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Betydelsen av copingresurser och självkänsla 
för attityd till krisstöd inom polisen* 

Daniel de Colli

Krisstöd som syftar till att lindra stress för poliser i yttre tjänst är en förutsättning 
för att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt tidigare forskning bör personers behov 
och inställning tas i beaktande vid planeringen av krisstöd. Vad personer har för 
inställning till krisstöd kan studeras i form av attityder. Personers självkänsla är 
besläktat med känslighet för stress vilket kan påverka behov av krisstöd. Syftet 
med denna studie var att undersöka om copingresurser och självkänsla hade någon 
betydelse för attityd till krisstöd. Poliser i yttre tjänst deltog (N = 101, varav 29 
kvinnor).  Coping Resource Inventory (CRI),  två skalor av självkänsla samt ett 
eget  konstruerat  frågeformulär  för  mätning  av  attityder  till  krisstöd  användes. 
Resultaten visade att  copingresurser och självkänsla  hade betydelse för positiv 
attityd  till  krisstöd.  Detta  indikerar  att  högre  bassjälvkänsla  och  högre 
copingresurser, via mer positiv attityd, utgör en nyckel till ett mer lyckat krisstöd. 

Key words: swedish police officers, Coping Resource Inventory, basic and earning 
self-esteem, crisis interventions, attitudes 

Inledning
Polisyrket är psykiskt påfrestande då det är ofrånkomligt att tjänsten ibland innebär stressiga och 
känslomässigt krävande situationer. Vikten av att uppmärksamma medarbetare som varit med om 
psykiskt  påfrestande  händelser  kan  inte  överdrivas  då  brister  antas  leda  till  ohälsa  vilket  blir 
kostsamt och obehagligt för de inblandade. För att hjälpa poliserna att hantera denna del av yrket 
finns hjälp att ta till. Mental träning innebär att polisen redan under sin utbildning tränas mentalt i 
att  hantera  stressiga  situationer  och  omfattar  avslappningsövningar   likväl  som taktisk  träning. 
Målet är att  poliserna ska kunna hantera svåra situationer i yrket, få ökad självkontroll och minska 
stressen (Rikspolisstyrelsen (RPS),  2008).  Poliserna rustas för att  bättre kunna hantera  framtida 
situationer.  Ett  samlat  begrepp  för  de  egenskaper  som  möjliggör  hantering  av  stress  är 
copingresurser (Martin & Hammer, 1988, 2004). Tyvärr så kan ingen gardera sig helt och hållet då 
risken  för  situationer  då  poliserna  behöver  stöd  föreligger.  Polisen  har  då  en  beredskap  för 
omhändertagande av sin personal,  krisstöd. En del av krisstödet är  psykologisk debriefing där de 
berörda  på  ett  känslomässigt  plan  i  grupp  bearbetar  stress  som  uppkommit  i  yrket. Trots 
förebyggande åtgärder och krisstöd  så är det i slutändan personen, med sina erfarenheter och sin 
personlighet,  som  ska  klara  sig  igenom  krisen.  Ett  begrepp  inom  vetenskapen  som  rör 
personligheten  är  självkänsla.  Självkänslan  är  något  som börjar  byggas  upp  redan  under  tidig 
barndom och följer med personen, och utvecklas, under hela livet. Kanske har den också en

*Ett  stort  tack  riktas  till  polismyndigheten  i  Västmanlands  län  som välvilligt  tillmötesgått  och 
underlättat undersökningens genomförande. Poliser i närpolisområdena i Västmanland har givit av 
sin tid för att bidra med värdefull information. Närpolischefen i Västerås, Per Vikman, bidrog med 
stor hjälp till datainsamlingen. Ett särskilt varmt tack riktas till handledaren Anna M Dåderman som 
bidragit med mycket mer engagemang och tid än vad som rimligen kan förväntas av en handledare. 
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betydelse  för  hur  poliser  hanterar  stressituationer?  Coyne  och  Racioppo  (2000)  menade  att 
forskningen sedan länge har varit  uppdelad i två läger:  det  ena där forskarna intresserat  sig för 
copingresursers  betydelse  för stressorsakade symptom. Det  andra där  forskningen fokuserats  på 
vilka effekter krisstöd har för den berördes hälsa. Coyne och Racioppo (2000) föreslog att fokus vid 
framtida forskning skulle ligga på att studera betydelsen av coping relaterad till specifika behov och 
till  personens  egen  inställning.  Om  personen  tror  på  den  hjälp  han  eller  hon  får  antas 
interventionerna bli effektivare. Ett sätt att undersöka personers inställning beträffande krisstöd är 
att studera deras attityder till krisstöd. Två dimensioner av självkänsla, bas- och förvärvad, påvisade 
samband  med  stressrelaterade  risker  (Johnson  &  Forsman,  1995).  Hög  bassjälvkänsla 
kännetecknade personer med låg rädsla för att misslyckas, låg neurotisism och framgångsrika sätt 
att hantera motgångar. Hög förvärvad självkänsla kännetecknades av personer med sämre förmåga 
att  hantera  motgångar.  Dessa  personer  beskrevs  som  känsliga  för  motgångar  då  detta  kunde 
uppfattas som ett hot mot en redan svag självkänsla. Syftet med krisstöd är bland annat att hjälpa 
medarbetarna att hantera motgångar i arbetslivet (RPS, 2008), därav inkluderades självkänsla i den 
föreliggande studien då de enligt resonemanget antogs vara förknippat med behovet av krisstöd. 
Michel,  Lundin  och  Otto  (2001)  förmedlade  att  personligheten,  som  till  viss  del  utgörs  av 
självkänsla, har en betydelse för hur personer hanterar stress. Svenska poliser tillhör en population 
som inte  studerats  vetenskapligt  i  särskilt  stor utsträckning jämfört  med utländska (Holgersson, 
2007). I den föreliggande studien var syftet att undersöka om copingresurser och självkänsla hade 
någon betydelse för attityd till krisstöd.

Copingresurser, självkänsla och attityd till krisstöd
Då poliser upplever en situation i tjänsten där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte 
räcker till för att personen ska kunna bemästra situationen kan personen hamna i en  krissituation 
(Cullberg, 2004).  Inom Lazarus och Folkmans  kognitiv-relationsteori i känslor och coping utgår 
forskarna ifrån att känslolivet hos personer måste studeras med personen och omgivningen som ett 
gemensamt system. De använder känslan rädsla som exempel. Rädsla tillhör inte personen och inte 
heller omgivningen, den uppstår som en produkt av person och omgivning i samspel. Ett viktigt 
begrepp  för  att  förstå  coping  är  engelskans  ”appraisal”  som  kan  översättas  med  värdering. 
Människan värderar vad som händer runt omkring henne utifrån dess mening för den egna hälsan. 
Hur personen hanterar yttre krav härleds från hur han eller hon värderar situationen. Coping är det 
samma som hur personer hanterar  dessa krav utifrån värdering av den egna personen och dess 
omgivning (Lazarus & Folkman, 1987). 

