbete?”. Den senare formuleringen valdes för att undvika att leda 

informanten i en smalare riktning som berörde en särskild händelse och istället vara öppen för 

känslouttryck vid flera tillfällen, samt att förtydliga känslans fokus. 

Grundad teori erbjuder också möjlighet till förändring av intervjuguiden i sitt 

deduktiva moment när forskaren prövar en informants uttalande mot nästa intervjuperson 

(Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 2010; Hartman, 2001). Detta innebar att intervjuguiden 
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modifierades något inför varje intervju; sådant som lyfts i tidigare intervjuer frågades om till 

nästa informant och följdfrågorna kunde få en annan karaktär för att undersöka om en 

deltagares utsaga gällde även för nästa samt vilka variationer som fanns. En sådan fråga var 

följande:  

 

När jag har pratat med personer i andra intervjuer så /…/ har de beskrivit att de samtalen mest 

handlar om arbetet i sig, typ uppgiften, insatsen, lösningen på den, vilka tillgängliga resurser 

som fanns. Vad anser du om det?  

 

DATABEARBETNING 

Det inspelade materialet transkriberades så snart efter intervjun som var möjligt; dessa 

resulterade i transkriptioner mellan 5736 och 9709 ord. För resultatredovisningen har texten 

med stor försiktighet redigerats för att göra den mer läsbar; sådant som faller inom ramen för 

denna redigering är exempelvis ”liksom”, ”så att säga”, ”alltså” och ”du vet”. Känslouttryck 

som skratt och tonläge har återgetts i transkriberingarna inom hakparenteser, exempelvis 

[skrattar] eller [tillgjord röst]. Uttalanden som antingen är irrelevanta för situationen eller som 

kan avslöja någons identitet, presenteras på liknande sätt i resultatredovisningen. Stycken som 

är utsvävande eller på annat sätt inte befunnits tillföra resonemanget något markeras med 

”/…/” och sådant som har censurerats av integritetsskäl anges som ”[berättar om händelse]” 

eller liknande.  

 Analys av det empiriska materialet i grundad teori görs genom kodning i tre faser; den 

öppna, den selektiva och den teoretiska fasen (Hartman, 2001). Inledningsvis söks koder eller 

indikatorer i det transkriberade materialet som beskriver den huvudsakliga meningen i ett 

uttalande, vilka sedan markeras med en kort kommentar. De framkomna koderna sorteras 

därefter tillsammans med koder med liknande innehåll till en kategori. Kategorierna ordnas i 

överkategorier som på ett ytterligare övergripande plan beskriver de kategorier och koder som 

innefattas. När framkomna koder direkt kan ses tillhöra en befintlig kategori och det 

insamlade materialet således inte längre genererar nya kategorier, har teoretisk mättnad nåtts 

(Hartman, 2001) och den öppna fasen avslutas därmed.     

 I den andra fasen, den selektiva fasen, eftersöks kärnkategorin som ringar in vad som 

uppfattas vara den huvudangelägenhet som informanterna framhåller i intervjuerna (Hartman, 

2001). Utifrån denna kan forskaren generera en teori grundad i det empiriska materialet, 

vilket är den teoretiska fasen som också avslutar analysen. Eftersom teorin bygger på data 

som samlats in under studien, är teorin således gällande för den aktuella gruppen som 

undersökts. 

 I föreliggande studie har kodningen genomförts enligt presenterad modell. En kod 

som hittades är ”[d]et har typ varit mer när vi byter om eller står i duschen och bara snackar, 

inte så att vi har suttit ner och ”nu ska vi prata om det där som hände idag”, utan det har bara 

varit flyktigt” vilken benämndes ”få hjälp med känslohantering”. Koder som överensstämde 

med denna, exempelvis ”stöd och förståelse från kollegor” sorterades tillsammans i kategorin 

”kollegiala relationer”. Ihop med ytterligare kategorier bildades överkategorin ”informella 

samtal”. Intervjuernas kärna kunde sammanfattas i kärnkategorin ”upprätthållande av den 

emotionella organisatoriska normen genom organisationskultur”.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

All forskning ska vägas mellan individskydd och forskningsnytta, att både värna om 

deltagande parters integritet och att bidra med forskning till samhället; detta framgår av 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2017). I föreliggande studie har författaren med stor 

noggrannhet övervägt potentiella integritetskränkningar vid redogörelse av studiedeltagare, 

censurering av sådant som kan tänkas röja en individs identitet, samt vid samtal om studien. 

Anonymisering har varit centralt under arbetsprocessen.  

De etiska överväganden som främst tagits hänsyn till är Vetenskapsrådets (2002) krav 

på samtycke, konfidentialitet, information och nyttjande. Dessa har genomsyrat 

forskningsprocessen från början till slut. Informationskravet har tillgodosetts både inför och 

under intervjun; deltagarna delgavs ett informationsbrev som beskrev studiens syfte och 

huvudsakliga inriktning, att materialet skulle behandlas och förvaras konfidentiellt, vad 

materialet skulle användas till samt praktisk information som plats och förväntad tidsåtgång. 

När intervjun hölls meddelades informanten åter studiens syfte och inriktning, behandling av 

material samt hur det skulle brukas. Detta gjordes innan intervjufrågorna ställdes.  

 Konfidentialitet har säkerställts genom att materialet som spelats in endast har varit 

tillgängligt för författaren. De transkriberade intervjuerna har handledare fått ta del av, vilket 

informanterna informerades om i både informationsbrev och vid intervjutillfället.  

 Nyttjande av intervjumaterialet har flera gånger framgått för deltagarna att det endast 

kommer att brukas till denna uppsats (se bilagor).  

 

RESULTAT 

 

Analys av data visar att stödsamtalets funktion för polisyrket kan förklaras av kärnvariabeln 

upprätthållande av den emotionella organisatoriska normen genom organisationskultur. 

Emotionell norm i denna studie är ett övergripande begrepp som definierar vilka uttryck som 

är acceptabla och icke-acceptabla i polisyrket. Detta innebär att samtalsstöd styrs av 

organisatoriska förutsättningar där grunden för vad som anses acceptabelt eller ej att prata om 

läggs. I data har framkommit att stödsamtal sker både formellt och informellt där de formella 

samtalen avlastar en påfrestande händelses fysiska förutsättningar (som resurser och 

lösningar), men beroende på chefen och gruppens trygghet kan också känslor behandlas. 

Informella samtal fungerar som avlastning och bearbetning av emotionerna. De sker i mindre 

grupper eller enbart med enskilda kollegor utanför den organisatoriska offentliga arenan och 

mer i den privata sfären. Denna process skapar en organisatorisk emotionell norm som i 

denna studie innebär att upplevelse av möjlighet till känslouttryck styrs av organisatoriska 

förutsättningar, chefen och individen själv.  

 I tabell 1 nedan redovisas kärnvariablen tillsammans med de överkategorier och 

kategorier som har framkommit vid dataanalysen. Kärnvariabeln ”upprätthållande av den 

emotionella organisatoriska normen genom organisationskultur” bygger på överkategorierna 

”organisatoriska förutsättningar”, ”formella samtal” och ”informella samtal”. Under 

”organisatoriska förutsättningar” ryms kategorierna ”bilden av en polis och av Polisen som 

organisation”, ”resursbrist” samt ”hantering av emotionella uttryck” och de organisatoriska 
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förutsättningarna påverkas de övriga överkategorierna. ”Formella samtal” innehåller 

kategorierna ”funktion”, ”gruppen”, ”chefen” och ”organisationen” medan ”informella 

samtal” bygger på ”funktion” och ”kollegiala relationer”.  

 Följande kapitel är strukturerad utifrån de tre överkategorierna ”organisatoriska 

förutsättningar”, ”formella samtal” och ”informella samtal”.   

 

Tabell 1. Överkategorier med respektive underkategorier som framkommit ur 

intervjumaterialet. 

 

ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Organisatoriska förutsättningar som påverkar samtalsstödet består av följande 

underkategorier: ”bilden av en polis och av Polisen som organisation”, ”resursbrist”, 

”hantering av emotionella uttryck” samt ”behov och avsaknad av rutiner för stödsamtal”. 

Organisatoriska förutsättningar sätter ramar för hur samtalsstöd utformas, hur de fungerar, hur 

resurser fördelas och om känslorna får ventileras öppet eller inte.  

 

BILDEN AV EN POLIS OCH AV POLISEN SOM ORGANISATION 

Det finnas delade meningar inom grupper om vad en polis är eller hur den ska vara. Det 

verkar finnas en organisationskulturellt betingad bild av hur en polis ska vara, eller 

åtminstone vad poliserna själva upplever att de ska vara. En informant exemplifierar olika 

perspektiv på polisers uppfattningar om sig själva på olika stationer: 

 

Tittar man det vi kallar IGV alltså ingripande, de som åker radiobil, så vet jag att det finns 

olika kulturer på olika stationer där [namn på station] har ett gammalt rykte om sig att där är 

man hårdför och man tar inte skit och så. Och sen tittar man på [annan station] som då ska 

Upprätthållande av den emotionella organisatoriska normen genom 

organisationskultur 

 

Organisatoriska 

förutsättningar  

 

Formella samtal Informella samtal 

• Bilden av en polis 

och av Polisen som 

organisation 

• Resursbrist 

• Hantering av 

emotionella uttryck 

• Behov och avsaknad 

av rutiner för 

stödsamtal 

• Funktion 

• Gruppen 

• Chefen 

 

• Funktion 

• Kollegiala relationer 
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vara mera öppen. Så där kan det ju finnas, till och med på samma nivå, att man har olika syn 

på vad är polisen för något. 

