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Abstract 

 

 

 

Earlier psychological research on stress and its complex of problems has identified several 

factors which have shown a relation with the occurrence of a poorer mental ill-health. In this 

study some of these factors have been examined in 69 police officers from Stockholm, Lund 

and Helsingborg. In the study, police officers with high and low self reported ill-health were 

compared considering trait anxiety, alexithymia and posttraumatic stress symptoms. The 

results showed that police officers with poorer mental ill-health had a significant higher 

degree of trait anxiety, the dimension of alexithymia difficulty identifying feelings and the 

PTSD-dimension avoidance and hyperarousal. The results also showed several positive 

relations among the variables that divided the groups. On account of the last-mentioned the 

results will above all be discussed in an integrating perspective.        
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Ohälsa hos polisen. En explorativ undersökning och diskussion av riskfaktorer och dess 

påverkan på mental ohälsa. 

     I jämförelse med många andra yrkesgrupper utsätts poliser för en ökad risk att exponeras 

för olika former av stressfulla situationer. Dessa situationer kan vara mycket varierande och 

sträcker sig från att den enskilde polisen utsätts för stressorer av mer lågintensiv karaktär, som 

t.ex. ingripande vid snatterier och trafikförseelser, till stressorer av högintensiv eller 

traumatisk karaktär, som t.ex. ingripande under beskjutning eller olyckor. 

    Ett exempel på en sådan potentiell händelse i Sverige är EU-kommenderingen i Göteborg 

2001, då poliser från hela landet samarbetade för att tillsammans försöka göra en bra 

arbetsinsats. Dessvärre spårade situationen ur och polisen samt övriga inblandade fick arbeta 

väldigt långa pass utan rast, vila eller mat under extremt hotfulla omständigheter. Vissa 

poliser från andra distrikt kände inte till omgivningen och upplevde därigenom maktlöshet 

och frustration till följd av den begränsade förmågan att ingripa. Även detta påverkade 

upplevelsen av händelsen i en negativ riktning. En del inblandande poliser har i efterhand 

visat sig uppleva händelsen som traumatisk. Ett annat exempel på en liknande händelse är 

branden i ett diskotek i samma stad 1998. Flera inblandade poliser kände liknande känslor och 

missnöje över att inte kunna göra mer för olyckans offer (Rolfer, 2002).  En del av de 

inblandade hade svårt att hantera sina känslor som låg till följd att de inte uppmärksammade 

och rapporterade dem förrän flera månader efter händelsen (Svensk Polis, 2003).   

    Studier visar att poliser är en högriskgrupp för att utveckla psykosocial stress som kan 

resultera i ohälsa (Renck, 2001).  

    En modell som ger en möjlig förklaring till mental ohälsa är den så kallade stress-

sårbarhetsmodellen, även beskriven som en multifaktoriell modell (Michel, 1999). Modellen 

förklarar symtom på mental ohälsa och psykiatriska störningar med hjälp av olika 

samverkande bakgrundsfaktorer. Arv, påverkan under fosterstadiet och uppväxtmiljö beskrivs 

alla som faktorer som kan leda till minskad motståndskraft att klara av stressande situationer. 

Genom arv från t.ex. våra föräldrar, kan sidor i vår personlighet påverkas. Sådana sidor kan 

vara temperament, emotionella drag samt kognitiva aspekter, som vår syn på världen och vårt 

sätt att tänka.  

 

    Ovanstående omständigheter eller egenskaper kan utgöra riskfaktorer för att utveckla 

ohälsa. Tidigare forskning har identifierat flertalet sådana, som t.ex. traumatiska händelser 

och den stress som kan utvecklas efteråt, vissa personliga egenskaper som ångest som 
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personlighetsdrag, eller alexithymi som är en kognitiv-affektiv störning som bl.a. gör det svårt 

för individen att identifiera och beskriva känslor. Dessa tre riskfaktorer för mental ohälsa 

diskuteras i denna uppsats. Syftet med föreliggande studie är att studera posttraumatisk stress, 

ångest som personlighetsdrag och alexithymi hos en grupp svenska poliser för att utröna 

huruvida dessa är relaterade till en sämre mental hälsa.   

 

    En riskfaktor som har ett samband med en ökad upplevelse av ohälsa är alltså ångest som 

personlighetsdrag, även kallat traitångest. Definitionen för ångest som personlighetsdrag är 

enligt Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg och Jacobs (1983) relativt stabila individuella 

skillnader i benägenhet till traitångest, alltså individers tendens att på olika sätt att uppleva 

stressiga situationer som hotfulla eller farliga samt sättet att reagera på situationen med en 

högre grad av situationsångest. Antagandet inom psykobiologiska områden för ångest som 

personlighetsdrag överensstämmer med det evolutionära perspektivet, där ångestresponsen ses 

som en försvarsmekanism som hjälper organismen att hålla sig undan farliga situationer. 