Copingresurser speglar sådana resurser som en person innehar  och som hjälper honom eller 
henne att hantera stress, att uppleva färre eller mindre intensiva symptom när personen upplevt en 
krissituation eller  att  återhämta sig snabbare från en sådan situation.  I  den föreliggande studien 
mättes  fem typer  av  copingresurser:  kognitiva  (i  vilken  utsträckning  personen  upprätthåller  en 
positiv syn på sig själv och andra samt har en allmänt optimistisk inställning), sociala (i vilken 
utsträckning personen ingår i ett socialt nätverk), emotionella (i vilken grad personen accepterar och 
kan uttrycka alla slags känslor),   andligt/filosofiska (antyder i  vilken grad personens handlingar 
styrs av stabila värderingar som härrör ur religiösa, familjära, eller kulturella traditioner eller ur en 
personlig filosofi) och fysiska (anger i vilken grad personen genomför hälsobefrämjade aktiviteter). 
Beskrivningen på de fem delskalorna ingår i Coping Resource Inventory (CRI) och har återgivits ur 
de  instruktioner  författade  av  Ekecrantz  och  Norman  (1991)  som  följer  manualen  för  CRI. 
Instrumentet utvecklades i syfte att möta behovet av att i klinisk forskning fokusera på personers 
resurser  snarare  än  vad  som är  fel  eller  saknas.  Forskarna  antog  att  identifiering  av  personers 
resurser skulle vara ett komplement till utformningen av lämpliga interventioner som syftar till att 
utveckla förmågor att klara stress (Marting & Hammer, 1988, 2004).  Coping är alltså det generella 
begreppet för det sätt på vilket en person hanterar stress.  Copingresurser syftar till en kartläggning 
av vilka specifika resurser en person har. 
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Zeidner  och  Hammer  (1992)  använde  CRI  i  en  studie  med  261  israeler  som hade  upplevt 
missilattacker under Gulfkriget 1991. När var och en av resurserna undersöktes för sig och övriga 
konstanthölls  visades  att  personer  med  högre  emotionella  och  andliga/filosofiska  resurser  hade 
högre oro/ångest och fysiska symptom såsom nackproblem, sömnproblem och huvudvärk. Personer 
med  högre  sociala  resurser  hade  mindre  oro/ångest  och  bättre  kognitiv  funktion  såsom 
koncentration, minne och beslutsfattande. Personer med högre fysiska resurser hade färre fysiska 
symptom och bättre kognitiva funktioner.  Författarna av en D-uppsats  som undersökte personer 
med  diagnosen  utmattningssyndrom  fann  att  copingresurser  enligt  CRI  hade  en  betydelse  för 
sårbarheten för stress. Studien visade också att låga nivåer av copingresurser kunde härledas till 
högre  grad  av  utmattning  (Engström & Rask,  2006).  CRI  användes  i  en  studie  med  14-åriga 
studenter  där  forskarna  avsåg  att  mäta  sambandet  mellan  copingresurser  och  stressymptom. 
Resultaten visade att copingresurser hade betydelse för upplevda fysiska och psykiska symptom. De 
kognitiva  och de fysiska copingresurserna var  de som bäst  predicerade sänkta  grader  av  totala 
symptom mätt  med  ”The  Personal  Stress  Symptom Assessment”,  PSSA (Zeidner  &  Hammer, 
1990).

Det  åligger  alla  arbetsgivare  i  Sverige  ett  lagstadgat  ansvar  att  ge  psykosocialt  stöd  åt 
medarbetare  enligt  arbetarskyddsstyrelsens  författningssamling  (Lindh,  1999).  Detta  görs  inom 
polismyndigheterna genom krisstöd och innebär att psykiskt och socialt omhändertagande ska ges i 
samband  med  olyckor,  akuta  krissituationer  och  andra  relevanta  händelser.  Med  krisstöd  inom 
polisen menas den aktiva hjälp som ges till medarbetarna i det akuta skedet efter en krissituation. 
Syftet är att mobilisera personens egna resurser och att sätta igång bearbetningsprocessen. En del av 
krisstödet  utförs i  form av  avlastningssamtal. Med detta  menas ett  dialoginriktat  samtal mellan 
medarbetare och chef  i nära anslutning till en stressituation. Samtalet sker i grupp och syftar till att 
lindra stress och bedöma behovet av psykologisk debriefing, vilket också är en form av krisstöd 
(RPS, 2008). 

Begreppet  psykologisk debriefing är  vanligt  förekommande i  studier  kring  krisinterventioner. 
Psykologisk debriefing  har  kommit  att  bli  en av de  vanligaste  sätten att  hjälpa personer  i  kris 
(Dyregrov,  1999).  Definitionerna  och  innebörden av  begreppet  varierar  dock.  Med psykologisk 
debirefing menas i den föreliggande studien Mitchells Critical Incident Stress Debriefing (Mitchell 
& Everly, 2001). 

Critical Incident Stress Debriefing (CISD) är ett strukturerat gruppsamtal som består av sju steg 
(1)  introduktion,  (2)  fakta,  (3)  tankar,  (4)  reaktioner,  (5)  symptom,  (6)  undervisning  och  (7) 
avslutning. CISD är utformat för personal inom polis och räddningstjänst och syftar till att ge stöd 
åt  personer  efter  en  krissituation.  Det  ska  inte  förväxlas  med,  eller  ersätta,  psykoterapi  eller 
handledning och ska heller inte användas vid händelser som kan härledas till rutin. Avsikten med 
samtalet är att en grupprocess ska starta. Teamet består av en person med professionella kunskaper 
inom mental hälsa och en eller ett par kamratstödjare (”peer-support”). En av huvudkomponenterna 
är att deltagarna ska lära sig om sina stressreaktioner och beredas färdigheter att hantera dessa . 
Målen  för  CISD  är  (1)  lindra  reaktioner  av  krissituationen,  (2)  påskynda  återhämtningen  på 
krisreaktionen  och  (3)  identifiera  personer  som eventuellt  är  i  behov  av  ytterligare  stöd  inom 
ramarna för krisstöd eller remitteras till psykoterapi. Fokus ska ligga på att lindra stress hos normalt 
friska  personer  som  upplevt  onormala  situationer  och  inte  att  lösa  problem  som  fanns  före 
krissituationen  eller  att  behandla  psykiska  sjukdomar  (Mitchell  &  Everly,  2001).  CISD  är  en 
komponent  i  ett  större  program:  Critical  Incident  Stress  Management  (CISM).  Programmet 
innehåller en helhetsberedskap för omhändertagande av personer som drabbats av en krissituation. 
Exempel på innehåll är stöd åt familjer, stöd och utbildning åt chefer samt individuell krishantering. 
CISM kompletterar CISD då psykologisk debriefing inte syftar till att vara en ensamstående åtgärd 
för att ge stöd åt personal som upplever krissituationer (Mitchell, 2004). 

CISM  är  ett  världskänt  system med  1500  team i  30  länder.  Förenta  nationerna  har  antagit 
konceptet med CISM för att ge stöd åt sin personal (Mitchell, 2008). Med begreppet  psykologisk 
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debriefing  menas nedan den debriefing som bygger på Mitchell´s modell. I varje polismyndighet 
finns det utbildade debriefinghandledare som är beredda att genomföra psykologisk debriefing vid 
vissa tillfällen såsom exempelvis brukande av tjänstevapen, när medarbetaren har en relation till 
offret eller på medarbetarens egen begäran (RPS, 2008). 

Dyregrov (1999) klargjorde risker som äventyrar effektiviteten i ett debriefingsamtal. Exempel 
på sådana risker är att deltagarna vid en viss debriefing känner att de avslöjar för mycket om sig 
själva,  att  deltagare  känner  sig  nedtyngda av  andras  problem eller  att  tendenser  till  att  utpeka 
skyldiga  personer  för  en viss  händelse visar  sig.  Psykologisk debriefing  syftar  till  att  starta  en 
process för känslomässig bearbetning där deltagarna kanske öppnar sig mer än vad de skulle göra 
annars.  För  att  motverka  detta  menade  Dyregrov  (1999)  att  debriefinggruppen  måste  vara 
någorlunda  homogen  det  vill  säga  att  deltagarna  har  varit  med  om samma  händelse.  Mitchell 
framförde kritik mot psykologisk debriefing som handlade om att det uppstått team som använder 
sig av psykologisk debriefing som metod men som inte lever upp till  den standard som CISM 
tillhandahåller. Vidare menade Mitchell att CISD används i relativt liten utsträckning jämfört med 
andra åtgärder inom ramarna för krishantering (Mitchell, 2004). Relaterat till polisen i allmänhet 
kan exempel på sådana åtgärder vara avlastningssamtal, avslutningssamtal och kamratstöd. 

I en studie med svenska poliser som i genomsnitt hade många fler års erfarenhet jämfört med 
deltagarna i den föreliggande studien visades att alla deltagare varit med om minst en traumatisk 
händelse  i  tjänsten.  De  flesta  händelser  handlade  om  beväpnade  hot  mot  polisen  själv  eller 
trafikolyckor. I resultaten fann forskarna att deltagarna inte upplevt sig tillräckligt förberedda eller 
tränade inför  de traumatiska  händelserna.  Vidare  visades  att  de flesta  upplevde stöd genom att 
samtala med kollegor om händelserna samt att flertalet inte hade fått stöd från sina chefer (Karlsson 
& Christiansson, 2003).

