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Sammanfattning: 
 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur After Action Debriefing (AAD) fungerar på 

polismyndigheten i Södermanlands län. Rapporten har sin utgångspunkt i åsikter från 

anställda poliser i distriktet i Eskilstuna angående frågor om debriefing. Rapporten fokuserar 

också på åsikter från ansvarig debriefingledare om debriefingens funktion och slutligen vad 

lagen (Arbetsmiljöverkets kungörelse) säger om rätten till debriefing. Tillvägagångssätt för 

insamling av data har skett genom enkäter, intervju samt litteraturstudier. 

 

Polisyrket är ett krävande yrke på många sätt, och risken för att utsättas för jobbiga händelser 

är stor. Då man utsatts för kriser, trauman och jobbiga händelser kan det både vara 

omstörtande och psykiskt påfrestande. Varje individ påverkas olika av situationer man har 

utsatts för. Det viktigaste av allt är att det finns professionell hjälp att få på myndigheten för 

att kunna hantera efterföljande beteende på bästa sätt samt minska risken för psykiska 

problem. 

 

Det finns ett stort behov hos de anställda poliserna till utökad debriefing, men att det finns för 

lite resurser och motivation till att utveckla det.  Vi poliser kommer i allt råare situationer då 

samhället går mot en mycket hård utveckling. Vi är trots allt vanliga människor som inte tål 

vad eller hur mycket som helst, det vi möter idag är en tuff verklighet som jag tror kommer att 

bli allt svårare att hantera och till vår hjälp behövs debriefing. 
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1 Inledning: 

 

På en del arbetsplatser kan man utsättas för arbetsrelaterade kriser och trauman, jobbiga 

händelser som både kan vara omstörtande och psykiskt påfrestande. För att lindra den 

stressreaktion som kan uppkomma, kan andras hjälp vara nödvändig. Forskning har visat att 

vissa individer har utvecklat både kroppsliga och psykiska sjukdomar av oarbetade händelser. 

 

Vi är alla olika individer som hanterar kriser och efterföljande beteende på olika sätt. En 

krisreaktion kan definieras som ett svar på en yttre händelse där en individs självständighet 

och identitet hotas. After Action Debriefing (AAD) är en metod och teknik inom 

katastrofpsykiatrin som avser den psykologiska bearbetningen hos anställda som upplevt 

och/eller deltagit i en påfrestande situation. Vid tillfället pratar man om tankar, fakta, känslor, 

reaktioner och intryck. 

 

1.1 Bakgrund: 

Att leva i dagens samhälle är inte en lätt uppgift där påfrestningarna är många och hanteringen 

av dem är olika. Begreppet stress har till exempel för många individer blivit en stor del av 

livet och en tillhörande del på arbetsplatsen. Hur man ska bemöta eller hantera problemet vet 

man inte alltid, därför spelar chefers och arbetskamraters stöd en stor och avgörande roll. 

Ibland kanske det räcker med ett kamratstöd och i andra fall behövs en psykologs insats. Vi är 

alla olika individer som hanterar situationer olika, vissa händelser är lättare medan andra är 

svårare. Vägen till att bli återställd kan variera från några dagar till månader eller år. Det kan 

också medföra sömnsvårigheter, mardrömmar, matsvårigheter, relationsproblem eller andra 

psykiska problem. Begreppet debriefing är en metod som ska ta an sig problemen tidigt och 

förebygga eventuella psykiska besvär. Huvudpelaren i debriefing är att man ska prata om 

problemen och bearbeta en chockartad händelse emotionellt, aldrig förtränga eller styra bort 

dem. (Sivertsson, T s.7-8) 

 