 

Bilden av hur en polis ska vara återkommer i flera intervjuer. En person pratar om att vara ”en 

riktig polis”. Inom ramarna för denna tillåts inte känslouttryck vilket är underförstått när hen 

säger att fasaden förloras om en uttrycker känslor:  

 

Jag tror att man vill gärna vara en person på jobbet, man vill vara den där polisen som fixar 

allt, som löser allt. En riktig polis liksom. Och skulle man då säga att ”nej men jag tyckte det 

här var jobbigt eller obehagligt” du vet då tappar man ju den fasaden lite. 

 

Deltagarna uttrycker också en upplevd förväntan från samhället om att poliser ska kunna allt 

och en deltagare beskriver yrkets mångfasetterade karaktär, och att förväntas leva upp till den 

bilden:  

 

Å ena sidan att vara den här som förväntas använda våld och kanske i vissa lägen ses använda 

våld, slå och skjuta – det våldsmonopol som vi har i fredstid - kontra den här andra som ska 

väldigt kännande och kunna sitta med barn i en lägenhet där föräldrarna är stupfulla eller [där 

det har] pågått en misshandel eller vad det nu är. Att kunna sitta med barnet i knät och ändå 

liksom visa den sidan, de två ytterligheterna tror jag nog att allmänheten förväntar sig, även 

om de ser den här våldspersonen mer än vad de ser den här personen som sitter med det lilla 

barnet. Fast det är ju hela den bredden vi har, i alla fall yttre personal.  

 

Jag tror allmänheten tror väl att vi, de förväntar sig otroligt mycket, att vi ska kunna så otroligt 

många grejer. Så att bilden av oss är nog att vi är väldigt, väldigt kunniga i och med att vi 

löser så många olika uppgifter. Och sen att vi alltid finns där liksom. 

 

RESURSBRIST 

Flera av studiedeltagarna beskriver en stark vilja att hjälpa till men att de ofta inte kan göra 

det i den utsträckning de hade velat på grund av organisatoriska förutsättningar som 

ekonomiska resurser eller tid.  

 

Det kommer alltid vara så att man måste prioritera och det är väl kanske sunt att det också är 

så men det är ändå en känsla av att man inte har gjort folk nöjda, att man inte har gjort den 

nyttan som man hade velat efter en arbetsdag. Även om man känner att man har gjort gott så 

kanske inte tillräckligt. Men det är ju ingenting jag kan påverka upplever jag själv. 

 

Informanterna ombads även reflektera över vilken bild de trodde att allmänheten har av 

Polisen, där dels förväntan att få hjälp och dels förväntan om stor kunskap hos poliserna. En 

deltagare pratar även om förtroendet för Polisen, där hen skiljer på den enskilda polisen och 

myndigheten. Förtroendet för enskilda poliser beskrivs vara högt medan samhällets förtroende 

kan svikta till följd av polisbristen som råder:  

 

/…/ jag menar bor du i [namn på större stad] då får du ändå hjälp hyfsat fort faktiskt. Alltså 

det får du ju. Men jag menar, bort du utåt ’tjotahejti’ där det finns en polisbil som täcker en 
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yta lika stor som Danmark, då kan det ta 1,5 timme innan vi kommer fram och det… tacka fan 

för det om du betalar skatt och räknar med en tjänst och sen finns inte den tjänsten när du 

behöver den. Det är klart att du inte är nöjd med det. 

 

HANTERING AV EMOTIONELLA UTTRYCK  

Medan känslouttryck i de flestas fall verkar vara accepterat, förefaller kritik mot 

organisationen vara ett mer känsligt ämne. På grund av resursbrist inom myndigheten nämns 

ett flertal problem återkommande; exempelvis att inte räcka till, att inte ha önskade resurser, 

att sakna personal, sjukskrivningar och hög arbetsbelastning. Att uttrycka missnöje gentemot 

organisationen kan få mycket negativa konsekvenser menar en informant:  

 

Folk framför fortfarande grejer anonymt och jag skulle nog säga att den kulturen är nog 

fortfarande kvar inom Polisen att man vill inte vara besvärlig utan saker framförs anonymt 

och det kan du också märka i många tidningsartiklar att de poliser som pratar i tidningsartiklar 

vill vara anonyma. Speciellt om det är på mindre ställen, då vill de definitivt vara anonyma. 

/…/ [Intervjuare: vad tror du att det beror på?] De är rädda för repressalier, att de får komma 

in till chefen, det kan bli att man inte får tjänsten man söker, att man inte får lika mycket 

löneförhöjning nästa gång. Alltså du vet såna grejer. Eller att man blir omplacerad. 

 

En informant som jobbar i inre tjänst berättar att hen låter bli att uttrycka brister i 

organisationen för sin chef för att inte bli sedd som en belastning. De organisatoriska bristerna 

som avses är den höga arbetsbelastningen där informanten inte upplever sig hinna med allt 

hen hade önskat trots att det kan röra sig om mycket viktiga fall att hantera.  

 

Men just den känslan av att inte kunna uttrycka arbetsbelastningen, jag vet inte om den är 

specifik för polismyndigheten på något sätt, utan det är väl mer något som är naturligt kanske 

för en medarbetare att man inte vill klaga för mycket på den arbetsbelastningen som finns för 

att man vill ha en positiv inställning och visa att man fixar det. 

 

När informanterna tillfrågas om de upplever sig kunna vara öppna med sina känslor på arbetet 

tycks de överens om att det är problemfritt. Däremot verkar det göras med vissa restriktioner 

och när de resonerar vidare framkommer att öppenheten för känslouttryck varierar mellan 

olika grupper, avdelningar och ledningar. En informant som anser att det finns acceptans för 

känslouttryck i hens arbetsgrupp men att kollegorna ändå inte pratar om känslor särskilt ofta i 

formella sammanhang och funderar på varför det kan vara så. Hen säger att kollegorna 

säkerligen berörs av arbetssituationerna men inte lyfter dem i grupp ”för då tänker jag att då 

hade vi ju pratat om det oftare”. Hen kommer fram till två möjliga förklaringar:  

 

/…/ och man vill på något sätt upprätthålla en god arbetsmiljö, sen ska man ju inte trycka bort 

problemen och blunda för dem för det blir såklart värre. Men i och med att alla har ju tunga 

ärenden hela tiden och det blir alltid någon som vill uttrycka sina djupa känslor över ett tungt 

ärende så blir det kanske det enda vi pratar om till slut [skratt]. /…/ Eller så känner folk att de 

inte vågar. Man vill inte visa sig svag eller att de tycker att de inte klarar av yrket och de här 

ärendena, skulle ju kunna finnas de skälen också. Lågt i tak då med andra ord. 
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Den senare förklaringen, att känslouttryck kan tyda på svaghet, tas upp även av de andra 

informanterna i olika former. Däremot har de sällan själva sett det eller ens hört om det, men 

de tror att problematiken kan finnas.  

 

Återigen bara spekulation men om gruppen har en bild av att vi är de tuffaste, ballaste, 

hårdföra, oss kan man lita på, man kan skicka in oss i vilken skit som helt, och sen har man en 

medlem som säger att ’aa men det där var lite läskigt, lite jobbigt’. Ja då är risken att den 

personen kanske blir lite utfryst eller ses som ett problem eller [raljerande] ’ja men det är klart 

nu ska vi sitta och lyssna på när du är orolig igen då’ 

 

Känslouttryck kan alltså tänkas utmana gruppens självbild i vissa fall, vilket vidare påvisas i 

följande citat:  

 

Vissa har den bilden av att ’nej men vi är tuffa, vi är balla’ och då säga att ’jag tycker det där 

var obehagligt’ eller ’det där kändes inte okej’, då riskerar man att attackera bilden av vad den 

här gruppen ska vara för något. 

 

Resonemanget styrks av en annan informants tanke om att gruppmedlemmar kan komma att 

styra utrymmet för vad som är accepterat inom gruppen:    

 

Och jag tror ändå att, har man ett gäng starka individer som bildar små subgrupper så kan det 

lätt uppstå situationer där det är, där det blir såna här utmaningar eller där det blir en viss 

kultur som blir accepterad fast det är inte alla som står bakom den men ändå så i gruppen. Och 

det kanske till och med är mobbing. 

 

En annan anledning till varför känslor inte diskuteras på de formella samtalen föreslås vara 

för att ingen annan gör det:  

 

Nej alltså jag upplever ändå att man kan prata i storforum om känslor och hur saker berör en 

men det är ju inte många som gör det. Så det kanske gör att folk inte tar sig det utrymmet i 

storforum. 

