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I have been where you fear to go... 
I have seen what you fear to see... 
I have done what you fear to do... 
All these things I've done for you. 

 
I am the one you lean upon... 

The one you cast your scorn upon... 
The one you bring your troubles to... 
All these people I've been for you. 

 
The one you ask to stand apart... 

The one you feel should have no heart... 
The one you call the man in blue... 

But I am human just like you. 
 

And through the years I've come to see... 
That I'm not what you ask of me... 

So take this badge and take this gun... 
Will you take it? Will anyone? 

 
And when you watch a person die... 

And hear a battered baby cry... 
Then so you think that you can be 
All those things you ask of me...?  

 
"Tears Of A Cop" - author unknown 
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Sammanfattning 
 

I denna rapport har vi förklarat begreppet Posttraumatiskt stressyndrom PTSD 

(eng: posttraumatic stressdisorder) utifrån diagnostiska kriterier och gett 

exempel på trauman som kan utlösa PTSD hos människor. Vidare har vi tittat på 

exempel av verkliga händelser som polismän ställts inför i form av våld, olyckor 

och grova brott. Dessa situationer beskrivs ofta i litteratur knuten till polisen som 

”stressade eller påfrestande situationer” och med denna anledning förekommer 

ordet stress ofta i kapitlet om polisers utsatthet även om dessa situationer enligt 

annan förekommande litteratur där den riktas mot allmänheten benämns som 

trauman. Underlaget för detta examensarbete har förutom djupgående 

litteraturstudie utgjorts av ett frågeformulär som ytligt undersökt förekomsten av 

PTSD-symtom hos poliser.  

 

Resultatet av frågeformuläret visar på att polismän utsätts för stressade 

situationer där de tillfrågade haft efterverkningar av situationen i form av 

minnesbilder, flashbacks, dålig sömn samt känslan av psykiskt obehag inför 

situationer som liknar eller symboliserar någon aspekt av den speciella 

händelsen. Detta överensstämmer med vissa uppvisade symtom för PTSD. 

Resultatet påvisar därav att polismän befinner sig i en sådan arbetsmiljö där man 

löper risk för PTSD och dess konsekvenser, men svaren att bedöma verkar 

symtomen i nuläget inte medföra så pass negativa konsekvenser att de tar sig i 

uttryck av inskränkningar i arbetslivet. Däremot anser vi att de i framtiden löper 

en större risk, eftersom de kommer att komma i kontakt med ytterliggare 

påfrestande situationer eller trauman som kan försvåra de redan uppvisade 

symtomen eller utveckla ännu fler symtom av PTSD. Därför bör man 

uppmärksamma syndromet inom myndigheterna för att ge polismännen en 

möjlighet att bearbeta de symtom de i dagsläget uppvisar. Eftersom PTSD i 

tidigare undersökningar har påvisat en koppling mellan kriminalitet och PTSD 

har vi sedan analyserat om vissa utav de uppvisade symtomen/ konsekvenserna 
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av posttraumatisk stress även kan leda till kriminella handlingar hos poliser, som 

har som sin främsta uppgift att upprätthålla lagar. Slutsatsen är att eftersom 

allmänheten med syndromet står för en viss del av kriminaliteten kan man inte 

bortse att detta även kan vara en förklaring varför vissa poliser begår brott. Att 

tidigare obearbetade känslor från olika händelser ger sig till känna då den 

enskilde polismannen uttrycker sina känslor i självdestruktiva beteenden såsom 

alkohol och drogmissbruk, där det sistnämnda är ett kriminellt beteende. Men 

även utåtagerande reaktioner såsom övervåld eller misshandel i hemmet.  

 

Till slut vill vi uppmana polismyndigheten att medvetliggöra kring PTSD och 

dess symtom för de anställda inom myndigheten. Det är även upp till den 

enskilde att vara observant på sin psykiska och fysiska hälsa, så att man inte 

bortser från de eventuella varningssignaler vid hög stress efter påfrestande 

situationer.  
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1 INLEDNING 
 

När en svår händelse gör det besvärligt eller omöjligt att leva ett normalt liv kan 

det röra sig om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Syndromet kan utvecklas 

efter att man blivit utsatt eller bevittnat en traumatisk händelse som orsakat 

fysiska eller psykiska skador eller då en person känt sig allvarligt hotad1. 

Posttraumatiskt stressyndrom har väckt vårat intresse för att vi enbart berört 

ämnet stress under vår utbildning som en del av momentet mental träning/hälsa, 

men inte vidare hunnit få insikter om hur långvarig stress eller trauma kan 

orsaka svårigheter för oss som poliser. Vi önskar få en fördjupad insikt om det 

finns en konkret risk för polismän att få PTSD och om detta då kan ge sig i 

uttryck till kriminella gärningar om det inte bearbetas. Vi tycker att det är 

viktigt att analysera detta närmare eftersom det förekommer brottslighet även 

inom polismyndigheten. Förklaringar måste sökas på olika plan och detta 

kanske kan vara en möjlig förklaring. 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) introducerades i DSM-III för nästan tjugo 

år sedan som en ångeststörning. Historiskt finns syndromet beskrivet som ett 

tillstånd redan 1662 bland överlevande från den "stora branden" i London, men 

inte som den diagnos som ställs idag. Där beskrivs hur de sensoriska intrycken 

lukt, smak, hörsel, syn och känsel lagrades i minnet hos personerna efter den 

skräckfyllda händelsen och sedan återuppstod hos överlevande vid ett senare 

tillfälle som inte alls hade med branden att göra2. 

 

                                                
1 American Psychiatric Association, 1994 
2 http://www.orebroll.se/psykhab/pagewide____15328.aspx  
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De psykologiska reaktionerna som kan följa efter exponering av en traumatisk 

händelse etablerades inte som ett syndrom förrän i början av 1900-talet. Freud 

beskrev istället trauma som ett mentalt fenomen i termer av ångestneuros. En 

traumatisk händelse skapade bortträngda minnen som senare manifesterades i 

olika fysiska reaktioner3. 

 

Under första världskriget uppmärksammades effekten av krig och dess 

förödelse på krigsveteraner. Man talade om begreppet ”granatchock” som en 

form av krigsneuros som man kunde drabbas av om man skadats svårt under 

bombningar. Man ansåg inte att problemet var en mental påfrestning. Under 

andra världskriget uppmärksammades symtom hos krigsveteranerna som 

behandlades på sjukhus i form av irritation, sömnsvårigheter, mardrömmar, 

lättskrämdhet, koncentrationssvårigheter och fixering av stridsepisoder4. 

 

Kardiner var den första som 1941 i sin helhet beskrev det syndrom som idag 

kallas post-traumatiskt stressyndrom utifrån observationer av veteraner från 

första världskriget 5. 

 

PTSD blev en officiell diagnos år 1980 och resonemanget grundades bl a på de 

effekter man sett hos amerikanska vietnamveteraner som kunnat fungera under 

strid men som vid återkomsten till normala levnadsförhållanden utvecklade 

krisreaktioner6. Man samlade då en rad typiska symtom och reaktioner som 

följde på traumatiska händelser och PTSD blev ett psykologiskt och medicinskt 

begrepp för dessa symtom7. 

 

 

 

                                                
3 http://www.orebroll.se/psykhab/pagewide____15328.aspx 
4 Frans,Ö PTSD in general population 
5 http://www.orebroll.se/psykhab/pagewide____15328.aspx  
6 Christianson, S-Å & Granhag P-A, 2004 
7 Christianson S-Å & Karlsson I, 1999 
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1.1.1 STATISTIK 

 

PTSD förekommer i Sverige framförallt hos flyktingar och människor som har 

varit utsatta för eller bevittnat våldsbrott, krig eller katastrofer. Man räknar med 

att ungefär 0,3 % av den svenska befolkningen har PTSD men bland vissa 

flyktinggrupper är 20-30% drabbade. Detta innebär att det förmodligen finns 

minst 100 000 fall i Sverige, av vilket flertalet sannolikt varken har fått diagnos 

eller behandling8. Enligt institutet för psykosocial medicin anser man att 

problemet bland svenskfödda är sällsynt men med stor sannolikhet 

underdiagnostiserat. Man anser att händelser såsom mobbning eller kränkande 

särbehandling också kan ge upphov till snarlika sjukdomstillstånd9.  