Det finns många syften med att genomgå debriefing, dels för att lindra reaktionerna av en 

onormal händelse samt att ta kontroll över de stressreaktioner som kan uppstå d v s fysiska, 

tankemässiga, beteendemässiga och känslomässiga reaktioner. Man behöver också urskilja 

om vissa individer är i behov av ytterligare hjälp. Ett annat mål med debriefing är också att 
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återhämtningsprocessen ska börja så fort som möjligt.  Utförs debriefingen korrekt kommer 

de inblandade med största sannolikhet känna ett lugn genom att få dela med sig sina känslor 

och veta att det är normala reaktioner som uppstår. Under debriefingen får också de utsatta 

information om hur man kan hantera den stress som kan uppkomma samt var ytterligare stöd 

kan ges. I och med att man träffas i grupp skapas en trygg social miljö, där tillfälle ges att visa 

uppskattning och empati. (Andersson, B s. 32-33) 

 

En del arbetsplatser är mer utsatta för traumatiska händelser och upplevelser. Vi människor 

har ett stort behov av att få mänsklig kontakt när något utöver det vanliga inträffar. Då man 

som anställd vet om att det finns professionell hjälp att få på myndigheten minskar det 

stressnivån hos individen och även myndigheten är förberedd på förväntade situationer och 

beredskap. Finns det ett väl fungerande stöd på arbetsplatsen kan det förhindra långvariga 

behandlingar och sjukskrivningar. Då man bemöter och arbetar med individer som är i chock 

efter en traumatisk upplevelse är det viktigt att ha kunskap om hur människor i 

stressituationer beter sig och reagerar, dels för att veta hur man ska uppträda mot personen 

och dels för att veta hur det kan utgöra ett skyddsnät för andra. (Sivertsson, T s.9-11) 

 

När man utsatts för en jobbig händelse kan man uppleva en stressreaktion, kallas med annat 

ord för akut stressreaktion. Den akuta stressreaktionen delas in i fyra olika avsnitt. Den första 

behandlar de fysiologiska förändringar som kan uppstå, d v s reaktioner i nervsystemet, 

immunsystemet, hormonsystemet som inte är viljestyrda. Kroppen förbereder sig för flykt, 

vilket resulterar i att blodtrycket höjs, hjärtfrekvensen ökar samt en spänning i muskulaturen 

bildas. Den andra delen behandlar motoriska beteendeförändringar, spänningen i 

muskulaturen leder oftast till att skakningar och darrningar uppstår, men kan även leda till en 

förändrad kroppshållning och talstörningar. Den tredje delen belyser en förändrad 

tankeverksamhet. I och med att en akut stressreaktion uppstått, kan det ge förändringar som 

störningar i bedömning, varseblivning, problemlösning samt social anpassning. Den fjärde 

och sista delen tar upp känslostörningar, d v s den akuta stressreaktionen kan leda till att man 

kan känna rädsla, ångest, skuld-, skamkänslor och vrede. ( Andersson, B mfl s.25-26) 

 

Utöver detta talar man om två begrepp till, normala sena stressreaktioner samt svåra sena 

stressreaktioner. Det första begreppet brukar vara från en till några veckor, vilket kan innebära 

mardrömmar, sömnproblem, starka känslomässiga vändningar och dåligt samvete. Men också 

en rädsla och obehag för platsen där händelsen utspelade sig. Det andra begreppet är svåra 
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sena stressreaktioner, d v s då de normala stressreaktionerna inte går över kan de istället 

förstärkas till att bli svåra sena stressreaktioner. Har man hamnat i det stadiet, hjälper inte 

AAD från myndigheten utan det tillståndet betraktas som en sjukdom. 

 (Andersson, B mfl s. 26-27) 

 

 Polismän är en av flera yrkesgrupper som dagligen stöter på olika stressituationer i vilka man 

löper stor risk att drabbas av psykologiska efterföljder. En polis kan t ex lära sig att hantera 

hot och personliga angrepp, men få stark ångest över då kanske familjen dragits in och utsätts 

för hot. Professionell hjälp är ett måste och myndigheten har ett ansvar, enligt 

Arbetsmiljöverkets kungörelsen att ge möjlighet till debriefing.  

 

Birgitta Andersson talar om två olika begrepp vid bearbetningen av en jobbig händelse, dels 

avlastningssamtal och debriefing. Skillnaderna är många, men målet är detsamma. 