 

Huruvida personer i en grupp pratar om känslor vid de formella samtalen tycks bero på hur 

trygg gruppen är och hur chefen agerar kring fenomenet, dessa faktorer redogörs för mer 

ingående i avsnittet ”formella samtal”. De är förutsättningar för att gruppmedlemmar ska våga 

berätta om sina känslor och i citatet nedan förklaras hur en persons tystnad är starten på en 

cirkel där ingen bryter tystnaden:  

 

Mm men samtidigt tror jag inte att någon överhuvudtaget skulle tycka det [att man inte är en 

”riktig polis”], om någon skulle säga det att ’det här tyckte jag var lite obehagligt’ så skulle 

inte någon annan tycka att den var sämre. Men jag tror att det finns en allmän föreställning om 

att det är så. Att ’varför ska jag säga det, då tycker de si och så’. Fast jag tror inte att någon 

gör det, jag tror inte att någon kommer tycka annorlunda utan snarare tvärtom att ’jaha men 

wow så kände jag nog med’ och vågar någon börja prata så bidrar det till att nästa vågar prata 

och så får man ett helt annat klimat i gruppen. Men sitter det några hårdföra med armarna i 

kors och inte öppnar upp för det, då vill inte de andra heller göra det.  
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En informant berättar om när hen varit på ett mentalt påfrestande jobb där kollegorna hade 

avböjt förfrågan om samtalsstöd varpå studiedeltagaren gjorde detsamma. Dels för att hen inte 

ville belasta chefen med mer arbete och dels för att hen upplevde att chefen var olämplig att 

prata om ämnet med.  

 

Jag skulle nog tro att poliser kanske behöver prata efter en sån händelse och att lägga det 

ansvaret på den polisen som har varit utsatt för den här situationen precis eller som har arbetat 

med det här, det kanske är inte så lämpligt egentligen på ett sätt. Jag vet inte riktigt.  

Sen jag vet inte exakt om det är för gruppens reaktion eller chefens reaktion eller att man inte 

upplever att det behovet finns, det har jag svårt att säga hur det var exakt men någonting 

gjorde ju att jag inte där och då ville säga ja på den frågan. Men jag upplever nu att jag hade 

behövt prata. 

 

BEHOV OCH AVSAKNAD AV RUTINER FÖR STÖDSAMTAL 

Organisationens, det vill säga Polismyndighetens, förutsättningar för emotionsuttryck tas i 

intervjuerna upp som en annan påverkansfaktor. En av deltagarna berättar att psykosociala 

problem som uttrycks riskerar att falla mellan stolarna på grund av avsaknad av rutiner och 

strukturer för att hantera sådana situationer.  

 

Om det inte är så att man har gjort en anmälan om arbetsmiljö, att det funnits en 

tillbudsanmälan eller en arbetsskada, för det är formellt, då går det in i systemet, då skickas 

det digitalt till chefen. /…/ Den psykosociala delen finns inget system som man skriver in 

’mådde dåligt’ utan det är bara upp till gruppchefen att då ringa och säga, eller maila och 

skriva att ’det här har hänt, ni bör kanske fånga upp honom eller henne’.  

 

Hen menar att det inte finns en vana och kultur av att hantera psykosociala problem enligt 

någon struktur och upplever att myndigheten under senare tid börjat inse problematiken när 

personer sjukskrivs eller säger upp sig till följd av påfrestningar, ”så jag skulle säga att det är 

bara en avsaknad av struktur och kultur. Där har organisationen inte gjort sitt. Tror inte att vi 

har en förståelse för vad personal behöver i det”. Organisationen har ett ansvar i att skapa en 

gynnsam miljö för stödsamtal och känslouttryck, menar några informanter. Genom att ta det 

ansvaret kan en kultur skapas där detta faller sig naturligt och blir mer utbrett inom 

myndigheten. 

 

Att man har avlastningssamtal och handledningssamtal i mer tvingande form, att man ser till 

att möjliggöra den friheten organisatoriskt. Och det är klart att det kanske inte är min närmaste 

chef som klarar av det utan då kanske man måste gå ytterligare något steg uppåt och något 

steg uppåt för att man ska frigöra den tiden för medarbetarna att få prata. Så det är väl en bra 

början att börja där för att öka acceptansen inom myndigheten att man ska prata om känslor 

sådär och då kanske man kan ta det efter man har pratat i det forumet, man kan ta det i 

fikarummet och så kan det gå vidare till sist ut till polisbilarna.  

 

Avsaknad av rutin tas återkommande upp som en förbättringsmöjlighet och det framgår att 

det i de flesta fall saknas uppföljning efter samtalen. Majoriteten av informanterna säger att de 

tror att ett fastlagt schema och rutiner för formella samtal vore positivt och att ha dem i 
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tvingande form. Genom rutin får problem som uppstår i arbetet ett naturligt tillfälle att 

framföras på:  

 

Att man i så fall har den tiden avsatt så man vet att ’ja då kommer vi prata om det’. Så även 

om det händer på måndagen så vet man att man har handledning på torsdagen, då tar man det 

då. Det skulle väl vara att man har inplanerad tid helt enkelt.  

 

Det skulle också gynna individer menar en deltagare. Hen förklarar att en kan tillfrågas direkt 

efter en händelse om hen behöver stöd, men 

 

När du känner ett behov så är det oftast lite sent, det ska finnas där som en rutin tycker jag. 

Liksom att oavsett så ska man ha den här lilla avstämningen för att hinna fånga upp innan det 

går så pass långt och individen - jag eller någon annan - kanske inte riktigt är medveten om 

hur stressad man kanske är. Och att då själv vara tvungen att vara den som säger ’du, nu 

behöver jag prata med någon’, det kan vara, jag tror inte att det är optimalt. 

 

Avsaknaden av rutiner för samtal leder alltså till att det blir den enskilda individens ansvar att 

ta kontakt med någon och be om stöd vilket kan vara problematiskt. En studiedeltagare som 

haft mer bestämda samtalsformer är positivt inställd till den strukturen. Den tvingande 

strukturen normaliserar känslouttryck genom obligatorisk närvaro:  

 

Så där blev man ju… tvingad låter som ett hårt ord men det var ju så, vi skulle välja ut ett case 

att prata om. Och det var ju bra att det var så för man utvecklades genom att reflektera över 

sitt eget handlande. 

 

Samtalsstödet nedprioriteras också inom organisationen, ofta till följd av arbetsbelastningen. 

En studiedeltagare berättar om när hen skulle ha handledningssamtal men att hens chef 

stoppade det, vilken informanten ser negativt på: 

 

/…/ i och med att vi har så mycket personal som sjukskrivs, så borde man kanske inse värdet i 

de här samtalen ännu mer och att varje enskild medarbetare får lägga upp ’hur ska jag klara av 

vardagen? Hur ska jag lägga upp arbetet för att det ska funka för mig?’ och sådär. Så absolut 

måste det prioriteras mer. Det är jag helt övertygad om.  

 

FORMELLA SAMTAL 

De formella samtalen syftar på när informanterna har talat om samtalsstöd under 

formaliserade omständigheter; dessa var exempelvis handledningssamtal, debriefingsamtal 

samt start- och avslutningssamtal. Enligt informanterna är formella samtals syfte 

huvudsakligen att avlasta det fysiska och praktiska efter en svår händelse. De formella 

samtalen präglas av flera faktorer vilka utgör underkategorierna. Samtalets funktion är en 

faktor, gruppen, chefen och organisationen är resterande faktorer.  
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FUNKTION 

De formella samtalen tycks användas vid större, potentiellt mer omvälvande händelser. För 

vissa grupper inom myndigheten hålls start- och avslutningssamtal som formella samtal enligt 

konceptet Särskild polistaktik (SPT). Detta koncept gäller vid större, planerade händelser som 

demonstrationer och evenemang. Inför händelsen hålls ett startsamtal där arbetsgruppen går 

igenom vad som ska hända och hur de ska agera:  

 

/…/ där man börjar passet med ett startsamtal i gruppen så den grupp man ska jobba med 

börjar med ett startsamtal där man går igenom dagens uppdrag i stort, ’idag kommer det här 

att hända och vår grupps uppdrag i det är det här’. Och så kommer man överens om 

gemensamma spelregler /…/ 

 

När det kommer till formaliserade samtal i form av avlastningssamtal och debriefing krävs det 

enligt några informanter att dessa främst används vid händelser som anses vara särskilt 

krävande eller traumatiserande för poliserna.  

 

/…/ [d]et ska till väldigt allvarliga fall typ en trafikolycka med dödlig utgång för att det ska bli 

i lite mer tvingande form, då ska det vara rejält mycket kroppsvätskor och sådär. Så det räcker 

inte med ett ”vanligt dödsfall” då. Det räcker inte. 

 

Dessa uttalanden tyder på att skillnad görs på ”vanliga” händelser och sådant som är av 

särskilt krävande karaktär, när det kommer till huruvida ett formellt samtal genomförs eller ej. 