 

På försvarsmaktens hemsida10 konstaterar man upplevelsen av PTSD. Där 

uppger fem procent av de grupper som gjort FN tjänst i konfliktområden  att de 

har känningar av flertal symtom på PTSD. 

 

Södergaard11 anser att en anledning till att fall av PTSD förblir odiagnostiserade 

och obehandlade och kan därför vara missvisande i statistiken (trots att det är 

lätt att ställa diagnosen ifall man känner till den), är att begreppet fortfarande är 

ifrågasatt inom psykiatrin trots att kunskaperna är massiva och ständigt ökande.  

 

1.1.2 ORSAKER TILL PTSD 

 

Syndromet orsakas av ett överväldigande trauma där personen upplever, 

bevittnar eller konfronteras med en händelse eller en serie händelser som 

innebär död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller hot mot egen eller andras 

fysiska integritet12. Institutet för psykosocial medicin13 förklarar närmare att 

                                                
8 http://www.stressmottagningen.org/html/body_sondergaard.html 
9 http://www.psykosocialmedicin.se/start.htm 
10 http://www.mil.se/int/article.php?c=art&id=1393&do=print 
11 http://www.stressmottagningen.org/html/body_sondergaard.html 
12 American Psychiatric Association, 1994 
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traumatisk stress innebär stress som uppkommer i anslutning till en traumatisk 

händelse, dvs en händelse som omfattar exempelvis naturkatastrofer, våld, hot 

om våld eller ond bråd död som drabbar individen eller en närstående.  

 

Den utlösande faktorn kan vara rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, 

traumatiska operationer, förlossning, tortyr eller krigshändelser. Traumat kan 

vara personligt, som vid misshandel i hemmet, eller opersonligt som vid en 

olycka14. Dyregrov upplever emellertid att trauman med mänskliga 

orsaksfaktorer tycks vara mera traumatiska än naturkatastrofer, beroende på att 

det mänskligt skapade trauman hade kunnat undvikas15.  

 

Institutet för psykosocial medicin16 anser att traumatisk stress kan definieras om 

den utlösande händelsen framkallat affekterna skräck, rädsla eller hjälplöshet 

vilket även American Psychiatric Association tar upp i boken Mini-D IV17. 

Detta mer diffusa sätt tar sin utgångspunkt i att vi egentligen alla är sårbara om 

vi blir av med våra positiva antaganden. På grund av dessa händelser förlorar vi 

den ”skyddade illusion” som vi behöver för att känna oss trygga. Sodergaard 

menar att vanliga svåra upplevelser såsom att förlora arbete, skilsmässa etc som 

extrem trauma leder oftast inte till PTSD, utan det krävs som tidigare i texten 

att individen har upplevt starka affekter av fruktan, hjälplöshet eller skräck i 

samband med händelsen18. Det är alltså en lång rad händelser som kan vara 

potentiellt traumatiserande men i praktiken ser man förekomst av PTSD efter 

större naturkatastrofer, krig, olycksfall, våld eller övergrepp19. 

 

 

 

                                                                                                                                               
13 http://www.psykosocialmedicin.se/start.htm 
14 Klasén McGrath, 2005 
15 Dyregrov, 2002 
16 http://www.psykosocialmedicin.se/start.htm 
17 American Psychiatric Association, 1994 
18 http://www.stressmottagningen.org/html/body_sondergaard.html 
19 http://www.psykosocialmedicin.se/start.htm 
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1.1.3 SYMTOM 

 

American Psychiatric Association tar upp dessa förekommande symtom för 

PTSD där den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller 

fler av följande sätt20. (Försvarsmakten kallar dessa symtom för påträngande21).  

• Återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller 

perceptioner relaterade till händelsen.  

• Återkommande mardrömmar om händelsen.  

• Handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar 

pånytt (en känsla av att återuppleva händelsen, illusioner, 

hallucinationer flashbackupplevelser, även sådana som inträffar vid 

uppvaknandet eller under drogpåverkan) 

• Intensivt psykiskt obehag inför inte eller yttre signaler som symboliserar 

eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen 

• Fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar 

eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. 

Ett kriterium är att symtomen ska ha varat i mer än en månad och ha orsakat 

kliniskt betydande lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra 

viktiga avseenden. 

 

Vidare symtom beskriver American Psychiatric Association som ständigt 

undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själslig 

vitalitet, (som inte funnits före traumat) enligt tre eller följande kriterier som 

ska ha varat mer än i en månad22 (Försvarsmakten kallar dessa symtom för 

undvikande23): 

 

• Aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med 

traumat 

                                                
20 American Psychiatric Association, 1994 
21 http://www.mil.se/int/article.php?c=art&id=1393&do=print 
22 American Psychiatric Association, 1994 
23 http://www.mil.se/int/article.php?c=art&id=1393&do=print 
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• Aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar 

minnen av traumat 

• Oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen 

• Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter 

• Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor 

• Begränsade affekter (tex oförmåga att känna kärlek) 

• Känsla av att sakna framtid (tex inga särskilda förväntningar på 

yrkeskarriär, äktenskap, barn eller på att få leva och åldrars som andra) 

 

Ihållande symtom som överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket 

indikeras av två eller fler av nedanstående kriterier, även dessa ska ha varat i 

mer än en månad24. (Försvarsmakten kallar dessa symtom för arousal25): 

• Svårt att somna eller orolig sömn 

• Irritabilitet eller vredesutbrott 

• Koncentrationssvårigheter 

• Överdriven vaksamhet 

• Lättskrämdhet 

 

Ett av de viktigaste fynden är nog att PTSD verkar innebära en minskad volym 

på hippocampus – en region i hjärnan som bland annat svarar för minne och 

inlärning. Detta är förenligt med de speciella problem som patienterna har, med 

påfrestande plågsamma minnesbilder och svårigheter med koncentration26. 

Individer som lider av PTSD har även en del gemensamt med andra grupper 

som lider av stressrelaterade sjukdomar, förmågan att höja ett visst 

stresshormon vid påfrestningar är nämligen nedsatt men även att kronisk 

trötthet och psykosomatiska besvär är mer vanliga27.  

 

                                                
24 American Psychiatric Association, 1994 
25 http://www.mil.se/int/article.php?c=art&id=1393&do=print 
26 http://www.psykosocialmedicin.se/start.htm 
27 http://www.stressmottagningen.org/html/body_sondergaard.html 
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De flesta som har PTSD lider också av andra besvär, till exempel är depression 

vanligt förekommande. Det är därför inte heller ovanligt att depressionen 

diagnostiseras och behandlas men inte de traumatiska upplevelser och det 

eventuella PTSD som det leder till. Andra sjukdomsgrupper, där det kan vara 

befogat att undersöka förekomsten av traumatiska händelser är olika 

ångeststörningar och beroendesjukdomar som också förekommer i större 

omfattning i samband med PTSD28. 

 

Symtomen vid PTSD uppträder vanligtvis inom några veckor efter den 

traumatiska händelsen, men ibland kommer symtomen först efter månader eller 

år 29.  I det senare fallet pratar American Psychiatric Association om en 

försenad debut, där symtomen uppkom minst sex månader efter traumat. 

Institutionen delar även in symtomen i akuta och kroniska symtom. Med den 

akuta menar de att symtomen har varat mindre än tre månader och att det 

kroniska därmed har varat i mer än tre månader eller längre30.  

 

Det är av vikt att tänka på PTSD i många sammanhang, men man måste ha i 

åtanke att:  

• alla psykiska besvär efter ett trauma är inte PTSD 

• de flesta som utsätts för trauma utvecklar inte PTSD 

• många som får diagnosen förbättras spontant, det vill säga utan 

behandling. 