Avlastningssamtal genomför man direkt efter en händelse och man träffas bara en gång ca en 

timme. Målet är att lindra en händelses efterverkningar. Debriefing är ett begrepp med djupare 

innebörd, där man träffas några dagar efter en händelse då de berörda individerna inte längre 

befinner sig i chock. Man träffas ett flertal gånger för att tillsammans bearbeta och gå igenom 

vad som hände samt dela med sig av sina känslor. (Andersson, B s. 34-35) 

 

Orsaken till att jag ville göra denna rapport är på grund av mitt intresse för AAD. Jag anser att 

det är en oerhörd viktig del i polisyrket och en förutsättning till att man ska klara av polisyrket 

tills man går i pension. Polisyrkesgruppen är en mycket utsatt grupp i samhället där vi får ta 

del av samhällets baksida, vilket kan vara mycket påfrestande. Till hjälp att hantera 

situationen och eventuellt efterföljande reaktioner på bästa sätt, ska AAD vara en grundpelare. 

 

1.2 Syfte: 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur After Action Debriefing (AAD) fungerar på 

polismyndigheten i Södermanlands län, inriktat på distriktet Eskilstuna. Jag tänker undersöka 

och dra jämförelser vad det finns för åsikter om debriefing bland de anställda poliserna och de 

ansvariga debriefingledares samt vad Arbetsmiljöverkets kungörelse säger.  
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1.3 Frågeställningar: 

Hur fungerar debriefingen på polismyndigheten i Södermanlands län i Eskilstunas distrikt? 

Hur upplever de poliser som arbetar ute på fältet debreifing? Vad anser de ansvariga om den 

debriefing som utförs i polisdistriktet Eskilstuna? Kan debriefingen utvecklas mer?  Är 

åsikterna om hur debriefing fungerar samstämmiga mellan poliser – ansvarig debriefingledare 

samt Arbetsmiljöverkets kungörelses bestämmelser? 

 

1:4 Avgränsningar: 

I rapporten har jag valt att begränsa innehållet och enbart fokusera mig på hur debriefingen 

fungerar i polisdistriktet i Eskilstuna. Den avgränsningen beror bla på att jag kommer att 

arbeta i Eskilstuna och vill ha en uppfattning hur det fungerar där, då jag en dag själv behöver 

debriefing.  

 

1:5 Tillvägagångssätt: 

Jag har tagit del av och fördjupat mig i litteratur som beskriver begreppet debriefing samt vad 

det innebär. Enkäter har delats ut till ett 20-tal poliser i polisdistriktet i Eskilstuna för att få 

deras individuella syn på hur det fungerar samt en intervju har gjorts med debriefingledaren 

Ann-Christine Risberg i Eskilstuna. Jag har också tagit del av Arbetsmiljöverkets kungörelses 

bestämmelser angående då arbetstagare utsätts för psykisk och/eller fysiskt lidande och rätten 

att snabbt få hjälp och stöd. 

 

2 Teori: 

Då man utsätts för hot eller våld på arbetsplatsen som har inneburit fysiskt eller psykiskt 

lidande ska man enligt Arbetsmiljöverkets kungörelse (1993:2) ha rätt att få hjälp och stöd för 

att förebygga eller lindra efterföljande konsekvenser som kan uppstå.  Det psykosociala 

omhändertagandet i polisen ska vara av god kvalité. Dels ska de anställda känna en trygghet 

att professionell hjälp finns att få om man som person utsätts för en jobbig händelse i sitt yrke. 

I speciella fall kan också de anställdas anhöriga ta del av debriefing och övrig hjälp. Dels ska 

också allmänheten känna sig trygga och veta om att dagens poliser får hjälp att hantera 

känslomässiga reaktioner efter jobbiga händelser. Men också vissheten att information, 

träning och utbildning ges inom detta område ger trygghet bland allmänheten.  