På de formella samtalen ger majoriteten av studiedeltagarna en bild av att de huvudsakligen 

används för att samtliga inblandade ska få en gemensam lägesbild, kunskap och förståelse för 

händelsen. När de informanter som varit med om ett debriefingsamtal ombads berätta om hur 

det gått till, beskriver de att alla i tur och ordning fått berätta sin bild av händelsen utan att 

störas av andra och mycket fokus tycks ligga på uppgiften, hur den löstes, vilka resurser som 

fanns tillgängliga och dylikt. Efter att detta framkommit i ett par intervjuer frågades 

kommande deltagare vad de ansåg om den bilden:  

 

Merparten av alla samtal handlar absolut om det. Att det går lätt över till en organisatorisk 

diskussion; vilka resurser som fanns, om man var missnöjd över en insats för att inte 

helikoptern var uppe just nu och sådär så att det är ju… det skulle jag säga att det är mest såna 

bitar man pratar om. Så det håller jag med om. För det är lättare att prata om det än känslor 

kanske. Det är klart att det är så.  

 

Bilden av att de formella samtalen huvudsakligen berör fysiska och praktiska frågor 

bekräftades således. Men från andra deltagare belystes att även känslor kan lyftas: 

 

/…/ jag håller inte med om det när jag tänker tillbaka på [egna gruppen] till exempel, där man 

faktiskt vågar lyfta ’idag är jag jävligt förbannad på det här’ eller ’jag känner såhär’ eller ’jag 

blev upprörd eller ledsen för det här’, ’jag kände mig rädd eller osäker’. Där är det okej att 

lyfta det för att gruppen har kommit så långt. /…/ I de här grupperna som kanske är lite mer 

machokultur eller där man inte kanske vågar riktigt, där är det nog mer så som du sa att man 

pratar med om de där frågorna som är enkla att ta.  
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Det verkar alltså finnas faktorer som påverkar de formella samtalens funktion. Dessa redogörs 

för i efterföljande avsnitt. 

 

GRUPPEN 

Arbetsgruppens sammansättning tycks vara central för hur de formella samtalen genomförs 

och vilket syfte de fyller. Medan flera informanter beskriver att huvudsakligen ämnen som 

uppgiften, tillgängliga resurser och lösningen diskuteras vid formella samtal, berättar andra 

informanter om dem som ett tillfälle där även känslor behandlas:  

 

[Kollegan] började gråta på avlastningssamtalet. /… / Och det är ingen som liksom [tillgjord 

röst] ”aa fan vad töntig du är som lipar” utan i gruppen så kan man vara den man vill. Det är 

ingen som ser ner på en eller så. Man kan fråga, man kan be om hjälp. Det finns ingen 

prestige i något. Vilket är väldigt skönt, det funkar mycket bättre på det här sättet. 

 

Gruppens acceptans för känslouttryck vid formaliserade samtal verkar således ha en positiv 

effekt för den upplevda möjligheten att uttrycka känslor. Bilden bekräftas av en annan 

informant:  

 

Vi har ett ganska öppet samtalsklimat där folk kan lyfta såna saker [känslor] utan att behöva 

vara rädd för att det ska bli något snack efteråt eller att det ska få några följdeffekter. Utan det 

är nästan ett krav, eller en förutsättning för att utveckla gruppen, det är att man är öppen och 

tydlig med hur man känner och hur man reagerar i olika sammanhang. 

 

Gruppen och dess sammansättning verkar således vara en förutsättning för att de formella 

samtalen ska fylla en emotionsbearbetande funktion. Situationen kompletteras av huruvida det 

finns en kultur i gruppen av att prata om känslor och denna kultur berör även gruppens 

självbild: 

 

Har man skapat en grupp som är lite hård, även om de kommer till de där forumen så är det 

inte helt hundra att folk skulle vilja säga någonting. 

 

Det förefaller nödvändigt att rätt förutsättningar skapas för att gruppen ska tillåta 

känslouttryck. Dessa förutsättningar skapas dels av chefen, dels av organisationen.  

 

CHEFEN 

Det framgår ur samtliga intervjuer att chefen har en viktig roll för samtalens genomförande 

och dess innehåll. Hens inställning till samtalen och förståelse för dess funktion är av särskild 

vikt, men även hur hen skapar och främjar en känslotillåtande gruppkultur är viktigt.  

 

Jag tror att chefen är en väldigt viktig sådan. Hur den sätter stämningen och agendan inför ett 

sådant samtal. Om den säger att det är positivt eller om den förmedlar att ’det här är ett krav, 

vi ska bara göra det’. 
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En studiedeltagare med erfarenhet från att vara chef berättar om hur hen själv försöker vara 

öppen med sina känslor och därmed föregå med gott exempel:   

 

Och jag kan säga att jag är ganska öppen som person, så när vi har våra startsamtal så försöker 

jag säga precis vad jag tänker och tycker och oftast är jag ganska positiv så jag har kanske inte 

så mycket att säga. Men jag försöker alltid lägga en nivå att det är okej att känna precis vad 

man känner och tycker och att man får uppmuntra till det.  

 

Att vara en ledare som själv är öppen med känslor i syfte att få underställda att vara det kan få 

goda resultat. Men en annan deltagare med chefserfarenhet tillägger att det kan vara lättare för 

hen att vara öppen med sina känslor eftersom hen är överordnad:  

 

Jag har den tryggheten i titulatur och allt sånt där som gör att jag… De är inget hot, alltså kan 

jag vara helt öppen och jag hoppas att genom att vara det så visar jag att det är helt okej att 

vara öppen. Samtidigt som de kanske tänker att ’det är lätt för dig att säga, du är ju där du är’.  

 

I flera av intervjuerna ges exempel på chefer som inte föregått med gott exempel eller 

uppvisat en positiv inställning till att prata om känslor. En person återger en situation där hen 

sökte stöd från sin chef efter ett par jobbiga händelser som inträffat efter varandra:  

 

Så att det där var en tuff känsla jag hade när jag gick från [jobbsituation], av misslyckande 

och av medkänsla /…/ Och det försökte jag uttrycka till min gruppchef men [hen] sa väl ’mm 

det var väl hemskt’. Men h[e]n verkade lite mer van att ’sånt där kan ju hända /…/’ 

 

En deltagare berättar om hur hens handledare uppträdde inför ett planerat formellt samtal. 

Chefen skapar en stämning och ett (outtalat) negativt förhållningssätt redan innan samtalet 

skett, till skillnad från den chef som beskrivs i ett tidigare citat som istället försökte skapa en 

positiv atmosfär kring samtalen:  

 

Det var väl lite sådär att ’ja och så ska vi ha handledning på torsdag’ och så skämtade 

handledaren om och himlade lite med ögonen såhär ’det blir ni glada av va?’. Det var lite 

skämtsamt sådär att ’vi tycker nog egentligen inte att det är så himla roligt, men vi måste ju 

göra det’. Stämplat typ. 

 

En chef som uppvisar ointresse för stödsamtal, medvetet eller omedvetet, kan både få 

negativa konsekvenser för den enskilda polisen och för organisationen. Ett exempel på detta 

ges nedan av en informant som upplevde att chefen var ointresserad av hens känslor vilket 

ledde till att hen inte ville prata om det praktiska arbetet som chefen ville:  

 

Jag upplevde [chefen] som väldigt praktisk. Också sådär när jag försökte gå in på känslor i 

olika situationer jag hade varit med om så var [hen] egentligen bara intresserad hur jag hade 

avrapporterat olika situationer, vilka blanketter jag hade fyllt i /…/ Det var väl i så fall mer en 

negativ effekt, när jag inte fick uttrycka känslorna i det samtalet blev jag ju totalt ointresserad 

av att uttrycka de praktiska bitarna. Vilka blanketter, det kändes ju helt galet att sitta 

motvilligt där och diskutera.  
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En informant förklarar (många, men inte alla) polisiära chefers bristande förmåga att fånga 

upp och visa intresse för underställdas uttryckande av sin psykiska hälsa, med att det 

historiskt sett inte finns en tradition inom Polisen att göra det, eller att det inte har någon 

högre status:   

 

Och jag tror inte det är alla chefer ens som har sökt för att det är den typen av 

omhändertagande som man ska göra, man vill leda insatser. Hunden hit, hästen dit, 

helikoptern dit. Det är det man är ute efter. Det här mjuka ”jaha nu mår du lite dåligt eller du 

har bråk hemma” jaha men lämna det hemma, nu är du på jobbet. Jag tror att synen på chefs- 

och ledarrollen… är nog svårt att hitta chefer som har både och, båda ett verksamhetsintresse 

och det omhändertagande om personalen. /…/ Traditionellt så kan jag väl påstå att mjuka 

chefer är väl ingenting som varit jättehögt på tapeten inom Polisen för det blir inga synliga 

resultat av det förutom att personalen kanske stannar. Men de chefer som får lyse på sig är de 

som gör de här coola tillslagen, som fattar bra snabba beslut på begränsat underlag och så. För 

det är det som är kärnverksamheten. Personalfrågor är inte lika häftigt.  