Inledningsvis nämndes självkänslans roll i sammanhanget då den teoretiskt kan antas påverka en 
persons behov av krisstöd. För att mäta självkänsla användes Forsman och Johnsons (1996) två 
skalor som mäter två dimensioner av självkänsla, bas och förvärvad. Bassjälvkänsla speglar hur en 
person uppfattar sig själv inom det affektiva och erfarenhetsmässiga området. Den utgår från en 
självkänsla som skapats under barndomen enligt  objekt-relationsteorin och den antas vara stabil 
över tid. Bassjälvkänsla handlar inte om vad personen tänker om sig själv utan om hur han/hon 
direkt svarar på stimuli  (objekt)  från omgivningen, om saker som upplevs som bra känns bra i 
kroppen och vice versa. En person med låg bassjälvkänsla skulle då ha en viss osäkerhet på om 
stimuli  ska  tolkas  som bra  eller  dåligt.  Förvärvad självkänsla  speglar  i  vilken  utsträckning  en 
person  söker  framgång  och  beröm  från  andra  för  att  förbättra  sin  självkänsla.  Något  som 
kännetecknar  detta  är  att  personen ställer  höga  krav  på  sig  själv.  Att  bygga  sin  självkänsla  på 
bekräftelse från andra eller genom egen prestation/kompetens leder till en osäker och känslig bas för 
självkänsla (Johnson & Forsman, 1995). Dessa båda skalor bygger på flera etablerade verktyg som 
mäter självkänsla. Hög bassjälvkänsla kännetecknar en person som känner sig trygg i sällskap med 
andra, fritt uttrycker sina känslor och är positivt inställd till andra människor. Personer med hög 
förvärvad självkänsla upplever sin självkänsla som ett resultat av vad denne lyckas åstadkomma och 
är förknippat med upplevelsen av framgång. Personen kämpar hårt för att bli bekräftad och vad 
andra  tycker  ges  stor  betydelse.  Forsman  och  Johnson  (1995)  har  kategoriserat  personliga 
egenskaper utifrån olika kombinationer av självkänsla. Glada presterare (hög bas/hög förvärvad), 
livsnjutare  (hög bas/låg  förvärvad),  tvångspresterare  (låg  bas/hög förvärvad)  och  försakare  (låg 
bas/låg  förvärvad).  De  svenska  benämningarna  på  kategorierna  hämtades  från  personlig 
kommunikation med docent Maarit Johnson, 3 september, 2009. 

Poliser  tränas  i  att  bygga  upp  en  förberedelse  inför  de  psykiska  påfrestningar  som  kan 
uppkomma i  yrket.  I  enlighet  med  vad  tidigare  forskare  föreslog  avsågs  med  denna  studie  att 
fokusera på personens behov av och inställning till krisstöd. Med attityd menas, enligt Albarracín, 
Johnson,   Zanna,  &  Tarcan  Kumkale  (2005),  att  personer  reagerar  på  sin  omgivning  utifrån 
värderingar. Personen värderar och beslutar hur ens egna resurser ska fördelas. Dessa värderingar 
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innehåller  bedömningar  huruvida  objekt,  händelser,  andra  och  sig  själv  upplevs  som något  att 
föredra eller inte, att tycka om eller inte och om det upplevs som bra eller dåligt. Forskare som 
intresserar sig för attityder studerar de faktorer som är involverade i dessa värderingar, hur de är 
formade, hur de förändras, hur de förekommer i minnet och speglas i kognitioner samt relationen till 
motivation.

Det vetenskapliga problemet och frågeställningar
Personligheten spelar en viss roll för hur en person hanterar stressituationer (Michel, Lundin, & 
Otto, 2001). Det kan vara så att en objektivt svårhanterlig händelse, exempelvis en svårt tilltyglad 
människokropp efter ett självmord på tågrälsen, för en person upplevs som mycket svårhanterlig 
medan det för en annan upplevs som ett rutinuppdrag. Personers individuella karaktärsdrag, som 
bland annat  speglas  av självkänsla,  antas  därför  ha  en betydelse  för  i  vilken  utsträckning  man 
behöver stöd att hantera svåra upplevelser.

Galinsky och Schopler (1994) fann att grupper som syftade till bearbetning av stress (”support 
groups”) gav negativa erfarenheter bland annat på grund av att personer som borde deltagit valt att 
inte göra detta. Det framgick inte av studiens resultat vad anledningen till det uteblivna deltagandet 
var.  Studien byggde på information från ledare av gruppsamtal med cancerpatienter.  Genom att 
studera attityder till krisstöd eftersträvas därför även en förståelse till varför personer eventuellt inte 
vill delta i krisstöd. Svenska poliser är en outforskad yrkeskategori (Holgersson, 2007), även inom 
det område som tas upp i den föreliggande studien. En sökning på Scirus.com på sökorden ”Coping 
Resource  Inventory”  och  ”police  officers”  gav  exempelvis  inga  träffar  som  rörde  svenska 
förhållanden. Syftet med den föreliggande studien var således att undersöka om copingresurser och 
självkänsla hade betydelse för attityder till krisstöd. Frågeställningarna löd:

Har copingresurser betydelse för attityd till krisstöd?
Har självkänsla betydelse för attityd till krisstöd?
Finns det några samband mellan personers copingresurser och självkänsla?

Metod

Urval
Studien riktade sig mot poliser i yttre tjänst som i huvudsak har ordningsverksamhet som uppgift. 
Ur  landets  21  polismyndigheter  gjordes  av  bekvämlighetsskäl  ett  urval  bestående  av 
polismyndigheten i Västmanlands län. På grund av begränsningar i tillgängligheten exkluderades 
Gatuvåldsgruppen  (4  personer),  Gatudroggruppen  (3  personer),  en  fristående  trafikgrupp  (3 
personer),  vakthavande  befäl  och  yttre  befäl.  Beträffande  de  poliser  som  genomförde 
aspiranttjänstgöring var det inte möjligt att klargöra hur många som deltog. Detta på grund av att de 
hade individuella scheman där de flyttar runt mellan hela polismyndighetens olika avdelningar. De 
grupper  av  samtliga  poliser  i  yttre  ordningstjänst  som  inkluderades  var  närpolisområdena  i 
Västmanland. Totala antalet poliser i undersökningsgruppen var 143.

Deltagare
Antalet potentiella deltagare (de som närvarade under arbetsplatsträffarna (APT) och fick ta emot 
enkäten) var 119. Detta innebar att 24 poliser inte närvarade vid datainsamlingen. Anledningen till 
frånvaro var utbildning, semester, sjukdom eller deltagande i annat uppdrag. Information om poliser 
som inte var närvarande under APT samlades inte in. Antalet som svarade på enkäten var 101 (29 
kvinnor och 72 män). Medelåldern på deltagarna var 33 år (SD = 8.29). Den yngsta var 22 år och 
den äldsta 62 år. Medelvärdet för antalet tjänstgöringsår var fem år och fyra månader (M = 5.31, SD 
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=  8.66).  Fyrtiosex  deltagare  hade  innan  de  blev  poliser  genomgått  högskole-  eller 
universitetsutbildning. Svarsfrekvensen var 85 procent (119 enkäter delades ut och 101 fylldes i). 

Material
Coping Resource Inventory (CRI; Marting & Hammer, 1988, 2004) är ett självskattningsformulär 
med 60 påståenden för de som undersökts att ta ställning till (översatt till svenska av Ekecrantz och 
Norman vid Psykologförlaget, 1991). CRI utvecklades för att mäta en persons resurser till att klara 
stress.  De  som  undersöks  ombads  skatta  sitt  ställningstagande  till  påståenden  utifrån  fyra 
svarsalternativ beträffande de sex senaste månaderna (aldrig eller sällan,  ibland,  ofta  och nästan 
alltid eller alltid). Cronbachs´ alfa har rapporterats vara .91 och test-retestreliabiliteten .73 (Marting 
& Hammer, 1988, 2004). I den föreliggande studien var alfa .90. Beträffande validiteten har CRI 
totalpoäng visat sig signifikant kunna predicera stressymptom. Copingresursers stabilitet över tid 
har undersökts på ett urval av studenter (N = 115) med sex veckor mellan undersökningstillfällena. 
Resultatet visade att copingresurserna var beständiga över denna period (Marting & Hammer, 1988, 
2004). CRI anses vara ett accepterat instrument för forskning inom coping och stress (Matheny, 
Aycock, Curlette, & Junker, 2003).