Cirka 49% av dem som utvecklat PTSD en månad efter ett trauma har inte 

längre symtom efter ett år31. 

 

Södergaard pratar däremot om att obehandlad  PTSD ökar på sannolikheten att 

tillståndet består under en längre tid, minst några år. Under gynnsamma 

förhållanden kan man dock räkna med en tendens till spontan läkning. Även om 

                                                
28 http://www.psykosocialmedicin.se/start.htm 
29Klasén McGrath, 2005 
30 American Psychiatric Association, 1994  
31 Klasén McGrath, 2005 
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det är dåligt utrett, är det uppenbart att en låg stressnivå och trygga 

levnadsvillkor är positiva för spontanläkningen och att andra negativa moment i 

tillvaron motverkar läkningen menar Södergaard vidare32.  

 

1.1.4 UNDERSÖKNINGAR KRING POLISENS SITUATION 

 

Polisen berörs i allra högsta grad av detta syndrom. Polisen kommer dagligen i 

kontakt med människor som utsatts för brott och som ofta upplevt trauma. 

Samtidigt berörs poliserna själva i sin yrkesutövning för hot och situationer där 

de fruktar för sitt liv. Personal som regelbundet exponeras för traumatiska 

händelser och dagligen utsätts för press, kan uppleva sin situation som 

överväldigande. Detta kan resultera i reaktioner som karaktäriseras av skuld, 

depression, tillbakadragande, en känsla av främlingskap och psykosomatiska 

besvär. Tillståndet posttraumatisk stressyndrom har påvisats efter traumatiska 

händelser inom polisyrket, framför allt då poliser har tvingats att använda sina 

tjänstevapen33.  

 

Ingemar Karlsson och Sven-Åke Christiansson34  har gjort en studie på risken 

för traumatiska stressreaktioner inom den svenska polisen. En grupp på 162 

poliser ombads beskriva den mest traumatiska händelse de upplevt i tjänsten. 

Deltagarna fick svara på en enkät där de även fick fritt berätta om händelsen 

samt i skalor ange känslomässiga och fysiologiska reaktioner i samband med 

situationen och i efterhand. Resultatet blev att över 50% av poliserna 

rapporterade mer än en stressfylld händelse. Tabellen nedanför visar den 

händelse som rankats som mest stressfylld. I 40% av fallen var tiden som 

polisen var involverad i själva händelsen mindre än en timme. I 8,% av fallen 

översteg tiden 24 timmar och då rörde det sig oftast om utredningar och förhör. 

 

                                                
32 http://www.stressmottagningen.org/html/body_sondergaard.html 
33 Christianson S-Å & Granhag P-A, 2004 
34 Karlsson & Christiansson, 1999 



PTSD – Något som berör polisen?   
Degon Elin 
Knezevic Suzanna 
 
 
 

 9 

Typ av händelse  Frekvens  Procent 

Vapenhot   44  27,2% 

Trafikolycka   40  24, 7% 

Mord   16  09,9% 

Hotsituation   14  08,6% 

Olycka   12  07,4% 

Utredning   11  06,7% 

Självmord   09  05,6% 

Underrättelse   09  05,6% 

Omhändertagande av barn  03  01,9% 

Övrigt   04  02,5% 

 

En summering av upplevelsen på händelsen har även gjorts. Beräkningarna är 

gjorda på en skala från 1 till 11 (1:Inte alls, 11: Mycket). Medelvärdet för 

graden av stress och känslan av obehag vid tillfället för händelsen ligger på 8,5 

för båda. För den nuvarande känslan av obehag vid tanken på händelsen ligger 

skattningen på 4,3. Graden av ansvar ligger relativt högt medan skulden lågt. 

Poliserna upplevde inte heller risken att bli skadad eller dödad som hög. Minnet 

av händelsen skattas som högt. En jämförelse med denna undersökning är 

psykologen Mikael Henningssons yttrande att han gissar på att det som kan ge 

den enskilda individen akuta PTSD-symtom, är de tillfällen då denne känner 

skam. I det fallet tar man på sig allt mycket mer personligt och rannsakar sig 

själv och sin personliga förmåga. Detta i jämförelse med skuld, då Henningsson 

förklarar att man då mer rannsakar sin handling och inte sig själv35. 

 

I Karlsson och Christianssons undersökning fick polismännen även berätta om 

sinnesintryck från händelsen hade etsat sig fast i minnet. Detta trots att 

händelserna utspelade sig långt tillbaka i tiden. Det mest frekventa svaret var 

vapenhot, där situationen består av att man hotats med allt ifrån järnrör till 

skjutvapen. De vapenhot som beskrivs i denna studie har endast i ett fåtal fall 

lett till att polisen avfyrat skott mot gärningsmannen. Poliserna beskrev 
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svårigheter med att kommunicera med gärningsmän som ofta är 

narkotikapåverkade och är oförutsägbara i sitt beteende. Den hotfulla 

situationen uppstår ofta hastigt och många känner sig överrumplade. De poliser 

som har varit med om skottlossning har ofta mycket tydliga minnen av själva 

händelsen och speciellt ljudminnet. Flera har beskrivit ljudet av mantelrörelsen 

på gärningsmannens vapen. Andra har tydliga minnen av gärningsmannens 

blick. Rädslan av att ha gjort en felaktig bedömning vid vapenhot är oftast ännu 

större för dem som har avlossat skott än för dem som avstått. Flera poliser 

menar att de när som helst kan se händelsen framför sig, som i en film. Efter 

incidenter där poliser skjutit mot någon beskriver några rädslan för repressalier 

mot dem själva och sin familj och hur de börjat bevaka hus och familj. 

 

Efter vapenhot är trafikolyckor den mest frekvent rapporterade händelsen. Den 

vanligaste förekommande beskrivningen i denna kategori är att man som polis 

är först på plats vid en trafikolycka där människor är svårt skadade eller döda. 

Många har då mycket klara bildminnen av skadade och döda barn i samband 

med trafikolyckor. Man beskriver hjälplösheten att inte att inte kunna göra 

något för att rädda dem och efteråt kan självrannsakan och självanklagelser 

uppkomma. Man tänker på frågor som ”kunde jag ha gjort på något annat sätt 

för att hindra lidande och eventuellt spara liv”? 

En annan rapporterande händelse som fastnat i minnet är självmord och 

underrättelsen om dödsfall till de anhöriga, att se de anhörigas förtvivlan och 

smärta. Under kategorin övrigt rapporteras djurplågeri, vanskötta barn och 

misshandel.  

 

De vanligaste fysiologiska reaktionerna i samband med händelsen enligt studien 

var hjärtklappning som upplevts av 46,6 procent av poliserna. Därefter kom 

svettning (26,7 %), torrhet i munnen (18,6%) och känslan av att ha en klump i 

halsen (17,3%). Andra reaktioner var att 16,8% började skaka och 14,3% 

                                                                                                                                               
35 Instutionen för psykologi, Umeå universitet. 
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började frysa i anslutning till händelsen. Illamående kände 13% och lika många 

avsmalnat synfält i den akuta situationen.  

 

De sinnesintryck som bevaras tydligast är synintryck enligt studien. De poliser 

som varit utsatta för vapenhot i denna studie har ofta en klar bild av platsen för 

hotet och beskriver tex interiör och rum. Andra minnesbilder är 

gärningsmannens utseende. Flera poliser har synminnen av olycksplatsen vid 

trafikolyckor och en del beskriver att de har ett fotografiskt minne av offer, 

skadade och dödas placering.  

 

Ljudintryck är ett annat sinnesintryck där polisen t ex kommer ihåg uttalade 

verbala hot i samband med händelsen. Flera beskriver hur hörseln skärps och 

man hör sina egna hjärtslag. De ljudminnen som rapporterats i samband med 

trafikolyckor är att man upplever det som en overklig tyst på olycksplatsen eller 

att man minns de skadades skrik av smärta. 

