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ABSTRAKT 
 
 
 
Studier har visat att poliser arbetar i riskfyllda miljöer där de löper risk att skada sig eller i värsta 
fall omkomma. I Sverige har de senaste 110 åren 92 poliser avlidit till följd av våld eller olyckor. 
Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro har de senaste 5 åren legat ganska stabilt me-
dans antalet anmälda brott i form av våld mot tjänsteman har ökat något. Med tanke på den risk-
fyllda arbetsmiljön är det av vikt att poliserna kan hantera akut uppkomna sjukvårdssituationer. 
De bör enligt intervjuad ambulanspersonal klara av att stoppa en större blödning, åtgärda ett and-
ningsstopp och kunna utföra HLR vid ett hjärtstopp. Syftet med denna studie var att undersöka 
hur poliser i yttre tjänst upplever att de har en trygghet i att agera i dessa situationer. Studien 
byggde på en enkätundersökning som utfördes bland poliser tjänstgörande på näpo city i Jämt-
lands polismyndighet. Resultaten visade att dessa poliser i stort känner sig trygga att agera sjuk-
vårdsmässigt. Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde ses mellan de olika variablerna som 
prövades. Ett flertal av de kommentarer som lämnades efterfrågade, trots den upplevda trygghe-
ten, mer utbildning i sjukvård. Konklusionen som drogs var därför att sjukvårdsutbildningen mås-
te fortgå även efter polisutbildningen då detta skulle kunna bibehålla eller öka den upplevda inre 
tryggheten. 
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”När han har kommit några meter hör han flera skott avlossas och 

han frågar också vem som skjuter. Han drar sitt vapen i beredskapsläge och 

fortsätter backa ut från Östra Kyrkogatan. Därefter avlossas ytterligare skott 

från källaren. Att det är fråga om två skottomgångar med uppehåll emellan 

bekräftas av flera vittnen på platsen. 

 

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

skott har träffat Fredrik framifrån och tre skott har träffat honom bakifrån”.  
 

                                                            Åklagarkammaren Nyköping, 2007 
  

 

Anledningen till att poliser behöver kunna utföra akutsjukvård återfinns i denna tragiska händel-

se. Det värsta har inträffat, en kollega är dödligt sårad. Ingen vill stå i den situationen och känna 

att den inte vet vad som kan göras. Självklart behöver inte sjukvårdssituationen vara av denna 

karaktär, poliser kan komma först på en olycksplats, kliva in i en lägenhet med en medvetslös 

missbrukare eller en kollega som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Oavsett situation vill vi väl alla 

göra rätt?  

 

 

BAKGRUND 

 

I en amerikansk studie utförd av Reichard och Jackson (2010) undersöktes hur ofta poliser ska-

dades i sitt yrke och vilken typ av skador de ådrog sig. Det visade sig att vrickningar och sträck-

ningar dominerade skadepanoramat med 34 %. Därefter kom blåmärken eller hudskrapningar 

som stod för 27 % av skadorna. Fyrtiosju procent av vrickningarna och sträckningarna uppkom 

genom kroppsrörelser och 18 % uppkom i fordonsrelaterade händelser. De primära orsakerna till 

skador hos polispersonalen var överfall och andra våldshandlingar av andra personer (26 %) och 

kroppsrörelser (19 %). Andra personer var inblandade i 86 % av överfallen och våldshandlingar-

na och i 17 % av de kroppsrörelserelaterade skadorna. 

 

Bilden i Sverige är på flertalet vis liknande. Bland anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i 

kretsen av poliser mellan 2005-2009 (se tabell 1.1) berodde i snitt 27,4 % av dessa på våld, an-

grepp eller hot. I likhet med den bild som påvisas i ovan studie var detta den enskilt främsta orsa-

ken till frånvaro. Vidare berodde 25,8 % på rörelse med belastning och ytterligare 4,4 % berodde 
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på rörelse utan belastning. 13,4 % av olyckorna berodde på fall. Slutligen berodde 14 % på förlo-

rad kontroll över transportmedel (Linder, 2010). 

 

Vad beträffar poliser som avlidit i och till följd av tjänsten är siffran inte obefintlig. Sedan år 

1900 har totalt 92 poliser dödats genom våld eller olyckor. Trettiotvå poliser har dödats genom 

våldshandlingar. Tjugotvå av dem har skjutits ihjäl, 3 har fallit offer för knivvåld och 5 har avlidit 

till följd av misshandel. De ingripanden som polismännen var inblandade i var stöld, rån, förmö-

genhetsbrott (13 st.), mot personer som misstänks vara psykiskt sjuka (10 st.), fylleri och bråk (7 

st.) och bakhåll (2 st.). Vidare har 60 poliser dödats genom olyckor. Olyckorna bestod av trafik-

olyckor (51 st.), flygolyckor (3st), drunkningsolyckor (2 st.), sprängning (1 st.), polishästolycka 

(1 st.), vådaskott (1 st.) och elektricitet (1 st.) En anonym, privat hemsida med titeln Svenska Po-

lisers Minnesportal (www.spmp.se).  

 

TABELL 1.1 Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland poliser 2005-2009 efter misstänkt orsak 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 
El, brand, explosion 1 4 5 2 3 
Läckage, utströmning 6 3 5 3 2 
Ras, fall, bristning av föremål 5 2 4 1 6 
Förlorad kontroll över transportmedel 44 37 36 48 34 
Förlorad kontroll över handverktyg 4 - 3 3 4 
Förlorad kontroll över föremål 12 13 8 7 9 
Förlorad kontroll över djur 10 14 18 13 25 
Fall av person 39 42 39 35 33 
Rörelse utan belastning 10 20 8 10 15 
Rörelse med belastning 80 69 79 73 68 
Våld, angrepp, hot 91 76 93 59 70 
Övrigt, oklart 5 3 1 5 4 
Totalt 307 283 299 259 273 

            (R. Linder, Personlig kommunikation, 25 mars, 2010) 

            

Den statistik som Brottsförebyggande rådet sammanställer visar att under samma period som 

nämns ovan har anmälningarna för våld mot tjänsteman ökat mellan åren 2005-2009. En anled-

ning till detta kan vara att poliserna har blivit mer utsatta för våld. Givetvis ska en viss försiktig-
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het läggas in i tolkningen av dessa data då ökningen till viss del kan bero på att poliserna har en 

ökad benägenhet att anmäla.  
TABELL 1.2 Anmälda brott 

 

  2005 2006 2007 2008 
2009 
prel. 

Hela landet           
Våld mot tjänsteman/polisman 841 856 989 1039 1102 
Jämtlands län           
Våld mot tjänsteman/polisman 6 7 11 11 10 

                   (www.bra.se) 

                    

Mot bakgrund av dessa siffror aktualiseras vad poliser bör kunna utföra i sjukvårdshänseende.  

I en rapport utförd på Polisutbildningen i Umeå av polisstudenterna Becker och Olsson (2005) 

intervjuades personal inom ambulanssjukvård och förfrågades vilka scenarier som de tyckte att 

en polis bör kunna hantera. Det framkom att blödning, andningsstopp och hjärtstopp var tre såda-

na typer av händelser.  

