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 Abstract 

1999 mördades två poliser i Malexander. 2007 skedde ännu ett polismord. Att tre 

poliser hade dött i tjänsten basunerades ut i media – men hur många vet vad som 

hände med kollegor och anhöriga efter händelsen? Fick de något stöd eller lämnades 

de att själva hantera sina upplevelser? Då vi själva snart är färdiga poliser undrar vi 

hur det psykosociala omhändertagandet ser ut om vi själva eller någon kollega skulle 

råka ut för något. Vi har valt att titta närmare på hur arbetet med debriefing har 

förändrats mellan de två polismorden. För att ta reda på detta har ett antal intervjuer 

genomförts med personer som på något sätt har varit inblandade i de två händelserna. 

Slutsatserna vi har dragit är att det har skett en utveckling av organisationen runt 

psykosocialt omhändertagande, men att det fortfarande finns mycket kvar att utveckla. 

Inställningen till debriefing har förändrats med åren och man ser numera det som 

naturlig del i efterbearbetningen av traumatiska händelser. 
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1  Inledning 

”Polisyrket är ett högriskyrke vad gäller våld och hot. Därmed finns också ett stort 

behov, såväl av krisstöd som förebyggande åtgärder. Det ligger i yrkets natur att alla 

farliga situationer inte kan elimineras. Därför måste stor energi läggas på att i stället 

förebygga och minimera de skadliga verkningarna av dessa situationer.” 1 

 

Rikspolisstyrelsen har därför utfärdat en promemoria för psykosocialt 

omhändertagande inom polisen. I och med polismorden i Malexander 1999 kom 

man på att det var viktigt att lägga energi på det psykosociala omhändertagandet 

efter en svår händelse. Vi tyckte därför att det skulle vara intressant att jämföra hur 

detta har utvecklats från händelsen i Malexander till det senaste polismordet i 

Nyköping 2007. 

 

Debriefing ingår som en metod i det psykosociala omhändertagandet och innebär ett 

eller flera samtal för att eliminera och lindra chockupplevelser. Målet är att 

personen som varit utsatt för en traumatisk händelse så snart som möjligt ska kunna 

återgå till sitt normala livsmönster.2 

 

Ämnet är aktuellt och det kommer att beröra oss alla i vårt framtida yrke som 

poliser. Vi kommer att utsättas för diverse händelser som kommer att behöva 

bearbetas. Debriefing är en metod som har anammats av flera yrkeskategorier.3 Vi 

ser debriefing som en bra investering för framtiden. 

 

Vår personliga uppfattning är att vi tror och hoppas att användningen av debriefing 

har utvecklats till att vara ett naturligt inslag i krisbearbetningen inom polisen. Det 

är kanske inte längre lika självklart att en polis skall behöva klara av sina problem 

på egen hand. Vi tror att en del i utvecklingen kan vara introduktionen av 

Bastaktiken 2005 där krishantering har fått allt större fokus. En annan del kan ha att 

göra med den förändring som skett i yrkeskåren i stort. Vår uppfattning är att den 

inte längre är lika homogen och ”machobetonad” som den tidigare har varit. Det kan 
                                                
1 http://polisen.se/mediaarchive/4347/3474/4637/pebPsykosoc.pdf 
2 Promemoria, Psykosocialt omhändertagande inom polisen, Dnr POB-100-2955/99 
3 P. Jonsson, Stress – en överblick s.54 
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även ha med den nya polisutbildningen att göra, där det mentala förhållningssättet är 

ett naturligt inslag i studierna. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag uppmärksammas alltmer behovet av stöd och omhändertagande vid kris- och 

stressreaktioner. Debriefing, som är den mest spridda metoden, utvecklades i USA 

på 1970-talet. Idag är Critical Incident Stress Debriefing (CISD) en av världens 

mest använda.4 CISD kan bäst beskrivas som en slags grupprocess i 

diskussionsforum. I vårt arbete kommer vi att benämna detta som debriefing. 

 

Debriefingbegreppet har sin bakgrund inom militärpsykiatrin, där man innan ett 

uppdrag samlas och går igenom vad som komma skall, en så kallad briefing. Efter 

avslutat uppdrag samlas man åter för att gå igenom vad som hände och återkoppla 

till briefingen, en debriefing.5 

1.2 Syfte 

Det grundläggande syftet med rapporten är att ta reda på hur debriefing nyttjas och 

hur det har förändrats från tiden för Malexander till Nyköping på de båda berörda 

myndigheterna. Vi vill också ha svar på hur de riktlinjer som Rikspolisstyrelsen 

utfärdade följs idag. För att vi ska kunna uppnå syftet är det även viktigt att vi får 

svar på vad begreppet debriefing innebär och vad som verkligen inträffade vid de 

båda händelserna. 

1.3  Frågeställningar 

Hur nyttjades debriefing som metod i det psykosociala omhändertagandet efter 

Malexander och Nyköping? 

 

Hur har polisens efterbearbetning av olika händelser förändrats från Malexander till 

Nyköping? 

 

                                                
4 S. Christianson, Polispsykologi s 205 
5 Berntsson, A, Svenzén, E, Polisers upplevelser kring debriefing 
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Hur efterlevs riktlinjerna gällande debriefing från Rikspolisstyrelsen på de gällande 

myndigheterna idag? 

1.4  Avgränsningar 

Då debriefing är ett brett område har vi valt att inrikta oss på händelserna i 

Malexander 1999 och i Nyköping 2007. Dessa har varit betydande i polisens 

historia utifrån många aspekter och en sådan är just efterarbetet och hur 

myndigheterna har tagit hand om sina medarbetare. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har på olika sätt sökt information i ämnet. För att få reda på hur 

efterbearbetningen gick till vid de olika händelserna har vi kontaktat personer som 

på olika sätt var inblandade i efterbearbetningen. Dessa personer har haft olika 

positioner, en är polis med debriefingledarutbildning, en är personalkonsulent och 

en är student vid Polishögskolan. Vi har också sökt information på Internet. För att 

komma så nära sanningen som möjligt har vi noggrant granskat källorna. 

Exempelvis har vi använt oss av Aftonbladets hemsida för att skriva om händelsen 

vid Malexander, viktigt är då att veta att denna artikel grundar sig på 

förundersökningsprotokollet då detta blev offentligt. Domen från Malexander har vi 

hittat via Rättsbanken. En enligt oss mycket tillförlitlig källa. För att få reda på vad 

som hände i Nyköping har vi använt oss av Åklagarmyndighetens hemsida, vilken 

vi ser som tillförlitlig. Att få tillgång till hela förundersökningsprotokollen från de 

båda händelserna är både svårt då stora delar är sekretessbelagt och är extremt 

omfattande. Genom litteraturstudier har vi fått kunskap om begreppet debriefing och 

krishantering. 



Rapport nr. 429 

 4 

HT 2007 

2  Teori 

 

För att närmare kunna besvara våra frågeställningar behöver några frågetecken rätas 

ut. Framförallt behöver begreppet debriefing förklaras. 

 

Efter polismorden i Malexander gjorde Rikspolisstyrelsen 1999, en utredning 

angående hur man tog hand om berörda efter en traumatisk händelse. Det man 

främst kom fram till var att det personalsociala omhändertagandet skall vara mycket 

gott inom Polisen, då det är ett yrke där man utsätts för både hot och våld. Inom 

Polisen har man valt att jobba med något som kallas för Psykosocialt 

omhändertagande och det innehåller en rad olika former av samtal och stöd. Dessa 

är exempelvis handledning, mental träning, avslutningssamtal i arbetsgruppen och 

kamratstöd.6 De delar vi kommer att behandla är främst debriefing, men för att 

förstå helheten är det viktigt att vi även nämner vad defusing/avlastningssamtal 

innebär. 