Denna anpassningsbara respons som bland annat skyddar oss mot livsfarliga hot kan 

mobilisera de flesta organiska drifter (metaboliska, beteendemässiga och mentala) samt 

försörja energi och förbereda till exempel en flyktaktion. Därför har ångest av 

evolutionspsykologer setts som en integrerande funktionell kapacitet hos alla organismer 

(Calvo och Cano-Vindel, 1997). Det finns två teoretiska förklaringar för den här typen av 

ångest, en neurofysiologisk och en kognitiv. Den första teorin försöker förklara detta på ett 

biologiskt sätt med hjälp av bland annat det centrala nervsystemet, hjärnans funktion och 

produktionen av neurotransmittorer. De kognitiva teorierna argumenterar för att ångest som 

ett personlighetsdrag grundar sig i systematiska kognitiva bias rörande 

informationsprocessning (Calvo och Cano-Vindel, 1997). 

    En annan potentiell faktor som ligger till grund för ohälsa är som nämnt tidigare att 

individen utsätts för en traumatisk situation, vilket i sin tur kan resultera i utvecklandet av så 

kallat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD av eng. Post-Traumatic Stress Disorder). Termen 

användes för första gången för att beskriva tillståndet hos veteraner från Vietnamkriget 1978, 

och definierades i American Psychiatric Association (APA) 1983. Störningen karaktäriseras 

av att individen utsätts för en potentiell traumatisk situation, vilken enligt Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan, utmärks av att en person upplevde, 

var vittne till eller konfronterades med en händelse eller flera händelser som involverade 

dödsfall, hot om död, allvarig skada eller fara för den egna eller andras fysiska integritet samt 

att personens respons involverade en upplevelse av intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck 
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(Dyregrov, 2002). Till sin följd utvecklas en kombination av sociala, biologiska och 

psykologiska symptom samt psykobiologiska processer med kognitiva och biologiska effekter 

som följd (Shalev, 2001).  

    PTSD karaktäriseras av tre huvudsakliga symptom i samexistens. Där (1) Återupplevande 

är en överväldigande känsla av att återuppleva den traumatiska händelsen med känslor som 

rädsla, panik eller minnesbilder och mardrömmar med korresponderande fysiska effekter. (2) 

Undvikande brukar ses som en följd av återupplevandet, både av stimuli direkt kopplade till 

traumat samt andra indirekt sammankopplade stimuli. Att undvika situationer och platser som 

påminner om traumat leder till social tillbakadragelse samt ovilja eller likgiltighet för att delta 

i aktiviteter, relationer eller situationer där inre eller yttre signaler som symboliserar eller 

liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen kan förekomma. Att uppleva en förkortad, 

mörkare framtidssyn förekommer också. (3) Hyperarousal (överspändhet) kan förekomma i 

form av sömnlöshet, vrede, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, överdriven vaksamhet och 

ökad lättskrämdhet (Shalev, 2001).  

    Enligt de flesta manualer är PTSD klassificerat som en psykiatrisk störning, men enligt 

Lundin (1998) är det inte helt fastställt ifall PTSD är en sjukdom i sig eller ett 

reaktionsmönster som kan orsaka eller utlösa olika typer av psykiska sjukdomar som 

ångestsyndrom, affektiva sjukdomar eller personlighetsstörningar (Lundin, 1998). 

    Både Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan (DSM-IV) 

och International Classification of Diseases, tionde upplagan (ICD-10) har satt upp kriterier 

för diagnosen PTSD (Shalev, 2001). Diagnossystemen har byggts upp främst för att 

tillfredsställa praktiska, kliniska, statistiska och eventuellt juridisk-ekonomiska behov. 

Utgångspunkten för systemen har varit symptomen (Lundin, 1998). Systemen är lika men det 

som huvudsakligen skiljer dem åt är att ICD-10 förespråkar att ge patienter endast en diagnos, 

i det här fallet bara PTSD. Diagnossystemet DSM-IV diagnostiserar PTSD och även 

eventuella samexisterande störningar, exempelvis depression eller andra ångeststörningar. 

Genom att ge möjlighet att sätta flera diagnoser försöker DSM-IV öka rapporteringen av 

komorbida störningar för att tydliggöra förekomsten av PTSD samt vilka eventuella relaterade 

störningar som vanligtvis finns hos individen. De båda systemen skiljer sig även åt på hur de 

ser på känslomässig stumhet som en följd av PTSD (Shalev, 2001).  

    Om symptomen varar i en till tre månader anses störningen i terminologin vara akut. Om 

symptomen finns kvar i längre än tre månader är det kronisk PTSD. Symtomen kan börja 

direkt efter trauma eller mer än sex månader efteråt, då talar man om försenad start av PTSD. 

PTSD diagnos erhålls inte förrän ett antal veckor efter den utlösande händelsen. Innan dess 
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klassificeras symtomen som akut stressjukdom (McNally, 2003). Forskningen på hur länge 

symtomen varar skiljer åt, men generellt försvinner 40 % efter ett år och 20-30 % efter upp till 

fem år. Det finns fall där PTSD finns kvar så länge som femtio år efter traumat, exempelvis 

hos personer som upplevt andra världskrigets bombattacker eller koncentrationsläger (Shalev, 

2001). Epidemiologiska undersökningar på vuxna amerikaner som har varit utsatta för DSM-

definierade tramautiska stressorer som fysiska övergrepp, våldtäkt eller trafikolyckor har visat 

att det är sällsynt att utveckla PTSD.  En rapport visar att 60.7% i ett slumpmässigt urval av 

vuxna amerikanska kvinnor och män som rapporterade att de utsatts för DSM-definierade 

stressorer, var det endast 20.4% av kvinnorna och 8.2% av männen som hade utvecklat PTSD. 