 

Anatomi, fysiologi och kinematik 

 

I samband med trauma kan blodkärlen skadas. Dessa kärlskador leder till att större eller mindre 

blödningar uppstår och därigenom förloras kroppens syretransportörer, de röda blodkropparna. 

Om en person förlorar större mängder blod finns det en risk att denne hamnar i chock. Chock kan 

definieras som att blodflödet inte räcker till att förse kroppens vävnader med dess behov av syre. 

I denna situation förbrukar cellerna mer syre än vad blodet kan leverera till dem och detta leder 

till celldöd (Jande-Waldau & Winarve, 2003).  

 

En blockerad luftväg, vilket skapar ett andningstopp, leder i förlängningen till ett hjärtstopp. Det-

ta förlopp kan gå mycket fort. Hjärnans celler tar skada av syrebristen redan efter fyra till sex 

minuter. Desto längre syrebristen pågår, desto svårare skada och obehandlad leder den till döden 

(Jande-Waldau & Winarve, 2003). 

 



4 
 

I Sverige drabbas varje år ca 15 000 människor av hjärtstopp. Ofta kan orsaken till hjärtstoppet 

vara ett hjärtflimmer (en kaotisk elektrisk aktivitet i hjärtat). För varje minut efter hjärtstoppet 

minskar chansen till överlevnad. Med hjärt- och lungräddning (HLR) kan förlänga den tiden ge-

nom att ge de vitala organen som hjärta och hjärna en viss blodförsörjning (Jande-Waldau & Wi-

narve, 2003). 

 

I USA står skjutvapen för ungefär 33 000 dödsfall och 120 000 skadade per år. Skjutvapen av 

olika typer kan orsaka stor skada. När en kula penetrerar in i vävnaden skapar den en permanent 

kavitet av förstörd vävnad som ofta är av samma diameter som kulan själv. Samtidigt skapar även 

den kinetiska energin från kulan en temporär kavitet genom att snabbt trycka undan vävnaden 

från kulan. Denna temporära kavitet kan få en volym som är 30 gånger större än kulans diameter. 

Omedelbart efter att kulan passerat faller den temporära kaviteten samman men kan fortsätta att 

expandera och falla samman tills all den kinetiska energin från kulan har försvunnit. Trycket i 

den temporära kaviteten kan vara 100 gånger större än det atmosfäriska trycket. Desto högre has-

tighet kulan har desto större blir kaviteten. När den temporära kaviteten skapas och faller samman 

bildas ett sorts vakuum i såret. Vakuumet i sig kan bli så pass kraftigt att klädfragment och annat 

kan sugas in i såret. En komplikation är om kulan börjar tumla under sin färd till målet. Om detta 

inträffar kommer den permanenta kaviteten att bli större och därigenom kommer givetvis även 

mer vävnad att förstöras (Caroline, 1995).  

 

 När det gäller skador orsakade av knivar eller motsvarande vassa föremål kan de grovt delas upp 

i två olika typer. Sticksår är sår där ett föremål som till exempel en kniv eller dylikt pressas in i 

vävnaden. Dessa sårskador ger typiskt sett inte någon större yttre blödning men kan ge en massiv 

och till och med dödlig inre blödning. Den andra typen är en så kallad laceration eller ett skärsår. 

Det är, precis som det låter, ett vasst föremål som skurit sönder vävnaden. Allvarligheten av ett 

sådant sår beror dels på djupet av sårskadan och dels på vilken vävnad som skadats. En laceration 

kan ge upphov till signifikanta blödningar om ett blodkärl skadats (Caroline, 1995).   

  

Det faller inom ramen för polisyrket att utsätta sig för risker att skada sig, vilket givet medför att 

så även sker. Poliser hamnar, och kommer att hamna, i situationer där människor är skadade. Det 

rör sig om alltifrån främmande personer till en kollega. Från lindriga skador till väldigt allvarliga.  
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Att vara trygg inför att agera när det handlar om en akut sjukvårdssituation blir därför i högsta 

grad fundamentalt, dels utifrån den som förväntas att agera och dels utifrån den som förväntas ta 

emot hjälp. Vad som är en arbetsmiljöfråga för den ene kan vara en livförsäkring för den andre.  

Detta gör förestående undersökning legitim då en lucka i medvetenhet och kunskap kring detta 

ter sig föreligga. Antalet skador och typen av dessa är konstaterade liksom vilka förväntningar 

som ställs på polisen. Vad man dock inte ställt för undersökning är vad poliser själva anser sig 

själva kunna, i sammanhanget, leverera. Vilken bild kan påvisas? Är poliser i detta hänseende 

trygga eller otrygga?   

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa den upplevda tryggheten hos poliser inför akut uppkomna sjuk-

vårdsinsatser. 

 

Frågeställningar 

 

 Till vilken grad upplever poliser trygghet i en akut sjukvårdssituation? 

 Kan det påvisas en skillnad mellan könen? 

 Kan det påvisas en skillnad utifrån ålder? 

 Kan det påvisas en skillnad utifrån år i yrket? 

 Vilka åtgärder kan vidtas för att påverka tryggheten? 

 

Avgränsning 

 

Vi har valt att undersöka Polismyndigheten i Jämtland med anledning av att vi tror att det kom-

mer att ge bäst utslag. Resonemanget utvecklas vidare under urval.  

 

Vi har valt att exkludera aspiranter då vi resonerat att de fortfarande är under utbildning och vår 

studie riktar sig till färdiga poliser. Enkäten fångar in trygghet i en begränsad omfattning, detta 

givet rapportens karaktär och respondenternas välvilja att ställa upp.  



6 
 

METOD 

 

Vi har utgått från positivism som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Kvantitativ mätbar ansats 

ansåg vi vara tjänlig för att urskilja strukturer och nå generaliserbara resultat, samband innan för-

klaringar som hänvisar till människors handlingar och deras intentioner (Edling & Hedström, 

2003). För att emellertid nå bortom ren förklaring och vidare kunna besvara frågor av karaktären 

”varför” avser vi arbeta över metodgränserna. Den kvantitativa delen kommer kombinas med 

integrerade kvalitativa inslag.   

 

Vi ville genom hårddata söka finna svar på våra frågor och undersöka huruvida det finns sam-

band mellan upplevd trygghet och övriga uppställda variabler (se frågeställningar punkten 1-4). 

Till detta hoppades vi att respondenterna lämnar kommentarer som kan tolkas och förhoppnings-

vis hjälpa oss uppnå uppslag för bättre förståelse (se frågeställningen punkten 1 och 5). Hårddata 

ger precisa, generaliserbara, svar på frågor om hur många, mjukdata ger mer sensibla svar av 

karaktären varför samt exemplifierar (Svenning, 2003).   

 

Undersökningspersoner  

 

Undersökningen har koncentrerats till poliser i yttre tjänst i Jämtlands läns polismyndighet. Vi 

har genom detta urval låtit 49 personer, anonymt, besvarat en egen konstruerad enkät. Anonymi-

tet har garanterats genom att inga namn efterfrågats samt att ålder, i levda och arbetade år, angetts 

i intervaller istället för faktiskt siffra. Detta får till följd att ingen kan ringas in på person.  

 

Material och mätinstrument  

 

Vi har använt oss av en egenkonstruerad enkät (se bilaga 1) samt litteratur. Primärt använd litte-

ratur har inhämtats från medicinska böcker och skrifter samt materiel från arbetsmiljöverket. 