 

Rikspolisstyrelsen utkom 2003 med en promemoria om hur det psykosociala 

omhändertagandet inom Polisen i Sverige ska se ut. I denna finns bland annat 

begreppsförklaringar, arbetsinriktning och utbildningsförslag.7 

 

2.1 Defusing/avlastningssamtal  

 

Den personal som har varit närvarande vid en händelse, skall direkt efteråt 

medverka i ett gruppsamtal. Denna typ av samtal kallas för defusing eller 

avlastningssamtal. Samtalet kan genomföras antingen individuellt eller i grupp och 

skall fungera som en mer formell genomgång av händelsen, detta för att alla skall få 

en helhetsbild av vad som har hänt. Alla skall få möjlighet att återge sin bild av 

händelsen vilket kan ge en enkel bearbetning av upplevelser och intryck. Under 

detta samtal kan man även bedöma om det finns behov för vidare debriefingsamtal. 

                                                
6 Dnr POB-100-2955/99 
7 Ibid  
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Sitter man i en grupp skall denna bestå av ca 10-12 personer och det skall finnas en 

ledare. Ledaren kan vara en arbetsledare som har den utbildning som krävs, annars 

kan en debriefingledare ta vid. 

 

2.2 Debriefing 

 

Debriefing kallas egentligen för CISD, Critical Incident Stress Debriefing, och 

utvecklades till en början för att reducera stressen för utryckningspersonal vid 

traumatiska händelser.8 Idag använder sig fler och fler av debriefing som ett verktyg 

vid traumatiska händelser. 

Det finns många tillfällen då debriefing kan behövas, till exempel vid hot mot eget 

eller annans liv, katastrofer eller då en kollega dör eller skadas allvarligt. Debriefing 

är en känslomässig bearbetning av upplevelser, intryck och tankar hos den som 

blivit utsatt för en traumatisk händelse. Syftet är att mildra händelsens 

efterverkningar och påskynda återhämtningsprocessen och förhindra att man senare 

drabbas av olika stressreaktioner.  

Till skillnad mot avlastningssamtalet skall man vänta två till tre dagar med 

debriefingen då det inte fungerar att debriefa en person som befinner sig i chock. 

Man kan utföra samtalen både enskilt och i grupp, gruppen skall bestå av ca 10 

personer samt en debriefingledare som skall vara speciellt utbildad för uppgiften. 

Ledaren måste inte vara anställd inom polisen utan kan även vara särskilt utbildad 

personal inom sjuk- och företagshälsovården, Räddningsverket, Kyrkan med flera.9 

 

2.2.1 Förutsättningar för samtal 

 

Om man väljer att jobba med en grupp är det viktigt att alla som är närvarande var 

inblandade i händelsen på något sätt, ingen utomstående får sitta med då detta kan 

göra att andra känner sig otrygga i gruppen. Det är också viktigt att göra klart för 

deltagarna att det som sägs i gruppen stannar i gruppen.10 

                                                
8 P. Jonsson, Stress – en överblick s54 
9 Dnr POB-100-2955/99 
10 T. Sivertsson, Debriefing – krisstöd s29 
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2.2.2 Teamet 

 

Debriefingteamet skall bestå av en teamledare som skall föra gruppen genom 

debriefingen och skall även hålla reda på gruppens psykologiska status, till exempel 

om någon upplever samtalet som mycket jobbigt. Ledaren skall även ha en 

assisterande teamledare med sig vars uppgift är att dela ledarskapet och stötta 

teamledaren. Även uppföljningsarbetet ligger på den assisterande ledaren, detta kan 

till exempel innebära att man kontaktar dem i gruppen som upplevdes behöva 

ytterligare stöd. I teamet ingår också ”dörrvakten”, som har en betydande roll. 

Dennes uppgift är att se till att inga obehöriga kommer in i gruppen under 

debriefingen och om någon skulle bli så upprörd under samtalet följer dörrvakten 

med personen ut och försöker med lätt övertalning få personen att komma tillbaka 

in. Om detta ej fungerar kan dörrvakten inleda ett ”en och en” samtal om deltagaren 

är mottaglig för detta. Om det finns behov kan det även finnas med en präst i 

teamet. Ofta finns det också kamratstödjare med som hjälp för det övriga teamet. 

Deras uppgift är att hjälpa till att urskilja de personer som kan behöva extra stöd och 

hjälp. Ofta är det en kamratstödjare som fungerar som assisterande teamledare.11 

 

2.2.3 Platsen 

 

Man kan egentligen utföra ett debriefingsamtal var som helst men det finns vissa 

krav på omgivningen. Storleken skall vara anpassad efter gruppen så att det varken 

känns för stort eller för litet. Det skall vara avskilt, inga fönster som går att se in 

igenom och det skall gå att stänga till. Viktigt är också att man har tillgång till 

rummet under hela tiden så att samtalet inte avbryts av att man tvingas flytta på sig. 

Möblerna skall gå att flytta på, de skall vara bekväma och det bör finnas 

luftkonditionering och vara välventilerat för största bekvämlighet. Det bör också 

finnas tillgång till ytterligare rum, ett par mindre för individuella samtal och ett 

                                                
11 P Jonsson, Stress – en överblick s71-74 
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större där det sedan serveras fika eller tilltugg. Syftet med detta är att gruppen skall 

må bra och att om någon vill dröja sig kvar kan de göra det på ett naturligt sätt.12 

 

2.2.4 Samtal 

 

När man sedan påbörjar samtalen delar man upp dessa i sju faser, introduktion, 

faktafas, tankefas, reaktionsfas, symptomfas, utbildningsfas och återgångsfas. Med 

hjälp av dessa faser kan man strukturera upp en händelse och deltagaren får 

återuppleva och bearbeta situationen. Debriefingsamtalen kan genomföras vid flera 

tillfällen efter händelsen för att se till att alla får den hjälp och det stöd de behöver.13 

 

Introduktionsfasen är den viktigaste delen som lägger grund för de andra delarna. 

Om inte introduktionen blir bra, kan det bli svårt att genomföra övriga delar på ett 

bra sätt. Introduktionen innebär att debriefingledaren går igenom reglerna för 

debriefingen, hur upplägget ser ut och vad syftet med samtalet är. Man går även 

igenom vilka som ingår i teamet som håller i debriefingen och besvarar frågor från 

medlemmarna i gruppen. Syftet med introduktionen är att skapa ett förtroende 

mellan deltagarna och att alla skall känna sig bekväma.14 

 

Faktafasen innebär att varje deltagare får möjlighet att introducera sig för gruppen, 

berätta vad han/hon gjorde på platsen och hur hon/han upplevde händelsen.15 

 

I tankefasen låter debriefingledaren deltagarna berätta om den första känslan eller 

tanken de upplevde då de insåg att situationen var ett faktum. Under denna fas kan 

starka känslor uppkomma och teamets medlemmar måste vara beredda på detta.16 

 

Reaktionsfasen skall innehålla deltagarnas reaktioner på faktafasen och tankefasen. 