För  att  mäta  självkänsla  användes  Forsman  och  Johnsons  (1996)  självskattningsformulär 
bestående av två skalor, bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. En kort version bestående av 28 
frågor användes. Frågor till den korta versionen sammanställdes av docent Maarit Johnson. Dessa 
frågor  utmärks  i  hennes  studier  av  goda  psykometriska  egenskaper.  Några  få  påståenden  i 
formuläret har modifierats något av docent Anna M. Dåderman den 21 november 2007 så att de 
bättre stämmer överens med de publicerade skalorna på engelska. Deltagarna ombads ta ställning 
till varje påstående utifrån fem alternativ. Dessa var: ”stämmer inte alls”, ”stämmer ganska dåligt”, 
”stämmer delvis, delvis inte”, ”stämmer ganska väl” och ”stämmer mycket väl”. Cronbachs´ alfa var 
i  den  föreliggande  studien  .72  för  den  skalan  som mäter  bassjälvkänsla  och  .75  för  förvärvad 
självkänsla. Skalan för bassjälvkänsla hade enligt Forsman & Johnson (1996) signifikanta samband 
med  Rosenberg´s  Self-Esteem Scale  (r =  .85),  Copersmith´s  Self-Esteem Inventory  (r =  .88), 
Eyenck`s Personality Questionnaire (extraversion r = .40, neurotisism r = -.83) och Sarason´s Test-
Anxiety  (r  =  -.45).  Skalan  för  bassjälvkänsla  hade  även  signifikant  samband  med  social 
önskvärdhet  (r =  .50).  Skalan  för  förvärvad  självkänsla  hade  signifikant  samband  med  Typ-A 
beteende (r = .44).

För att mäta deltagarnas attityd till krisstöd konstruerades ett formulär av författaren utifrån teori, 
egna  erfarenheter  av  polisyrket  och  till  viss  del  resultat  av  tidigare  empiri  (Fundelius,  2007) 
bestående av 38 frågor/påståenden.  Av dessa var  29 stycken påståenden där  deltagarna ombads 
skatta sitt  ställningstagande. Fem alternativ fanns och dessa var:  ”stämmer inte alls”, ”stämmer 
ganska dåligt”, ”tveksam, vet inte”, ”stämmer ganska väl” och ”stämmer mycket väl”. Påståendet 
”stämmer inte alls” tilldelades värdet ”1” och påståendet ”stämmer mycket väl” tilldelades värdet 5. 
Höga värden speglar positiv attityd. Exempel på ett påstående var ”krisstöd inom mitt yrke i form 
av debriefing är inte nödvändigt när det gäller mig” (omvänd fråga). Fyra ja/nej frågor och fem 
öppna  frågor  fanns  också  med.  Utifrån  en  innehållsanalys  samt  reliabilitetsberäkningar 
konstruerades  två  delar  från  det  ursprungliga  frågeformuläret.  Detta  innebar  att  18 
frågor/påståenden utelämnades då de inte ansågs vara reliabla nog (uppnådde lägre cronbachs alfa 
jämfört  med  övriga  item)  för  att  besvara  frågeställningarna. Del  ett  (Attityd  1)  bestod  av  15 
påståenden (4 omvända) som avsåg att mäta attityd till den egna polismyndighetens krisstöd (alfa = .
86). Del två (Attityd 2) bestod av fem påståenden (två omvända) som avsåg att mäta  attityd till  
krisstöd  över  lag (alfa  =  .70).  För  att  underlätta  jämförelsen  mellan  skalorna  dividerades 
medelvärdet  för  varje  skala  med  antalet  item i  just  den  skalan.  De  item som inte  ingick  i  de 
indexerade skalorna analyserades var för sig. För att deltagarna skulle förstå innebörden av använda 
begrepp fanns  definitioner  av dessa med i  frågeformuläret.  Copingresurser  och självkänsla  är  i 
denna studie avsedd att  vara oberoende variabler som antas samvariera med attityd till  krisstöd 
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(beroende variabler).

Procedur
Inledningsvis kontaktades länspolismästaren Lars Hallberg för att inhämta ett godkännande till att 
genomföra studien.  Datainsamlingen genomfördes under APT som hålls vid ett tillfälle var sjätte 
vecka. Det beräknades att genomförandet skulle ta ca 60 min i anspråk och det godkändes att denna 
tid skulle få tas under APT för var och en av grupperna.  Datainsamlingen genomfördes vid sju 
tillfällen  mellan  den  13  oktober  och  29  oktober 2009.  De  personer  som  leder  APT  (oftast 
gruppcheferna) kontaktades och ombads dela ut enkäterna och även samla in dem. Instruktioner till 
genomförandet samt information om studien fanns skrivet på enkätens första sida (se appendix). 
Ingen muntlig information gavs förutom att 60 minuter hade avsatts för frivilligt deltagande i en 
studie. Deltagandet skedde anonymt och det tog ca 60 minuter att fylla i enkäten. Tidsåtgången 
behövdes då data angående KASAM, empati, arbetsmoral, feedback och personlighet samlades in. 
Resultaten  av  dessa  data  kommer  att  redovisas  i  en  separat  rapport.  Möjligheten  att  avbryta 
deltagandet när som helst utan motivering fanns. Som tack för medverkan fanns det chokladkakor 
tillgängliga för dem som ville ha. Även om någon valde att inte delta så fick de ta en chokladkaka. 
Deltagarna satt samlade i ett konferensrum under tiden de fyllde i enkäten. Då de var klara ombads 
deltagarna lägga enkäten i ett bifogat kuvert och klistra igen. Därefter samlades kuverten in och 
respektive  gruppchef  ansvarade  för  att  lämna  dem  till  undersökningsledaren.  Gruppchefen 
ansvarade även för att notera hur många som var närvarande på APT samt hur många som var 
frånvarande. Detta för att informationen skulle kunna redovisas i rapporten. 

Databearbetning och statistik
Bortfall. För  att  ersätta  saknade  värden  i  CRI  och  formuläret  för  självkänsla  användes 

individmedelvärdesimputering. Med detta menas att värden för de item som besvarats i varje skala 
adderades  och  sedan dividerades  med antalet  besvarade  item i  den  skalan.  Det  saknade  värdet 
ersattes sedan av det uträknade medelvärdet. Detta gällde för item nr 19, 21, 20 och 27 i formuläret 
för självkänsla samt 14, 24, 34, 42, 52 och 56 i CRI. I samtliga item var det ett bortfall för en 
individ. Beträffande attitydskalorna gjordes ingen imputering av saknade värden.

Omkodningar. Omkodning för omvända frågor/påståenden gjordes på 5, 36, 49, 51, 58 och 59 i 
CRI,  7,  9,  10,  15,  16,  20,  21,  24 och 27 i  formuläret  för  självkänsla  samt  7,  9,  11,  12,  16,  i 
attitydskalorna. Omkodningen innebar att värdet fem istället fick värdet ett, värdet 4 fick värdet 2 
och  så  vidare.  För  att  konstruera  skalor  enligt  CRI  och  bas-/förvärvad  självkänsla  lades  item 
tillhörande de olika skalorna ihop enligt Marting och Hammer (1988, 2004) samt Forsman och 
Johnson  (1996).  Attitydskalorna  räknades  fram enligt  följande:  Attityd  1  (attityd  till  den  egna 
myndighetens krisstöd) bestod av item nummer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 och 
25.  Attityd 2 (attityd till  krisstöd över lag) bestod av item nummer 1,  2,  3,  4,  och 19.  För att 
underlätta redovisning av beskrivande data räknades ett medelvärdesindex ut för attitydindex. Detta 
gjordes genom att skapa två nya indexvariabler där summan av det totala värdet för varje index 
dividerades med antalet item på just den skalan. I syfte att kunna analysera datan med ANOVA 
delades  deltagarna  in  i  två  hälfter  utifrån  värdet  på  CRI  delskalor  och  självkänsla  (låg/hög). 
Indelningen gjordes utifrån medelvärdet så de som hade värden under eller lika med medelvärdet 
hamnade i gruppen ”låg” och övriga i gruppen ”hög”. De statistiska metoder som användes för 
dataanalys var ANOVA, regressionsanalys och multipel regressionsanalys. 

Etiska överväganden
Den etiska utgångspunkten var att deltagarnas ifyllda formulär innehöll känslig information som 
inte på något vis skulle kunna användas på något annat sätt än i vetenskapligt syfte. Efter det att 
formuläret  fyllts  i  ombads deltagarna att  klistra  igen kuvertet.  Kuverten samlades sedan in och 
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förvarades på en plats där enbart undersökningsledaren hade tillgång till dem. Detsamma gäller för 
framtida arkivering av råmaterialet, allt förvaras på en plats som endast undersökningsledaren har 
tillgång till. En del av deltagarna valde att skriva sina namn på första sidan då de ville ta del av det 
individuella resultaten. Dessa formulär kodades och namnen på dessa antecknades i en lista som 
förvaras separat från formulären. Då det är möjligt att utifrån databladet i SPSS via exempelvis 
ålder härleda resultaten till en viss person förvaras denna fil på en privat hårddisk som ingen annan 
än undersökningsledaren har tillgång till. 