Enkäten var utformad så att respondenterna ombads ange ålder, kön, arbetade år, övrig sjuk-

vårdsutbildning samt om de bär med sig något förstaförband. Efter detta fick de ta ställning till 

fem påståenden och gradera sin uppfattning på en skala mellan 1 och 4. 1 motsvarade "instämmer 

inte alls", 2 "instämmer delvis inte", 3 "instämmer delvis", 4 "instämmer helt". Resultatet var 
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tänkt skapa ett index över graden upplevd trygghet i sina ageranden knutet till givna sjukvårdssi-

tuationer. Höga svar på påståendena resulterar i höga tal som avläses som stor trygghet medan 

låga svar istället avläses som låg trygghet. Trygghet i detta sammanhang tolkas som tillit till sin 

egen förmåga att agera i enkäten uppställda sammanhang.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Vi valde att utföra en enklare pilotstudie innan vi delade ut enkäterna då vi konstruerat mätin-

strumentet själva. Fyra polislärare på Polisutbildningen i Umeå fick fylla i enkäten och därefter 

ge kommentarer om enkätens utformning och frågornas utseende. Två av dessa polislärare hade 

inga kommentarer eller förslag på förändringar.  

 

De övriga två polislärarna tyckte att fråga fyra som handlar om andningsstopp borde formuleras 

om då de tolkade den frågan och frågan om hjärtstopp som att de handlade om samma sak. Ett 

andningsstopp leder för eller senare till ett hjärtstopp var ett påpekande som gjordes. Vi beslöt, 

efter samråd med handledare, att låta frågan kvarstå i dess ursprungliga form. Anledningen till 

detta var att vi inte vill vara övertydliga mot de poliser som ska fylla i enkäten och därigenom 

förringa deras kunskaper. Vi tycker även att ett andningsstopp kräver andra åtgärder än ett hjärt-

stopp och vi vill därför särskilja dem. Om fler poliser uppfattar frågan om andningsstopp på likar-

tat sätt hoppas vi att vi kan fånga upp det genom att de har möjlighet att lämna kommentarer.  

 

Genom denna enkla pilotstudie anser vi att enkäten har testats för validitet och reliabilitet.  

  

Procedur 

 

För att samla in data kontaktade vi polismyndigheten i Jämtlands län. Kontakt togs med berörda 

chefer för de avdelningar som innefattar personal verksamma i yttre tjänst. Vi valde att dela ut 

enkäter till de poliser som jobbar i yttre tjänst inom näpo city i Jämtland. Det omfattar Östersund 

men även stationerna i Svenstavik och Krokom. Detta var ett rent bekvämlighetsurval då det 

skulle innebära den enklaste logistiken för oss. Vi beslutade oss även för att exkludera aspiranter 

då dessa fortfarande är under utbildning och vår avgränsning var färdiga poliser.  
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Initialt avsåg vi dela ut våra enkäter personligen men med det schema som förelåg fann vi det 

omöjligt. Vi kom överens med en av de yttre stationerna att vi skickade enkäten via e-post och att 

de därefter skrev ut det antal de behövde och fyllde i dessa. Därefter kunde vi hämta enkäterna 

vid tillfälle. För att dela ut enkäten till den stora massan respondenter i Östersund med omnejd 

fick vi hjälp av chefen näpo city. Vi lämnade in enkäterna på LKC, han bistod oss med distribu-

tionen och insamlingen av dessa och meddelade oss när vi kunde hämta upp dem i receptionen.  

 

Varje enkät medföljdes av ett kortare brev (se bilaga 1) med upplysning om studiens syfte, om-

fattning och frivilligheten i deltagandet. Det fanns även några korta instruktioner. 

 

Databehandlingsmetod  

 

Den kvantitativa delen har genomförts genom att data förts in, testats och analyserats i SPSS 

17.0. Univariata och bivariata analyser har genomförts samt chi2 test.  

 

Den kvalitativa delen har redovisats genom att presentera samtliga kommentarer som lämnats till 

påståendena i resultatet. Vi har sedan gått igenom kommentarerna, analyserat lämnade budskap, 

och låtit dessa finnas för blicken då vi diskuterat och tolkat resultaten samt spekulerat kring vilka 

åtgärder som kan tänkas vidta för att påverka trygghet. 
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RESULTAT 

 

Respondentpresentation 

 

De 49 respondenterna bestod av 29 (59 %) män och 19 (39 %) kvinnor. En (2 %) hade inte be-

svarat frågan om kön. En (2 %) hade inte besvarat frågan om antal år som polis. Respondenterna 

fördelade sig enligt nedan tabell avseende kön, åldersgrupp och tjänstetid.  

 

TABELL 2.1 fördelning kön, antal år som polis och åldersgrupp 

 

polisår 

åldersgrupper 

Total 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 över 61 

0-5 kön man 1 1 5 3 0     10 

kvinna 1 3 2 1 1     8 

Total 2 4 7 4 1     18 

6-10 kön man   4  0     4 

kvinna   2  1     3 

Total   6  1     7 

11-15 kön kvinna       1   1 

Total       1   1 

över 

16 

kön man    2 5 1 1 2 3 14 

kvinna    3 0 2 2 0 0 7 

Total    5 5 3 3 2 3 21 

 

 

Vidare framträdde olikheter i sjukvårdsutbildning inom urvalsgruppen. Genom vår undersökning 

har resultat som nedan framkommit.  
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Figur 1. Respondenternas olika sjukvårdsutbildningar. 

 

Det fanns ett flertal respondenter som hade någon form av sjukvårdsutbildning, exempelvis un-

dersköterska, ambulanssjukvårdarutbildning eller annan högskoleutbildning. Vissa hade en sjuk-

vårdsutbildning från Försvarsmakten och några fler hade en utbildning som de erhållit via någon 

frivilligorganisation som Röda Korset eller Bilkåristerna. Vi har utgått ifrån att de som inte angi-

vit någon form av extern utbildning i alla fall erhållit utbildning under polisutbildningen och via 

myndigheten. Dessa redovisas i stapeln utbildning inom polisen. På frågan om huruvida poliserna 

bar ett första förband motsvarande med sig när de arbetade i yttre tjänst framkom även där en 

skillnad i personliga rutiner med detta.      
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Figur 2. Fördelning av att bära med sig första förband. 

TABELL 2.2 svarsfrekvens 
 

 
Påstående 

instämmer inte 

alls 

instämmer delvis 

inte instämmer delvis instämmer helt 

När jag akut ställs inför en 

situation där jag och ingen 

annan måste stoppa en kraf-

tig blödning känner jag mig 

trygg i att jag kommer att lösa 

det efter bästa förmåga. 

 

 

0 

 

 

5 (10,2 %) 

 

 

24 (48,9 %) 

 

 

20 (40,8 %) 

 
 

 
 

När jag akut ställs inför en 

situation där jag och ingen 

annan måste åtgärda ett 

hjärtstopp känner jag mig 

trygg i att jag kommer att lösa 

det efter bästa förmåga. 

 

 

1 (2 %) 

 

 

8 (16,3 %) 

 

 

17 (34,6 %) 

 

 

23 (46,9 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

När jag akut ställs inför en 

situation där jag och ingen 

annan måste åtgärda ett 

andningstopp känner jag mig 

trygg i att jag kommer att lösa 

det efter bästa förmåga. 