Av de traumatiska stressorer som involverar avsiktliga våldshandlingar är risken speciellt stor 

för att utveckla PTSD (Breslau, Davis, Andreski & Peterson, 1991, som refereras i McNally, 

2003). I en undersökning utvecklades PTSD av 11.6% av deltagarna som varit med om 

plötslig skada eller olycka, 22.6% av dom som blivit utsatta för fysiska angrepp och 80% av 

de kvinniga deltagarna som blivit utsatta för våldtäkt. En annan undersökning visar att den 

största traumatiska stressoren för att utveckla PTSD är när någon nära anhörig plötsligt 

avlider, rapporter visar att 26.5% av de kvinnor och 38.5% av de män som utvecklat PTSD 

har varit med om en sådan händelse (Breslau, Chilcoat, Kessler, Peterson & Lucia, 1999, som 

refereras i McNally, 2003). 

    En ytterligare möjlig riskfaktor för ohälsa inom polisyrket är alexithymi, som direktöversatt 

betyder ”inga ord för känslor” (Bagby, 2002). Fenomenet härstammar från psykoanalysen 

men är idag ett objekt för forskning inom flera olika vetenskaper (De Gucht, 2003). 

Alexithymi är ett kliniskt härlett fenomen som syftar till en kognitiv-affektiv störning 

karaktäriserad av svårigheter att uppleva och uttrycka känslor (Badura, 2003). Begreppet 

alexithymi utmärks av tre karakteristiska drag nämligen att en individ har (1) svårighet att 

identifiera känslor (2) svårighet att beskriva känslor och (3) externt orienterat tänkande 

(Bagby, 2002). I litteraturen beskrivs alexithymi både som ett tillstånd (Badura, 2000) och 

som ett bestående personlighetsdrag (Bagby, 2002). Det är fortfarande inte helt fastställt ifall 

begreppet alexithymi är en särskild företeelse eller en ny term för ett snarlikt och nära 

besläktat tillstånd till depression eller ångest. Argument som att fenomenet är kliniskt 

beskrivet men med begränsade empiriska fynd varnar om att använda begreppet innan dess 

validitet är helt fastställd. Det är ganska nyligen som forskare i allmänhet börjat godkänna 

alexithymi som ett självständigt psykologiskt fenomen, dock nära besläktat med depression 

(Badura, 2003) och personlighetsdimensionen neurotisism (Deary, 1997). 
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    Enligt viss forskning predicerar traitångest både depression och alexithymi, och även 

endast depression kan predicera alexithymi. Resultat från den forskningen förklarar att 

alexithymi kan förekomma som en copingrespons utlöst av ångest- eller depressionstillstånd, 

och föreslår att alexithymi är undvikandebaserad coping hos personer utsatta för trauma 

(Badura, 2003). 

    Det har diskuterats ifall det finns två typer av alexithymi. Primär alexithymi antas vara 

ärftlig eller av biologiskt ursprung, medan den sekundära formen är resultatet av en 

traumatisk upplevelse. Dock finns ännu inga konkreta bevis på skillnaden. Undersökningar på 

överlevande från förintelsen samt på medicinskt allvarligt sjuka individer har vittnat om att 

alexithymi antagligen är en följdsekvens från traumarelaterade händelser (Badura, 2003).  

    Eftersom alexithymi enligt forskning uppkommer till följd av ohälsa och eventuellt efter 

traumatisk stress är det intressant att undersöka dess förekomst och ifall det finns samband 

med de andra undersökta fenomenen i polisgruppen.  

 

 

Metod 

 

    Efter att ha jämfört olika tillvägagångssätt för att undersöka hypoteserna kom vi fram till att 

använda en kvantitativ undersökningsmetod. Detta för att vi ville undersöka orsakssambanden 

mellan fenomenen generell mental ohälsa, posttraumatisk stress, ångest som 

personlighetsdrag och alexithymi i en större grupp och utvinna information med hjälp av 

självrapporteringstest. I övrigt ville vi presentera resultatet genom en statistisk beskrivning 

och en sambandsanalys.   