 



After Action Debriefing- Polismyndigheten i Södermanlands län 
Elin Andersson 

5 
 

I Arbetsmiljöverkets kungörelse om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) kan man ta del 

av det psykosociala omhändertagandets betydelse som behövs  i samband med allvarliga 

händelse som olyckor, krissituationer etc. Inom polisen finns det ett flertal metoder att 

använda sig utav för att få ett bra psykosocialt omhändertagande. För det första finns det 

vardagliga stödet i vardagen, då polisyrket präglas mycket utav stress. För det andra finns det 

den mentala träningens betydelse. Att få utbildning i hur jag som enskild individ kan 

förbereda mig rent mentalt och känna kontroll över sig själv och situationen. För det tredje 

nämns betydelsen av att kontinuerligt få information om debriefing samt stressreaktioner från 

t ex debriefinghandledare. För det fjärde är det viktigt att det finns möjlighet till professionell 

handledning där syftet är att förebygga eventuell psykisk ohälsa. En femte punkt är de 

betydelsefulla avlastningssamtal som t ex gruppchefen kan föra, där han/hon samlar gruppen 

innan man skiljs för dagen. Chefen eller arbetsledaren måste vara mycket vaken på individers 

reaktioner och beteenden. En mycket viktig berörd del i det hela är stödet som sina kolleger 

utgör. Samtalsstöd är en sjätte punkt som kan utdelas av psykologer, polispräst eller annan 

som har utbildning. 

 

Sist, men inte minst har vi den sjunde punkten, debriefing. Den behandlar den psykologiska 

bearbetningen där man ska arbeta med den eventuella yrkespåförda stress som uppkommit. 

Uppföljning är en viktig komponent i det hela om ytterligare hjälp behövs ges till de berörda. 

Det ligger på chefernas/arbetsledares ansvar att företa de åtgärder som behövs. Dessa punkter 

är viktiga enligt Arbetsmiljöverkets kungörelsen 1993:2 samt 1999:7 för ett fungerande 

psykosocialt omhändertagande inom polisen.  

 

Utifrån Arbetsmiljöverkets kungörelse om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) framgår 

det som jag tidigare nämnt att man som anställd utsatts för våld eller hot har rätt att snabbt få 

hjälp för att förebygga eventuellt efterföljande beteende. Ett debriefingmöte kan variera från 

myndighet till myndighet, men har vissa ramar. Den absolut viktigaste komponenten är ändå 

att lyssna på vad personen har att berätta. Till exempel kan ett debriefing-tillfälle läggas upp 

på detta sätt: 
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1.Inledning  

    2. Orientering                                                                                              10. Avslutning 

           3. Fakta                                                                                           9. Undervisning 

                 4. Tankar                                                                         8. Normalisering 

                      5. Känslor                                                          7. Erfarenheter 

                                           

                                           6. Symtom, Fantasier, Självbild       

 

Vid inledningsfasen (1) går man igenom hur mötet kommer att gå till samt vilka regler som 

råder. På orienteringsfasen (2) får varje deltagare prata allmänt om sin tjänstgöring. Vid den 

tredje fasen råder en fakta del (3), där man går igenom varför just man blev involverad i 

händelsen. Tankefasen (4) kommer näst där man personligen går igenom sin erfarenhet av 

händelsen, men även övriga tankar och fantasier som kommit upp i samband med händelsen.  

Vid känslofasen (5) centrerar man sig på de värsta upplevelserna av händelsen som 

uppkommit. Viktigt att fokus ligger på de involverades reaktioner. Debriefingledarens ansvar 

är att få deltagarna att förstå att det är normala reaktioner på en onormal situation.      

Den sjätte fasen tar upp deltagarnas reaktionsmönster, där man bla talar om några av 

känslorna sitter kvar etc. Normaliseringsfasen (7) behandlar våra reaktioner och känslor är 

normala, man får en insikt att det inte är något konstigt med dessa reaktioner. Här finns det 

också tillfälle att få ut allt som är obehagligt. Vid undervisningsfasen (8) ges information om 

hur vi människor fungerar känslomässigt, hur stressreaktioner kan uppkomma senare. Sist, 

men inte minst har vi avslutningsfasen (9). En avrundning görs av det man pratat om, och i 

nästan varje fall bestämmer man ett datum för en återträff. (Föreläsning 050412) 