 

 

0 

 

 

5 (10,2 %) 

 

 

19 (38,7 %) 

 

 

25 (51,0 %) 

När jag akut ställs inför en 

situation där jag kommer 

först som polis på en trafik-

olycka med skadade perso-

ner känner jag mig trygg i att 

jag kan bedöma och behand-

la de skadade efter bästa 

förmåga och kunna hjälpa 

dem. 

 

 

 

 

3 (6,1 %) 

 

 

 

 

9 (18,3 %) 

 

 

 

 

27 (55,1 %) 

 

 

 

 

10 (20,4 %) 

Om det värsta skulle inträffa, 

min kollega blir svårt skott- 

eller knivskadad, känner jag 

mig trygg i att jag skulle kun-

na hjälpa honom/henne tills 

ambulans anländer. 

 

 

1 (2 %) 

 

 

7 (14,2 %) 

 

 

28 (57,1 %) 

 

 

13 (26,5 %) 
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Av tabell 2.2 framgår respondenternas uppfattning avseende samtliga påståenden som ingick i 

enkäten och hur svaren fördelade sig.  

 

I påståendet vad gäller kraftig blödning kunde 48,9 % delvis instämma med att de kände en 

trygghet att agera. Hela 40,8 % kunde instämma helt med att de kände en trygghet att agera. I 

andningsstoppspåståendet var 51 % helt trygga med att agera och 38,7 % kunde delvis instämma 

i att de skulle känna sig trygga att agera. Något färre, 46,9 %, känner sig helt trygga med att agera 

vid ett hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp känner sig 34,6 % delvis trygga att agera. Poliser riskerar att 

hamna först på en trafikolycka och där kan endast 20,4 % instämma helt med att de skulle känna 

sig trygga i just den situationen. Dock kan hela 55,1 % instämma delvis med att de skulle känna 

sig trygg vid en trafikolycka. Det finns ändock en viss osäkerhet vid trafikolyckor då 18,3 % del-

vis inte kunde instämma med att de skulle känna sig trygga och 6,1 % inte alls kan instämma med 

att de skulle känna trygghet. Om det värsta skulle inträffa och polisernas kollega skulle bli skott- 

eller knivskadad kan 57,1 % instämma delvis med att de skulle känna sig trygga med att hjälpa 

honom/henne tills ambulans är på plats och 26,5 % instämmer helt med att de skulle känna sig 

trygg i denna givna situation. Även här kan en osäkerhet finnas då 14,2 % delvis inte kan in-

stämma med att de skulle känna sig trygg med att kunna hjälpa och 2 % kan inte instämma alls 

med detta påstående.  

 

Enkätsvar 

 

I syfte att överskådligt presentera de respektive enkätfrågorna som poliserna fick ta ställning till 

kommer i nedanstående figurer svarsfrekvenserna att presenteras i enkla figurer. Tillsammans 

med dessa figurer kommer även vår kvalitativa del i form av polisernas egna kommentarer till 

frågorna att presenteras som citat. Vi återger exakt vad respondenterna fyllt i på enkäten.  
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Figur 3. Svarsfördelning fråga 1 

 

Kommentarer till fråga 1: Beror lite på vart på kroppen blödningen är. / Man har ju alltid något 

på sig som kan användas som tryckförband och kombinerat med något föremål i närheten ska det 

lösa sig. / Inser ju att det måste lösas. / Har aldrig ställts inför den situationen, men jag tror att 

jag har tillräckliga kunskaper. / Har vid flera tillfällen stoppat blödningar. / Aldrig gjort skarpt. / 

Instinkt. / 
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Figur 4. Svarsfördelning fråga 2. 

 

Kommentarer till fråga 2: HLR-utb oftare! / Efter den nyligen genomgångna HLR-utbildningen 

känns det bra + att jag tidigare provat på det i verkligheten. / Se föregående svar. / Har precis 

gått repetitionskurs. / Aldrig gjort skarpt. / HLR. / 

 

 

  
Figur 5. Svarsfördelning fråga 3. 
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Kommentarer till fråga 3: HLR-utb oftare! / Se ovan fråga nr 2. / Saknar dock defibrilator i ra-

diobilarna. / Återigen – se föregående svar. / Har precis gått repetitionskurs. / Aldrig gjort 

skarpt. / HLR. /  

 

 

 
Figur 6. Svarsfördelning till fråga 4. 

 

Kommentarer till fråga 4: Jag skulle nog tycka det vore svårt att prioritera vem som mest behöver 

hjälp! / Jag har inte den utbildningen som krävs för att prioritera när det gäller många svårt 

skadade personer, vilket jag tror frågan är menad för. Vid lindriga skador är det däremot inga 

problem att lösa. / Beroende på hur många och med liknande skador kan det ju vara svårt att 

bedöma. På skadade och helt olika skador - lättare att bedöma. / Svårt med medicinsk bedömning 

samt prioritering. / Det känns genast svårare när det blir flera skadade personer. / Här måste 

nog adekvat sjv-utb till annars hjälper man nog den som skriker högst. / Det är alltför sällan vi 

kommer först på plats till en trafikolycka. / Det kan vara svårt när det är många inblandade och 

mycket trafik. / Kan bli svårt att veta prioritering. / Aldrig gjort skarpt, aldrig först på plats. / 

Blir inte panikslagen. /         
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Figur 7. Svarsfördelning till fråga 5. 

 

Kommentarer till fråga 5: Inte trygg men jag skulle göra mitt absolut bästa för att försöka. / Nå-

gon känsla av trygghet tror jag inte kommer att infinna sig i ett sådant läge. / Stor nytta av nya 

HLR-utbildningen vad gäller den delen och när man kan koncentrera sig på en person till 100% 

litar jag på att det jag lärt mig + provat på tidigare hjälper mig att klara situationen. / Kommer 

troligtvis inte vara speciellt trygg med något då. / Detta skulle troligen innebära en stor chock 

även för mig vilket skulle göra situationen mycket svårare. / Vet inte hur pass stor stresspåverkan 

jag skulle få, kan påverka arbetet. / Se svar fråga 1. / Förhoppningsvis har man tillräckliga kun-

skaper & förmåga att använda dem praktiskt. / Kunskapsmässigt inga problem – dock är det 

svårt att säga då man inte vet om man hamnar i chock!! / Kan man hålla sig från att ramla ner 

för djupt i stresskonen så tror jag det går bra. Men förmodligen kommer man att vara tagen av 

situationen. / Svårt att veta beroende på var skott- eller knivskadan sitter. / Aldrig gjort skarpt. / 