 

Deltagare 

 

    69 poliser deltog i undersökningen. Av dessa arbetade 29 stycken i Stockholm och 40 

stycken i Helsingborg/Lund. Data gällande deltagarna från Helsingborg/Lund hämtades från 

en tidigare studie av Martin Bäckström och Magnus R. Larsson (Bäckström & Larsson, 

opublicerat manus). Anledningen till att detta material användes var ett stort bortfall i gruppen 

från Stockholm. Medelåldern för gruppen var 42,42 år (SD =10,81). Av de 69 poliserna var 

63 män med medelåldern 43,68 år (SD =10,42) och 6 var  kvinnor med medelåldern 29,17 

(SD =3,54). Fältsektionen i Stockholm bestod av endast män. Arbetsuppgifterna för 

grupperna från Stockholm respektive Lund/Helsingborg skiljde sig något. Poliserna från 
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Stockholm arbetade i fältsektionen vilket innebär arbetsuppgifter med hög risk för stress och 

oförberedd aktion. Denna grupps huvudsakliga uppgift är att sändas ut för att ta hand om 

speciella situationer som exempelvis bombhot och gruppen är ofta omedvetna om vad som 

väntar dem på plats. Gruppen från Helsingborg/Lund jobbade som utryckningspoliser vilket 

främst innebär att hjälpa allmänheten vid särskilda situationer för att upprätthålla lag och 

ordning och även här förekommer riskfyllda och oplanerade ingripanden. En mindre andel av 

gruppen från Helsingborg/Lund arbetade i ledningscentralen eller som närpoliser. 

 

Material 

 

    Alla nedanstående test förutom bakgrundsformuläret förmedlades till författarna av 

uppsatshandledarna. Det är godkända svenska översättningar av allmänt vedertagna test. 

Referenser finns i testbeskrivningarna nedan. Allt material som försöksdeltagarna tog del av 

finns bifogat i appendix.  

 

Bakgrundsformulär  

    Ett bakgrundsformulär konstruerades av uppsatsförfattarna för att få grundläggande 

information om deltagarna. Det bestod av fyra frågor: ålder, antal utbildningsår, antal år inom 

polisorganisationen samt antal år på nuvarande yrkesposition, detta kan beskådas i appendix 

B. Anledningen till valda frågor var att författarna ville skapa sig en bild av gruppen 

undersökningen utfördes på utan att informationen skulle kunna spåras och dessutom få 

deskriptiv statistik.  

 

STAI-T, State Trait Anxiety Inventory 

    Utvecklat av Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg och Jacobs (1983). Testet avser att mäta 

självuppskattad ångest som personlighetsdrag och består av 20 påståenden. Svarsalternativen 

på detta test består av en fyragradig Likertskala som sträcker sig från 1 = nästan aldrig till 4 = 

nästan alltid. Ett exempel på ett påstående är: ”Jag känner mig trygg och säker.” 

Försökspersonernas uppgift är att läsa varje påstående och ringa in den siffra som motsvarar 

hur personen i allmänhet känner sig. Cronbachs alphavärdet för denna skala var alpha 0,91 

vilket indikerar en hög homogenitet i skalan. Hur denna enkät ser ut kan ses i appendix C. 
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TAS-20, Toronto Alexithymia Scale  

    Utvecklat av Bagby, Parker och Taylor (1993). Detta är en självrapporterteringsskala som 

avser att mäta alexithymi. Testet består av 20 påståenden. Grupperna i Helsingborg/Lund och 

Stockholm har använt sig av två olika svenska översättningar av testet. Den version som 

användes i Helsingborg/Lund är utarbetad av Gillberg och Stockholmsgruppens version av 

Simonsson-Sarnecki, Lundh och Törestad. Båda översättningarna baseras på en femgradig 

Likertskala. Simonsson-Sarnecki, Lundh och Törestads version sträcker sig från 1 = helt fel 

till 5 = helt rätt. Ett exempel på påstående är: ”Det är svårt för mig att hitta rätt ord för mina 

känslor.” I Gillbergs version sträcker sig skalan från 1= stämmer inte alls till 5= stämmer 

precis. Ett exempel på samma påstående som ovan men i Gillbergs översättning är ”Jag har 

svårt att finna rätt ord för mina känslor”. De två TAS-20 översättningarna har i en 

undersökning visat sig ha den starka korrelationen 0,83 (Simonsson-Sarnecki, 2001) och har 

därför i denna undersökning behandlats som samma instrument. Denna enkät kan ses i 

appendix D. 

    Poängen har bearbetats i en total skala samt i tre delskalor. Reliabilitet enligt Cronbachs 

alpha på totala testet = 0,82, på delskalan Svårighet att identifiera känslor 0,82, på Svårighet 

att beskriva känslor 0,71 och på Externt orienterat tänkande 0,66.  

 

GHQ-28, General Health Questionnaire  

    Utvecklat av Goldberg och Hillier (1979). Detta test avser mäta generell mental ohälsa och 

finns bifogat i appendix E. Det består av 28 påståenden som alla relaterar till olika aspekter av 

mental ohälsa. Varje fråga har specifika svarsalternativ som passar ihop med frågan. Ett 

exempel på fråga med tillhörande svar är: ”Har du den senaste tiden känt dig helt bra och vid 

god hälsa?”  Svar: ”1 = bättre än vanligt, 4 = mycket sämre än vanligt”. Höga poäng 

indikerar ohälsa och låga poäng mindre ohälsa, alltså en bättre hälsa. Försökspersonens 

uppgift är ta ställning till påståendena och svara med det alternativet som bäst beskriver hur 

den har mått under den senaste månaden. Reliabilitet enligt Cronbachs alpha = 0,93.  

 

IES-22, Impact of Event Scale 

    Utvecklat av Horowitz, Wilner och Alvarerz (1979). Testet avser mäta graden av 

posttraumatiska stressymtom. Testet består av 22 påståenden om tankar och känslor, som kan 

förekomma när man varit med om ett överhängande hot eller en katastrofsituation. 