 

INFORMELLA SAMTAL 

Överkategorin informella samtal upptäcktes genom att informanterna hänvisade till tillfällen 

då de har pratat om känslor vilket ofta var med kollegan, familjen eller vännerna. 

Underkategorierna är funktion och kollegiala relationer. Informella samtal täcker behovet av 

emotionell bearbetning efter en svår händelse.  

 

FUNKTION 

De informella samtalen är tillfällen då känslor och bearbetning av dem tycks behandlas i 

störst utsträckning. För de flesta verkar denna samtalsform vara tillräcklig för att hantera sina 

känslor.  

 

Men mycket av vår bearbetning det är att man pratar. Man pratar med kollegan man har varit 

med, man pratar med andra kollegor. Det behöver inte alltid vara att man har behov av samtal 

med sin chef eller sätta sig ner i ett debriefingsamtal. Utan mycket av det poliser bearbetar gör 

man med den man åker med. Och så har man pratat ut om det.  

 

Det verkar också som att det informella samtalet ibland används för att det formella samtalet 

och förutsättningar kring det är bristfälligt; när möjlighet till känslobearbetning på arbetstid 

inte ges, görs det istället i den privata sfären:  

 

Jag hade väl faktiskt väntat mig ändå att [chefen] skulle /…/ kanske ta in mig på [hens] rum 

och stänga dörren och /…/ få berätta hur man kände och kanske till och med få något råd hur 

jag skulle gå vidare i detta eller sådär. Så lite besviken faktiskt på det. Men då fick jag ju 

istället ta det privat på hemmafronten så fick jag uttrycka mig då istället.  

 

De informella samtalen karaktäriseras av att de sker outtalat och ad hoc. Det innebär att det 

inte nödvändigtvis är så att poliserna på förhand beslutar sig för att diskutera sina känslor utan 

det kommer naturligt:  
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Det har typ varit mer när vi byter om eller står i duschen och bara snackar, inte så att vi har 

suttit ner och ’nu ska vi prata om det där som hände idag’, utan det har bara varit flyktigt. 

 

I vissa sammanhang verkar det till och med vara en förväntan från organisationen att det 

informella samtalet ska fylla behovet av att ventilera sina känslor. Detta exemplifieras av en 

informant som berättar om när hen hade varit i en situation som involverade ett dödsfall:  

 

Det finns kanske en förväntan om att jag borde prata med arbetslaget istället då eller med 

chefen eller med nära och kära, att man kanske inte över en händelse ska behöva prata med 

någon professionell om det. Att det finns en sån förväntning kanske ligger i luften. Eller så är 

det jag som är extra känslig, men jag pratar med mina nya kollegor också som också har varit 

på dödsfall, de hade också tackat nej.  

 

KOLLEGIALA RELATIONER 

Liksom vid de formella samtalen, är de informella samtalen beroende av de förutsättningar 

som erbjuds för att kunna genomföra samtalen. En av informanterna pratar väl om sin chef för 

att hen var mån om att arbetsgruppen skulle må bra, vilket hen till stor del skötte utan att det 

nödvändigtvis var av formaliserad karaktär;  

 

/…/ mina gruppchefer har varit väldigt bra för jag menar, har man varit med om något som är 

lite utöver det vanliga då är de genast där och kollar ’hur mår du, behöver du lite tid bredvid, 

jag kan skicka en annan bil istället’. De är väldigt måna om att man mår bra liksom och då 

täcker även kollegorna upp om de märker att ’aa men fan idag får vi täcka för honom för han 

mår inte så bra’. Det funkar. 

 

Citatet illustrerar att chefens agerande kan tänkas bidra till den övriga gruppens agerande 

gällande känslomässig öppenhet, där de följer chefens exempel i likhet med beskrivningen av 

chefens roll i de formella samtalen.  

 Förståelse för varandra och stöttning kollegor emellan tas också upp av informanterna. 

Det verkar vara gällande för både sådant som är arbetsrelaterat och sådant som har med 

känslor att göra.  

 

Vi har en väldigt tillåtande miljö där liksom än så länge har jag inte märkt att jag har känt mig 

orolig för det. Utan det är såhär småskavanker som man någonstans räknar med, som att 

kanske sikta på att få 70% rätt. Och då de övriga, de har förståelse för att det kanske inte blev 

100% för det, det är svårt i de här situationerna. 

 

Jag har haft kollegor som tycker det är jättejobbigt och uttryckt att ’jag orkar liksom inte mer' 

i de här situationerna. Och det är ju inget som jag upplever som att, på riktigt säg att man 

tycker det är jättejobbigt, att det skulle vara något [konstigt]. Och då om man kan uttrycka det 

så tänker jag att vi även kan uttrycka om andra saker är jobbiga på den här avdelningen, men 

jag upplever att den här avdelningen är bra på det.  
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DISKUSSION 

 

Denna studies syfte var att nå ökad kunskap om stödsamtal som verktyg inom Polisen, genom 

att undersöka svenska polisers egna uppfattningar om stödsamtal och hur stödsamtal i syfte att 

förbättra den psykosociala arbetsmiljön tillämpas. Förhoppningen var att öka medvetenheten 

hos både enskilda poliser och inom myndigheten, om faktorer som påverkar de upplevda 

möjligheterna att uttrycka sina känslor. Detta med förhoppning om att i förlängningen erbjuda 

praktiskt applicerbar kunskap till polisiära chefer om hur goda förutsättningar och en 

gynnsam miljö för att uttrycka känslor kan skapas. 

Resultatet visar att det centrala temat tycks vara att den upplevda möjligheten att 

uttrycka känslor förklaras av kärnvariabeln ”upprätthållande av den emotionella 

organisatoriska normen genom organisationskultur” vilket framkommer i de intervjuade 

personernas utsagor. Detta innebär att formella och informella samtal styrs av organisatoriska 

förutsättningar som lägger grunden för vad som är acceptabelt och inte.  

Känslor och emotionshantering hos poliser har många gånger forskats om, positiva 

effekter av samtalsstöd har också redovisats (Larsson, 1993; Larsson & Tedfeldt, u.å.; Waters 

& Ussery, 2007). Däremot har det inte tidigare forskats om polisernas upplevda möjligheter 

att uttrycka sina känslor och vad som påverkar dessa möjligheter. I detta avseende har 

föreliggande studie därför fyllt en del av ett kunskapsglapp. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Det resultat som framkommit i studien visar att det finns fler orsaker till varför stödsamtal 

inte genomförs i större utsträckning, än ekonomisk resursbrist. Eftersom riksdagskravet från 

2006 (SOU 2005/06:JuU14) definierar att stödsamtal ska genomföras i syfte att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön, har intervjufrågorna fokuserat på att undersöka utsträckningen i 

vilken psykosociala faktorer behandlas. De orsaker som har visats i denna studie är att de 

organisatoriska förutsättningarna påverkar chefen och gruppen som i sin tur påverkar 

huruvida samtalen genomförs formellt eller informellt och vilken funktion de fyller. Dessa 

förutsättningar gör att den emotionella normen upprätthålls. Nedan diskuteras hur de olika 

faktorerna förhåller sig till varandra, och vilka konsekvenser de kan få. De organisatoriska 

förutsättningarna beskriver en lägesbild hos Polismyndigheten och är den grundläggande 

orsaken till stödsamtalens utformning, vilket följer i avsnitten efter. Den emotionella normen 

är en ytterligare förutsättning som kontextualiserar resultatet ”kejsarens nya kläder-

syndromet”, vilket i sin tur förklaras av – och kan botas med – chefen, gruppen och 

organisationen.  

 

ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

De organisatoriska förutsättningar som påverkar utrymmet för stödsamtal och känslouttryck 

begränsar mer än de tillåter visar resultatet. Dels saknas det rutin och strukturer för att kunna 

genomföra samtal, vilket till viss del beror på arbetes händelsestyrning (för personal i yttre 

tjänst) och arbetsbelastning (inre tjänst) men också för att det saknas vana att hantera 

psykosociala problem. Det kan tänkas leda till en kultur som osynliggör känslor och deras 
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påverkan, vilket skulle kunna vara en orsak till rådande emotionella normer. Chefer måste 

förhålla sig till organisationens krav och förutsättningar och därmed även emotionella normer, 

vilket i sin tur har påverkan på hur stödsamtal genomförs samt reproducerar således den 

emotionella normen. Detta berörs djupare i efterföljande avsnitt. 

Polismyndigheten tycks vara en både anorektisk och girig organisation, vilket 

definieras som en mycket resurssnål organisation som i takt med att resurserna minskar, 

fortsatt kräver mer av sina medarbetare i form av arbetsbörda och arbetsvillkor (Alvinius, 

Johansson & Larsson, 2016). Detta exemplifieras mycket tydligt i intervjuerna där 

informanterna berättar om att de inte hinner göra allt de hade önskat och inte kan hjälpa en 

brottsutsatt person i den utsträckning eller i det tempo de hade önskat.  