Litar på min instinkt. / Beror på vart han är skjuten. Vi har inte utrustning för sådant. / Då jag 

aldrig varit med om det tidigare så vet jag inte hur jag kommer att reagera under stark stress. /         
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Polisernas egna reflektioner eller åsikter angående polisers utbildning eller kunskap inom akut-

sjukvård: Skulle vara fler tillfällen för repetitioner eftersom en sådan sak är ”färskvara”. / Jag 

inbillar mig att polispersonal har betydligt mer utbildning än gemene man när det gäller akut-

sjukvård. Men vi ligger naturligtvis ljusår efter sjukvårdsutbildade som är proffs. Jag tror poliser 

i allmänhet har tillräckliga kunskaper, men alla kan ju bli bättre. Frågan är bara ”vart går 

gränsen” vi är ingen ambulanspersonal! / Bra med HLR-utb. Behövs första förband till alla att 

ha med sig. Behövs utbildning vad gäller kraftig blödning som repetition. Många har säkert inte 

tränat på detta tidigare. / Spontant tycker jag att det är för lite fortbildning i ämnet. Akutsjukvård 

anser jag vara färskvara och måste övas kontinuerligt för att kunskapen och färdigheterna be-

hålls färskt i minnet. / Kan alltid bli bättre. / Jag försöker alltid göra saker efter bästa förmåga, 

därför blev det ”instämmer helt” på alla frågor som innehöll dessa ord. / Mycket löses med sunt 

förnuft. / Svårt att säga att man skulle känna sig trygg. Men självklart är att man skulle agera 

efter bästa förmåga. / Tycker utbildningen inom detta område har varit omfattande. Känner mig 

trygg att ge första hjälpen. / De åren som jag genomförde akutsjukvård var utb. bra. / Personli-

gen tycker jag att man ska få utb./uppdateras då detta är färskvara (kunskapen). Nu kommer vi få 

en utb.dag här på vår myndighet så småningom vet jag. / Vi behöver mer utb. i akutsjukvård. Den 

enda utb vi får är HLR. / För lite repetitions utb. / Jag anser att vi fått en bra grundutb. Jag an-

ser dock att det borde vara en obligatorisk ”uppfräschning” varje år. / Jag tror att vi måste ha 

repetitionsutbildningar och övningar regelbundet. / Jag tror att man under åren som polis fått så 

pass mycket repetition om akutsjukvård samt skarp användning att man känner sig tryggare med 

åren. / Skulle absolut kunna vara mer utbildning. / Viktigt med återkommande vidarutbildning. 

Gärna i samverkan med ambulanspersonal-räddningstjänst. / Bra grund under polisutbildningen. 

/ Jag skulle agera, men känner mig inte säker på att jag skulle agera på korrekt sätt. / Vi är yt-

terst sällan först på plats, så vi får sällan testa våra kunskaper. / Det är svårt att öva så det blir 

verklighetstroget. Men det är ändå viktigt att kontinuerligt repetera för att man ska känna sig 

trygg. / Alltid bra med kontinuerlig utbildning. / Poliser har för låg nivå på sjukvårdsutb. Fram-

förallt saknas fortbildning i ämnet som färdig polis. / Praktik på ambulans? / Mycket begränsade. 

Skönt att ambulans oftast är snabba. / Jag tycker polisutbildningens sjukvårdsutbildning har va-

rit väldigt bra. / Återkommande HLR-utbildningar är nödvändigt för att bibehålla kompetens. 

Repetition! / 
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Index upplevd trygghet 

 

För att kunna operationalisera våra frågor och kunna göra beräkningar har vi valt att konstruera 

ett index baserat på hur respondenterna ställt sig till påståenden. Vi har valt att benämnda detta 

som trygghetsindex.  

 

Trygghetsindexet spänner mellan 0 – 15, där 0 ska förstås som låg trygghet respektive 15 som 

hög trygghet. Vi har fått fram detta genom att addera hur de svarande graderat sin uppfattning till 

ställda påståenden. Har respondenten å ena sidan uppgett att denne inte alls instämmer i samtliga 

fem påståenden har detta resulterat i index 0. Har respondenten å andra sidan uppgett att denne 

helt instämmer i samtliga påståenden har detta resulterat i index 15.  

Utifrån detta har vi sedan gjort en rad beräkningar och tagit fram central- samt spridningsmått.  

 
TABELL 2.3 central och spridningsmått index.  

 

index trygghet 

N Valid 49 

Missing 0 

Mean 10,9592 

Median 11,0000 

Mode 10,00
a
 

Std. Deviation 3,06158 

Variance 9,373 

Range 12,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value 

is shown 

 

Att medelvärdet och medianen ligger så nära varandra är en indikator på att det inte är några ex-

trema avvikelser. 

 

Samma beräkningar har också vidtagits där vi särskilt urvalsgruppen utifrån variabeln kön.  
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TABELL 2.4 och 2.5 central och spridningsmått index män och kvinnor.  

 

 

             

  

  

  

  

  

 

Noterbara tendenser av dessa beräkningar är två. Dels framträder ett högt medelvärde för index 

avseende hela gruppen och dels är differenserna baserade på variabeln kön försvinnande små.  

Medelvärdet för de båda grupperna ligger alldeles kring 11. Vidare på grundval av index har vi 

delat in respondenterna i tre grupper utifrån graden trygghet.  

 

Indexgrupper  

 

På grundval av hur respondenterna ställt sig till påståendena och därav vilket index de uppnått har 

vi delat in dem i tre olika grupper. Grupp 1 omfattar de som har en indexfrekvens mellan 1 – 5, 

denna benämns som gruppen med låg trygghet. Grupp 2 omfattar de som har en indexfrekvens 

mellan 6-10, medel trygghet. Slutligen har de som uppnått ett index över 11 grupperats in i grupp 

3, hög trygghet. Syftet med indelning är dels att åskådliggöra samband och dels kunna vidta vissa 

beräkningar nedan i rapporten.  

 

Bland de 49 respondenterna placerar sig 5 stycken i gruppen låg trygghet, 17 stycken i gruppen 

medel trygghet och således 27 stycken i gruppen hög trygghet. Iögonfallande är hur få svarande 

som placerar sig i gruppen lågt trygghet i komparation med gruppen hög trygghet (55,1 % i rela-

tion till 10,2 %). I tabell 2.6 placerar sig, givet bortfall, istället 16 stycken i gruppen medel- och 

26 stycken i gruppen hög trygghet. Vad som vidare urskönjs, vid överblick av fördelningen, är att 

inget samband mellan kön och trygghet tycks föreligga. Detta gäller även för yrkeserfarenhet 

(uttryckt i polisår).  

index trygghet kvinnor 

N Valid 19 

Missing 0 

Mean 11,1053 

Mode 12,00 

Std. Deviation 3,29806 

Variance 10,877 

Range 12,00 

index trygghet män 

N Valid 29 

Missing 0 

Mean 10,8966 

Mode 10,00 

Std. Deviation 3,00410 

Variance 9,025 

Range 10,00 
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TABELL 2.6 fördelning polisår, indexgrupper och kön.  