Svarsalternativen består av en fyragradig Likertskala om sträcker sig från 1 = inte alls till 4 = 

ofta. Exempel på påstående: ”Jag har oavsiktligt kommit att tänka på olyckan, katastrofen 
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eller situationen.” Försökspersonens uppgift är att ange hur vanligt förekommande påståendet 

varit under den senaste veckan. Poängen bearbetas dels i en total skala samt i tre delskalor. 

Reliabilitet enligt Cronbachs alpha på totala testet = 0,96 och på delskalan Återupplevande 

0,85, på Undvikande 0,90 och på Hyperarousal 0,92. Detta formulär finns bifogat i appendix 

F.  

 

Procedur 

 

    Kontakt etablerades genom personliga kontakter med tekniska roteln vid 

Stockholmspolisen och tillstånd erhölls att utföra föreliggande undersökning på individerna i 

fältsektionen. Drygt 60 exemplar av enkäten skickades iväg. Dessa distribuerades till samtliga 

i sektionen av vår kontaktperson. Undersökningsdeltagarna fick på försättsbladet skriftliga 

instruktioner om hur de skulle gå till väga för att fylla i formulären samt erhöll även 

information om tidsaspekter och etiska överväganden, se appendix. Det sistnämnda berörde 

framförallt att deltagarna garanterades fullständig anonymitet vid medverkan i studien. En 

vecka efter att deltagarna erhållit enkäterna skickade kontaktpersonen ut en påminnelse till 

samtliga deltagare. Det totala antalet enkäter som tillslut returnerades från polisen i 

Stockholm var efter drygt en månad 29 stycken. Med anledning av denna relativt låga 

svarsfrekvens adderades därefter deltagare från Bäckström och Larssons studie.   

 

Statistisk procedur 

 

    Primärt bearbetades data från de båda deltagargrupperna från Lund/Helsingborg och 

Stockholm så att dessa blev jämförbara. Denna bearbetning behandlade ett påstående i GHQ-

28 (nr 16) vilket i den ena undersökningsgruppen var exkluderat (Helsingborg/Lund) eftersom 

ledningen på den polisenheten inte tyckte att den frågan var lämplig eftersom den innehöll 

antydan om att begå självmord. Detta påstående exkluderades även i materialet från 

Stockholm. I huvudsak utfördes korrelationsberäkningar med hjälp av Spearmans 

korrelationstest för att studera sambandet mellan alla tio variabler som ingick i 

undersökningen.  

    För att jämföra huruvida deltagare med högre ohälsa, alltså en sämre hälsa, uppvisade en 

högre grad av traitångest, alexithymi och PTSD utfördes en mediansplit på GHQ-28. Utifrån 

denna mediansplit konstruerades två grupper. Den första gruppen bestod av de 32 deltagare 

som placerade sig under medianvärdet. Dessa utgjorde gruppen som i undersökningen anses 
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ha bättre hälsa. Den andra gruppen bestod även den av de 32 deltagare som placerade sig över 

medianvärdet i gruppen. Dessa utgjorde gruppen med sämre hälsa. De deltagare som 

placerades på medianvärdet exkluderades ur analysen. 

Därefter beräknades M och SD ut för de båda gruppernas värde på de tester som användes i 

undersökningen. Oberoende t-tester utfördes för att undersöka huruvida skillnader förelåg 

mellan grupperna.  

För att undersöka hur våra deltagare placerade sig i förhållande till cut-off poängen på IES-22 

och TAS-20 jämfördes gruppens poäng med en normgruppens resultat som redovisas i 

respektive manual. I resultatdelen redovisas hur många av deltagarna som placerade sig i 

respektive kategori. 

  

Resultat 

 

Deskriptiv statistik 

 

    För att på ett övergripande sätt beskåda M och SD på alla variabler och för alla deltagare i 

undersökningen presenteras deskriptiv statistik i tabell 1. På de tre variabler som hör till IES-

22 har endast 68 personer deltagit, detta för att en individ valde att inte genomföra testet.  

 
Tabell 1 

Deskriptiv statistik för alla deltagare i undersökningen 

___________________________________________________________________________ 

   N M SD 

___________________________________________________________________________ 

Ålder   69 42,42 10,81 

GHQ-28   69 17,72 10,70 

STAI-T   68 33,25   8,98 

TAS-20 SIK*   69 11,91   4,61 

TAS-20 SBK**   69 10,42   3,21 

TAS-20 EOT***  69 19,83   4,34 

IES-22 Återupplevande  68   5,04   6,39 

IES-22 Undvikande  68   4,24   7,20 

IES-22 Hyperarousal  68   3,46   6,49 

___________________________________________________________________________ 

* SIK = TAS-20 Svårighet att identifiera känslor. 

** SBK = TAS-20 Svårighet att beskriva känslor. 

*** EOT = TAS-20 Externt orienterat tänkande. Gäller i alla tabellerna. 
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Skillnader mellan grupper 

 
Deltagarna delades in i två grupper efter poäng på GHQ-28 testet där gruppen med bättre 

hälsa (N= 32) hade ett M= 12,00 och en SD= 1,63 och gruppen med sämre hälsa (N= 32) 

hade ett M= 20,33 och en SD= 4,16. 