 

En annan rubrik i undersökningen var inre känselintryck och det som polisen 

rapporterade där var bl a spänningen, frossan och skakningarna i kroppen och 

den egna känslan av att hålla tillbaka gråten. Det yttre känselintrycket är då 

polisen haft kroppslig kontakt med skadade och döda, t ex hållit döende 

personer i handen eller tagit hand om barn som varit svårt skakade och minns 

fortfarande beröringen. Några minns luktintrycket då de exempelvis identifierat 

döda på sjukhus och har luktminnen av hur det luktade. 

 

Av nästa tabell framgår de långvariga konsekvenserna av händelsen. Den mest 

frekventa konsekvensen är nedstämdhet därefter följer rädsla vid påminnelse. 

Det kan röra sig om att polisen blir påmind om en trafikolycka varje gång han 

eller hon passerar platsen för händelsen. 
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 Frekvens Procent 
Varit nedstämd  35 21,7% 

Blivit rädd när jag närmat mig platsen för händelsen 

eller upplevt situationer som påminner om den                                             

30 18,8% 

Haft dåligt samvete, självanklagelser eller 

skuldkänslor 

25 15,5% 

Varit spänd i kroppen 24  15,0% 

Haft sömnproblem 23 14,3% 

Haft mardrömmar 22 13,7% 

Haft en tendens att överreagera på plötsliga ljud eller 

oväntade rörelser 

14 08,7% 

Haft snabba svängningar i stämningsläget 09 05,6% 

Haft en tendens att dra mig undan från andra 09 05,6% 

 

Varit irritabel, haft lätt att bli irriterad eller arg 06 03,7% 

 

Professor Johannes Knutsson skrev när han verksam som konsult åt 

Rikspolisstyrelsen mellan 1976 – 1990 en rapport från polishögskolan med 

uppdrag från Rikspolisstyrelsen, ”polisens bruk av skjutvapen”36. Där ger han 

exempel på en studie gjord av Gerson där man även där i likhet med 

Christianson visar att skjutningar innebär en mycket dramatisk upplevelse där 

de psykologiska reaktionerna kan liknas med reaktioner på andra kritiska och 

traumatiska händelser. 

 

Studien har Gerson gjort över poliser från Amsterdam med erfarenhet från 

skjutincidenter som hade lett till skada eller död under en åttaårsperiod. Gerson 

gjorde diagnostiska intervjuer där man försökte fastslå om symtom på PTSD 

fanns strax efter skjutperioden samt vid tidpunkten för intervjun. Gerson visade 

att endast tre utav 37 som deltog hade inte symtom på PTSD. Efter händelsen 

uppfyllde 17 av de undersökta de diagnostiska kriterierna för PTSD och sju av 

dem uppfyllde kriterierna vid intervjutidpunkten och blev diagnostiserade med 

                                                
36 Knutssom, J & Strype, J. 2002 
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kronisk PTSD. Studien påvisade att skjutepisoder påverkar poliser i högsta 

grad, både kort och på lång sikt. 

 

Ännu en undersökning gjord under februari och mars 2003 visar på polisens 

utsatthet37. 3020 av polisförbundets medlemmar ombads att svara på 154 frågor 

om sin arbetsmiljö och 84% svarade. Undersökningen gjordes av SCB på 

uppdrag av Polisförbundet och presenterades den 11 juni. I denna undersökning 

framkom att under de senaste tre månaderna har 37% av poliserna varit utsatta 

för hot om våld. Drygt en fjärdedel av dem har varit utsatta för våld under minst 

ett arbetspass under de senaste tre månaderna. Det fanns dock tydliga skillnader 

beroende på vilket verksamhetsområde poliserna arbetar. 60% procent inom 

utryckningen har utsatts för våld och 75 % för hot om våld.  

 

En intressant del som  framkom ur polisförbundets undersökning är att trots att 

poliserna i ganska stor utsträckning utsätts för hot och våld så är det ändå 23 % 

som inte vet om det finns särskilda rutiner eller handlingsplan för stöd i 

samband med hot våldshändelser, allvarliga olyckor eller andra krishändelser på 

deras arbetsplats. 

 

25% av poliserna uppger att de under de senaste 12 månaderna varit utsatta för 

hot och/eller våld som har varit farligt/allvarligt att de har blivit rädda. 43% av 

poliserna inom utryckningen har varit utsatta för hot och/eller våld vid minst ett 

tillfälle under de senaste 12 månaderna som har varit så allvarligt att de blivit 

rädda. De som blivit rädda utav hoten eller våldet har i högre andel funderat på 

att sluta än bland de övriga: 29 mot 19%. Av samtliga poliser är det 57 % som 

minst någon gång under de senaste 12 månaderna funderat på att sluta inom 

polisen. Vid frågan om huruvida poliserna skulle välja polisyrket idag om de 

stod inför ett yrkesval svarar 36% nej och 26% ja. 35% vet inte hur de skulle 

göra. Däremot är det betydligt högre andel poliser under 30 år än över som 

                                                
37 Engdahl, B, Jädert Rafstedt M-L, Ljunggren G & Greijer Å, 2003 
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skulle välja polisyrket igen om de stod inför ett yrkesval. I arbetsmiljöverkets 

undersökningar 1997-2001 uppgav 28% av poliserna att de pga hälsoskäl har 

övervägt att byta arbete det senaste året.  

 

Polisförbundets studie visar att av samtliga poliser så är det 35 % som under de 

senaste tre åren anmält arbetsskada/sjukdom. Andelen bland dem som anmält 

arbetsskador ligger på samma nivå oavsett om man arbetar i storstäder eller i 

mindre orter. Drygt en tiondel av polisen har under de senaste 12 månaderna 

varit sjukskrivna till följd av trötthet och stress av arbetet. Vid en jämförelse 

med 1997 har sjukskrivning till följd av trötthet och stress nästan fördubblats 

genom åren. Drygt en tredjedel av poliserna har det minst halva tiden så pass 

stressigt att de inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet. 

Det är även så att 28% av poliserna uppger att de under minst halva tiden utsatts 

för stress som också är fysiskt påtaglig för dem. Enligt arbetsmiljöverkets 

undersökningar 1997-2001 instämmer 73% av poliserna helt eller delvis i att 

arbetet är psykiskt påfrestande.  

 

Omkring  74% av poliserna i polisförbundets undersökning uppger att det tar 

högst ett par timmar att varva ner efter jobbet men det är oroväckande att 14% 

uppger att de endast kan känna sig avslappnade och fria från jobbet när de är 

lediga. En var tionde polis uppger emellertid att de överhuvudtaget inte kan 

varva ned eller känna sig fria från jobbet när de är lediga och var fjärde polis 

har svårt att sova pga att tankar på arbetet håller dem vakna. 

 

En femtedel känner olust minst en dag per vecka när de går till arbetet. Andelen 

ökar emellertid ju äldre personerna blir och drygt en femtedel av poliserna 

använder alkohol ibland för att koppla av efter jobbet.  
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1.1.5 BROTTSSTATISTIK INOM POLISEN 

 

Nedan följer en presentation på ärenden i personalansvarsnämndens (vid 

Rikspolisstyrelsen) verksamhetsrapport 200438. Vi har valt att endast ta upp de 

brott med sexuella, våldsamma och missbruksbetingande beteenden. Detta för 

att källor som vi senare kommer att nämna kopplar PTSD och dess symtom till 

den typ av brottslighet.  

 

I rapporten framgår det att under 1 jan 2001 - 31 december 2004 har en hel del 

ärenden avgjorts gällande avsked eller uppsägning. Några exempel bland dessa 

är (dessa brott är en bråkdel av alla ärenden som inkommit till PAN under åren 

01-04,): ett ärende gällande ett dopingbrott, ett grovt narkotikabrott, en grov 

fridskränkning, två st gällande grov misshandel, en grov kvinnofridskränkning, 

ett grovt narkotikabrott, två narkotikabrott, fyra fall av ofredande, tre ärenden 

gällande rattfylleri, ett rån, två ärenden om olaga hot, ett sexuellt utnyttjande, 

ett sexuellt utnyttjande av underårig, två fall av vapenbrott, två ärenden om våld 

mot tjänsteman och 32 ärenden gällande misshandel. 