 

låg medel hög 

polisår 

Total 0-5 6-10 11-15 över 16 

låg kön man Count 2  0 1 3 

Expected Count 1,2  ,6 1,2 3,0 

% within kön 66,7%  ,0% 33,3% 100,0% 

kvinna Count 0  1 1 2 

Expected Count ,8  ,4 ,8 2,0 

% within kön ,0%  50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 2  1 2 5 

Expected Count 2,0  1,0 2,0 5,0 

% within kön 40,0%  20,0% 40,0% 100,0% 

medel kön man Count 3 3  5 11 

Expected Count 3,4 2,8  4,8 11,0 

% within kön 27,3% 27,3%  45,5% 100,0% 

kvinna Count 2 1  2 5 

Expected Count 1,6 1,3  2,2 5,0 

% within kön 40,0% 20,0%  40,0% 100,0% 

Total Count 5 4  7 16 

Expected Count 5,0 4,0  7,0 16,0 

% within kön 31,3% 25,0%  43,8% 100,0% 

hög kön man Count 5 1  8 14 

Expected Count 5,9 1,6  6,5 14,0 

% within kön 35,7% 7,1%  57,1% 100,0% 

kvinna Count 6 2  4 12 

Expected Count 5,1 1,4  5,5 12,0 

% within kön 50,0% 16,7%  33,3% 100,0% 

Total Count 11 3  12 26 

Expected Count 11,0 3,0  12,0 26,0 

% within kön 42,3% 11,5%  46,2% 100,0% 
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För att kunna göra generella antaganden för populationen, polismyndigheten i Jämtlands län – 

personal i yttre tjänst, på basis av urvalet har vi utgått från principen om inferens (Edling & He-

deström, 2003) och den centrala gränsvärdessatsen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Genom detta har vi producerat ett konfidensintervall inom vilket det verkliga indexet för popula-

tionen, till en viss konfidensgrad, befinner sig. Avgörande för statistisk felmarginal och konfi-

densintervall är urvalets storlek och spridningen i populationen (ibid., 2003).  

 

Först har vi valt en konfidensgrad på 95 %. Detta matchas av ett t-värde i SPSS på 2,03 (motsva-

ras av z - värde 1,96). I materialet ligger medeltalet för index på 10,95. Med 95 % sannolikhet 

kan vi därför hävda att det verkliga medeltalet, gällande index för populationen, befinner sig 

inom intervallet 10,07 till 11,83. Felmarginalen är alltså 0,437 (standardavvikelsen) * 2,03 (t-

värdet) +- 10,9592 (medeltalet för index i urvalet) → 0,437*2,03+-10,9592. Felmarginalen är 

ungefär 0,8871 på ömse sidor av urvalets medeltal. I 5 fall av 100 skulle detta utslag vara produ-

cerat av slumpen.     

 
TABELL 2.7 konfidensintervall index 95 % signifikans.  

 

   Statistic Std. Error 

index trygghet Mean 10,9592 ,43737 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 10,0798  

Upper Bound 11,8386  

5% Trimmed Mean 11,1111  

Median 11,0000  

Variance 9,373  

Std. Deviation 3,06158  

Minimum 3,00  

Maximum 15,00  

Range 12,00  

Interquartile Range 5,00  

Skewness -,636 ,340 

Kurtosis -,196 ,668 
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Efter detta gjorde vi samma test för en konfidensgrad motsvarande 99,9 %, då att en signifikans-

nivå på 0,1 % procent är att föredra. Detta ger emellertid ett/en större konfidensinter-

vall/felmarginal. Fortfarande är tendensen densamma; resultatet samlar sig kring ett högt värde 

för index i populationen.  

I 0,1 fall av 100 skulle slumpen kunna åstadkomma en skillnad minst lika stor som den vi obser-

verar. Beräkning blir istället 0,437*3,50+-10,9592. Felmarginalen blir ungefär 1,533. Till 99,9 % 

sannolikhet befinner sig det verkliga medelvärdet för populationen inom intervallet 9,4262 till 

12,4922  

 
TABELL 2.8 konfidensintervall index 99,9 % signifikans. 

 

   Statistic Std. Error 

index trygghet Mean 10,9592 ,43737 

99.9% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 9,4262  

Upper Bound 12,4922  

5% Trimmed Mean 11,1111  

Median 11,0000  

Variance 9,373  

Std. Deviation 3,06158  

Minimum 3,00  

Maximum 15,00  

Range 12,00  

Interquartile Range 5,00  

Skewness -,636 ,340 

Kurtosis -,196 ,668 

   

Samband variabler 

 

Avslutningsvis i detta resultat har vi företagit en rad chi2-test för att undersöka existensen av 

eventuella samband mellan variabler. För att testa samband enligt chi2 formulerade vi en nollhy-

potes och en mothypotes för varje test: H0: oberoende råder mellan variablerna, det föreligger inte 
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skillnad mellan de olika grupperna och deras attityd i relation till trygghet. H1: beroende råder 

mellan variablerna, det föreligger skillnad mellan grupperna i attityd.  

 

Chi2 mäter beroende men kan inget säga om styrkan i eventuella samband (ibid., 2003).   

 

Kön  

  

För att pröva nollhypotesen mot mothypotesen ställde vi variabeln låg, medel, hög trygghet gent-

emot variabeln kön.  

 
TABELL 2.9 Chi2 test kön. Tabellen fortsätter på nästa sida. 

 

   kön 

Total    man kvinna 

låg medel hög låg Count 3 2 5 

Expected Count 3,0 2,0 5,0 

% within låg medel hög 60,0% 40,0% 100,0% 

medel Count 11 5 16 

Expected Count 9,7 6,3 16,0 

% within låg medel hög 68,8% 31,3% 100,0% 

hög Count 15 12 27 

Expected Count 16,3 10,7 27,0 

% within låg medel hög 55,6% 44,4% 100,0% 

Total Count 29 19 48 

Expected Count 29,0 19,0 48,0 

% within låg medel hög 60,4% 39,6% 100,0% 
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Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,732
a
 2 ,694 

Likelihood Ratio ,743 2 ,690 

Linear-by-Linear Association ,312 1 ,577 

N of Valid Cases 48   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is 1,98. 

 

Det svaga sambandet och de små procentskillnaderna som kan observeras i den övre tabellen är 

en indikator på att sambandet inte är signifikant. Detta framkommer sedermera i den nedre tabel-

len. Chi2-värdet är 0,732 (Value) och p-värdet (Asymp. Sig.) 0,694. Utöver detta tenderar chi2 

testet att överskatta variablers beroende om antalet observationer är litet (färre än 75). SPSS be-

räknar därför yates korrigering eller kontinuitetskorrektion vilket i förekommande fall ytterligare 

minskar chi2-värdet (ibid., 2003). Detta avläses under den andra raden – likelihood ratio.  

 

Det kritiska chi2-värdet på 5 % signifikansnivå och med 2 frihetsgrad är 5,99. I vårt fall ligger 

chi2-värdet långt under det kritiska värdet och motsvarar ett p-värde på 0,694. Formulerat i termer 

av noll- och mothypotes betyder detta att risken för att vi felaktigt förkastar nollhypotesen, att 

variablerna är oberoende, uppgår till nästan 70 %. Eller annorlunda formulerat, sannolikheten att 

slumpen skulle ha åstadkommit den skillnad som vi observerar mellan män och kvinnor är nästan 

70 %.    

Nollhypotesen kan inte förkastas då variablerna inte är beroende av varandra.  

 

Yrkeserfarenhet (uttryckt i antal polisår) 

 

Inte heller beträffande variablerna polisår och låg, medel, hög förelåg beroende.  

 

Det kritiska chi2-värdet på 5 % signifikansnivå och med 6 frihetsgrad är 12,59. I detta fall ligger 

chi2-värdet under det kritiska värdet (10,936) och motsvarar ett p-värde på 0,090. Sannolikheten 

att slumpen skulle ha åstadkommit den skillnad som vi observerar mellan grupperna är nästan 9 

%. ”Enligt vedertagen tradition inom samhällsvetenskapen brukar 5 % betraktas som en övre 
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gräns…” (Ibid., 2003:196). Tar man dessutom hänsyn till likelihood ratio blir det hela än mer 

tydligt. Vi kan därför inte förkasta nollhypotesen.   