Resultat
Inledningsvis redovisas beskrivande statistik. Individmedelvärden var för index attityd till den egna 
polismyndighetens krisstöd (M = 3.17, SD = 0.57) och attityd till krisstöd över lag (M = 4.62, SD = 
0.41).  Histogram för samtliga deltagares individmedelvärden redovisas i Figur 1.  Medelvärden , 
standardavvikelser för CRI-skalorna och normdata (Marting & Hammer, 1988, 2004) redovisas i 
tabell 1. Jämförelsen med normdata visade att deltagarna i den föreliggande studien låg signifikant 
högre  på  alla  copingresurser  förutom de  andligt/filosofiska,  där  värdet  var  signifikant  lägre  än 
normgruppen. Normdata för svenskar finns ännu inte tillgängliga. 

Figur 1.  Histogram som visar skalorna Attityd 1 (attityd till den egna myndighetens krisstöd) och 
Attityd 2 (attityd till krisstöd över lag). Attityd 2 är något negativt snedfördelad (Skewness = -1.35).

Tabell 1
Totala  medelvärdet  för  samtliga  undersökningsdeltagare  i  jämförelse  med  en  amerikansk  
normalgrupp

CRI skala Undersöknings-
deltagarea (M)

SD Amerikansk 
normgruppb 

(M)

SD Skillnad i 
medelvärdec

t (df = 100)

CRI totalpoäng 180.13 16.31 174.17 21.88 5.96 3.67**

CRI kognitiv 30.11 3.17 27.49 4.54 2.62 8.31**

CRI social 42.02 4.18 39.35 6.03 2.67 6.41**

CRI emotionell 47.56 5.92 46.12 7.49 1.44 2.45*

CRI andligt/filosofisk 27.41 3.90 32.02 6.10 -4.61 11.89**

CRI fysisk 33.03 4.98 28.95 5.37 4.08 8.24**

a N = 101, närpoliser inom polismyndigheten i Västmanlands län
b N = 843, Marting & Hammer (1988, 2004)
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c Jämfört med deltagare i den föreliggande studien
* p < .05, ** p < .001

Medelvärdet för hela undersökningsgruppen avseende skalan för bassjälvkänsla var (M = 63.94, SD 
= 6.06) och för förvärvad självkänsla (M = 45.58, SD =.5.53). Kategorisering utifrån självkänsla var 
24  försakare,  27  livsnjutare,  26  tvångspresterare  och  24  glada  presterare  (se  Figur  2).  Mäns 
medelvärde för bassjälvkänsla var (M = 64.99,  SD = 5.79) och kvinnors (M = 61.25,  SD = 6.00). 
Den uppvisade skillnaden var signifikant (t98 = 2,87 p = .005). En signifikant skillnad (t81.74 = 2.22, 
p = .030) mellan medelvärdet på mäns och kvinnors förvärvade självkänsla uppvisades med (M = 
44.96,  SD =  6.04)  för  män  och  (M =  47.14,  SD =  3.59)  för  kvinnor.  Män  hade  alltså  högre 
bassjälvkänsla  än  kvinnor  medan  kvinnor  hade  högre  förvärvad  självkänsla  än  män.  Inga 
signifikanta könsskillnader beträffande CRI eller attityd till krisstöd uppvisades.

Figur  2.  Indelning  enligt  typ  av  självkänsla.  Försakare  (låg  bas-,  låg  förvärvad  självkänsla), 
livsnjutare  (hög  bas-,  låg  förvärvad  självkänsla),  tvångspresterare  (låg  bas-,  hög  förvärvad 
självkänsla och glada presterare (hög bas-, hög förvärvad självkänsla)

Ett urval av de item som inte ingick i indexskalorna redovisas nedan. Påståendet A avsåg inte att 
mäta attityd till krisstöd men inkluderades då den påvisar ett eventuellt behov av krisstöd i tjänsten. 
Övriga item redovisas då de utifrån itemanalys ensamma bedömdes avspegla delar av attityden till 
krisstöd på ett mer tillfredsställande sätt än de item som uteslöts. Dessa redovisas nedan i Figur 3. 

Försakare (24)
Livsnjutare (27)
Tvångspresterare (26)
Glada presterare (24)
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Figur 3. Resultaten från de frågor som inte ingick i de indexerade skalorna.
A: ”Jag har under de senaste fem åren varit med om situationer i tjänsten där jag allvarligt fruktat 
för mitt liv eller min hälsa.”
B: ”Krisstöd är bara för de som inte klarar jobbets påfrestningar på egen hand.”
C:  ”Jag skulle vilja att jag och mina kollegor fick mer utbildning inom ämnet krisstöd.”
D:  ”Jag skulle vilja veta mer om hur krisstödet inom myndigheten fungerar.”

Har copingresurser och självkänsla betydelse för attityd till krisstöd?
För att söka svar på forskningsfrågan om copingresurser och självkänsla har någon betydelse för 
attityd till  krisstöd gjordes två multipla regressioner (CRI delskalor på 2 attitydskalor)  och fyra 
enkla regressioner (bas-/förvärvad självkänsla på 2 attitydskalor), samtliga med metoden ”enter”. 
Copingresurser och självkänsla var oberoende variabler och attityd till krisstöd (Attityd 1; attityd till 
den egna myndighetens krisstöd och Attityd 2; attityd till krisstöd över lag) var beroende variabler 
(2  st).  Eftersom  signifikanta  könsskillnader  uppvisades  mellan  könen  beträffande  självkänsla 
inkluderades  kön som kontrollvariabel.  Då förmågan att  hantera  stress  enligt  tidigare  forskning 
förbättras med antalet tjänstgöringsår (Karlsson & Christiansson, 2003) inkluderades även denna 
variabel som en kontrollvariabel.

Copingresurser och Attityd 1. Den första multipla regressionsanalysen visade att copingresurser 
(CRI:s 5 delskalor) inte predicerade attityd till den egna myndighetens krisstöd.

Copingresurser och Attityd 2. Den andra multipla regressionsanalysen visade att  copingresurser 
inte predicerade attityd till krisstöd över lag signifikant. Andligt/filosofiska copingresurser var den 
copingresurs  som  starkast  predicerade  attityd  till  krisstöd  över  lag.  Alla  fem  copingresurser 
tillsammans förklarade 10 procent av den totala variationen i Attityd 2 (R2 = .10).

Bassjälvkänsla och Attityd.  Då variablerna kön och tjänstgöringstid konstanthölls  predicerade 
bassjälvkänsla  attityd  till  den  egna  myndighetens  krisstöd  (β =  .28,  t =  2.67,  p =  .009). 
Bassjälvkänsla predicerade inte signifikant attityd till krisstöd över lag.

Förvärvad  självkänsla  och  Attityd.   Då  variablerna  kön  och  tjänstgöringstid  konstanthölls 
predicerade  förvärvad  självkänsla  inte  signifikant  attityd  till  den  egna  myndighetens  krisstöd. 
Däremot predicerade förvärvad självkänsla attityd till krisstöd över lag (β = .30, t = 2.94, p = .004).

För  att  sammanfatta  resultaten,  attityd  till  den  egna  myndighetens  krisstöd  predicerades  av 
bassjälvkänsla men inte av förvärvad självkänsla. Attityd till krisstöd över lag predicerades inte av 
bassjälvkänsla, däremot av förvärvad självkänsla.

Itemanalys.  Påståendet ”krisstöd är bara för de som inte klarar jobbets påfrestningar på egen 
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hand” (omvänd fråga) avsåg att mäta attityd till krisstöd över lag men ingick inte i någon av de båda 
indexerade variablerna. Denna variabel analyserades emellertid för sig då dess formulering visar åt 
vilket håll  attityderna tenderar att ligga. I syfte att undersöka skillnader mellan kategorierna för 
självkänsla genomfördes en 2 X 2 ANOVA med faktorerna bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla 
(låg/hög).  Tjänstgöringstid  lades  in  som  kovariat  och  kön  byggdes  in  i  modellen  som 
kontrollvariabel. Inga signifikanta huvudeffekter eller interaktionseffekter uppvisades.

Finns det några samband mellan personers copingresurser och självkänsla?
För att undersöka om det fanns några samband mellan personers copingresurser och självkänsla 

räknades  korrelationer  mellan  variablerna  fram med  hjälp  av  Pearson Correlation.  Av Tabell  2 
framgår  att  samband  finns  och  att  det  är  främst  mellan  bassjälvkänsla  och  copingresurser. 
Bassjälvkänsla uppvisade en signifikant korrelation med samtliga copingresurser. Skillnaderna då 
könen  analyserades  för  sig  var  att  de  uppvisade  korrelationerna  mellan  bassjälvkänsla  och 
copingresurserna andligt/filosofiska samt fysiska inte längre var signifikanta beträffande kvinnor. 
Detsamma gällde korrelationen mellan förvärvad självkänsla och social copingresurs.