    En signifikant skillnad uppmättes avseende generell mental ohälsa mellan gruppen med 

bättre självrapporterad hälsa och gruppen med sämre självrapporterad hälsa (t (62) = -7.980, 

p< ,001). I tabell 2 presenteras jämförelser mellan de båda gruppernas medelvärden på de 

olika variablerna som ingick i undersökningen. I jämförelsen mellan de båda grupperna visade 

resultaten att gruppen med sämre självrapporterad hälsa uppvisade en signifikant högre 

traitångest (t (61) = - 4.202, p < ,001) samt en signifikant högre svårighet att identifiera 

känslor (t (62) = -2.558, p < ,05). Signifikanta skillnader fanns även på IES-22 delskalorna 

Undvikande (t (61) = - 2.274, p < ,05) och Hyperarousal (t (61) = - 2.870, p < ,01). 

    Anledningen till att det på vissa variabler saknas en deltagare är att den individen valt att 

avstå från just det testet. 

 
Tabell 2 

 

Jämförelse mellan deltagare med bättre och sämre hälsa 

__________________________________________________________________________________________ 
 
  Grupp med bättre hälsa Grupp med sämre hälsa 

  N            M           SD  N          M            SD t             p 

__________________________________________________________________________________________ 

       

Ålder  32         40,69     11,48 32        43,78       10,44 -1,128    0,264 

STAI-T  31         29,29       6,55 32        37,88         9,37 -4,202  <0,001 

TAS-20 SIK  32         10,29       3,16 32        13,50         5,21 -2,558  <0,050 

TAS-20 SBK  32           9,58       2,90 32        11,19         3,21 -1,850    0,069 

TAS-20 EOT  32         19,13       4,65 32        20,44         3,96 -1,070    0,289 

IES-22 Återupplevande 31          3,87        4,08 32          6,84         8,02 -1,844    0,070 

IES-22 Undvikande 31          2,42        4,55 32          6,53         9,01 -2,274  <0,050 

IES-22 Hyperarousal 31          1,32        2,17 32          5,91         8,63 -2,870  <0,010 

___________________________________________________________________________ 
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Sambandsanalys 

 

    För att undersöka relationen mellan de variabler som ingick i undersökningen användes 

Spearmans korrelationstest för att göra de korrelationsberäkningar som kan beskådas i tabell 

3. I tabellen framgår att ohälsa (GHQ-28) har ett signifikant positivt samband med sex andra 

variabler, nämligen traitångest (STAI-T), TAS-20 underskalan Svårighet att identifiera 

känslor, Svårighet att beskriva känslor samt med variabelerna Återupplevande, Undvikande 

och Hyperarousal.  

 
Tabell 3 

 

Korrelationsmatris för alla variabler  

 

 

VARIABEL 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1 Ålder  

 

- 

 

,118 

 

,189 

 

,145 

 

,241* 

 

,189 

 

,168 

 

,175 

 

,269* 

2 GHQ-28  - ,537** ,316** ,276* ,098 ,286* ,356** ,368** 

3 STAI-T   - ,589** ,435** ,174 ,332** ,422** ,389** 

4 TAS-20 SIK    - ,600** ,222 ,487** ,415** ,457** 

5 TAS-20 SBK     - ,374** ,174 ,156 ,194 

6 TAS-20 EOT      - -,030 ,095 ,239* 

7 Återupplevande       - ,754** ,714** 

8 Undvikande         - ,746** 

9 Hyperarousal         - 

* = p < 0,05 

** = p < 0,01  

 

 

Jämförelser med normvärden 

 

För att se hur den undersökta polisgruppen placerade sig på IES-22 och TAS-20 har 

jämförelser med normgruppen gjorts. Det bör poängteras att i det här momentet är gruppen 

inte är indelad i bättre och sämre hälsa utan behandlas här som en enhetlig grupp som jämförs 

med normgruppen. På IES-22 finns normering endast för de 15 första frågorna (IES-15) och 
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normeringsskalan rekommenderar gränsvärdena beskrivna nedan. Anledningen till att det 

endast finns normering för de 15 första frågorna är att ursprungsversionen av IES bestod av 

15 item. Poängen är beroende av traumatiseringens svårighetsgrad och gruppindelningen 

enligt gränsvärdena kan ses i figur 1.  

De individer som har en poäng på mindre än 20 placerade sig i grupp ett. Det är 58 stycken. 

Denna grupp klassificeras som utsatta för ett mindre trauma med en normal eller lätt reaktion 

och individerna var väl förberedda på händelsen. Grupp två har 20-30 poäng och består av sex 

individer som reagerade måttligt på upplevt trauma, men de drabbade bör dock enligt 

referensen följas upp. Grupp tre har en poäng på 31-40. Det var ingen individ i den 

undersökta polisgruppen som placerade sig häri. Stressreaktionen i grupp tre beskrivs som 

traumatisk med viss sannolikhet för PTSD. I grupp fyra finns tre individer och de har en 

poäng mellan 41-50. Här klassas stressreaktionen som svår med hög sannolikhet för att 

utveckla PTSD, de inblandade är i behov av behandling. Grupp fem har mer än 50 poäng och 

häri finns en individ. De drabbade som placerar sig i denna grupp bör undersökas med 

personliga strukturerade intervjuer, följas upp och erhålla specialistvård. Enligt 

normeringsskalan anses personer som har mer än 50 poäng ha klinisk PTSD, se figur 1 

(Horowitz, 1979).  
 