 

 1.1.6 KOPPLING MELLAN PTSD OCH KRIMINALITET 

 

Nedan följer en förklaring varför både symtom på PTSD och reaktioner av 

trauma kan uttrycka sig i form av kriminella beteenden hos de människor som 

utsatts. Eftersom vi varken är läkare eller psykologer kan vi bara diskutera 

kring PTSD utifrån de kriterier som finns beskrivna i DSM. Vi kommer att 

nämna i texten att denna diagnos kan förekomma enligt uppfattning från 

professionella och genom studier, i större utsträckning än vad statistiken visar.  

 

PTSD kan kopplas till brottslighet på två olika sätt. Ett sätt är att koppla 

brottslighet till kriminalitet visar sig som en reaktion på det trauma de utsättas 

                                                
38 Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen – Verksamhetsrapport med referat av ärenden 2004 
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för. Personen kan reagera på olika triggers och plötsligt handla som om den 

traumatiska upplevelsen återupprepades och därmed svara upp mot ”hotet” med 

plötsliga utbrott/våldsattacker39. Vissa människor som utsätts för trauma under 

en väldigt lång tid kan ilskan efter händelsen ta sig i uttryck och variera mellan 

explosiv eller extremt hämmad ilska eller en variation av tvångsmässig eller 

extremt hämmad sexualitet.40  Studier gjorda i ett amerikanskt fängelse visar på 

att PTSD förekommer på 48% av de kvinnliga intagna och 30% av de manliga41  

 

Det andra sättet att koppla kriminalitet till PTSD är att de uppvisade symtomen 

leder till en livsstil som med stor sannolikhet resulterar i ett kriminellt beteende 

och/eller plötsliga våldsattacker. Exempelvis kan sömnsvårigheter, flashbacks 

och påträngande minnesbilder leda till att man försöker självmedicinera sig med 

narkotiska preparat och/eller alkohol42 .  

 

Alkoholen kopplas till kriminalitet på ett indirekt sätt. Under berusning minskas 

omdömet och hämningarna, man har en tendens att släppa loss det aggressiva 

beteendet eller göra omdömeslösa handlingar som att köra berusad.  

 

PTSD även kan leda till avtrubbning av känslor43 Personer med PTSD som 

känner sig avtrubbade och uppgivna känslomässigt kan känna behov av att 

utsätta sig för farliga situationer eller brottslig verksamhet så som rån och 

inbrott, bara för att känna att de fortfarande har förmågan att känna något. Ett 

annat alternativ till att personer söker spänning i form av brottslighet kan vara 

”jakten” att försöka återskapa känslan av adrenalin och ”kicken” som vissa 

krigsveteraner upplevde under strid. Andra krigsveteraner kan känna behovet av 

att alltid ”vara på sin vakt”. Denna överspändhet kan hålla i sig i flera år efter 

krigets slut och orsaka en nödvärnsreaktion i missbedömda, icke hotfulla 

situationer.  Det är också vanligt att överlevare av trauma bär på känslor av 

                                                
39 http://www.ncptsd.va.gov/facts/specific/fs_anger.html 
40 J-L Herman, 1992 
41 http://www.ncptsd.va.gov/facts/specific/fs_anger.html 
42 http://www.lakarforbundet.se/upload/Lakarforbundet/Trycksaker/20.pdf 
43 Michel P-O, Lundin T, Otto U,  2001. 
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skuld och skam och begår brott för att det med största sannolikhet kommer att 

innebära straff och på så sätt känner att de sonar för det dom känner skuld för44  

 

Det finns tre fall som vi tycker kan vara intressant att ta upp i diskussionen 

kring PTSD och brottslighet45  

 

Mr. Gregory en före detta Vietnam soldat stod åtalad 1979 i Maryland, USA för 

8 fall av människorov och olaga hot efter en händelse vid en bank. Han övertog 

banken i militärkläder och med tung beväpning, utan avsikt att råna banken. 

Han var den enda överlevande efter ett överfall i Vietnam där han och hans 

kamrater togs som gisslan. Han avfyrade över 250 skott i luften utan att fysiskt 

skada någon av de han tagit som gisslan i banken. En psykolog vittnade till 

fördel för Mr. Gregory och menade att det var ett försök att återskapa händelsen 

och begå ett passivt självmord, där han planerade att polisen skulle avfyra det 

dödande skottet mot honom. På så sätt skulle han göra sig av med känslan av 

skuld av att vara den enda som överlevt det nämnda överfallet.  

 

Ett annat exempel kommer från Illinois, USA. Mr Woods stod 1982 åtalad för 

mordförsök på sin förman. Hans diagnos av PTSD och hans historik av strider i 

Vietnam fanns dokumenterade sedan tidigare. Vittnesmål och ljudband tydde på 

en likhet mellan ljuden i fabriken och ljud som kan höras under strid i krig. Han 

friades med anledning av sinnessjukdom. Ljuden hade orsakat en våldsreaktion 

hos honom. Han hade svarat upp mot vad som han upplevde vara en extremt 

hotfull situation med dödande våld. 

 

Ett sista exempel kommer från Louisiana, USA 1981. 

Mr Heads, också han en tidigare Vietnamveteran, utan tidigare kriminell 

bakgrund blev dömd för dråp efter att ha brutit sig in och dödat en manlig 

släkting efter att hans fru hotat att lämnat honom. Hans dom ändrades och han 

friades pga sinnessjukdom. Åklagaren kunde visa på att hans tidigare erfarenhet 

                                                
44 http://www.ncptsd.va.gov/facts/specific/fs_anger.html 
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av att förlora människor som stod honom nära (hans tidigare upplevelse av 

trauma) fick honom i ett sådant sjukdomstillstånd att han inte ansågs åtalbar för 

händelsen46 

 

Ofta har brott som människor begår med en diagnos av PTSD speciella drag47  

• Gärningsmannen har ingen tidigare kriminell bakgrund. 

• Gärningsmannen kan inte förklara sitt beteende. 

• Valet av offer sker av ren tillfällighet. 

• En uppenbart vänlig och ofarlig situation resulterar i våld 

• Brotten innefattar delar av minnesförlust. 

• Gärningsmannen uppger ett flertal stressorer innan brottet begås. 

• Brottet kan komma att likna en tidigare upplevelse. 

• Gärningsmannen är ofta omedveten om likheterna vid tillfället. 

 

Marianne Kristiansson är specialist i rättspsykiatri och chefsöverläkare i 

Rättsmedicinalverket samt vetenskapligt råd i rättspsykiatri skriver i ett flertal 

artiklar som är publicerade bland annat i Dagens Medicin och Dagens Nyheter. 

Kristiansson har en stor kunskap av extremt allvarliga och oprovocerade brott 

och menar att antalet högriskindivider ute i samhället har ökat kraftigt de 

senaste två åren, bland annat pga att psykiatrin tvingast spara pengar48. Enligt 

Marianne kan det antas att även människor med PTSD kan utgöra en del av 

dessa gärningsmän men som blivit feldiagnostiserade på grund av att kunskapen 

om detta är begränsad och då inte fått möjlighet till den hjälp de så väl 

behöver49 .  

 

Kristiansson har även gjort en vetenskaplig studie tillsammans med Sumelius 

och Söndergaard som visar på att där finns en större andel sexuella och 

våldsamma brott utförda av gärningsmän med diagnos av PTSD än gruppen 

                                                                                                                                               
45 Ibid 
46 http://www.ncptsd.va.gov/facts/specific/fs_anger.html 
47 Ibid 
48 Tidningen Dagens medicin. Artikel publicerad 24 september 2003 
49 Ibid 
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gärningsmän utan diagnos. Faktum är att alla brott i PTSD -gruppen var 

klassificerade som vålds eller sexuella.50  

 

I en programskrift, läkare om våld, diskuterar man även här att traumatiska 

händelsers betydelse för utveckling av våldsbenägenhet tycks spela en större 

roll för än vad man tidigare antagit51  

 

I en artikel som publicerats i Polistidningen beskriver skribenten Jonas 

Brändström, de ungas utsatthet för brott och kränkningar. Artikeln baserar sig 

på ett samtal med Ann Hellströmer som är den person som tagit initiativet till 

Sveriges första stödcentrum för unga brottsoffer. Hon belyser 

möjligheten/risken för att ett tidigare utsatt offer kan komma att hämnas sin 

förövare efter det trauma dom själva varit utsatt för och därmed utveckla ett 

kriminellt beteende52.  