Tabell 2
Pearsonkorrelation mellan undersökningens variabler

Skalor och index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. CRI totalpoäng
2. CRI kognitiv
3. CRI social
4. CRI emotionell
5. CRI andlig/filosofisk
6. CRI fysisk
7. Bassjälvkänsla
8. Förv. självkänsla
9. Attityd 1
10. Attityd 2

- .81**

-
.86**

.65**

-

.79**

.58**

.70**

-

.61**

.45**

.40**

.32**

-

.62**

.43**

.43**

.19
.22*

-

.67**

.66**

.56**

.60**

.28**

.38**

-

.23*

.15
.33**

.06

.16

.18

.05
-

.21*

.15

.18

.18

.13

.14
.29**

.09
-

.26*

.14
.24*

.24*

.25*

.06

.17
.31**

-.11
-

Not. (Attityd 1) Attityd till den egna myndighetens krisstöd; (Attityd 2) Attityd till krisstöd 
över lag. 
* p < .05, ** p < .01

Diskussion
Med denna studie ville författaren bidra till kunskaper om polisers individuella egenskaper och dess 
betydelse  för  krisstöd.  Syftet  var  att  undersöka  om  copingresurser  och  självkänsla  har  någon 
betydelse för attityden till krisstöd. En stor del av alla deltagare ansåg att de under de senaste fem 
åren varit med om situationer i tjänsten där de allvarligt fruktat för sitt liv eller sin hälsa. Detta 
resultat redovisades då det gav en motivering till studien genom att visa att ett behov av krisstöd 
fanns. Inkluderat var också att undersöka om det fanns något samband mellan copingresurser och 
självkänsla.  Undersökningen  visade  att  både  copingresurser  och  självkänsla  har  betydelse  för 
attityden till krisstöd och att det finns samband mellan copingresurser och självkänsla. Medelvärden 
för  de  olika  CRI  skalorna  jämfördes  med  en  amerikansk  normgrupp  i  syfte  att  bilda  sig  en 
uppfattning  hur  den  undersökta  gruppen  låg  till  jämfört  med  en  normalgrupp.  Skillnaderna 
redovisas  i  tabell  1.  Att  poliser  har  högre  copingresurser  än  normalgruppen är  något  som kan 
förklaras  med  tidigare  forskning  som  visade  att  poliser  genom  sina  erfarenheter  utarbetar  ett 
förhållningssätt som underlättar för att hantera stressituationer (Karlsson & Christiansson, 2003). 



12

Det kan även tänkas att den utbildning i bastaktik som alla poliser i yttre tjänst får kan bidra till 
ökade copingresurser. En annan förklaring kan vara att copingresurser är högre hos det urval av 
personer som klarat rekryteringsprocessen i samband med ansökan till polishögskolan. Skillnaden i 
andligt/filosofiska copingresurser har inte kunnat förklaras i den föreliggande studien men det kan 
tänkas att det beror på kulturella skillnader, amerikaner kanske är mer religiösa än svenskar.

Samtliga profiler  utifrån självkänsla fanns representerade bland deltagarna vilket tyder på att 
poliser, likväl som övriga samhällsmedborgare, är olika till personligheten. Rikspolisstyrelsens mål 
är att poliser ska vara olika. Jämfört med tidigare forskning på en grupp med 59 civila gripare från 
Skåne,  Göteborg  och  Stockholm (Dåderman,  2008)  var  antalet  försakare  och  livsnjutare  i  den 
föreliggande  studien  färre  medan  antalet  tvångspresterare  och  glada  presterare  var  fler.  Om 
skillnaden var signifikant eller inte har ej undersökts. 

En  frågeställning  löd  ”finns  det  några  samband  mellan  personers  copingresurser  och 
självkänsla?” Korrelationerna visade att CRI totalpoäng och främst de cognitiva copingresurserna 
utgjorde de starkaste sambanden med bassjälvkänsla vilket teoretiskt sett är högt.  Resultaten ligger 
i linje med tidigare forskning då personer med hög bassjälvkänsla är nöjda med sig själva såsom de 
är och besitter fullgoda färdigheter för att handskas med motgångar (Forsman & Johnson, 1996). 
Personer med höga grader av kognitiva copingresurser har en positiv syn på den egna personens 
värde och en positiv syn på livet i allmänhet (Marting & Hammer, 1988, 2004). 

Validitet och reliabilitet
Korrelationstabellen (Tabell 2) indikerar hög konvergent och divergent validitet. Det är exempelvis 
rimligt att utifrån teorin förvänta sig att kognitiva copingresurser korrelerar med bassjälvkänsla då 
båda variablerna speglar personens positiva syn på sig själv och andra. Korrelationen mellan sociala 
copingresurser och förvärvad självkänsla ligger i linje med tidigare forskning då båda variablerna 
teoretiskt speglar strävan efter social bekräftelse. Interkorrelationen mellan CRI-skalorna stämmer 
överens med de korrelationer som Marting och Hammer (1988, 2004) presenterar så när som på den 
sociala och den fysiska skalan. Korrelationen i den föreliggande studien mellan dessa variabler var 
starkare. Cronbachs alfa för CRI, skalorna för självkänsla och attitydskalorna visade en acceptabel 
nivå.  CRI  och  skalorna  för  självkänsla  anses  vara  valida  och  reliabla  instrument  (Marting  & 
Hammer, 1988, 2004; Forsman & Johnson, 1996) Test-retestreliabiliteten som rapporterats för CRI 
är  acceptabel  men då attitydskalorna konstruerades  för  denna studie  finns  ännu inga mätningar 
beträffande detta. CRI utvecklades på engelska men översattes till svenska av Lenah Eckecrantz och 
Mary Norman i samarbete med Psykologiförlaget. 

En validitetsbrist var att definitionen på psykologisk debriefing varit något diffus. Lämpligen 
borde den ha formulerats utifrån den reviderade versionen av det dokument från Rikspolisstyrelsen 
som ska styra krisstödet i polismyndigheterna. Definitionen som fanns med i enkäten var hämtad 
från  polisens  intranät.  Det  som  saknades  var  att  debriefing  inte  ska  förväxlas  med 
behandlingsmetoder och inte ersätta psykoterapi samt att debriefing inte får genomföras av en nära 
kollega till skadade eller omkomna. Vidare fanns i definitionen inte med att deltagandet är frivilligt 
men  att  det  är  viktigt  att  alla  som  var  med  vid  den  aktuella  händelsen  helst  ska  delta.  Av 
definitionen framgår också att debriefing avser behandling vilket inte är avsikten med psykologisk 
debriefing.  Detta skulle kunna leda till  att  deltagarna inte hade klart  för sig för vilket krisstöd, 
beträffande  debriefing,  attityderna  frågades  om.  Studien  avsåg  att  mäta  copingresurser  och 
självkänsla.  Validiteten  beträffande  attityd  till  krisstöd  bedöms  som  osäker  eftersom  de  för 
sammanhanget var konstruerade av författaren och inga valideringsstudier har genomförts. För att 
väga upp detta bifogades definitioner på krisstöd och dess former samt ett någorlunda stort antal 
item användes. Skalan som mätte attityd till krisstöd över lag (Attityd 2) bör, om den används igen, 
utvecklas  till  att  omfatta  fler  item  än  fem.  Idealet  hade  varit  att  använda  ett  redan  etablerat 
instrument för att mäta attityden till krisstöd men inget sådant kunde hittas.
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Metoddiskussion
Urvalet bestod av närpoliser i yttre tjänst i Västmanland. Förutom de som var frånvarande på grund 
av sjukdom, ledighet eller andra uppdrag gavs samtliga möjlighet att närvara. Svarsfrekvensen var 
hög med tanke på att formuläret var omfattande och deltagandet tog ca en timme i anspråk. Svenska 
poliser har inte varit föremål för vetenskaplig forskning i särskilt stor utsträckning jämfört med 
andra länder. Av naturliga skäl är det svårt att samla data från denna grupp då patrullerna hela tiden 
måste vara tillgängliga för utryckning. En styrka med studien var att datainsamlingen kunde göras 
under en APT där poliserna hade 60 minuter avsatt tid för att fylla i svarsformuläret utan att de blev 
störda.