 

3 Resultat: 

Intervju:  

Utifrån den intervju jag gjort med Ann-Christine Risberg som utbildades till debriefingledare 

år 1995, framkom det bland annat att de har en annan benämning av begreppet d v s  

psykosocialt omhändertagande. Ett annat uttryck, men med samma innebörd som innefattar 

information, avlastningssamtal, debriefing samt extern hjälp. Inom polismyndigheten i 

Södermanlands län finns en organisation som tar hand om sin personal psykosocialt. Man 

arbetar utifrån vissa riktlinjer, men det skiljer sig lite olika mellan olika myndigheter. 

Metoden har blivit mer och mer accepterad inom myndigheten. Då debriefingen godkänns allt 
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mer blir desto fler intresserade av att utveckla och använda metoden inom myndigheten. I 

Eskilstunas polisdistrikt finns en positiv utveckling av debriefing som har en ljus framtid att 

vänta sig. 

 

Den som är ytterst ansvarig för att tillkalla och ta till hjälp av en debriefingledares insatser, är 

vakthavande befäl. Men i grund och botten utifrån de kriterier som finns bland riktlinjerna för 

ett psykosocialt omhändertagande. Denna riktlinje är bland annat att det först ska utföras ett 

avlastningssamtal/avslutningssamtal, ett dialoginriktat samtal mellan chef och medarbetare 

efter en händelse. Om chefen upplever att ett behov finns för ytterligare hjälp kan en 

debriefingledare kallas in. Inom polisdistriktet i Eskilstuna finns för närvarande tre aktiva 

debriefingledare samt en i reserv. Från och med år 1993 har polisen, rikstäckande försökt 

tillämpa och realisera det psykosociala omhändertagandet av personalen. Men inte förrän 

omkring år 2000 utbildades de första debriefingledare i Södermanlands län och sedan dess har 

man arbetat med förståelse, acceptans och användandet av debriefing som nu är relativt 

accepterad. 

 

Enligt riktlinjen ska debriefingledare kallas in då en person blivit utsatt för hot mot eget liv 

eller annans. Brukande av tjänstevapen, mot person, varningsskott eller vådaskott. Då kollega 

avlider eller skadas allvarligt under tjänsteövning. En kollega tar sitt eget liv. Om man har en 

relation till offret/offren. Vid speciella situationer, grymma eller extremt avvikande (speciellt 

om barn är inblandade). Övriga katastrofer, eller då det är ett stort massmedialt intresse. Även 

tillkallas debriefingledares insatser om det är på arbetstagarens egen begäran.  

 

Behovet av att få prata med en debriefingledare upplever Ann-Christine är ca 1-2 gånger per 

månad, men verkligheten är en annan, en gång varannan månad kanske. De kan ringas in 

oavsett tid på dygnet, men debriefing kan inte utföras då personen fortfarande befinner sig i 

chock, utan det får ske två till tre dagar senare. Debriefingtillfället kan vara mellan en till tre 

timmar och en uppföljning sker vanligtvis senare. Då debriefing ska utföras ska som regel alla 

inblandade vara med, men det går inte att tvinga någon då det skulle resultera negativt. Den 

som inte vill vara med uppmanas i alla fall att komma dit och sitta med utan att prata. Det 

visar sig ofta att det är just den personen som är i störst behov att få prata. Ann-Christine tror 

att behovet av debriefing är större än vad vi tror. Hon får ofta positiva reaktioner och åsikter 

efter ett debriefing-möte. Det är skönt att få prata av sig om det man genomgått tillsammans 

med andra som varit med, istället för att ta med sig tankarna hem till familj och vänner eller 
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om man bor ensam, till ensamheten. Tyvärr finns det inte tillgång att man när som helst kan få 

tillfälle att prata med en debriefingledare, men om någon ringer och har önskemål om ett möte 

ordnas det. Utöver denna hjälp finns externa insatser att tillämpa, som psykolog, kyrkan, 

landsting.  