 

Många av dem som begår brott har fallit offer för andras brottslighet i ett 

tidigare skede. Det framkommer mycket känslor av både hat, vrede, skuld och 

skam hos de unga offren. Utan möjlighet att få ventilera dessa känslor kan 

gårdagens offer bli morgondagens gärningsman. Ett vanligt uttalande i samtal 

med dessa offer är att offret vill ge igen på den som gjort denne så illa och få 

gärningsmannen att förstå hur traumatiskt det är att vara den person blir utsatt. 

Många unga säger sig också vilja se sin förövare död. Unga som blir rånade av 

exempelvis ett invandrargäng kan utveckla ett starkt hat mot invandrare 

generellt, och mot allt som förknippas med brottsutövaren. Även personer som 

står offret nära kan känna liknande hat och bidra till ett upptrappande våld som 

en reaktion av traumat53. 

 

                                                
50 Kristiansson, M, Sumelius, K & Sondergaard, H-P (2004), 2004 
51  http://www.lakarforbundet.se/upload/Lakarforbundet/Trycksaker/20.pdf 
52 Polistidningen, 2003  
53 Ibid 
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En annan intressant vinkling i sambandet mellan PTSD och kriminalitet 

beskrivs i boken Police interviews. Där talar man om att brottshandlingen även 

kan vara traumatiserande för gärningsmannen. Erfarenheten av att begå 

allvarligt vålds- eller sexualbrott och dess psykologiska följder undersöks i 

mindre omfattning än offrets följder av att bli utsatt för brott. En studie som 

gjorts av forskare i USA visar att brottet dråp hade en gemensam nämnare. 

Gärningsmännen hade befunnit sig i ett sådant allvarligt chockat, skrämt eller 

berusat tillstånd under överfallet att det avsevärt minskade deras medvetenhet 

om att handlingen de utförde var brottslig. Forskarna menar i sin studie att 

själva överfallet var så traumatiserande även för gärningsmannen, att de visade 

symtom på PTSD kort efter utfört våldsbrott54.  

 

Pullock var en Amerikansk forskare som studerade 80 mördare som hade erkänt 

sina brott och fann att 52% var diagnostiserade av att lida av PTSD. 82% av 

dessa män hade upplevt dråpet som traumatiserande och 70% av de 

diagnostiserade hade ingen erfarenhet av tidigare trauma.55 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att ta reda på om poliser ger utryck av samma symtom 

som uppvisas då en person diagnostiseras av Posttraumatisktstress disorder. Vi 

vill därefter diskutera om det kan föreligga en koppling mellan kriminalitet och 

PTSD även hos yrkespoliser så som tidigare studier uppgett föreligga som 

orsaker till vissa brott. 
 

 

 

                                                
54 Ulf Holmberg, 2004 
55 ibid 
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1.3 Frågeställningar 

 

• Kan den enskilde polismannen drabbas utav PTSD?  

• Kan PTSD ta sig i uttryck av kriminella handlingar hos den enskilde 

polismannen? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Eftersom området tämligen är utbrett så kommer vi inte att beröra något om 

behandling eller bemötande kring människor med PTSD. I vårat resultat 

behandlar vi inte heller kön, antal yrkesverksamma år eller om symtomen är 

akuta eller kroniska.  

 

2 Metod 
 

Vi har gjort en studie där vi tagit del av en mängd litteratur, undersökningar och 

artiklar. För att kunna besvara studiens syfte och problemställningar måste först 

en strategi för informationsinsamling utformas. En sådan strategi kan bestå av 

exempelvis experiment, intervjuer eller enkäter.56  Vi har valt att använda oss 

av den sistnämnda strategin, enkäter och har således gjort en enkätstudie med 

sex poliser.  

 

Under arbetsgången har vi växlat mellan teori och empiri, deduktion och 

induktion. Vi började studien med att utforma bakgrunden. Intervjufrågor 

sammanställdes utifrån en svensk översättning från de amerikanska 

diagnostiska kriterierna (DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) för psykiska störningar. I Sverige fungerar systemet som riktlinjer 

och stöd för diagnostiken. DSM används dock inte enbart då man ställer 

                                                
56 Saunders m.fl, 2003 
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diagnos utan förutsätter en professionell kompetens som innefattar såväl 

psykiatriska fackkunskaper som klinisk erfarenhet tillsammans med andra 

systemmetoder för diagnos som t.ex. intervjuer. Detta angreppssätt, deduktion, 

karaktäriseras av att vi som utför studien utgår ifrån teorin för att i sin tur ta oss 

an empirin57.  Samtidigt har vi också undersökt hur empirin stämmer överens 

med teorin i syfte att undersöka PTSD inom polisen. Detta angreppssätt, 

induktion, karaktäriseras av att vi som utför studien går från empiri till teori58.  

Därmed kan vi varken säga att vi har varit induktiva eller deduktiva. Det som 

således ligger närmast till hands är en korsning av dessa två angreppssätt59.  

 

Vid undersökningar kan två grundläggande metoder användas, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Det som i huvudsak skiljer dem åt är att den kvantitativa 

metoden har möjligheten att omvandla informationen till siffror eller mängder 

medan den kvalitativa metoden tolkar t.ex. tolkar referensramar, motiv eller 

sociala processer och sammanhang.60  Vi har valt att göra en kvantitativ studie 

utifrån vårt syfte, vilket främst var att undersöka om enskilda polismän kan 

uppvisa PTSD symtom. Det är dock inte självklart att studien är helt och hållet 

kvantitativt inriktad då det även framkommit information utöver våra frågor. 

Studien kan således sägas ha kvalitativa inslag. Vidare har vi på ett kvalitativt 

sätt analyserat ifall det kan finnas en koppling mellan kriminalitet och PTSD 

bland poliser.  

                                                
57 ibid 
58 ibid 
59 ibid 
60 ibid 
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3 RESULTAT 
 

Vi bad sex poliser med olika erfarenhet från ordningen att fylla i ett 

frågeformulär. I frågeformuläret har vi utgått från de symtom som framgår i den 

amerikanska psykiatriska institutionens handbok för att diagnostisera PTSD. 

Detta för att enkelt kunna få en överblick hur polisen påverkas av händelser i 

jobbet och hur detta kan ta sig i uttryck psykiskt, fysiskt och socialt. Vi har inte 

tittat närmare på vilka händelser de olika polismännen har efterverkningar av 

eller hur länge de har haft det, eftersom vi på grund av tidsbrist valt att 

koncentrera oss på att få en generell uppfattning eller känning av de olika 

tillstånd en polisman kan utsättas för.  

 

Formuläret bestod av tre delar. Den första delen innehöll fyra fristående frågor, 

där man kan utläsa om polisen varit utsatt för händelser som kan anses vara ett 

trauma.   

 

I denna del framkom det att fem av sex blivit utsatta för allvarliga hot mot sitt 

liv eller fysiska integritet. Tre av sex har dessutom upplevt ett allvarligt hot 

eller skada hos sin partner/barn eller nära anhörig och fem av sex har varit med 

om andra händelser som varit påfrestande. Alla sex polismännen har emellertid 

sett en människa skadas allvarligt eller dödas i en olycka eller vid brott. 

 

Den andra delen innehåller fyra frågor där man kan utläsa huruvida de olika 

händelserna som polisen varit utsatt för har återupplevts i minnet, drömmar 

eller i fysiskt obehag. 