Imputering av saknade värden gjordes beträffande CRI och formuläret för självkänsla. Marting 
och Hammer (1988, 2004) beskrev att saknade värden kan ersättas med individmedelvärden för 
aktuell skala, vilket skulle vara statistiskt godtagbart så länge det bara gällde ett saknat värde per 
deltagare. Så var fallet i den föreliggande studien. Förfarandet tillämpades även på fomuläret för 
självkänsla. Det ska klargöras att detta förutsätter att deltagarna missat att fylla i just de item där 
värdet saknas. Det kan dock vara så att deltagarna av okänd anledning valt att inte ta ställning till en 
viss fråga.  Det kan ha betydelse för resultatet  då det saknade värdet tilldelas ett,  utifrån skalan 
beräknat, medelvärde som kanske inte stämmer överens med vad personen egentligen hade svarat, 
om hon eller han exempelvis inte missat svaret. Då det endast gällde maximalt ett saknat värde per 
deltagare gjordes bedömningen att imputeringen inte påverkade resultatet nämnvärt.

Resultaten kan med viss försiktighet generaliseras till yttre polispersonal runtom i landet. Inga 
jämförelser  mellan  polismyndigheterna  gjordes  dock  utifrån  könsfördelning,  ålder  eller 
tjänstgöringstid.  Det är  dessutom oklart  huruvida självkänsla och copingresurser är  högre,  lägre 
eller  på samma nivå beroende på var  i  landet  dessa undersöks.  Detta  skulle  vara intressant  att 
undersöka i framtiden. Målet var att generalisera till andra polismyndigheter i Sverige som liknar 
Västmanland beträffande könssammansättning, åldersfördelning och storlek på myndigheten.

CRI var ett  lättillgängligt  instrument vars påståenden bedömdes som lätta att härleda till  hur 
poliser upplever sina resurser. Även instrumentet för självkänsla ansågs avspegla variabler som var 
relevanta  i  sammanhanget.  Ingen  av  den  information  som  deltagarna  skulle  ta  ställning  till 
bedömdes utgöra grund för tvivel beträffande förståelsen. Valet av copingresurser och självkänsla 
gjordes då de mäter olika aspekter av personliga egenskaper som dock inte ligger alltför långt ifrån 
varandra. Detta visades i resultaten då CRI totalpoäng korrelerade med både bas- och förvärvad 
självkänsla (se Tabell 2).  

Det framgår av Figur 1 att  den indexerade variabeln  attityd till  krisstöd över lag  är negativt 
snedfördelad,  vilket  inte  är  optimalt  då  regressionsanalys  förutsätter  normalfördelade  data. 
Skevheten (”skewness”) var -1.35 vilket antyder att variabeln har en ”svans” åt vänster. Med tanke 
på  att  skevheten  inte  avvek  alltför  mycket  från  ”ett”  genomfördes  regressionsanalyserna  ändå. 
Dessutom gjordes bedömningen att snedfördelningen kunde bero på att poliser över lag är positivt 
inställda till det krisstöd som RPS tagit fram. Detta bör dock vara med i beaktande vid tolkning av 
resultaten då snedfördelningen i variabeln Attityd 2 kan innebära missvisande resultat. Existerande 
samband kan exempelvis vara dolda i regressionsanalysen. För att råda bot på detta skulle logistiska 
regressioner behöva genomföras. Urvalets storlek innebar emellertid att snedfördelningens påverkan 
blev liten. En annan omständighet som bör tas i beaktande vid tolkning av resultaten är att antalet 
kvinnliga deltagare bara uppgick till 29 vilket kan ha påverkat resultatet av korrelationsanalyserna. 
Exempelvis  kan  det  vara  så  att  existerande  samband  på  grund  av  det  låga  antalet  inte  blivit 
signifikanta och att de skulle bli signifikanta om antalet deltagare var fler.

Studiens relevans
Det finns ingen tidigare forskning som berör copingresurser och poliser under svenska förhållanden. 
Likaså saknas studier beträffande självkänsla och poliser. Poliser i Sverige verkar över lag vara en 
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outforskad  grupp  varpå  vidare  forskning  motiveras.  Ingen  forskning  har  tidigare  undersökt 
sambandet mellan personlighet och attityd till krisstöd vilket gör denna studie unik. Enligt Per-Olof 
Michel, överläkare och med. dr. på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet, 
föreslår forskningsläget som i stunden (vintern, 2009) råder att krisstöd i anslutning till traumatiska 
upplevelser planeras utifrån individuella skillnader (personlig kommunikation 23 december 2009). 
Att  i  denna kontext  studera polisers  personlighet,  copingresurser  och attityder  ansågs  därför  av 
författaren vara relevant.

Förslag till fortsatt forskning
Eftersom tidigare forskning föreslår att krisstöd anpassas till personers individuella skillnader vore 
det av intresse att studera fler aspekter av dessa skillnader och betydelsen av dessa för attityd till 
krisstöd.  Intressant  vore  även  att  studera  upplevt  stöd  av  genomfört  krisstöd  och  undersöka 
skillnader  utifrån  personliga  egenskaper.  Detta  skulle  kunna  kompletteras  med  att  undersöka 
effektiviteten av genomförd debriefing med exempelvis General Health Questionnaire. En viktig 
validitetsaspekt blir då att mäta de variabler som psykologisk debriefing har för avsikt att påverka 
såsom  exempelvis  stressymptom.  Det  bör  i  sammanhanget  undersökas  vad  det  är  för  typ  av 
debriefing som används inom polisen och vilken modell man har för avsikt att använda, något som 
bara delvis gjorts i den föreliggande studien. Betydelsen av detta blir aktuell särskilt då polisen 
under 2010 ska utbilda debriefinghandledare utifrån en modell anpassad till färska forskningsrön. 
Copingresursers stabilitet över tid har undersökts på ett urval av studenter (N = 115) med sex veckor 
mellan undersökningstillfällena. Alfa för test-retest var .73 (Marting & Hammer, 1988, 2004) vilket 
innebär en skälig beständighet över tid. Det skulle vara intressant att undersöka i vilken utsträckning 
copingresurser är stabila över tid hos poliser genom att mäta copingresurser igen en tid framöver. 
Forsman och Johnson (1996) kom fram till  att skalan för bassjälvkänsla korrelerade med social 
önskvärdhet vilket vore intressant att studera bland poliser i yttre tjänst.

Slutsats
Tjugosex personer uppgav att de under de senaste fem åren varit med om situationer i tjänsten 

där de allvarligt fruktat för sitt liv eller hälsa vilket indikerar att det måste finnas en beredskap inom
myndigheten att ge krisstöd åt medarbetarna vid behov. Nittio personer höll inte med påståendet att
krisstöd är till för de som inte klarar jobbets påfrestningar på egen hand. Detta talar för att krisstöd
är välkomnat hos medarbetarna. En klar majoritet av deltagarna ville ha mer information om hur
krisstöd inom myndigheten fungerar och efterfrågade mer utbildning inom ämnet.

Poliser har olika attityder till krisstöd beroende på självkänsla och till viss del copingresurser. 
Bassjälvkänsla predicerade attityden till den egna myndighetens krisstöd och förvärvad självkänsla 
predicerade  attityd  till  krisstöd  över  lag.  Personer  med  hög  förvärvad  självkänsla  och  låg 
bassjälvkänsla utgör teoretiskt sett den grupp som kanske bäst behöver krisstöd. Gruppen kan vara i 
riskzon för stressrelaterade sjukdomar bland annat då ett misslyckande av individen uppfattas som 
ett hot mot en redan svag självkänsla. Rädslan för att misslyckas kan leda till ökad ångest (Johnson 
& Forsman, 1995). Positiv attityd antas utifrån tidigare forskning leda till att personen får ut mer av 
krisstödet.  Särskilt  med tanke på att  högre förvärvad självkänsla  förknippades med mer positiv 
attityd till krisstöd över lag, vilket enligt författarens egna tolkning avspeglar ett behov av krisstöd 
hos de som har högre förvärvad självkänsla. Alla fem copingresurser tillsammans förklarade 10 
procent  av  den  totala  variationen  av  attityd  till  krisstöd  över  lag.  Mot  bakgrund  av  resultaten 
föreslås att de som planerar krisstöd berör aspekten självkänslans och copingresursers betydelse för 
attityden till  krisstöd.  Slutsatserna var att poliser som fritt  uttrycker sina känslor och är positivt 
inställda till andra människor har en mer positiv attityd till den egna myndighetens krisstöd. Poliser 
som bygger sin självkänsla på prestationer och bekräftelse från andra och/eller  poliser med bra 
copingresurser har en mer positiv attityd till krisstöd över lag.
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Appendix

Nedan följer definitioner på olika former av krisstöd som du måste känna till för att kunna svara på 
frågorna:

Krissöd: ”Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande som 
behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som 
kan utlösa krisreaktioner”1.