Figur 1 

Antal deltagare inom olika kategorier enligt IES-15 
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På TAS-20 anses personer som har en poäng över 60 som kliniskt alexityma och de som har 

lägre poäng än 51 anses som friska eller inte ha alexithymi i någon högre grad (Taylor, Bagby 

& Parker, 1997). Individer med en poäng däremellan befinner sig i en riskgrupp för att 

utveckla klinisk alexithymi. I våra undersökningar placerade sig 54 personer, som utgör 78 %, 

i den grupp som enligt normeringen anses vara frisk. Se grupp ett i figur två. 15 individer har 

en poäng mellan 51 och 61, grupp två i figur två, och ligger alltså i riskonen för att utveckla 

alexithymi. Dessa personer utgör 22 %. Ingen i den undersökta gruppen kan klassas ha klinisk 

alexithymi, denna stapel utelämnas därför i figur två.  

 
Figur 2 

 

Antal deltagare inom olika kategorier enligt TAS-20 
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Diskussion 

 

Återkoppling 

 

Delar av den forskning kring stress och stressproblematik som tidigare bedrivits har 

identifierat flertalet faktorer som visat sig ha ett samband mellan förekomsten av en sämre 

mental ohälsa. I denna studie har några av dessa faktorer undersöks i en grupp poliser från 

Stockholm, Lund och Helsingborg. I undersökningen jämfördes poliser med hög och låg 

självrapporterad ohälsa avseende förekomst av ångest som personlighetsdrag, alexithymi och 

posttraumatiska stressymptom. Resultaten visade att poliser med sämre mental ohälsa hade en 

signifikant högre grad av ångest som personlighetsdrag, alexithymidimensionerna Svårighet 

att identifiera känslor samt PTSD-dimensionerna Undvikande och Hyperarousal. Resultaten 

visade även flertalet positiva samband med de variabler som skiljde de båda grupperna åt. 

Med anledning av det sistnämnda kommer således resultaten framför allt att diskuteras i ett 

integrerande perspektiv.  

  

    Ångest som personlighetsdrag, traitångest, är som nämnts tidigare relaterat till 

självrapporterad ohälsa, både vad gäller psykologiska och biologiska nivåer. Det har visat sig 

vara ett högt signifikant förhållande mellan ångest som personlighetsdrag och 

självrapporterade mätningar av både psykologisk ohälsa och psykosomatiska sjukdomar. 

Under stressade situationer är ångest som personlighetsdrag också associerat med 

självrapporterad kognitiv och somatisk stress (Calvo och Cano-Vindel, 1997). 

 

     Alexithymi uppmärksammades i samband med forskning på andra psykiska störningar och 

kopplas till olika typer av ohälsosamt beteende, framförallt ätstörningar och drogmissbruk 

men också PTSD och psykosomatiska problem (Fukunishi, 1996). Flera kopplingar finns 

mellan alexithymi och ohälsa. Individer med alexithymi har en ökad tendens för missbruk 

samt att återgå till missbruket efter avvänjning. Även bland individer med ätstörningar, 

sömnlöshet och sömnstörningar finns en högre grad alexithymi. Empiriskt stöd finns för att 

alexithymi är associerat med neurotisism och relaterade negativa känslotillstånd som ökar 

risken för somatiska symptom (Lumley, 1996). Somatiska störningar är upplevandet av 

symptom som inte kan förklaras med medicinska fynd. Det är osäkert vad som orsakar 

fenomenet men alexithymi kan vara en bidragande faktor (De Gucht, 2003). Eventuellt kan 
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störningen indirekt leda till organiska sjukdomar eftersom alexithymi ofta ökar risken för 

ohälsosamt beteende, så som missbruk eller tvångsmässigt beteende, rökning, drogmissbruk, 

oförmåga att hålla hälsosam kost, sömnförlust mm. Anledningen till kopplingen kan vara 

oförmågan att identifiera sina känslolägen med hjälp av hälsosamma psykologiska strategier 

men också på störningar i bilden av självet och därmed bilden av den egna kroppen vilket gör 

att individen inte bryr sig om sin egen hälsa (Lumley, 1996). 

    Forskning från olika håll har funnit att alexithymi även har ett samband med minskat 

socialt stöd och färre relationer, både gällande kärleks- och vänskapsrelationer. Observationer 

beskriver individerna som tråkiga och svåra att korrespondera med, ur en social såväl som 

terapeutiskt synvinkel (Fukinishi, 1996 och Lumley, 1996). Alexithymi kan leda till dessa 

beteendemässiga, kognitiva och sociala störningar men det kan också vara tvärt om, nämligen 

att alexithymi är en produkt av en fysisk sjukdom eller störning. De kan bero på varandra eller 

en tredje faktor, forskningen är osäker (Badura, 2000). 