Alla deltagare skall få möjlighet att berätta om de känslor de upplevde under 

händelsen. Man går nu ifrån upplägget att ”alla i ringen skall prata” utan den som 

                                                
12 P Jonsson, Stress – en överblick s63-64 
13 Ibid s75-86 
14 Ibid s75 
15 Ibid s79 
16 Ibid s81 
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vill prata får prata och den som inte vill får sitta tyst. Om det skulle uppkomma 

reaktioner på gamla obearbetade händelser för någon deltagare bör man erbjuda 

denne ett senare samtal för att ej inkräkta på den aktuella debriefingen. Detta är den 

mest emotionella fasen av debriefingen, och den syftar även till att utläsa vilka som 

kan behöva ytterligare hjälp.17 

 

Symptomfasen ger deltagarna möjlighet att lära sig känna igen de tecken på stress 

de har upplevt i samband med händelsen och efteråt. Detta kan innebära darrningar i 

händerna, ilska eller svårt att sova. Teamets uppgift blir att förklara vad som händer 

i kroppen vid dessa reaktioner och förklara att dessa symptom både är naturliga och 

normala.18 

 

Utbildningsfasen kommer naturligt efter symptomfasen, den börjar egentligen redan 

då teamet förklarar deltagarnas reaktioner. Teamet kommer efter detta tala om stress 

och stresshantering, sammanfatta samtalet och även ge deltagarna råd om hur de kan 

handskas med kommande stressreaktioner. Syftet är att deltagaren skall få möjlighet 

att normalisera sitt tillstånd.19 

 

Återgångsfasen innebär att teamet sammanfattar händelsen, tackar gruppen och 

erbjuder dem att stanna kvar på fika eller tilltugg. Här kommer även ”post 

debriefing” att komma in i bilden.  

Med post-debriefing menas att man efter själva debriefingen försöker ta kontakt 

med dem som kanske var tysta under samtalet eller försöker fånga upp dom som 

visade på starka reaktioner. Möjlighet finns nu för ”en och en samtal”.20 

 

Då post-debriefingen är över är det viktigt att teamet samlar ihop sig i ett eget möte 

som skall skydda medlemmarna från att själva må dåligt, det viktiga är att debriefa 

debriefingledarna. Man skall även gå igenom samtalet så att alla får möjlighet att 

lära sig mer om processen och ställa frågor de har funderat på under tiden.21 

                                                
17 P Jonsson, Stress – en överblick s82 
18 Ibid s83 
19 Ibid s84 
20 Ibid s85 
21 Ibid s87 
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3  Resultat 

För att få en förståelse om vad det egentligen var som hände i Malexander och 

Nyköping har vi valt att i resultatet ge en kort sammanfattning om respektive 

händelse. Vidare har vi grundat vårt resultat på intervjuer med personer som har 

varit i direktkontakt med de händelser vi har valt att jämföra. Samtliga har haft olika 

funktioner och därmed varierade uppfattningar av situationerna. Just därför har vi 

valt ut dessa personer, för att få en så bred bild av efterbearbetningen som möjligt. 

Vi har valt att sammanfatta varje intervju för att få fram det som är mest väsentligt 

för vårt arbete. De poliser från Stockholms län som jobbade som debriefingledare 

under Nyköpingshändelsen har i efterhand summerat hur de upplevde insatsen i en 

erfarenhetsberättelse. Denna har vi sammanfattat i slutet av resultatdelen då denna 

visar på nyttiga erfarenheter som gjorts under efterbearbetningen. 

 

3.1 Malexander 

Strax innan klockan 15.00 den 28 maj 1999 rånade Tony Olsson, Andreas Axelsson 

och Jackie Arklöv en bank i Kisa i Östergötland. Bytet blev 2,6 miljoner kronor. De 

kör söderut och närpolischef Kennet Eklund tar upp jakten på rånarna. Då de kört ett 

par kilometer ser Eklund att rånarbilen stannar ett par hundra meter framför 

honom.22  De öppnar eld och det pågår skottlossning under 25-30 sekunder. Rånarna 

hoppar in i bilen igen och åker vidare. Efter ett tag stannar de igen och den här 

gången är Eklund bara ett femtiotal meter ifrån rånarna. Då Eklund försöker få i 

backen upptäcker han att bilen är sönderskjuten. Han ser att rånarna står uppställda 

utanför sin bil och skjuter mot honom. Hans tanke är att han inte vill dö i polisbilen 

och han tar sig därför ut från bilen och slänger sig i terrängen vid sidan av vägen. 

Efter en stunds ålande upptäcker Eklund en roddbåt vilken han tar skydd under. Han 

hörde aldrig då rånarna åkte därifrån, men efter ca 10 minuter vågar han sig fram. 

Utredningen visar att det avlossades runt 50 skott från tre olika vapen mot Eklund 

och hans bil. Eklund själv blev inte träffad.23 

 

                                                
22 http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/27/polismorden.html (2007-11-11, 15:37) 
23 http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/27/polismorden2.html (2007-11-11, 18:14) 
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Rånarna byter efter ett tag flyktbil. Det är Axelsson som kör, medan Olsson och 

Arklöv ligger ner på golvet i bilen. Efter en bit i den nya bilen ser de en polisbil 

inkörd vid vägkanten. De beslutar sig för att köra vidare. Men då polisbilen följer 

efter och kommer närmare säger Olsson och Arklöv till Axelsson att stanna. 

Avståndet mellan de två bilarna är bara 2-3 meter. 

 

Poliserna i bilen är Olov Burén och Robert Karlström. Då de upptäcker bilen ropar 

de in till sambandscentralen för att få reda på vem som står registrerad som ägare. 

Polisassistenten inne på sambandscentralen hör dem säga ”Titta vad han gör, han 

kör så vingligt” - sen utbryter skottlossning. Polisassistenten beskriver det som 

”kraftig automateld, det kändes som väldigt nära”. 

 

Vad som sedan hände är inte helt klart. Axelsson har under förhör avslöjat att det 

var en person som startade hela skottlossningen, men han vill inte avslöja vem. 

Polismännen har öppnat sina dörrar och hukar sig ner bakom dem. De skjuter med 

sina tjänstevapen mot rånarna. Tre skott träffar Axelsson. 

 

Efter knappt tre minuter bryts förbindelsen med sambandscentralen. Det sista som 

hördes var skrik. Två poliser har blivit mördade. 

 

Båda poliserna har blivit träffade av flera skott. Av de 41 skott som avlossades 

under eldstriden var 6 av dem från polisernas vapen. 2 av dessa har avlossats mot de 

båda polismännens huvuden. 

 

Arklöv erkände ett par år efter morden att det var han som avlossade de sista skotten 

mot poliserna, ett i pannan på den ene och i nacken på den andre. Enligt uppgift 

använde Arklöv polisens tjänstevapen och sköt dem då de låg livlösa vid sin 

tjänstebil. Högsta Domstolen ansåg dock inte att domen skulle ändras.24 

 

Axelsson blev skadad under skottlossningen och han körs av en privatperson till 

sjukhus där han under kvällen grips. Arklöv tar sig med tåg upp till Stockholm där 

han bland annat uppsöker psyket. Han grips den 31 maj i ett köpcentrum i 

                                                
24 http://www.nj.se/artjid/030BAD30008C8291C1256BAE0040EE28 (2007-12-02, 18:25) 
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Stockholm. Olsson lyckas ta sig till Costa Rica, men han grips av lokal polis efter 

någon vecka och utlämnas till Sverige. Alla tre döms till livstids fängelse bland 

annat för mord.25 

 

3.2 Intervju med ansvarig för debriefingarbetet i Malexander 

1999 

 

Respondenten arbetar som personalkonsulent på polismyndigheterna i Östergötland- 

och Jönköpings län. Hon hade samma position vid händelsen i Malexander 1999, 

men var då även ansvarig för myndigheterna i Kalmar- och Kronobergs län. 