 

TABELL 2.10 Chi2 test yrkeserfarenhet. 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,936
a
 6 ,090 

Likelihood Ratio 7,473 6 ,279 

Linear-by-Linear Association ,077 1 ,781 

N of Valid Cases 48   

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum ex-

pected count is ,10. 

 

Ålder 

 

Slutligen kunde vi inte heller påvisa ett samband mellan de olika åldersgrupperna och tryggheten. 

Det kritiska chi2-värdet på 5 % signifikansnivå och med 16 frihetsgrad är 26,296. I detta fall var 

chi2-värdet 20,676 och p-värdet 0,191. 

 

Sannolikheten att slumpen skulle ha åstadkommit den skillnad som vi observerar mellan ålders-

grupperna är strax över 19 %. Vi kan därför inte förkasta nollhypotesen.   

 
TABELL 2.11 Chi2 test ålder. 

 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,676
a
 16 ,191 

Likelihood Ratio 18,283 16 ,308 

Linear-by-Linear Association 1,530 1 ,216 

N of Valid Cases 49   
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DISKUSSION 

 

I den här studien har vi kartlagt polisers upplevelse av trygghet när det gäller att agera i en akut 

sjukvårdsituation. Den situationen tror vi kommer att komma, för eller senare för alla som väljer 

att arbeta inom polisen. Det behöver inte alla gånger betyda att en kollega drabbas som fallet i 

Nyköping 2007 utan kan innebära att komma först på en olycksplats av skiftande karaktär. Vår 

upplevelse innan vår undersökning, baserad på intryck från våra praktikveckor ute på olika myn-

digheter, var att poliser kände sig osäkra på att agera inom ramen för akutsjukvård.  

 

Glädjande visar i alla fall vår undersökning på att de poliser vi beslöt oss för att titta närmare på 

vara ganska trygga i just det agerandet. Som redan nämnts tidigare så hamnar både män och 

kvinnor inom det index som utgör medel eller hög trygghet. Dessa nivåer är likväl signifikanta 

och konfidensintervallen är relativt smalt. Detta beror antagligen på urvalets storlek i relation till 

populationen och att skillnaderna i densamma, gällande attityder, var små. Genom statistiska be-

räkningar och principerna kring inferens och den centrala gränsvärdessatsen (se resultatet) kan vi 

på basis av urvalet komma med påståenden för hela populationen; poliserna i Jämtland är trygga i 

sina ageranden. Att majoriteten av poliserna har med sig förstaförband tror vi är bra då vi anser 

att det innebär att poliserna har tänkt tanken och är mentalt förberedda på att agera.   

 

Vi kunde vidare i resultatet inte påvisa några skillnader utifrån de kriterier vi satt upp i frågeställ-

ningen. Män och kvinnor uppvisade inga signifikanta skillnader utav var tvärtom alltigenom lika 

i detta hänseende. Detsamma gällde för variablerna ålder och antal år i yrket. Ingen av dessa fak-

torer spelade in på ett sätt som statistiskt gick att fastställa som betydande för respondenternas 

upplevelse av graden trygghet.  

 

Dessa resultat var för oss överraskande. Vi trodde nog kunna påvisa en bild som inte fullt harmo-

nierade med utfallet. Dels trodde vi att den generella inställningen till påståendena skulle vara 

lägre och dels trodde vi att det skulle gå att påvisa skillnader utifrån frågeställningens kriterier. 

Om inte utifrån kön eller ålder så i alla fall utifrån aspekten antal år i yrket. I vad kan detta bero? 

Hur kommer det sig att upplevelsen av trygghet visade sig vara så hög, och detta generellt över 

lagren?    
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Vi tror att orsakerna är flera. 

 

En del av förklaringen kan bestå i att flertalet av respondenterna har, utöver sin utbildning inom 

polisutbildningen och polismyndigheten andra sjukvårdsutbildningar. Det kan vi tycka är av godo 

då all utbildning och erfarenheter som den enskilda polisen samlar på sig utgör en grund för att 

öka den interna tryggheten.  

 

Vidare om vi bryter ned resultatet och analyserar detta, fråga för fråga kan man se att då det gäll-

er tryggheten i att stoppa en blödning har merparten av respondenterna ställt sig i de två svarsal-

ternativen som innebär en högre trygghet. Det innebär för oss att de flesta vet hur de ska agera 

och känner sig trygga i att använda sin kunskap. Att stoppa en blödning av större dignitet är en 

kunskap som poliser bör kunna hantera med tanke på att de faktiskt både utsätts för risken att bli 

skadad men även med laga stöd kan verka mot andra med sitt tjänstevapen. 

 

Att kunna hantera ett andningstopp verkar även det vara något som merparten känner sig trygga 

eller ganska trygga med. En ofri luftväg leder oundvikligen till döden och är en åtgärd som är av 

yttersta vikt att inte bara poliser utan alla ska kunna hantera. Som nämndes i metodavsnittet tol-

kade två av polislärarna i pilotstudien att denna fråga handlade om hjärtstopp. Respondenterna 

som lämnat kommentarer har nästan alla skrivit något om HLR vilket kan betyda att även de har 

tolkat frågan som de två polislärarna. Vad vi har kunnat utläsa verkar de få en kontinuerlig fort-

bildning i HLR och i detta övas även kontrollen och skapandet av den fria luftvägen och vidare 

hur andningen ska kunna upprätthållas. Det gör att även om respondenterna tänkte på HLR när de 

svarade på frågan så ingår i detta kontrollen av andning och puls. Vid puls men ingen andning så 

ska andningen upprätthållas men inga kompressioner ska utföras.  Vi tycker att sådan fortbildning 

i HLR  är viktig för att stärka den interna tryggheten.  

 

Som framgår i fråga tre anser merparten att de känner sig trygga eller ganska trygga med att stäl-

las inför en hjärtstoppssituation. Dock finns det några som känner sig mer osäker och inte alls 

känner samma trygghet i en sådan situation. Kan denna otrygghet härledas från de kommentarer 

som lämnats som bland annat efterfrågar mer utbildning i HLR och de facto att de inte utfört det-

ta skarpt? Vi tror att det är bra att öva och att prova sina kunskaper men att det är först när den 
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enskilde ställs inför utmaningen som facit uppenbaras. Därför tror vi att en viss del av otrygghe-

ten kommer från att poliserna inte praktiserat detta i skarpt läge. Hjärtstopp, precis som andnings-

stopp, leder oundvikligen till döden och HLR är något som alla bör kunna. Vi tror att poliser sär-

skilt förväntas kunna hantera detta med större bravur än gemene man. En kommentar som läm-

nats efterfrågar defibrillatorer till radiobilarna vilket markant skulle kunna öka möjligheterna till 

ett lyckat återupplivningsförsök. 