 

DEN EMOTIONELLA NORMEN  

Innebörden av den emotionella normen är de känslouttryck som godtas och/eller premieras i 

polismyndigheten. Resultatet upptäcktes då informanterna berättade att de tyckte att det är 

acceptabelt att uttrycka känslor men att det ändå sällan görs vid formella samtal. Det 

föreligger också vara så att personer inte uttrycker känslor för att ingen annan gör det, vilket 

beror på en föreställning om vilka uttryck som godtas. Fenomenet gör att föreställningen om 

vad som får uttryckas i den formella situationen vidmakthålls genom att gruppmedlemmar 

fortsatt tror på detta eftersom alla andra gör det och således bryts inte cirkeln. Det fungerar 

alltså som ett slags ”kejsarens nya kläder-syndrom”.  

 Resultatet kan förstås med hjälp av tidigare forskning om organisationskultur, vilket 

enligt Alvesson (2013) innebär faktorer som är gemensamma för de som är verksamma i en 

organisation, till exempel språk, fysiska ting, handlingar och värderingar. Det gemensamma 

förenar och leder till effektivt samarbete vilket Alvesson (2013) understryker är poängen med 

organisationer. Baksidan är att människor låses vid dessa värderingar och okritiskt bara 

förhåller sig till dem. Detta är en slags norm. Normer är socialt konstruerade, dikotoma 

företeelser, vilket betyder att de bygger på att det finns en motpol, en avvikare. Ambjörnsson 

(2006) belyser normers flytande och konstruerade form då de är beroende av hur avvikaren 

definieras. Enligt Wahl et al (2011) innehar normbäraren makten att definiera avvikaren, 

medan Ambjörnsson (2006) menar att norm och avvikare står i en ambivalent relation, lika 

mycket som normen formar avvikaren, formar avvikaren normen. 

Polisen är en mansdominerad arbetsplats, särskilt bland polisanställda (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2015) vilket har betydelse för normer och maktfördelning. Wahl, 

Holgersson, Höök och Linghag (2011) betonar att mannen som norm utgör utgångspunkten 

för organisationens värderingar och således skapar ett maktförhållande där män och 

maskulina betingelser har högre status än det avvikande (kvinnor och femininitet). 

Resonemanget ska inte tolkas som att Polismyndigheten inte tillåter kvinnors närvaro, det 

som avses är snarare sådant som undermedvetet och traditionellt sett är feminint kodat. Som 

normbärare i en organisation, där vikten av gemensamma värderingar, handlingar, språk och 

symboler tidigare belysts (Alvesson, 2013), underordnas feminina betingelser som 

känslouttryck. Genom denna process får känslouttryck en roll som avvikare mot den 

normativa tystnaden. Det sker inte nödvändigtvis öppet och medvetet, men 
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organisationskulturen skapas genom gruppens handlingar och uttryck och bakom normens 

neutrala fasad utesluts avvikaren.  

 Emotionella normer har tidigare undersökts i samband med en gisslansituation i 

Sverige 2004, där bland annat poliser, brandmän och åklagare har intervjuats (Alvinius, 

Elfgren Boström & Larsson, 2014). Studien föreslås att den byråkratiska, hierarkiska 

organisationen styr den emotionella regimen. Individer insocialiseras i vilka känslor som får 

visas och hur de ska hanteras. Situationen är liknande för informanterna i denna studie; 

organisatoriska förutsättningar påverkar ytterligare faktorer som är avgörande för emotionella 

normer. De emotionella normerna vidmakthålls genom att de osynliggörs mot mansnormen 

som har en neutral position i vilken känslouttryck är avvikare. Avsaknaden av känslouttryck 

vid formella samtal har i denna studie belysts och det är sannolikt till följd av emotionella 

normers begränsande av utrymmet för sådana uttryck. Med stöd i dessa normer upprätthålls 

de gemensamma föreställningarna i gruppen enligt den teori av Alvesson (2013) som 

presenterats ovan.   

 

”KEJSARENS NYA KLÄDER-SYNDROMET” 

Avsnittets rubrik refererar till den klassiska sagan av H.C. Andersen där kejsaren bär nya 

kläder inför folket på gatorna, sytt i det finaste av material. Den som inte kan se tyget, berättar 

skräddarna, är mindre begåvad. Det är åtminstone vad de två skräddarna har berättat för 

kejsaren, som i sin tur berättar för de andra i hovet och ordet sprider sig till folket. Men i 

själva verket är kejsaren naken, för de två skräddarna har lurat kejsaren. Eftersom ingen 

varken i hovet eller bland folket vill framstå som underbegåvad beter sig alla som att tyget 

existerar; tills ett barn utbrister ”kejsaren är naken!”. Människornas beteende i sagan är en 

anpassning till den (föreställda) gemensamma uppfattningen, en slags norm. Egentligen vet 

alla att tyget inte finns men eftersom alla tror att alla andra ser tyget, och ingen vill framstå 

som obegåvad (genom att bryta normen), är det ingen som säger något.  

 I denna studie används sagan som en metafor för öppenheten för känslouttryck i 

Polismyndigheten. Den föreställda gemensamma uppfattningen att kläderna finns, 

representerar föreställningen om att känslouttryck ses som svagt och inte hemmahörande i 

polisyrket (normen); att bryta normen och således vara obegåvad kan ersättas med att berätta 

om sina känslor inför gruppen och ställa sig i det avvikande ledet. I själva verket har alla 

studiedeltagare berättat att de inte tycker det är något fel eller problematiskt med att uttrycka 

sina känslor men att det ändå sällan är någon som gör det vid formella samtal. Och eftersom 

ingen uttrycker sina känslor, eller säger högt att tyget inte finns, är det ingen annan som gör 

det heller. Detta är ett uttryck för att normen vidmakthålls genom social anpassning. Varken 

kläderna eller problemet att uttrycka känslor existerar men eftersom alla tror att de existerar, 

tillåts de att fortsätta existera och härska i en ond cirkel.  

  

CHEFEN, GRUPPEN OCH ORGANISATIONEN 

Cirkeln kan dock brytas. Om chefen visar att känslouttryck är viktiga och själv är öppen med 

sina känslor, formas gruppen därefter. Här skulle en parallell dras till teorin om social 

inlärning och etiskt ledarskap (Bandura, 1977, Brown & Treviño, 2006; Treviño, Brown & 
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Hartman, 2003). En etisk ledare definieras utifrån två huvudsakliga kriterier: att vara en 

moralisk person (moral person) och en moralisk vägledare (moral manager); det vill säga att 

hen ska vara moralisk och sträva efter sådant handlande både personligen och hos andra. De 

ska till exempel upprätta tydliga etiska regler och efterleva dem samt se till att underställda 

följer reglerna. Detta skulle kunna relateras till polisiära chefers roll som normerande för 

samtalsklimatet (Wieslander, 2016). Genom att sätta tydliga riktlinjer för öppenhet för 

känslouttryck och själv efterleva dem och uttrycka sina känslor, kan de underställda ta efter.  

 Ledarskap under påfrestande förhållanden pågår under tre faser, där den sista fasen 

handlar om ledarens ansvar att hantera eventuella stressreaktioner hos underställda (Larsson, 

2013). Ett sätt, föreslår Andersson, Tedfeldt och Larsson (2009), är kamratstöd. Närvaro, 

lyssnande och öppenhet är viktiga delar av bearbetning vilket betonats av polisinformanterna i 

denna studie är viktigt för att kunna uttrycka sina känslor. Med Andersson, Tedfeldt och 

Larssons (2009) förklaring kan chefens viktiga roll för känslobearbetning understrykas 

ytterligare.  

 Gruppens kultur och självbild påverkas av de förutsättningar chefen skapat. En studie 

av Larsson, Tedfeldt och Andersson (1999) berör gruppverkan på debriefingsamtals kvalitet 

vilket undersöktes hos svenska brandmän och utlandstjänstgörande militärer. Författarna 

illustrerar förutsättningar för högkvalitativa samtal utifrån fyra kriterier: samtalsledarens 

trygghet, gruppens trygghet, (till viss del) individuella faktorer hos deltagare samt stöd från 

organisationen. I en trygg grupp är tolerans och acceptans för allas upplevelser centralt, vilket 

ger positiva effekter för samtalet (Larsson et al., 1999). En trygg samtalsledare ska inge 

förtroende, vara kunnig, engagerad och empatisk. Sådana förhållanden är optimala för 

högkvalitativ debriefing, menar författarna. I tillägg är organisatorisk stöttning och 

engagemang centralt. Modellen bekräftar resultaten i föreliggande studie. Med 

organisatoriska förutsättningar positiva för möjlighet att uttrycka känslor vid formella samtal, 

får polisiära chefer utrymme att skapa en gynnsam miljö i sin arbetsgrupp och kan således 

bryta organisationskulturella normer som undanhållande av känslor. 