 

Hon berättar att det inte fanns någon beredskap alls för det psykosociala 

omhändertagandet vid den här tidpunkten. Hon är utbildad socionom och 

debriefingledare och har tidigare arbetat inom Försvarsmakten och Företagshälsan. 

Då hon började jobba vid polismyndigheten 1993 tänkte hon att ”det är ju nåt 

jättebra jag har med mig”, men arbetet med debriefing hade inte kommit så långt 

inom polisen då. Det var många äldre som inte hade någon aning om vad det här 

innebar, berättar hon. Många var av uppfattningen att ”det här klarar jag själv”. 

 

Då det inte fanns någon beredskap var det ingen som tänkte på att meddela henne 

vid den traumatiska händelsen, utan respondenten såg det på TV-nyheterna under 

kvällen. Hon fick senare ett telefonsamtal om att hon borde komma upp till 

fältstaben, som hade satts samman i Mjölby, dagen efter. Efter en natt med mycket 

lite sömn kom hon så till Mjölby. Där träffade hon på de båda omkomna polisernas 

kollegor och kamrater. De var tagna ur tjänst och satt i kafeterian. De hade inte sovit 

på hela natten. Respondenten fick i uppdrag att vara ansvarig för omhändertagandet. 

Till sin hjälp hade hon tre stycken civilanställda och fem poliser. Dessa började med 

att försöka ta reda på vad det var för människor som hade jobbat/jobbade med det 

som kom att bli den största akuta polisinsatsen någonsin i Sverige. Det var poliser 

från myndigheten i Skåne ända upp till Uppland som blivit inkallade. Det visade sig 

vara svårt att få namnlistor på alla som varit berörda av händelsen och det var svårt 
                                                
25 http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/27/polismorden2.html (2007-11-11, 18:39) 
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att sätta samman grupperna ute i periferin. Grupperna skulle användas för de 

debriefingsamtal som komma skulle. Respondenten poängterar här att det viktigt att 

inte glömma personal på länskommunikationscentralen (LKC), personal i växeln 

och civilanställda som sitter inne och skriver, även dessa kan vara i behov av 

debriefing. 

 

Respondenten kontaktade myndigheten i Stockholms län och SÄPO med en 

förfrågan om de kunde skicka ner debriefingledare till först och främst Östergötland, 

men även senare till andra berörda myndigheter. Stockholm var en av de få 

myndigheter som hade utbildade debriefingledare. Tillsammans med 

länspolismästaren kontaktade hon alla de myndigheter som varit inblandade i 

insatsen för att höra vilka som kunde ta hand om sin egen personal vad gällde det 

psykosociala omhändertagandet. Det var nästan bara de större myndigheterna som 

hade egna debriefingledare. Övriga myndigheter erbjöds hjälp i form av 

debriefingledare. Alla som hade varit inblandade erbjöds samtal. 

 

De valde att kalla alla slags samtal för debriefing för att inte förvirra personalen. 

Normalt sett ska debriefingsamtal vara obligatoriska, men då det var relativt nytt 

och inte så kända begrepp valdes här att säga att samtalen var frivilliga. Det togs 

kontakt och informerades om att debriefingsamtal skulle hållas. Då någon svarade 

att han eller hon absolut inte ville vara med på detta försökte man att motivera dem 

att komma, om inte så för kamraters och kollegors skull. En del upplevde detta som 

motigt, men i slutändan var det ingen som uteblev från samtalen. I efterhand var det 

många av dem som varit negativt inställda till debriefingen som kom till 

respondenten och sa att de här samtalen borde egentligen var obligatoriska. 

 

Respondenten förklarar att det var viktigt att debriefingledarna hälsades välkomna 

och att de kom till ”dukat bord”. De behövde inte tänka på gruppindelning eller 

lokaler. Samtliga debriefingsamtal hölls i polishuset och utanför lokalen stod dukat 

med kaffe och smörgåsar. Detta hade respondenten och den i övrigt ansvariga 

gruppen redan ordnat så att debriefingledarna bara hade själva samtalet att fokusera 

på. Ibland höll de i två debriefingar per dag. 
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Ungefär ett dygn efter avslutad insats kom de första debriefingsamtalen igång. 

Sedan fortsatte olika debriefingsamtal i ungefär en veckas tid. Varje kväll träffades 

respondenten och alla debriefingledarna för att gå igenom dagen och för att försöka 

fånga upp de personer som hade det extra jobbigt och kanske var i behov av 

ytterligare hjälp. 

 

Ett debriefingtillfälle per grupp erbjöds, därefter blev de erbjudna enskilda samtal 

med debriefingledarna. I vissa fall fanns behov av psykologhjälp, då ordnades detta 

och bekostades av myndigheten. 

 

Respondenten informerade alla chefer om att vara observant på personalen och såg 

det som viktigt att alla erbjöds samtal då man inte vet vad folk har för relationer till 

de omkomna poliserna. Hon fick även samtal från oroliga anhöriga till anställda 

inom polisen som tyckte att deras respektive hade reagerat konstigt. Respondenten 

skickade därför tillsammans med länspolismästaren ut brev till alla anhöriga inom 

polisen i Östergötland. Breven var adresserade till de anhöriga och inte till den 

polisanställde för att just familjen var de som skulle öppna det. I brevet fanns 

information där man förklarade normala stressreaktioner som kunde komma samt 

namn och telefonnummer till personer som de kunde kontakta. Samtliga familjer 

erbjöds också samtal inom företagshälsovården. 

 

Inställningen till debriefing har förändrats mycket sedan Malexander berättar 

respondenten. Malexander gjorde att debriefing kom in i tänkandet. De yngre 

poliserna får mycket med sig från sin utbildning, men också myndigheten tycker nu 

att det är viktigare att ta hand om personalen. Respondenten säger att innan 

Malexander ”kröp man fram och vågade knappt prata om det”. Respondenten tror 

bara att det var de större myndigheterna som hade någon form av krisstöd tidigare. 

Respondenten tror också att inställningen har ändrats, men att det fortfarande kan 

vara problem då en äldre och en yngre kollega har varit med om någonting 

tillsammans. Då de seden erbjuds debriefing säger den äldre att denne inte är i 

behov av något och då vågar inte den yngre kollegan säga ja. För att komma till 

rätta med problemet försöker man upplysa äldre kollegor om just detta. 
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Efter Malexander fick respondenten hjälp av professor Gary Larsson vid 

Försvarshögskolan att sy ihop en debriefingledarutbildning för Östergötlands-, 

Jönköpings-, Kalmars- och Kronobergs län. Respondenten håller inte längre själv i 

några debriefingar, hon är idag ansvarig för krisstödet i Östergötland och 

Jönköpings län. I dagsläget finns det åtta stycken utbildade debriefingledare i 

Östergötland och fem stycken i Jönköpings län. Dessa samlas en gång om året för 

att lära känna varandra lite bättre. Det är viktigt eftersom de kan komma att jobba 

tillsammans och personkännedom kan då underlätta. Debriefingledarna har olika 

kön och ålder, men det viktigaste vid rekryteringen är att de är lämpliga. 