Kamratstöd: Kamratstödjare är särskilt utvalda personer som har förtroende från alla medarbetare 
och är specialutbildade inom området. Utförs i vardagen och betyder att man lyssnar på och stödjer 
en kollega att prata om känslor, tankar och funderingar efter en akut och omskakande händelse. På 
så sätt minimeras behovet av ytterligare krisstöd. Kamratstödet kan fortsätta så länge behovet finns.

Avlastningssamtal: Om ytterligare åtgärder behövs kan man genomföra ett avlastningssamtal, ofta i 
grupp.  Då  fungerar  en  utbildad  kamratstödjare  som  samtalsledare.  Tyngdpunkten  ligger  på 
genomgången  av  fakta.  Sådant  samtal  kan  hjälpa  dem  som  varit  med  om  en  potentiellt  
traumatiserande händelse. Avlastningsledaren får inte ställa frågor om känslor och tillåter inte en 
sådan diskussion. Gruppsamtalet genomförs samma dag eller dagarna efter en händelse. Samtalet 
följer  en  viss  struktur  och  bygger  på  förtroende.  En  annan  viktig  faktor  är  den  så  kallade 
undervisningsfasen  i  avlastningssamtalet  där  relevant  information  ges  om vilka  symptom eller 
reaktioner som kan väntas inträffa hos de berörda inom den närmaste tiden. Allt som sägs stannar 
hos dem som är med. Efter avlastningssamtalet utvärderas om det finns ett behov av att gå vidare 
med debriefing2. 

Debriefing:  Debriefing  är  ett  konfidentiellt  icke-värderande  samtal  av  fakta,  tankar,  intryck, 
reaktioner och känslor. Debriefing är en teknik och ett begrepp inom katastrofpsykologin som avser 
den  psykologiska  bearbetningen  eller  behandlingen  av  medarbetare  som deltagit  i  en  psykiskt 
påfrestande  situation  eller  händelse.  Med  hjälp  av  samtalsteknikerna  inom debriefing  kan  man 
förebygga  och  bearbeta  stressreaktioner  snabbare.  Därför  har  RKP en  grupp  medarbetare  som 
utbildats  för  att  snabbt  kunna  finnas  till  hands  vid  tragiska  och  dramatiska  händelser,  i 
krissituationer med mera. Gruppsamtalet ska genomföras 2-7 dagar efter händelsen3.

Ta ställning till följande påståenden:

1 AFS 1999:7 § 3
2 Personlig kommunikation, Anna M Dåderman, 12 oktober 2009.
3 Intrapolis



Stämmer 
inte alls

Stämmer 
ganska dåligt

Tveksam, 
vet inte

Stämmer 
ganska väl

Stämmer 
mycket väl

1. Krisstöd inom mitt yrke i form av 
debriefing är inte nödvändigt när 
det gäller mig.

□ □ □ □ □

2. Krisstöd inom mitt yrke i form av 
debriefing är inte nödvändigt när 
det gäller mina kollegor.

□ □ □ □ □

3. Krisstöd i form av debriefing 
snarare förvärrar situationen för 
deltagarna än vad den ger stöd.

□ □ □ □ □

4. Jag tycker det är viktigt att 
myndigheten har en beredskap att 
ge stöd åt personalen i händelse 
av en större obehaglig händelse.

□ □ □ □ □

5. Jag känner att jag får stöd från 
myndighetens sida då jag varit 
med och upplevt någonting 
obehagligt i tjänsten.

□ □ □ □ □

6. Jag känner att jag får stöd från 
mina kollegor då jag varit med 
och upplevt någonting obehagligt 
i tjänsten.

□ □ □ □ □

7. Jag skulle vilja att myndigheten 
blir bättre på att ge stöd åt mig 
och mina kollegor i form av 
krisstöd och debriefing.

□ □ □ □ □

8. Jag har inga problem att berätta 
för min chef om jag behöver stöd 
för någonting jag varit med om i 
tjänsten som känts obehagligt.

□ □ □ □ □

9. Debriefing skulle vara ett bra 
stöd till mig och mina kollegor 
vid vissa tillfällen men det avsätts 
inte tid för detta.

□ □ □ □ □

10
.

Om jag märker att en kollega är i 
behov av debriefing har jag inga 
problem med att flagga detta för 
min chef.

□ □ □ □ □



Stämmer 
inte alls

Stämmer 
ganska dåligt

Tveksam, 
vet inte

Stämmer 
ganska väl

Stämmer 
mycket väl

11. Debriefing skulle vara ett bra 
stöd till mig och mina kollegor 
vid vissa tillfällen men 
kompetensen saknas inom 
myndigheten.

□ □ □ □ □

12
.

Myndigheten borde satsa mer 
resurser på debriefing.

□ □ □ □ □

13
.

Det finns ett behov av debriefing 
inom myndigheten idag.

□ □ □ □ □

14
.

Debriefing inom myndigheten 
fungerar tillfredsställande.

□ □ □ □ □

15
.

Efter varje arbetspass finns det 
möjlighet att ta upp eventuella 
behov av debriefing med kollegor 
och chef.

□ □ □ □ □

16
.

Jag önskar att kamratstöd 
används mer inom myndigheten 
än vad det görs idag.

□ □ □ □ □

17
.

Kamratstödet fungerar 
tillfredsställande inom 
myndigheten idag.

□ □ □ □ □

18
.

Avlastningssamtal fungerar 
tillfredsställande inom 
myndigheten idag.

□ □ □ □ □

19
.

Jag tror att avlastningssamtal i 
vissa situationer skulle hjälpa 
mig.

□ □ □ □ □

20
.

Jag kan öppet tala med någon 
eller några av mina kollegor om 
obehagliga situationer i tjänsten.

□ □ □ □ □

21
.

Krisstöd är bara för de som inte 
klarar av jobbets påfrestningar på 
egen hand.

□ □ □ □ □



Stämmer 
inte alls

Stämmer 
ganska dåligt

Tveksam, 
vet inte

Stämmer 
ganska väl

Stämmer 
mycket väl

22
.

Jag skulle vilja att jag och mina 
kollegor fick mer utbildning 
inom ämnet krishantering.

□ □ □ □ □

23
.

Jag skulle vilja veta mer om hur 
krisstödet inom myndigheten 
fungerar.

□ □ □ □ □

24
.

Jag har under de senaste 5 åren 
varit med om situationer i 
tjänsten där jag allvarligt fruktat 
för mitt liv eller min hälsa. (Om 
du inte jobbat så länge gäller 
frågan under den tid du 
tjänstgjort).

□ □ □ □ □

25
.

Min chef tillfrågar mig om jag är 
i behov av stöd då jag varit med 
om en ovanligt obehaglig 
situation.

□ □ □ □ □

26
.

Har du under de senaste 2 åren 
haft sömnproblem på grund av 
obehagliga upplevelser i tjänsten.

Ja
□

Nej
□

27
.

Har du någon gång under de 
senaste 5 åren känt ett behov av 
debriefing utan att du blivit 
erbjuden att delta? (Om du inte 
jobbat så länge gäller frågan 
under den tid du tjänstgjort).

Ja
□

Nej
□

28
.

Har du någon gång under de 
senaste 5 åren blivit erbjuden att 
delta i debriefing men tackat nej? 
(Om du inte jobbat så länge gäller 
frågan under den tid du 
tjänstgjort).

Ja
□

Nej
□



29
.

Har du under de senaste 5 åren 
medverkat vid någon debriefing 
inom polisyrket? (Om du inte 
jobbat så länge gäller frågan 
under den tid du tjänstgjort).

Ja
□

Nej
□



Om ”ja” på föregående fråga 29, 
fortsätt på nästa fråga. Om ”nej” 
hoppa till fråga nr 34.

30
.

Debriefingen hjälpte mig att 
hantera den händelse som 
debriefingen gällde.

Stämmer 
inte alls

□

Stämmer 
ganska dåligt

□

Tveksam, 
vet inte

□

Stämmer 
ganska väl

□

Stämmer 
mycket väl

□

31
.

Debriefingen hjälpte mig att bli 
”starkare än tidigare”.

□ □ □ □ □

32
.

Debriefingen hjälpte inte mig. □ □ □ □ □

33
.

Debriefingen förvärrade snarare 
situationen än att den gav mig 
stöd.

□ □ □ □ □