 

INFORMELLA SAMTAL 

Poliserna förklarade att bearbetning av känslor oftast sker vid andra tillfällen än vid formella 

samtal. Det krävs ofta större, traumatiserande händelser för att formella stödsamtal ska 

genomföras. När formella samtal sker behandlas ofta ”hårda” värden som uppgiften, resurser 

och lösningen av situationen, detta tycks variera beroende på chefen och gruppens 

förutsättningar. För de som tillhör grupper där känslor sällan behandlas offentligt, sköts det 

istället informellt med närmsta kollegan eller i den privata sfären.  

 Situationen kan relateras till den emotionella normen och organisationskulturen. Att 

bryta normer innebär att därmed positionera sig som avvikare. I den mansdominerade 

organisationen där maskulina värden dominerar, vilket redovisats tidigare, är det rimligt att 

anta att ett brott mot normen medför rädsla. Connells (2008) teori om hegemonisk 

maskulinitet kan användas för att förstå fenomenet. Hegemonisk maskulinitet definieras 

mycket förenklat hur maskulinitet görs och reproduceras genom strävan efter att vara den 

”ideale mannen” (enligt normer). Då män förhåller sig till denna strävan legitimeras kvinnors 

underordning (Connell & Messerschmidt, 2005). I teorin är den hegemoniska maskuliniteten 
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inte den form de flesta män identifierar sig med utan fungerar som en norm mot vilken andra 

maskuliniteter och femininiteter underordnas men behåller en normbärande position (Connell 

& Messerschmidt, 2005). Om poliser, kvinnor som män, transpersoner och icke-binära, 

uttrycker sina känslor öppet närmar de sig ett feminint betingat attribut vilket, ställt mot den 

”önskvärda”, hegemoniska maskuliniteten, är avvikande och ”icke-önskvärt”. På så sätt kan 

en rädsla för att uttrycka sina känslor öppet i en otrygg och ogynnsam miljö förstås hos de 

intervjuade poliserna, och det skulle kunna vara en bidragande faktor till varför de vänder sig 

till den privata sfären för emotionell avlastning.  

  

METODDISKUSSION  

Valet av grundad teori som metod gjordes med bakgrund mot att intresset förelåg i att 

undersöka fler påverkansfaktorer på stödsamtalens uteblivande än det ursprungliga förslaget 

ekonomisk resursbrist. Studien sökte också nå ny kunskap i hur svenska poliser ser på 

samtalen och hur arbetet mot förbättrad psykosocial kan utvecklas. Syftet var verklighetsnära 

och intresserade sig för människors uppfattningar och vad som påverkade dessa. Då grundad 

teori inriktar sig på att finna svaret i empiri ansågs metoden lämplig.  

 Eftersom teorin är grundad i empiri är resultatet från den grupp 

undersökningen avsåg, kan generaliserbarheten utanför studiegruppen vara ganska låg. 

Urvalet har fokuserats till aktiva poliser i Sveriges storstadsområden. Förutsättningarna för 

polisarbete skiljer sig naturligtvis åt mellan olika regioner och studien ska därför inte antagas 

fånga samtliga svenska polisers verklighet. Däremot är sannolikt arbetsförhållandena i 

Sveriges större städer relativt lika, även om det säkerligen finns skillnader även dem emellan, 

och således kan studiens resultat betraktas vara gällande för svenska poliser i de aktuella 

regionerna.  

I grundad teori menar Hartman (2001) och Glaser (2010) att urvalet ska upphöra när 

teoretisk mättnad nås. I en studie av det givna omfånget är förväntningen inte att uppnå 

mättnad eller täcka ett helt kunskapsområde, utan förhoppningsvis fylla en del av en befintlig 

kunskapslucka. I föreliggande studie har mättnad uppnåtts i det avseende att vid de senare 

intervjuerna kunde informanternas svar ställas mot de svar som tidigare getts och då de till 

stor del överensstämde, och ingen ny information framkom i särskilt stor utsträckning, kan 

detta anses tillgodose teoretisk mättnad. Vidare gällande urvalet kan detta accepteras som 

fullvärdigt avseende informanternas spridning och representation. Könsfördelningen är 

nästintill likställd och representativ för myndigheten i sin helhet, där cirka 33% är kvinnor 

(SCB, 2015) och i studien var 40% av deltagarna kvinnor. Det finns också en spridning bland 

deltagarna gällande inre och yttre tjänst, chefer och underställda och således också i 

arbetsuppgifter. Ett område där det vore önskvärt att utöka urvalet är åldersfördelning; 

deltagarna är i genomsnitt 34 år med äldsta deltagaren 42 år, vilket innebär att de är yngre än 

genomsnittet för poliser som är 41,5 år (SCB, 2015). En av deltagarna var sedan tidigare känd 

av författaren vilket kan ha både fördelar och nackdelar. Positivt är att det kan kännas tryggt 

för deltagaren och hen kan tänkas vara mer öppen med sina erfarenheter. En nackdel skulle 

kunna vara att informanten upplever att hen måste anpassa vissa uttalanden till relationen 

mellan intervjuare och deltagare. För att minimera denna risk var intervjuaren särskilt noga 
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med att ställa öppna och neutrala följdfrågor som ”berätta mer” eller ”utveckla” och undvika 

bekräftande eller ifrågasättande ord som ”precis” eller ”varför”.  

Inför intervjuerna tog informanterna del av ett informationsbrev. Några ställde frågor 

om intervjufrågorna, de fick då ta del av frågeområdena men inte frågorna i sig. Denna 

begränsning gjordes för att de som frågat inte skulle ha mer information på förhand om 

frågorna än vad de som tidigare intervjuats hade haft. I efterhand hade en kunnat tänka sig att 

samtliga informanter hade fått ta del av frågeområdena från början samt ombetts fundera över 

om de har exempel på situationer som involverar stödsamtal och emotionsbearbetning. 

Skillnaden i förhandsinformation anses vara av marginell betydelse och har högst osannolikt 

påverkat informanternas svar i en utsträckning som förändrar undersökningens resultat.  

Datainsamlingsmetoden kan vara värd att diskutera. Fyra av fem intervjuer hölls över 

telefon vilket skulle kunna innebära viss påverkan. Exempelvis förloras viss information 

såsom kroppsspråk. I en metod som grundad teori, där det påpekats att ”allt är data” (Glaser, 

2010, s. 28) är kroppsspråk intressant att försöka fånga men sett till omständigheterna ansågs 

värdet i att nå fler informanter överstiga problematiken i att gå miste om kroppsuttryck. 

Åtgärden var nödvändig för att kunna genomföra intervjuerna; vid några intervjuer berodde 

det på det geografiska avståndet och för en deltagare på grund av hens arbetsbelastning som 

inte tillät ett fysiskt möte. Bryman (2011) menar att nackdelen med telefonintervjuer kan vara 

att distans skapas mellan intervjuare och intervjuperson. Däremot kan telefonintervjuerna 

argumenteras för då de har möjliggjort ett större antal intervjuer. Dessutom har alla utom en 

intervju genomförts på detta sätt, vilket innebär att samma förutsättningar har gällt för 

majoriteten av deltagarna och således minimeras problematiken.  

 

FORSKARBIAS 

Vid intervjuer kan alltid forskarens påverkan diskuteras eftersom fullständig neutralitet till 

informantens svar är nästintill ouppnåeligt. Vid telefonintervju kan bekräftelse i form av ljud 

eller kommentarer vara särskilt viktigt för att försäkra informanten om att samtalet fortfarande 

pågår eller att en har hört. I ett fysiskt möte kan detta förmedlas via kroppsspråk som en 

nickning. Men telefonen kan också erbjuda möjlighet till ökad neutralitet eftersom 

intervjupersonen och intervjuaren inte ser varandra. Då undviks sådant som formar en första 

uppfattning som till exempel kläder eller utseende (Bryman, 2011).  

 

VALIDITET OCH RELIABILITET 

I grundad teori finns huvudsakligen fyra kriterier för att granska kvalitén, vilka är passform 

(fit), funktion (workability), relevans (relevance) och modifierbarhet (modifiability) (Glaser 

& Strauss, 1967). Den teori som grundas ska vara alstrad ur insamlad empiri vilket hänvisar 

till principen passform, den ska vara praktiskt användbar vilket motsvarar funktion; med 

relevans menas att studien ska ämna undersöka ett befintligt problem och studiens 

modifierbarhet innebär att teorin ska vara möjlig att modifiera vid händelse av tillkommande 

data.  

 Föreliggande studie anses uppfylla Glaser och Strauss (1967) fyra kriterier. Data som 

framkommit från intervjuerna har noggrant analyserats, prövats och ställts i relation till 

varandra för att utgöra den teori som senare formulerats – grundats – ur materialet. 
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Funktionen har både varit ett mål för studien och är även en av studiens styrkor. Resultatet har 

god praktisk användbarhet i flera aspekter. Dels för de enskilda poliserna vars förståelse för 

den upplevda möjligheten att uttrycka känslor förhoppningsvis breddas; dels för chefer i 

myndigheten som medvetandegörs om hur deras agerande påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön; dels för organisationen i sin helhet som får insikt i medarbetarnas verklighet och 

hur de kan skapa gynnsamma förutsättningar för stödsamtal; och slutligen för Sveriges 

politiker som får djupare kunskap om hur den psykosociala arbetsmiljön faktiskt kan 

förbättras. Den tredje kriteriet, relevans, kan anses uppnått då studien undersökt ett 

existerande problem - att stödsamtal inte genomförs i särskilt stor utsträckning trots politiska 

påtryckningar och trots behov av förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Slutligen är teorin 

modifierbar för tillkommande data och kategorier kan vara möjliga att byta ut utan att 

kärnkategorin och teorin upphör att vara aktuell, åtminstone i snarlika kontexter.  