 

Vidare berättar hon att våren 2006 anordnades för första gången en samordnad, 

enhetlig utbildning för debriefingledare på Polishögskolan. Målsättningen är att 

samtliga myndigheter ska ha egna debriefingledare. När debriefingledarna har gått 

utbildningen är det meningen att de i sin tur ska utbilda alla chefer i 

avlastningssamtal. Med chefer menas här chefer med personalansvar. 

 

I januari 2008 kommer det att anordnas en nationell konferens av 

Rikspolisstyrelsen. Syftet där är att utvärdera vad som gjorts inom området 

psykosocialt omhändertagande sedan den förra konferensen 2006. 

 

3.3 Nyköping 

Då polisen i Södermanlands län skulle genomföra en handräckning enligt Lag 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, den 20 juni 2007 skedde ytterligare ett 

polismord. 

 

Bakgrunden till handräckningsbeslutet var att mannen som tidigare avtjänat ett 

tioårigt fängelsestraff hade skickat ett brev med hot till en tjänsteman. 1994 dömdes 

han till fängelse för bland annat dråp. Mannen hade under anstaltstiden och även 

senare utvecklat ett starkt hat mot rättsväsendet. Dagarna innan den 20 juni skriver 

mannen ett brev till en företrädare inom rättspsykiatrin där han uppmanar personer 

att intyga att det har begåtts allvarliga fel i samband med den tidigare rättegången. 
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Han skriver att om personerna ”själsligen sviktar” och inte följer uppmaningarna 

skall han ta kontakt med bland annat deras anhöriga för en ”privat lösning”. 

 

Med anledning av detta beslutar en överläkare vid Rättspsykiatriska regionskliniken 

i Västernorrland att mannen ska hämtas för ett eventuellt utfärdande av vårdintyg. 

Med mannens tidigare våldsamma bakgrund i tankarna lämnas en särskild 

instruktion för polisinsatsen av närpolischefen. En polisinsatschef utses och ca 10 

stycken poliser ingår totalt i insatsen. 

 

Under förmiddagen den 20 juni inleds spaning mot lägenheten på Östra Kyrkogatan 

i Nyköping, där den nu åtalade stod skriven. En av dem som spanar mot lägenheten 

är polisassistenten Fredrik Widén, som är för uppdragets skull är civilklädd. I 

anslutning till adressen finns uniformerade patruller och ambulans. På polisstationen 

i Nyköping finns en stab med bland andra polisinsatschefen och förhandlare. 

 

Runt 17-tiden kommer den nu åtalade mannen hem och går in i lägenheten. 

Förhandlaren ringer till lägenheten, men får inget svar. Mannen går därefter ut igen 

och möts då av Widén och hans civilklädde kollega. Enligt förhör visar Widén sin 

polisbricka och hans kollega informerar om att de är poliser. Mannen frågar också 

vad det gäller och de informerar då honom om att det gäller en handräckning. 

 

Mannen tar sig förbi poliserna och ner genom en källarkorridor. Widén och kollegan 

hinner ifatt mannen och använder sin pepparspray. Kollegan träffas av sprayen och 

blir därför förblindad och backar ut mot ingången. När han har kommit några meter 

hör han att flera skott avlossas. Han drar sitt tjänstevapen och backar ut från Östra 

Kyrkogatan. När han har kommit ut hör han hur ytterligare två skott avlossas. 

 

En av de uniformerade polismännen, Jan-Erik Eriksson, ser en man komma ut från 

fastigheten med en pistol i handen. Mannen riktar pistolen neråt och Eriksson tror i 

det här läget att mannen är Widén och följer efter honom. Efter ett tag vänder sig 

mannen om mot Eriksson och avlossar tre skott. Ett av skotten snuddar Eriksson i 

huvudet, ett går rakt genom armen och ett träffar inte. Enligt vad utredningen senare 

visar var det förmodligen bristen på ammunition som gjorde att Eriksson överlevde. 
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Eriksson har under händelsen avlossat ett antal skott mot mannen, men inget av dem 

har träffat. En rikoschett som inte kom från den åtalades vapen, träffar dock en 

kvinna i handen. 

 

”Fredrik Widén hittas senare ihjälskjuten med sju ingångshål i kroppen. Fyra skott 

har träffat Fredrik framifrån och tre skott har träffat honom bakifrån. Inget av 

skotten har gått igenom skyddsvästens plåtskydd, men ett par skott har passerat 

genom utkanterna på västen och en kula har fastnat i ena kanten på västen.”26 

Vidare har konstaterats att ett av skotten i buken är ett så kallat påsittande skott, 

vilket innebär att pistolen hölls alldeles intill kroppen. 

 

Mannen flyr efter att han har skjutit mot Eriksson åter ner i källargången där han får 

kliva över Widéns kropp. Han tar sig på nytt ut på gatan med pistolen i handen. Där 

grips han först efter att polisen har avlossat två varningsskott mot honom.27 

 

Tingsrätten beslutade den 31 augusti 2007 att mannen skulle genomgå en 

rättspsykiatrisk undersökning. Bedöms mannen varit allvarligt psykiskt störd då han 

begick brotten kan enbart påföljden rättspsykiatrisk vård utdömas.28 

 

Den 15 oktober kom utlåtandet att mannen då han begick brotten var under allvarlig 

psykisk störning och att det finns ”risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag”. 

Han bedömdes vara i behov av psykiatrisk vård förenat med frihetsberövande.29 

 

3.4 Intervju med direkt berörd personal vid Nyköping 2007 

 

Vad beträffar händelsen i Nyköping har vi valt att intervjua en person som var med 

under själva händelsen och därför kom att ingå i den direkt berörda 

debriefinggruppen. 

                                                
26 http://aklagare.episerverhotell.net/Media/Nyheter/Atal-for-polismord/ (2007-11-11, 21:22) 
27 Ibid (2007-11-11, 21:30) 
28 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=897706 (2007-11-12, 15:09) 
29 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=939938 (2007-11-12, 15:10) 
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Respondenten som vid själva händelsen satt i staben inne på Nyköpings polisstation 

tillsammans med polisinsatschefen och förhandlaren, var i direktkontakt med den nu 

omkomne polismannen via mobiltelefon. 

 

Han pratar om de noggranna förberedelser som föregick händelsen och han berättar 

om kaoset och ovissheten som var på polisstationen direkt efter skjutningen. Ingen 

visste vad det var som egentligen hade hänt. Efter ett tag framkom att poliserna som 

hade blivit skjutna blivit omhändertagna av sjukvård och att den misstänkte 

gärningsmannen hade gripits. 

 

Redan någon timma efter händelsen kallades debriefingledare in och det gjordes en 

snabb bedömning om vilka som varit direkt inblandade ute på plats. Detta för att 

avgöra vilka som skulle samlas med debriefingledare direkt under kvällen. Här kom 

även de personer som suttit i staben samt delar av personalen ur 

länskommunikationscentralen (LKC) att ingå. Dessa personer samlades och fick 

veta att debriefingledare var på väg. I väntan på debriefingledare satt alla mest tysta 

då de inte kunde börja prata om händelsen förrän samtliga i gruppen var på plats. 