 

Här svarade tre av sex poliser att man har återkommande, påträngande och 

plågsamma minnesbilder. Ingen utav dessa upplevde däremot några 

återkommande mardrömmar men i stället upplevde två av dessa att man 

återupprepade händelsen genom sk flashbacks. Tre av sex har känt psykiska 
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obehag inför händelser som liknar eller symboliserar någon aspekt av 

händelsen. 

 

Den tredje delen består utav fem frågor som handlar om man undviker 

situationer som kan associeras med händelsen. 

 

Ingen av polismännen upplevde att de försöker undvika känslor eller situationer 

som förknippas med händelsen och man känner inte heller att intresset minskat 

att delta i vissa ingripanden. Man har inte heller känt sig deprimerad eller 

likgiltig inför framtiden efter händelsen. 

 

Den fjärde delen bestod av fem frågor där vi frågade om fysiska symtom. 

 

En utav av polismännen har haft svårt att sova efter händelsen, dock har ingen 

utav de tillfrågade känt irritation eller vrede utan att veta varför. En av de sex 

polismännen upplevde att denne däremot ibland har svårt att koncentrera sig 

eller blir lätt rastlös. Ingen av polismännen kände heller att man var spänd i 

vardagen och på jobbet eller att man hoppar till när något oförutsägbart händer 

eller vid plötsliga ljud. 

 

3.1 KRITISK GRANSKNING AV RESULTATET 

 

Vi har valt att låta sex poliser svara på vårat frågeformulär, därför är inte detta 

en generell bild utav hela poliskåren utan en föraning om hur det kan se ut. 

Vi har valt att inte titta närmare på de utfrågades kön, ålder eller antal tjänsteår. 

Även om vi inser att ovannämnda faktorer kan spela in så har vi dock valt att 

begränsa oss för att ha en möjlighet att dra slutsatser om PTSD förekommer 

endast utifrån uppvisade symtom. 
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Av formuläret framgår inte en tidsaspekt av hur lång tid efterverkningar av 

aktuella händelser har pågått. Detta för att vi valt att koncentrera på symtomen 

för PTSD och inte delat upp dessa i akuta eller kroniska.  

De utfrågade har getts möjlighet att svara ja/nej på de frågor som ställs i 

formuläret, detta för att enkelt sammanställa symtom som betydande för PTSD. 

Man ska ha i åtanke att svaren kan ha sett annorlunda ut om man hade gjort en 

mer djupgående intervju, eventuellt hade man fått fler symtom tillkännagivna.  
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Under arbetets gång har vi har fått en djupare inblick i PTSD och dess symtom. 

Samtidigt har vi kommit till insikt om svårigheten med att ställa en analys av 

sjukdomsbilden, då man måste komma närmare individen för att se de olika 

tillstånden, inte minst poliser. Med det menar vi att man ibland får känslan av 

att man som polis vänjer sig att undertrycka vissa känslor, för att kunna fungera 

normalt på jobbet i alla situationer. Ibland har vi upplevt att det kan vara en viss 

jargong där man måste vara stor och tuff som polis, dels för att klara av jobbet 

och dels för att allmänheten har en bild av polisen som stöttepelaren i samhället 

och den pålitlige i familjen. Det är inte alltid lämpligt att man tillåter sig själv 

att ”känna efter” för mycket och vara en ”mjukis”. Men någonstans måste  

känslorna ta vägen.  

 

Man kan dra några likheter till det militära. Inom det militära är förekomsten av 

PTSD bevisat och många gånger hamnar även poliser i ”stridssituationer”, 

därav borde förekomsten av PTSD även göra sig gällande i sammanhang under 

en extremt farlig situation i polisens yrkesutövning. Man kanske har blivit 

allvarligt hotad och tvingats att använda sitt tjänstevapen eller deltagit i 

kravallsituationer under väldigt svåra förhållanden. Det finns dock vissa 

skillnader mellan polis och militär. De flesta officerare inom det militära är 

utbildade på att känna igen symtom på PTSD och andra former av stress och 

stridsreaktioner. Då man fått utbildning om möjliga reaktioner vid stress och 

trauma underlättar det för de ansvariga inom militären att fånga upp de 

drabbade på ett tidigt stadium. Militären har även en befintlig arbetsgrupp som 

jobbar med kris, trauma, debriefing och rehabilitering. Man talar öppet och 

ärligt om problemen och de drabbade vet vart dom ska vända sig. Medan det 

inom polisen finns som tidigare påvisat 23% som inte vet att det ens finns en 

handlingsplan. Detta kan i längden innebära att man som polis inte bearbetar 

ordentligt vid varje enskilt tillfälle och därför löper en större risk att i slutändan 
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hålla alldeles för mycket inombords. Efterhand tycks detta kunna utvecklas till 

ett kroniskt tillstånd som vi tror är svårare att bearbeta då man undertryckt sina 

känslor för länge. Man måste nog få utrymme för eftertanke för att komma 

underfund vad man egentligen känner efter vissa händelser. Det måste finnas 

olika orsaker till att en tiondel av polisen har under de senaste 12 mån varit 

sjukskrivna till följd av trötthet och stress av arbetet. Detta är en fördubbling av 

sjukskrivna av samma orsaker sedan undersökningen 1997.  

 

Nu vet vi att vi generaliserar och inser självklart att det är från individ till 

individ. Men det kan vara en anledning till att man ibland kan gå länge med 

olika symtom innan man vågar fråga efter hjälp eller att myndigheterna inte 

alltid uppmärksammar och informerar om att det finns en handlingsplan. Vi har 

dock fått en känsla av att man många gånger väljer att prata med sina kollegor 

vid de tillfällen man känner att man behöver. Myndigheten måste dock vara 

mottagliga för dessa problem och ibland vara den som tar första steget och vara 

vaksam för vissa symtom. Man kan ta statistiken i beaktning där den visar på att 

0,3% av den svenska befolkningen har PTSD. Vårat resultat samt Karlssons I & 

Christiansons undersökning mfl visar på att det föreligger en konkret risk för 

PTSD hos polisen. Polisen kan därmed vara en markant del av de 0,3% eller 

utgöra ett stort mörkertal. 

 

Vi har i våran undersökning konstaterat att poliser kommer i kontakt med 

påfrestande händelser som ibland kan likställas med trauma och man kan ha 

plågsamma minnesbilder och flashbacks efteråt. Några har även någon gång 

känt psykiska obehag inför händelser som liknar eller symboliserar någon 

aspekt av händelsen. Däremot är det väldigt få som har eller kanske erkänner att 

de undviker vissa aktiviteter på grund av efterverkningar av händelsen. Här kan 

vi inte låta bli att fundera på om det är här som försvarsmekanismen kommer 

igång eftersom man vet att man måste tillbaka till jobbet igen, man har ibland 

inte valet att kunna undvika vissa aktiviteter eftersom arbetet i sig kräver det. 

Då väljer man kanske att undvika att tänka i dessa banor. 
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I litteraturen framgår det att trauma kan leda till PTSD då man efter händelsen 

även lider av efterverkningar i form av plågsamma minnesbilder, mardrömmar 

och känsloavtrubbningar. Dessa trauman kan vara exempel på händelser som 

polismannen möter i sitt yrke i form av våld, allvarliga olyckor och grova brott. 

Dessa situationer beskrivs ofta i litteratur och undersökningar knuten till polisen 

som ”stressade situationer” men i annan litteratur som är knuten till 

allmänheten kan de sk stressade situationer benämnas som trauma. Anledningen 

till denna indirekta omskrivning tror vi kan bero på att det ingår i polisens 

vardagsarbete där vi intager en roll där man inte är personligt knuten till 

händelsen. Vi anser att dock att rollen som polis inte alltid kan särskiljas från 

det känslomässiga engagemang man har privat till det professionella man utför i 

arbetet.  