 

I vår studie uppgav merparten att de känner sig delvis trygga att kunna agera efter bästa förmåga i 

en trafikolycka. En liten del av respondenterna instämmer delvis inte i påståendet att de skulle 

kunna agera efter bästa förmåga. I kommentarerna, så verkar det som om de flesta är osäkra på 

hur de skulle prioritera skadorna på olycksplatsen om det är flera skadade. Vi tror att övningar 

tillsammans med räddningstjänst och ambulans skulle kunna öka tryggheten och kunskapen när 

det gäller prioritering av olycksplats med många skadade. Vi som går polisutbildningen nu har 

fått en grund att stå på när det gäller prioriteringar men att det kanske saknas när det gäller de 

poliser som jobbat några år. 

 

Vad gäller påståendet om att känna sig trygg i att hjälpa en skadad kollega tills ambulans anlän-

der känner sig de flesta delvis trygga med att de skulle klara av detta. Dock handlar många av 

kommentarerna om att de mer litar på sin utbildning än att de skulle känna sig trygga i en kritisk 

situation. Här tror vi att man många beskriver den känslomässiga tryggheten som väldig osäker i 

en sådan stressad situation men att de faktiskt känner sig trygga i att praktiskt agera. Detta stärks 

upp ytterligare av kommentarer som uttrycker en oro för att hamna långt ner i stresskonen och att 

en sådan stressad situation försvårar arbetet. Sådana känslor kan förklara den del av responden-

terna som ställt sig i den lägre skalan av trygghet. Återigen, det kan vara svårt att veta hur den 

enskilde kommer att reagera men genom att öva och utbilda sig tror vi att det går att öka sina 

chanser till ett korrekt omhändertagande. 

 

I den avslutande frågan fick respondenterna själva skriva kommentarer eller reflektioner när det 

gäller sjukvård inom polisen. Ordet ”färskvara” dyker upp och vi är benägna att hålla med om 

detta. Vi tror att alla former av utbildning är en typ av färskvara och att det är viktigt att kontinu-

erligt öva och hålla sina kunskaper uppdaterade. Många efterfrågar mer utbildning i sjukvård 
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vilket vi tycker är positivt. Det tolkar vi som att det finns ett intresse och en förståelse för hur 

pass viktigt detta område är, även för en verksamhet som inte primärt ska sköta sjukvård. Att 

poliserna efterfrågar mer sjukvårdsutbildning tycker vi även speglar att det finns frågor eller fun-

deringar på hur man ska agera eller tänka i vissa givna situationer som kan vara bra att dryfta 

under en utbildningsdag. 

 

Konklusion 

 

Vi tror att åtgärden för att stärka och bibehålla polisernas trygghet är utbildning. Trots att vi har 

kommit fram till att poliserna känner sig trygga anser vi, precis som våra respondenter, att det är 

av yttersta vikt att polisen får utbildning inom akutsjukvård. Både under grundutbildningen men 

kanske viktigast, fortbildning ute på myndigheterna. Det akuta omhändertagandet får inte bli nå-

got som snabbt gås igenom under en utbildningsdag för att sedan inte övas eller diskuteras under 

årets resterande dagar. Polisen arbetar på samma arena som räddningstjänsten och ambulansen 

och är kanske van att dessa två övriga blåljusorganisationer löser sjukvårdsproblemen. Det kan 

dock vara att gräva en grop åt sig själv om den enskilde alltid förlitar sig på ambulansen finns 

runt hörnet. Tyvärr kommer händelser som den i Nyköping med allra största sannolikhet att in-

träffa igen. Och vill Ni då stå där och känna osäkerhet? 
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BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Enkäten som Ni håller i Er hand är en del av ett fördjupningsarbete som vi gör under den 

fjärde terminen på Polisutbildningen i Umeå. Enkäten vänder sig till färdigutbildade poli-

ser och omfattar inte aspiranter. 

 

Vi har tänkt fördjupa oss i polisers upplevelser kring att hamna i situationer där deras 

kunskaper inom akutsjukvård sätts på prov. Vi tror att samhället i stort har en förväntan 

att polisen ska kunna utföra mer ingående sjukvårdsinsatser än gemene man. Den un-

dersökning som vi företagit oss handlar därför om huruvida poliser känner sig trygga och 

säkra inför att utföra akutsjukvård. 

 

Vi vill betona att detta inte är ett kunskapstest på något sätt. Vi ber Er därför att besvara 

frågorna utifrån Er egen upplevelse av tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att lösa 

de exempel som vi tagit upp. 

 

Enkäten är anonym och informationen kommer att behandlas i ett statistikprogram där vi 

kan göra vissa beräkningar. Informationen som kommer från just Din enkät kommer inte 

att kunna spåras till Dig. 

 

Självklart kommer arbetet med de resultat som framkommit att presenteras för Er.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Mathias Näsström Fredrik Sonesson Niklas Nilsson 

   Polisstuderande    Polisstuderande    Polisstuderande 

 

 



 

Jag är: Man                              Kvinna 

 

Ålder:    20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 

 46-50 51-55 56-60 > 61 

 

År som polis: 0-5 6-10 11-15 >16 

 

När jag är ute och jobbar bär jag på mig ett första-förband eller motsvarande. 

 Ja  Nej 

 

Jag har, utöver den sjukvårdsutbildning jag fick under polisutbildningen, följande sjuk-

vårdsutbildningar (tex undersköterska, utbildningar inom Försvarsmakten, Röda Korset 

etc) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

FRÅGA 1. 

När jag akut ställs inför en situation där jag och ingen annan måste stoppa en 

kraftig blödning känner jag mig trygg i att jag kommer att lösa det efter bästa för-

måga.  

 

 

   Instämmer helt                        Instämmer delvis                   Instämmer delvis inte                      Instämmer inte alls 

 

Kommenta-

rer:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 



 

FRÅGA 2. 

När jag akut ställs inför en situation där jag och ingen annan måste åtgärda ett 

andningstopp känner jag mig trygg i att jag kommer att lösa det efter bästa för-

måga.  

 

   Instämmer helt                        Instämmer delvis                   Instämmer delvis inte                      Instämmer inte alls 

 

Kommenta-

rer:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

FRÅGA 3. 

När jag akut ställs inför en situation där jag och ingen annan måste åtgärda ett 

hjärtstopp känner jag mig trygg i att jag kommer att lösa det efter bästa förmåga.  

 

   Instämmer helt                        Instämmer delvis                   Instämmer delvis inte                      Instämmer inte alls 

 

Kommenta-

rer:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

FRÅGA 4. 

När jag akut ställs inför en situation där jag kommer först som polis på en trafik-

olycka med skadade personer känner jag mig trygg i att jag kan bedöma och be-

handla de skadade efter bästa förmåga och kunna hjälpa dem.  

 

   Instämmer helt                        Instämmer delvis                   Instämmer delvis inte                      Instämmer inte alls 

 

Kommenta-

rer:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 



 

FRÅGA 5. 

Om det värsta skulle inträffa, min kollega blir svårt skott- eller knivskadad, känner 

jag mig trygg i att jag skulle kunna hjälpa honom/henne tills ambulans anländer.  

 

   Instämmer helt                        Instämmer delvis                   Instämmer delvis inte                      Instämmer inte alls 

 

Kommenta-

rer:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Egna reflektioner eller åsikter angående polisers utbildning eller kunskap inom 

akutsjukvård: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

TACK FÖR ER MEDVERKAN! 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