Ambulanspersonal kom också till platsen och informerade om bland annat Fredrik 

Widéns skador. Av dessa att döma förstod jag att han var död, berättar 

respondenten. Det upplevdes som ”riktigt jobbigt” och att det ”kändes som en 

evighet” att sitta i rummet och vänta, berättar han. Efter några timmar var tre 

debriefingledare på plats och man satte igång. Alla fick berätta vad de hade varit 

med om och man fyllde luckor vad det var som hade hänt. Det fokuserades inte så 

mycket på vad folk kände, utan mest på vad som hade hänt. Man pratade också lite 

om olika reaktioner som kunde komma. Redan då bestämdes en ny tid för nästa 

träff, vilken skulle ske två dagar senare med samma grupp. Den första träffen var 

mest att anse som ett slags avlastningssamtal då det skedde i väldigt snar tid efter 

händelsen och då många fortfarande var i chock och hade svårt att ta till sig vad som 

hade hänt. 

 

Respondenten berättar att tiden mellan samtalen var jobbig, men att hela polishuset 

dagarna efter händelsen fungerade som en slags ”debriefingzon”, där det alltid fanns 



Rapport nr. 429 

 18 

HT 2007 

tillgång till debriefingledare, mat och dryck. Det var också många poliser som inte 

var i tjänst för tillfället eller som inte varit direkt delaktiga i händelsen som kom in 

till stationen för att få prata av sig lite. 

 

Vid andra träffen, ett par dagar efter händelsen, pratade man fortfarande väldigt lite 

om känslor, utan man gick mer i detalj in på vad det var som hade hänt. Alla fick 

berätta sin del så detaljrikt som man kunde. Respondenten upplever att det var skönt 

att prata i gruppen för att alla förstod vad man kände och pratade om. Att 

debriefingledarna inte hade varit med vid själva händelse ansåg han inte gjorde 

någonting då de var poliser med lång erfarenhet och hade haft många 

debriefingsamtal tidigare. Respondenten säger att han kände ett stort förtroende för 

samtliga debriefingledare. 

 

Under alla samtalen fanns en uttalad regel om att det som sägs i gruppen stannar i 

gruppen. Man fick givetvis prata om hur man själv hade upplevt och känt, men det 

som andra hade berättat i gruppen behöll gruppen för sig själva. Detta upplevde 

respondenten som skönt då han kände att han kunde prata utan tänka på att det 

skulle komma ut till några andra. 

 

Den tredje träffen dröjde till en, en och en halv vecka efter händelsen och 

respondenten kan nu förstå syftet med att det fick gå lite tid emellan. Det tar tid att 

låta det sjunka in och förstå att det verkligen har hänt, berättar han. Under denna 

träff fanns nu en tydligare bild om vad det var som hade hänt och man kunde 

fokusera mer på känslor. Vissa frågor som inte kunde besvaras kvarstod dock. Det 

kunde vara frågor som, vilken ammunition användes och hur många skott 

avfyrades? Dessa svar fick vänta på sig tills den tekniska undersökningen var gjord. 

 

Den fjärde, och vad respondenten tror är den sista träffen, var ca fyra månader efter 

händelsen. Här kunde dock inte respondenten medverka. 

 

Mellan träffarna fanns möjlighet till mer individuell hjälp för den som kände att den 

behövde det. Respondenten berättar att myndigheten gick ut med ”vill ni ha hjälp så 

finns det”. En del av deltagarna i gruppen har träffat någon form av 
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psykolog/terapeut mellan träffarna. Det har för dem varit helt frivilligt och 

respondenten tror att det har fungerat bra. Samtliga i gruppen togs ur tjänst direkt 

efter händelsen. Många valde att ta semester några veckor, andra var sjukskrivna ett 

tag. ”Många trillade in efter några veckor”, medan några var borta hela sommaren, 

berättar respondenten. Han tror dock att de flesta har kommit tillbaka fullt ut till 

jobbet idag. 

 

Under träffarna upplystes deltagarna om olika stressymptom som kunde visa sig 

efter händelsen och att dessa var normala. Det kunde bland annat vara att man sov 

mer och hårdare än vanligt, eller att man inte kunde sova alls. En annan kunde vara 

att man fick svårt att äta och så vidare. 

 

Det var bara den inledande träffen som hölls på polishuset, resterande hölls i ett 

konferensrum på ett hotell i Nyköping. 

 

Några dagar efter händelsen hölls en anhörigdebriefing där anhöriga fick 

information om vad som hade hänt. 

 

Sammanfattningsvis tycker respondenten att det psykosociala omhändertagandet 

efter händelsen i Nyköping fungerade mycket bra och var väl planerat. ”Jag är nöjd” 

och ”det har betytt väldigt mycket” är så han beskriver sin uppfattning. Han tycker 

att debriefing är viktigt, men det kan också bli för mycket säger han. Man kan inte 

debriefa allt som händer. Han tror att det viktigt med någon slags ”light-debriefing” 

i form av exempelvis ett samtal med en kollega – det fungerar också som en slags 

debriefing säger han. Respondenten berättar att han tycker att debriefinggruppen 

varit bra, men att det också har krävts andra personer att prata med, vilket han har 

haft. 

 

Respondenten säger att han några dagar efter händelsen blev förhörd av utredarna. 

Under avlastningssamtalet (första träffen) gick gruppen igenom vad det var som 

hade hänt för att tillsammans få en klarare bild. Respondenten lyfter frågan om detta 

kan inverka på rättssäkerheten? 

 



Rapport nr. 429 

 20 

HT 2007 

Han ser inte så mycket som skulle gå att ändra på vid det här omhändertagandet. De 

jobbiga timmarna av väntan innan första samtalet satte igång, är förståliga då det är 

svårt att samla ihop alla som var i yttre tjänst och debriefingledare. Han upplever det 

som svårt att göra någonting åt. En annan uppfattning respondenten har är att det är 

viktigt med insatser i det initiala skedet, men att det tar tid i övrigt att bearbeta 

saker. Även om han tyckte att det kändes som lång tid mellan träffarna så förstår 

han mycket väl syftet med det. 

 

3.5 Intervju med en av de ansvariga debriefingledarna i Nyköping 

2007 

 

Respondenten arbetar som polis och debriefingledare i Stockholm, han har tidigare 

arbetet med exempelvis efterbearbetningen av tsunamin 2004.  

Den aktuella dagen fick han och hans kollega höra om händelsen och bestämde sig 

då för att ringa Nyköping och erbjuda dem hjälp. Efter mycket om och men tackade 

Nyköping ja och respondenten samlade ihop 10 stycken debriefingledare och begav 

sig till Nyköping. Respondenten fungerade som en slags gruppchef för denna grupp 

och de skulle påbörja arbetet dagen efter händelsen. 

 

 Den första uppgiften de hade var att utröna vilka grupper som skulle komma att 

behöva hjälp. Respondenten beskriver detta som en utav de svåraste delarna av 

arbetet då folk hela tiden flyttar på sig och blir svåra att få tag i. Teamet kom fram 

till ett antal grupper som behövde debriefas exempelvis Widéns turlagskollegor, den 

skottskadade polismannens kollegor, de som jobbade inne på stationen vid tillfället 

och LKC i Eskilstuna. Man kom även fram till kanske mindre självklara grupper 

som anställda som varit på semester under händelsen samt Widéns och den 

skottskadade kollegans anhöriga. 

 

Nästa problem var att nå alla dessa grupper, något respondenten beskriver som ”ett 

rent helvete”. Vissa ville inte ha hjälp, vissa hade svårt att be om den, andra krävde 

mer uppmärksamhet än de behövde och vissa glömdes helt bort. Ett exempel på 

detta är trafikgruppen som fick bevaka brottsplatsen efter händelsen. Dagen efter 
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skulle de ut och skriva ordningsbot och sprang av misstag på respondenten. Det 

visade sig att de mådde väldigt dåligt men hade glömts bort i debriefingarbetet. 