 Ytterligare ett tecken på studiens validitet är att under analysarbetet tycktes data svara 

mot de frågeteman som intervjuguiden innehöll. Vid första anblick handlade materialet om 

påfrestningar, vilket motsvarade frågetemat påfrestande förhållanden, om stödsamtalets 

funktion (stödsamtal tillämpning) och om informella samtal och kollegiala relationer (samtal 

om händelser/organisationskultur). Svar relaterade till frågetemat ”stödsamtal – uppfattning” 

framgick underförstått. Eftersom validitet är frågan om hur väl en studie faktiskt mäter det 

den är avsedd att mäta (Berntson, Bernhard-Ottel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016), kan 

validiteten i detta fall betraktas som hög då det tydligt framgått ur data att frågorna besvarats.  

 Metodens kvalitativa karaktär är som per definition svårkvantifierad vilket påverkar 

möjligheterna att mäta studiens reliabilitet (Bryman, 2011). För att ändå kunna uttala sig om 

den talas inom kvalitativ forskning ibland om interbedömarperspektivet (Alvinius, 2016, s. 3). 

Det innebär att flera personer analyserar det empiriska materialet för att sedan jämföra 

respektive forskares fynd. Stämmer de överens med varandra är resultatet reliabelt. Men i 

grundad teori menar Hartman (2001) att det är önskvärt att endast en person samlar in och 

analyserar data. Därför har detta efterföljts.  

 En annan aspekt som kan påverka reliabiliteten är tid. Det kan inte uteslutas att 

informanternas svar och reflektioner har påverkats av i minnet närliggande händelser; en 

sådan händelse som tas upp av flera informanter är terrorattacken på Drottninggatan i 

Stockholm i april 2017. För kritiskt kunna granska studien har noggrann i redovisning av 

tillvägagångssätt och resultat värnats om.  

 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

En av studiens styrkor, utöver det teoretiska bidraget, ligger i de praktiska implikationerna 

som medföljer studiens resultat. Tidigare forskning har intresserat sig för stödsamtalets 

förväntade effekter i de fall det utförs ”korrekt” och i en gynnsam miljö där deltagarna 

upplever möjlighet att uttrycka känslor (Larsson, 1993; Larsson et al., 1999; Waters & 

Ussery, 2007). Denna studie har visat att det formella stödsamtalet inte nödvändigtvis alltid 

fyller den förväntade funktionen då emotionsbearbetningen sker vid informella samtal i 

mycket stor utsträckning. Med det inte sagt att formellt samtalsstöd är överflödigt; däremot är 

det beroende av yttre påverkansfaktorer som chefens inställning och tillgänglighet, 

organisatoriska förutsättningar och gruppen som deltar i samtalet. Resultatet belyser vikten av 
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att chefer och verksamheten bidrar till att skapa en miljö som är positiv för samtalsklimatet, 

först då kan de positiva effekterna av det formella samtalet uppnås. Detta skulle kunna utgöra 

en grund för Polismyndighetens fortsatta arbete mot förbättrad psykosocial arbetsmiljö i 

realiteten vilket också var ett av studiens syften och författarens förhoppning. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Det ”kejsarens nya kläder-syndrom” som framkommit i studien vore intressant att forska 

vidare kring. Då tystnadskulturen och upplevelsen av att inte kunna vara öppen med känslor 

vidmakthålls genom en föreställning om att andra gruppmedlemmar är negativt inställda till 

att uttrycka känslor som leder till social anpassning, inte påvisats i andra studier, skulle vidare 

forskning kunna undersöka detta djupare. En jämförande studie med yrken av liknande 

karaktär, så som militär, brandförsvar och ambulanspersonal, vore också intressant att se samt 

diskutera orsaker till potentiella skillnader. 

För ledarskapsforskningen och för Polismyndighetens utveckling, vore det intressant 

att studera ledarstilar som är positiva för en gynnsam samtalsmiljö där känslor upplevs kunna 

behandlas. Vidare kunde gruppdynamik och sammansättning studeras i samma syfte. 

 Ett ytterligare förslag till vidare forskning är en studie om ett samband mellan psykisk 

(o)hälsa och upplevelsen av möjlighet att uttrycka känslor samt att faktiskt uttrycka känslor. I 

föreliggande studie har informanterna gett samstämmiga svar i att någon form av samtal är 

nödvändigt och därför vore dess inverkan på hälsa spännande att öka kunskapen om.   
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BILAGA 1 - INFORMATIONSBREV 

 

Hej!  

Jag heter Cornelia Flodell och är student vid Försvarshögskolan i 

Stockholm. Jag ska skriva min examensuppsats i kursen Ledarskap 

under påfrestande förhållanden, där jag kommer att göra en 

intervjustudie om stödsamtal för poliser, och jag kontaktar dig 

angående deltagande i studien.  

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse och öka kunskapen 

om svenska polisers uppfattning om samtalsstöd, samt om och hur 

stödsamtal tillämpas i arbetet. Jag vill undersöka vilka faktorer som 

påverkar uppfattning och tillämpning.  

 

Intervjun tar cirka en (1) timme och kan hållas via telefon eller vid 

fysiskt möte. Jag planerar att genomföra intervjun i oktober, om du 

har önskemål om dagar och tider som fungerar bättre eller sämre är du 

välkommen att meddela detta.  

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Insamlat material kommer att behandlas och förvaras konfidentiellt 

och ingen enskild person kommer att kunna identifieras i 

resultatsammanställningen. Endast jag och min handledare kommer att 

ha tillgång till intervjuerna och inspelat material kommer att förstöras 

efter att det brukats. Uppsatsen kan erhållas via mail för deltagande 

parter.  

Vänligen svara i vändande mail att du har tagit del av informationen 

och samtycker till att delta. Om du har frågor eller önskemål om tider, 

kontakta mig på nedanstående uppgifter:  

Mail: cornelia.flodell@student.fhs.se  

Telefon: 0734-199501  
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 

 

Samtycke? Ok att spela in?  

Den här intervjun kommer att användas i min C-uppsats och kommer enbart att brukas i det syftet. 

Efter att uppsatsen är färdig kommer materialet att raderas. Uppsatsen handlar om poliser och 

stödsamtal/handledningssamtal, uppfattningar om detta samt tillämpning. Du kan välja att inte svara 

på vissa frågor och du kan avbryta när som helst.  

 

Bakgrundsfrågor 

 

Ålder 

Könsidentitet 

Befattning/titel 

Erfarenhet (år i yrket) 

Arbetsplats/område 

Underställda?  

 

Påfrestande förhållanden 

 

Vad upplever du som påfrestande förhållanden i ditt arbete? 

Hur påverkas du av det? 

 

Har du varit med om någon sådan situation?  

Hur hanterade du det?  

 

Hur kändes det efteråt?  

 Hur hanterade du det? 

 

Fick du hjälp av någon att hantera händelsen? 

 Av vem? 

 Hur gick det till?   

 

Samtal om händelser / Organisationskultur 

 

Hur pratar ni om sådana händelser och situationer, kollegor emellan?  

 I närmsta gruppen?  

 

Upplever du att vara öppen med vad du känner i ditt arbete?  

Inför kollegan? 

I närmsta gruppen? 

Till chefen?  
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Nej – vad kommer det sig? Varför tror du att det är så?  

 

Upplever du att det finns sådant du får prata om och sådant du inte får prata om?  

 Vad?  

 Varför tror du att det är så?  

 

Hur skulle du beskriva att en polis är?  

 

Skiljer sig din bild från organisationens bild av en polis tror du?  

 Hur då?  

 Påverkas du av den bilden?  

  På vilket sätt? 

 

Stödsamtal - tillämpning 

 

Har du haft något handledningssamtal/stödsamtal med din chef i samband med påfrestande 

händelse? (Efter den situationen du pratade om tidigare) 

 

Ja – vad tyckte du om det?  

Vad fick samtalet för effekter för dig?  

 

Nej – hur hanterade du händelsen istället?  

 

 

Stödsamtal – uppfattning 

 

Vad tycker du generellt om stödsamtal i ditt yrke? 

Varför är det viktigt? 

 

Finns det något som påverkar genomförandet av samtal positivt eller negativt? 

 Vad? 

Hur märker du det?  

  

Har du några idéer om hur samtal och möjlighet till samtal kan förbättras?  

 

Övrigt att tillägga?  

 

Vill du ta del av uppsatsen när den är klar? Fråga om mail.  
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