 

Enligt Ann-Christine upplever hon att de personer som genomgår debriefing beter sig lugnare 

och säkrare. De inblandade får en helhet och förståelse för händelsen, sin egen upplevelse 

samt andras upplevelser, men även vidgad förståelse för beslut som har fattats och varför. 

Ann-Christine poängterar att debriefingen ökar delaktigheten genom att man tillsammans tar 

bort känslan att inte vara det. 

 

Avslutningsvis ställde jag Ann-Christine frågan om hon tror att poliser som fått tillgång till 

debriefing under hela sin yrkeskarriär är mer förberedd för yrkets påfrestelser, än de poliser 

som inte haft samma tillgång. En svår fråga att svara på, men mycket intressant.  

Ann-Christine vill gärna tro att det stämmer, men det finns idag ingen statistik på det. 

 

Enkätundersökning: 

Utifrån enkätundersökningen framkom det intressanta åsikter och uppfattningar. Alla var dock 

överens om att debriefing är ett mycket bra och ett viktigt hjälpmedel vid bearbetningen av 

jobbiga händelser. Det skiljde sig mellan olika åldrar samt hur många år man jobbat som 

polis, men även vid vilken avdelning man jobbade på. Undersökningspersonernas ålder 

varierade mellan 20-40 år, yrkeserfarenheten skiljde sig mellan några månader upp till 15 år. 

Inte alla 20 personerna hade kommit i kontakt med debriefing, men hade sina åsikter och 

uppfattningar om det. De som tagit del av debriefing har mött olika situationer och känslor, 

men en del tragiska händelser har återkommit. Mord och dödsolyckor är de händelser som 

enkätpersonerna har nämnt ett flertal gånger. Hur många gånger de kommit i kontakt med 

debriefing varierar, allt ifrån ingen gång alls, upp till fem gånger. 
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Diagram 1:  
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Från diagrammet kan man utläsa att sex poliser på polisdistriktet i Eskilstuna, Södermanland 

län, som arbetat i ca sex månader har deltagit fem gånger i debriefingmöte. Åtta poliser som 

arbetat cirka ett år hade deltagit tre gånger. Tre poliser som arbetat i ca 10 år uppgav att de 

aldrig har deltagit i något debriefingmöte. Tre poliser som arbetat 15 år kom fram till att de 

genomgått debriefing nio gånger. 

 

Svaret på frågan om det behövs mer debriefing på myndigheten dominerade, likaså på frågan 

om de ansåg att debriefingen kunde utvecklas mer. Ett flertal situationer då de ansåg att 

debriefingledares hjälpinsatser ska sättas in återkom, till exempel nämndes vid tragiska 

händelser som dödsolyckor, större händelser, hot mot tjänsteman, traumatiska händelser, 

psykiska påfrestande händelser, men sist men inte minst då man själv begär det.  Utav 20 

undersökningspersoner framkom det att det bara var en som känt att han/hon behövt ha 

debriefing, men inte fått det. Tre personer har någon gång blivit övertalad till att genomgå 

debriefing utan att de själv ansåg sig behöva det. På frågan om de ansåg sig hantera 

situationer bättre då de genomgått debriefing, var det hälften av undersökningspersonerna 

som bedömde sig göra det. Den andra hälften gav blandade svar som att de inte visste om det 

stämde eller att de inte upplevde det så.  

 

Övriga åsikter om debriefing som utförs på polisdistriktet Eskilstuna, var övertygande 

positiva.  Det är en väl använd tid, men som kan utvecklas ännu mer. Vissa gav antydan att 

svensk polis dock ligger efter med utvecklingen med debriefing. Även de individer som inte 

tagit del av debriefing, ansåg det vara en mycket viktig komponent i bearbetningen. Det är av 

stor vikt att tillsammans med kolleger ventilera vad som hänt och svar på många frågor som 
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cirkulerar. Man får också en slags kvittens på att ens reaktioner inte är onormala. 