Respondenten såg genast till att de fick hjälp. 

 

När alla grupper hade utformats och kontaktats började arbetet med att avverka 

grupperna. Respondenten och hans närmaste kollega stannade i Nyköping i tre 

veckor och de övriga stannade i en till två veckor. De samarbetade under hela 

perioden med debriefingledare från Nyköping och arbetet fungerade väldigt bra 

enligt respondenten. 

 

Något som var helt nytt när det gällde Nyköping var enligt respondenten att man 

även debriefade de anhöriga. Respondenten menar på att det inte går att sätta 

anhöriga i en debriefingring utan att det är bättre att bjuda in dem på en fika och på 

så sätt debriefa dem. 

 

Det respondenten ansåg var möjligt att förändra/förbättra är att man skall anse 

någon typ av backup, exempelvis skulle det hända något i Nyköping kan tekniker 

från Norrköping komma in och ta deras plats så att de ej skall behöva vara med vid 

obduktionen av en kollega. Detta kan också gälla andra tjänster såsom stationsbefäl 

eller liknande. 

 

En annan sak var att i den stab som upprättas vid en sådan här händelse ska 

innehålla en debriefingledare som direkt kan organisera efterbearbetningen. 

Respondenten menar att detta i stort sett gjordes i Nyköping när han ser tillbaka, de 

visste bara inte om det just då. 

 

3.6 Sammanfattning av erfarenhetsberättelse från 

Polismyndigheten i Stockholms län 

 

Elva stycken debriefingledare från polismyndigheten i Stockholms län tjänstgjorde 

vid händelsen i Nyköping. En tid efter händelsen gjordes en erfarenhetsberättelse 
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där de olika debriefingledarna och chefen för debriefingorganisationen fick berätta 

hur de hade upplevt händelsen och vad för nya erfarenheter de hade fått. 

 

I rapporten berättas att chefen för debriefingorganisationen dagen efter händelsen 

mottog en begäran från Rikskriminalpolisen om psykosocialt stöd till anställda och 

drabbade anhöriga i Nyköping. Personen som hade debriefingberedskap utsågs till 

samordnare och fick under dagen ihop totalt elva debriefingledare som begav sig till 

Nyköping och Eskilstuna. Direkt vid ankomsten i Nyköping fick debriefingledarna 

en kort genomgång av läget, men mycket lite fakta om själva händelsen fanns att 

tillgå vid den här tidpunkten. Man delade in personal och anhöriga som skulle 

debriefas i tio olika grupper beroende på exponeringsgraden. I den första gruppen 

fanns de i händelsen direkt inblandade, dessa var 14 personer. Med dessa hade redan 

under kvällen den 20 juni hållits avlastningssamtal och det beslutades att debriefing 

skulle hållas måndag 25 juni med dessa, alltså fem dagar efter händelsen. 

 

Det hölls under ungefär en och halv veckas tid flera avlastnings – och 

debriefingsamtal med alla som på något sätt var berörda. På tisdagen 26 juni hölls 

ett informationsmöte för de närmast anhöriga till de omkomna. Syftet var då att 

biträdande länspolismästaren skulle ge information om händelsen och den pågående 

utredningen, men på grund av bland annat sekretessen förblev flera av de anhörigas 

frågor obesvarade. 

 

Två av debriefingledarna blev kommenderade att utföra fortsatta stödinsatser i 

Nyköping under en längre tid, fram till 12 juli. 

 

I rapporten finns utdrag ur debriefingledarnas egna erfarenheter. Som positivt 

nämndes att debriefingledarna kände en sammanhållning och vilja att hjälpa till. Det 

var en god sammanhållning mellan mer erfarna och nya debriefingledare. Det 

upplevdes också som positivt att man visade uthållighet och inte drog iväg efter 

initial insats. 
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En nämnde att en viktig erfarenhet var att reaktionerna från de drabbade kan se 

otroligt olika ut. ”Allt från total avstängdhet och verklighetsfrämmande till en 

enorm aggressivitet”, beskriver debriefingledaren. 

 

Debriefingledarna kom även med förslag om vad som kunde utvecklas och bli 

bättre. En rekommendation var att alla debriefingledare från Stockholm bör bära 

namnbrickor med texten debriefingledare. 

 

Vad som främst skulle kunna utvecklas enligt de inblandade debriefingledarna är 

samordningsfunktionen. Samordnarens roll bör enligt dem vara att bland annat ha 

ett nära samarbete med den lokala samordnare som utsetts av den drabbade 

myndigheten. Samordnarens uppgift ska också vara att i ett tidigt skede ta fram så 

mycket fakta som möjligt om själva händelsen. Det är enligt rapporten viktigt att 

samordnaren inte själv ska leda några avlastnings- eller debriefingsamtal, utan ha 

som uppgift att leda och fördela arbetet. 

 

Sammanfattningsvis sägs det i rapporten att fastlagda rutiner behövs för att kunna 

genomföra stödinsatser med ännu högre effektivitet och nytta. Man säger också; 

”Polisväsendet bör också ta fram gemensamma rutiner för hur samarbetet ska gå till 

mellan olika myndigheter, när något oförutsett inträffat.”30 

3.7 Kritisk granskning av resultatet 

Vi har valt att intervjua dessa personer efter att ha tittat på vad de har för funktioner 

och vilken typ av inblandning de hade i händelserna. Det har varit viktigt för oss att 

få intervjuer som speglar en riktig bild av hur arbetet fortlöpte och det anser vi att vi 

har fått av dessa personer. En tanke att ha med sig kan vara att det är skillnad på att 

hålla i en debriefing och att själv bli debriefad. En annan tanke man bör ha med sig 

är att vi endast har intervjuat tre personer och att det då inte kan ses som en allmän 

uppfattning om hur efterbearbetningen har gått till. 

                                                
30 Erfarenhetsberättelse, Polismyndigheten i Stockholms län, Marja Stenljung 
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3.8 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis har det vid intervjuerna framkommit att debriefing som metod 

har använts vid båda händelserna. Vid Malexander var beredskapen närmast 

obefintlig, men man löste det psykosociala omhändertagandet efter de resurser man 

hade att tillgå. I Nyköping var man betydligt bättre förberedd då man direkt efter 

händelsen kallade in debriefingledare. Rikspolisstyrelsens riktlinjer är inte kända för 

myndigheterna, men de efterföljs ändå i stort. Tillvägagångssättet för psykosocialt 

omhändertagande är nästintill lika oavsett myndighet. 

 

En djupare analys av resultatet följer i nästa kapitel. 
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4  Diskussion 

Debriefing som metod har funnits sedan länge i Sverige. Det krävdes dock ett 

uppvaknande som händelsen i Malexander för att polisen skulle vakna och verkligen 

ta till sig det. Som vi har beskrivit tidigare i vår rapport var förberedelserna inför en 

händelse som i Malexander närmast obefintliga. Vår respondent som var en av de 

ansvariga för det psykosociala omhändertagandet vid Malexander menar att det inte 

fanns något intresse för debriefing vid den här tidpunkten. Det var knappt någon 

som hade hört talas om debriefing, och de som fick höra talas om det avfärdade det 

snabbt, då man ansåg att man klarade sig själv. Dock lyckades man med 

gemensamma krafter få ihop ett fungerande psykosocialt omhändertagande efter 

händelsen i Malexander. Då Östergötland inte hade några egna debriefingledare 

kontaktades Stockholm som var en av de få myndigheter som hade egna 

debriefingledare. Alla som var inblandade eller berörda på något sätt erbjöds någon 

form av debriefing. Detta satte igång många tankar, inte bara hos dem som var 

berörda utan även högre upp. Rikspolisstyrelsen tillsatte en grupp som skulle utreda 

vad som kunde förbättras och år 1999 kom en promemoria ut som reglerar hur det 

psykosociala omhändertagandet skall fungera nationellt. Efter Malexander började 

även de myndigheter som inte tidigare hade haft egna debriefingledare att utbilda 

personal för denna uppgift och idag har så gott som alla myndigheter egna 

debriefingledare och det finns även viss förstärkning att tillgå vid större händelser. 