 

Utifrån våra resultat har vi kunnat se att man kan få en klar bild över att en polis 

befinner sig i en miljö där stress och påfrestande händelser kan ge vissa 

tillstånd. Långtgående stress kan leda till att ”bägaren väller över” i nästa 

påfrestande situation. Frågan är om dessa flertal svårt stressande händelser till 

slut kan utvecklas till PTSD, för den enskilda polismannen. Vi tror att detta 

beror på individen som utsätts för detta. Har man lättare för att inse sina känslor 

och tillstånd har man lättare för att bearbeta och prata med andra om det. Är 

man en sådan som håller saker och ting inom sig så måste detta ta vägen 

någonstans till slut.  

 

Här kan man ta psykologen Mikael Henningssons yttrande i beaktning om att 

individen och i detta fall att den enskilda polismannen kan få akuta PTSD 

symtom vi de tillfällen polismannen känner skam. I det fallet tar man allt mer 

personligt och börjar rannsaka sig själv. Detta i jämförelse om man känner 

skuld, då man mer rannsakar sin handling. Vi har inte kunnat se något av detta i 

våran undersökning, även om vi tror att mycket kan beror på detta.  
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I undersökningen upplever man inte heller att man känner fysiska tecken som 

överspändhet och irritation.  Endast en uppgav att denne upplevde dålig sömn. 

Kanske uppvisar sig försvarsmekanismen här också. Är det godtagbart att 

polismän känner irritation och vrede utan någon anledning? Det går inte hand i 

hand med den bild och de krav man har utav en polis. Frågan är ändå, skulle 

man ha mod att erkänna ifall man har känt dessa symtom? Speciellt i ett 

frågeformulär med direkta frågor om symtom? Man måste fundera på om en 

djupare personlig intervju hade gett andra resultat?  

 

Slutsatsen vi drar är att polisen har ett väldigt utsatt yrke som vi förstår 

påverkar alla enskilda poliser på olika sätt. Exempel på trauma i litteraturen är 

händelser som polisen kanske inte möter varje dag men som under en längre tid 

av yrkesverksamma år sammantaget kommer i kontakt med, vid ett flertal 

tillfällen. Framför allt kan vi med säkerhet säga att bilden av samhället 

förändras, vi förlorar den ”skyddade illusion” som vi behöver för att känna oss 

trygga.  

 

Nästa fundering har varit om det kan finnas en koppling mellan PTSD och 

kriminalitet och kan den enskilda polismannen utveckla kriminella beteenden 

beroende på efterverkningar från tidigare händelser. Vi inser att ingen är immun 

för att hamna på den ”andra sidan”, men frågan är vad det är som gör att den 

som ska upprätthålla lag och ordning tar steget över och begår brott. Speciellt 

när man i jobbet ser vad som kan hända när man trampar över. Det är inte alltid 

uppenbart hur en person mår eftersom symtom undertrycks eller döljs för 

många på arbetsplatsen men istället kanske tar sin tillflykt på hemmaplan i 

alkohol eller narkotikamissbruk, utåtagerande mot familj eller genom våld i 

ingripanden som hade kunnat undvikas.  

 

Vi har haft funderingar på om ett visst övervåld är i ett led från tidigare icke 

bearbetade tankar och händelser. Om man hänvisar till att överspändhet kan 

vara en vanlig reaktion vid PTSD och tar sig i uttryck av att personen 
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missbedömer en icke hotfull situation kan detta vara en förklaring till övervåld 

vid vissa polisingripanden. Vi vet att polisen har varit i rampljuset för olika 

rubriker som syftar till olika brottsmisstankar/domar som den enskilde 

polismannen har begått. Eftersom även anmälningar om övervåld förekommer 

mot polisen kan det vara en intressant koppling att poliser som utsätts för akut 

stress och har en tidigare erfarenhet av något som han upplevde som allvarlig 

och traumatiserande, kan reagera med mer våld än vad situationen kräver.  

 

Att polisen ibland uttrycker ”avtrubbning” inför jobbiga situationer kan vara att 

man har gjort upp med liknade händelse tidigare och bearbetat detta och att det 

nu finns ”genvägar” till att hantera händelsen. Men det kan också vara ett 

uttryck för att man inte riktigt tar till händelsen som verklig och istället uttrycks 

i självdestruktiva beteenden såsom alkohol och drogmissbruk, där det 

sistnämnda även är ett kriminellt beteende. Alkoholen kan som vi tidigare 

nämnt kan leda till att känslor får utlopp i utagerande reaktioner i form av våld 

och misshandel i hemmet. Alkoholmissbruket kan även orsaka omdömeslösa 

handlingar tex. rattonykterhet.  

 

Amerikanska studier visar på resultat där 48% av kvinnorna och 30% av 

männen som satt dömda till fängelsestraff uppvisade PTSD. Här måste man 

dock ha i åtanke att vissa av de diagnostiserade personerna möjligtvis kan ha 

utsatts för trauma och/eller övergrepp som förekommit under fängelsetiden.  

Eventuellt kan en liten del av statistiken förklara fängelsemiljön som orsak till 

PTSD men inte enbart. Även de tre amerikanska fallbeskrivningarna gav 

information om att PTSD skapar brottstillfällen hos traumatiserade personer.  

 

PTSD visar sig vara av betydelse för brottslighet i allmänhet därför kan 

brottslighet av denna orsak även göra sig gällande för poliser. En polisman som 

tiden före brottet upplevt trauma och hade blivit diagnostiserad av PTSD om 

personen genomgått en psykiatrisk undersökning. PTSD kan därför bidra till att 
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en enskild polisman uttrycker kriminella handlingar och på så sätt blir 

gärningsman.  .  

 

4.1 FÖRSLAG 

 

Vi har funderat på vad det är som gör att vissa kan uppvisa PTSD symtom i 

motsats till andra? Har det något med personligheten att göra? Eller händelsen i 

sig? Detta har vi inget svar på men kan vara ett förslag för framtida forskning. 
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Bilaga 1 FRÅGEFORMULÄR 
 
A. Har du varit med om någon händelse i din yrkesroll som varit mycket påfrestande: 
 
Har du blivit utsatt för allvarligt hot mot ditt liv eller din fysiska integritet? 
 
 
 
Har du upplevt ett allvarligt hot eller skada hos din partner/barn eller nära anhörig? 
 
 
 
Har du sett en människa som har skadats allvarligt eller dödats i en olycka eller vid  
brott? 
 
 
 
Någon annan händelse som varit påfrestande för Dig? 
 
 
 
B. Har händelsen/ händelserna som ni har i åtanke upplevts upprepade gånger i: 
 
Återkommande, påträngande plågsamma minnesbilder? 
 
 
 
Blivit återkommande i mardrömmar? 
 
 
 
Har du någon gång, plösligt handlat som, eller känt det som om händelsen  
återupprepades genom så kallade ”Flashbacks”? 
 
 
 
Har då någon gång känt psykiskt obehag inför händelser som liknar eller symboliserar 
någon aspekt av händelsen? 
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C. Undviker du någon situation som associeras till händelsen eller känner att du i 

efterhand avtrubbats i viss mån efter händelsen: 

 
Försöker du undvika vissa tankar eller känslor som förknippas med händelsen? 
 
 
 
Försöker du undviker du några situationer eller aktiviteter pga. efterverkningar av 
händelsen? 
 
 
  
Har du någon ”lucka” i minnet av händelseförloppet? 
 
 
 
Har du efter händelsen minskat intresset att delta i vissa ingripanden? 
 
 
 
Har du någon gång efter händelsen känt dig deprimerad och likgiltig inför framtiden? 
 
 
 
D. Har du bestående tecken av överspändhet: 
 
Har du svårt att sova eller orolig sömn? 
 
 
 
Känner du ofta irritation eller vrede utan att riktigt veta varför? 
 
 
 
Känner du ibland att du har svårt att koncentrera dig eller blir du lätt rastlös? 
 
 
 
Känner du spänd vaksamhet i vardagen och på jobbet? 
 
 
 
Hoppar du till då något oförutsägbart händer eller vid plösliga ljud? 
 