Debriefingtillfället är ett bra tillfälle att få prata, vill man inte prata om händelsen kan man 

ändå välja att bara sitta med och lyssna. En annan positiv åsikt om debriefing är att man blir 

insatt i hela ärendet, från början till slut. Sist, men inte minst får man inte glömma bort eller 

underskatta den debriefing man har tillsammans med sin kollega i radiobilen. 

 

3.1 Resultatsammanfattning: 

I och med att anställda genomgår debriefing bidrar de till att skapa lugn inom sig själva och 

känner sig därmed säkrare i sitt jobb, enligt debriefingledaren Ann-Christine. Det ligger på 

myndighetens ansvar att debriefing används som metod vid bearbetning, men inom varje 

myndighet råder olika bestämmelser hur det ska läggas upp. Den viktigaste regeln av allt 

poängterar Arbetsmiljöverkets kungörelse ändå är att någon lyssnar på vad man har att 

berätta. Den som lyssnar ska vara seriös i sitt engagemang gentemot den som berättar. För att 

arbeta som debriefingledare krävs speciell utbildning, men för att ge ett vardagligt stöd 

gentemot sina egna kollegor krävs endast ett mänskligt och vänskapligt förnuft.   

 

På polisdistriktet i Eskilstuna, Södermanlands län tillkallas en debriefingledare vid vissa 

situationer, enligt Ann-Christine. Men dessa personer kan även inkallas då vakthavande befäl 

anser det särskilt lämpligt. Utifrån enkäterna framkom det önskemål att en debriefingledare 

ska vara tillgänglig då man begär den hjälpen, utöver de fasta reglerna som existerar. 

Konsekvensen av detta resulterade i att en polis begärt debriefing, men inte fått det. Enligt 

Ann-Christine är det tre aktiva debriefingledare i polisdistriktet Eskilstuna på cirka 100 

anställda poliser, vilket resulterar i att de ej alltid är tillgängliga. Det motsätter sig 

Arbetsmiljöverkets regel om att man som anställd har rätt att få hjälp och stöd snabbt vid 

händelser som kräver debriefing. 

 

Åsikterna om debriefingens möjlighet till en utveckling var samstämmiga mellan ansvarig 

debriefingledare, anställda poliser vid polisdistriktet Eskilstuna samt Arbetsmiljöverket. 

Metoden debriefing har blivit ett alltmer accepterat och välkänt begrepp inom yrken som 

detta. Trots att debriefingledare utbildades så sent som år 2000 i Södermanlands län, är det en 

välkänd metod inom polisdistriktet Eskilstuna. 
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4   Diskussion / Slutsatser: 

En bra polismyndighet som är rädd om sin personal har ett väl fungerande system och metod 

vid bearbetning av jobbiga händelser, anser jag. Begreppet debriefing är dock inte så välkänd 

metod, men blir allt vanligare och ansvaret anser jag ligger på cheferna att se till att de 

individer som behöver den hjälpen ska genast få tillgång till det. Jag ser det som varje 

anställds rättighet, då också Arbetsmiljöverkets kungörelsen nämner detta.  

 

Utifrån Arbetsmiljöverkets kungörelse om våld och hot i arbetsmiljön framgick det att man 

som anställd snabbt ska få hjälp och stöd för att förebygga efterföljande beteende. Men i 

intervjun med ansvarig debriefingledare i Eskilstuna framgick det att debriefingledare inte 

alltid finns tillgängliga, då de endast är tre utbildade debriefingledare. Därför anser jag att fler 

debriefingledare bör utbildas och som alltid kan vara tillgängliga. Orsaken till det är att jag 

anser att vi måsta vara mycket rädda om vår psykiska samt fysiska hälsa och inte stänga inne 

eller slå bort några känslor utan bearbetning. Gör man inte det finns risken för att man senare i 

livet stöter på det nya samhällsproblemet, jag talar om utbrändhet. Vi måste ta väl hand om 

och vara mån om varandra. Alla individer fungerar och reagerar olika. En jobbig händelse 

behöver inte vara skottlossning, mord etc, utan jag anser att det kan vara lika jobbigt att lämna 

ett dödsbud och att man efter det kan vara i behov av debriefing.   