 

En sådan händelse var polismordet i Nyköping. En av de stora skillnaderna mellan 

de händelser vi valt att jämföra, är att inför Nyköping fanns det en beredskap som 

inte fanns vid Malexander. Så fort händelsen i Nyköping inträffat kontaktades länets 

debriefingledare som genast satte igång att arbeta. Snart var även förstärkning från 

Stockholm inkallad och arbetet kom snabbt igång och de grupper som satts ihop 

började betas av. En stor skillnad mellan händelserna är också inställningen till 

debriefing. Vid Malexander var debriefing knappt någonting man hade hört talas om 

medan det i Nyköping var ett etablerat begrepp som kom som en självklar följd av 

det inträffade. 
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4.1 Slutsatser 

Vad vi kan se har arbetet med debriefing utvecklats mycket under tiden mellan de 

två berörda händelserna. Förberedelsen idag är betydligt bättre och man har tagit till 

sig psykosocialt omhändertagande och debriefing på ett helt nytt sätt än vad man 

gjorde 1999. Händelsen i Malexander har hjälpt Polisen att få upp ögonen för att det 

faktiskt behövs hjälp efter en sådan här händelse, man kan och ska inte klara sig 

själv. Bastaktiken har också varit en stor hjälp i detta då alla nya poliser som 

kommer ut har detta tänk med sig redan från början och kanske är mer beredda och 

inställda på att ta emot den hjälp som erbjuds. Debriefing som metod verkar dock 

inte ha förändrats drastiskt mellan händelserna. Vad vi kan förstå har upplägget varit 

ungefär detsamma när arbetet väl har kommit igång och samma typ av samtal har 

använts. En sak som verkar vara bättre gällande efterbearbetningen idag är att man 

tar hand om varandra tidigare, man jobbar en hel del med de tidiga insatserna som 

kamratstöd och avlastningssamtal som idag alla chefer inom polisen skall utbildas i. 

 

Vad vi har förstått gällande den promemoria som Rikspolisstyrelsen utfärdade 2003 

är att alla inte verkar veta att den existerar, även de som faktiskt arbetar med 

psykosocialt omhändertagande. Dock verkar den i det stora hela följas på de 

myndigheter vi har pratat med. Vad vi har förstått av de respondenter vi har pratat 

med är att debriefing är ett bra sätt att bearbeta en traumatisk händelse och man har 

kommit en bra bit i utvecklingen inom Polisen. Det finns dock en hel del att 

förbättra. 

 

En del intressanta aspekter av debriefing har också kommit upp under våra samtal 

med våra respondenter. En fråga är om det verkligen är bra att ha det första samtalet 

så pass tidigt som man idag väljer att ha det. Det man gör är att man detaljerat låter 

alla i gruppen gå igenom sin egen upplevelse av vad som hände. Hur går det då 

sedan med det förhör de kanske skall medverka i dagen efter? Har man då kvar sin 

egen bild av händelsen eller har man blivit färgad av de andras uppgifter? Vi har 

under våra kurser i intervjumetodik fått lära oss att inte låta vittnen prata med 

varandra innan förhör då de kan ändra sina historier, och ändå är det precis det som 

görs i denna situation. Vi kan fråga oss om debriefing/avlastningssamtal i det här 

läget äventyrar rättssäkerheten? Samtidigt är det första samtalet en mycket viktig del 
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av debriefingen och man kan fråga sig vad som väger tyngst, rättssäkerheten eller de 

drabbades psykiska hälsa och välbefinnande? Vi anser efter en stunds diskussioner 

att efterbearbetningen bör prioriteras före förhöret. Det är viktigare att individen mår 

bra och kan gå vidare i livet än att förhöret görs så snabbt inpå händelsen som 

möjligt. En risk om man senarelägger debriefingen kan vara att personen ifråga mår 

så dåligt av hela händelsen att denne kanske ändå inte kan återge händelseförloppet 

på ett korrekt sätt då denne kanske väljer att förtränga de jobbiga delarna. 

 

En annan sak som togs upp i erfarenhetsberättelsen är att det var svårt för 

debriefingledarna att få tillgång till information kring händelsen, detta på grund av 

sekretessen som rådde. Informationsmötet man hade med de anhöriga blev inte alls 

som man hade tänkt sig. Kan detta på något sätt kringgås eller ska de anhöriga få 

nöja sig med att inte få veta vad som verkligen hände förrän förundersökningen 

blivit offentlig? En svår fråga, men då vi sätter oss in i situationen själva att vi 

skulle ha mist en anhörig ter det sig som väldigt jobbigt att inte få reda på vad det 

var som hände. Detta kan utgöra ett hinder i bearbetningen och möjligheten att gå 

vidare efter händelsen. Kanske skulle en ändring i sekretesslagen göra det möjligt 

för anhöriga att ta del av viss information i förundersökningen och då kanske bli 

belagda med yppandeförbud, det vill säga att de inte får berätta vad de vet. 

 

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att poliskåren har och håller på att genomgå 

en förändring. Den nya utbildningen gör sitt till, men kanske framförallt att fler 

kvinnor och personer med invandrarbakgrund blir poliser. Målet för poliskåren är att 

den ska spegla samhället i övrigt. Vår tro är att ”macho-stuket” är på väg att 

försvinna och ersättas av individer som varken är eller försöker agera superhjältar 

som ska klara allting på egen hand. Det känns som att det är mer okej att ta emot 

hjälp idag och förhoppningsvis är detta en trend som kommer att utvecklas än mer.  

4.2 Förslag 

Genom samtal med respondenterna och diskussioner oss emellan har vi kommit 

fram till en del förslag för att eventuellt kunna förbättra det psykosociala 

omhändertagandet i framtiden. 
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En av de viktigaste sakerna vi har funderat på är att det skulle behövas någon form 

av samordning. Idag finns det en väg att gå om en myndighet behöver förstärkning 

med det psykosociala omhändertagandet, men den är krånglig och alla känner inte 

till den. Idag innebär det att man skickar in en begäran om psykosocialt stöd till 

Rikskriminalpolisen, vilket inte är självklart för alla. Det vi är ute efter är en slags 

mall som tydligt förklarar hur man skall gå tillväga vid större händelser, vem man 

ska ta första kontakten med, och så vidare. Det skulle i och med detta även behövas 

en slags nationell grupp som har beredskap om något skulle hända för att snabbt 

kunna rycka in och hjälpa till på plats. Även om så gott som alla myndigheter idag 

har egna debriefingledare kan det behövas hjälp från utomstående som kan debriefa 

debriefingledarna och hjälpa till i det längre perspektivet. Detta är värt att tänka på 

speciellt på mindre myndigheter där alla känner alla och det kanske inte är så lätt att 

debriefa sina arbetskamrater när man själv är berörd av det som har hänt. 
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