 

Eftersom begreppet debriefing är för många ett ganska nytt begrepp, gör att vi alla måste ta 

vårt ansvar med att hålla begreppet i liv på myndigheten. Kräv av din arbetsgivare att 

debreifingen ska utvecklas och att en vid satsning ska ske på denna metod. Jag anser att 

metoden kommer att hjälpa många poliser i framtida problem och situationer. Debriefing ska 

vara ett mycket naturligt inslag i yrken som utsätter anställda för jobbiga situationer. Utifrån 

min insamlade data har jag fått svar på min fråga att debriefingen i polisdistriktet Eskilstuna, 

Södermanlands län i stort sätt fungerar bra och att de anställda poliserna på myndigheten 

övergripande är nöjd med den debriefing som utförs. Men att metoden inte får stanna i sin 

utveckling, det behövs mer resurser och fler utbildade debriefingledare. Jag anser också att 

debriefingledarna kontinuerligt bör vidareutbildas för att inte själv stanna upp i utvecklingen. 

Genom min undersökning kan jag med tryggt samvete börja arbeta i polisdistriktet i 

Eskilstuna då jag vet att kvalificerad debriefing utförs, då jag utsatts för en jobbig händelse. 
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Bilaga 1:     Enkät 

AAD – After Action Debriefing Erfarenheter av AAD utifrån poliser i tjänst 
 
1. Kön            Man �                  Kvinna �  
 
2. Ålder      � 20-30            40-31  � 50-41�     �  51-60 
 
3. Antal år inom polisen:               ………………….. 
 
4. Jobbar inom vilken avdelning: ………………………………………….. 
 
 
5. Anser du att debriefing är:         �    bra   mindre bra�  � dåligt 
 
6. Har du kommit i kontakt med debriefing?           � ja                              � nej 
 
7. Vid vilket tillfälle?  ………………………………………………………………………… 
 
8. Hur många gånger? ……………………………………………………………………….. 
 
9. Anser du att det behövs mer debriefing?    � ja  � nej � vet ej 
     
Om du svarat ja, på vilket sätt? ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
10. Anser du att debriefingen kan förbättras på den myndighet du jobbar på? 
             � ja  � nej � vet ej 
 
                                                                        
 
Om du svarat ja, på vilket sätt? ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. När anser du debriefing behövs?   
…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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12. Har du upplevt någon gång att du behövt debriefing, men ej fått det? 
 
       � ja                              � nej 
  
 
13. Har det hänt någon gång att du inte känt behov av debreifing, men blivit övertalad/ 
beordrad att få det?   
   � ja                              � nej       
 
 
14. Om du fått debriefing någon gång, anser du då att det hjälp dig hantera situationen 
bättre? 
 
   � ja  � nej � vet ej 
 
 
Om du svarat ja, på vilket sätt? ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Övriga åsikter om debriefing: ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Elin Andersson  
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Bilaga 2:   Intervjuguide 
 
1 a) Vem är ansvarig för att AAD utförs på myndigheten? 
    
   b) När började ni använda er utav AAD? 
 
2. När och hur ofta använder ni metoden AAD? 
 
3. Vid vilka situationer använder man sig utav AAD? 
 
4. Hur går en debriefing till på polismyndigheten i Eskilstuna? 
 
5. Har ni uppföljningssamtal efter ett debriefingmöte? 
 
6. Är det obligatoriskt att genomgå AAD? 
 
7. Märker du skillnad på människor som använder sig av AAD? 
 
8. Hur stort är behovet av AAD? 
 
9. Finns det tillgång att prata med någon debriefinghandledare när man vill eller har behov 
utav det? 
 
10. Finns det övrig professionell personal att kalla in inom detta område? (tex psykolog) 
 
11. Anser du att poliser som fått tillgång till AAD under hela sin yrkeskarriär är mer 
förberedd för yrkets påfrestelser, än de poliser som inte haft samma tillgång? 
 
12. Hur mycket tid och pengar läggs det ned på AAD från myndigheten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