        

    En annan potentiell faktor som ligger till grund för ohälsa är om individen utsätts för en 

traumatisk situation, vilket i sin tur kan resultera i utvecklandet av PTSD. Följden av detta 

fenomen är att individen utvecklar en kombination av sociala, biologiska och psykologiska 

symptom samt psykobiologiska processer med kognitiva och biologiska effekter (McNally, 

2003).  

    De flesta i den undersökta gruppen rapporterade sig som opåverkade av trauma och fria 

från PTSD, nämligen de 58 individer (85.3 %) som placerade sig i grupp ett som ses i figur 

ett. Även de ytterligare sex individer som fanns i grupp två (8.8 %) har reagerat måttligt på 

trauma och är utan traumarelaterade problem idag. Tre individer som utgör 4.4 %, samt en 

individ som motsvarar 1.5 %, har höga poäng på IES-22 och har reagerat starkt på 

traumarelaterad stress. Sannolikheten att utveckla PTSD är stor eller så lider de redan av 

klinisk PTSD.  

    Anledningen till att frekvensen med kliniskt PTSD är låg trots att deltagarna antagligen 

varit utsatta för svår stress upprepade gånger kan vara att poliser ständigt upplever liknande 

situationer. Det faller sig ganska naturligt att man inte reagerar lika starkt om man flertalet 

gånger utsätts för likadana händelser. Till slut utvecklas en form av ”immunitet” mot just den 

sortens stressorer individen är van vid. En annan anledning kan vara att det möjligtvis är så att 

en viss typ av människor väljer polisyrket, personer med ett s.k. stabilt psyke, antingen 

nedärvt eller fostrat. De reagerar inte på samma sätt som övriga på en traumatisk händelse. 

Det kan också vara att dessa individer lärt sig tillämpa fungerande copingresponser som gör 
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att de slipper händelsens oönskade följder. Kort sagt upplever de inte händelsen som 

traumatisk, vilket andra människor antagligen skulle ha gjort.  

    Att utsättas för ett trauma i samband med yrket kan medföra problem eftersom arbetsmiljön 

är omgivningen både där den traumatiska händelsen inträffat och där återhämtandet ska ske 

(Renck, 2001). Det är så gott som omöjligt att undvika traumarelaterade stimuli i samband 

med att komma tillbaks till arbetsplatsen så återhämtandeprocessen kan dra ut på tiden. 

 

 I den undersökta gruppen är det ingen individ som har rapporterat klinisk alexithymi. Den 

gruppen är alltså obefintlig bland poliserna i undersökningen jämfört med 

normalpopulationen där siffran är 8 % bland män (Badura, 2003). Det är svårt att avgöra 

varför frekvensen är så låg, kanske beror det på en social önskvärdhetseffekt. Resultatet kan 

också bero på en kulturell faktor, att kulturella normer präglar poliser till att vara på ett visst 

sätt som accepteras i kåren och i samhället, att verka opåverkade av vad de utsätts för. Det kan 

också vara så att redan som elever på polisskolan fostras de blivande poliserna till en särskild 

attityd. En annan anledning till den låga frekvensen kan vara bortfallet. I och med att enkäten 

var frivillig kan det vara så att individer som har problem med de fenomen undersökningen 

gällde inte vill rapportera dessa och väljer att inte lämna in enkäten.  Dessutom finns en viss 

problematik angående självrapporteringsinstrument när man undersöker alexithymi. Hur kan 

individerna vara så pass medvetna om att de lider av alexithymi att de kan rapportera det?  

I den undersökta gruppen placerade sig 15 personer, vilket är 22 %, mellan 51 och 61 poäng 

på TAS-20. Bland dessa individer finns en ökad risk att utveckla alexithymi. 

 

 

Skillnad mellan grupperna 

 

    Av uträkningarna i Tabell 2 kan vi utläsa intressanta skillnader mellan grupperna som 

rapporterar sämre och bättre hälsa. Beräkningarna visar att gruppen med sämre hälsa i större 

utsträckning lider av traitångest och TAS-20 delskalan Svårighet att identifiera känslor, 

jämfört med den grupp som rapporterar bättre hälsa. En möjlig tolkning av detta är att om 

man som person lider av svårigheter att identifiera sina känslor kan det leda till ohälsosamt 

beteende och därmed traitångest. Detta kan bidra till besvär för personen eftersom den har 

svårt att identifiera sitt hälsotillstånd och förmedla det till sin omgivning. Eftersom tydliga 

signaler inte sänds ut från personen själv, är det svårt för omgivningen att reflektera över hur 

den drabbade personen mår och kan därför inte uppmärksamma eller hantera problemet 
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(Lumley, 1996). Forskning har visat att utan hjälp från omgivningen är det svårt att behandla 

ångest. Det alternativ som kvarstår då är att personen själv måste hantera sin ohälsa. Detta kan 

vara svårt då det ställer stora krav på en individ som själv är förvirrad över sitt hälsotillstånd 

eftersom den inte kan identifiera upplevda känslor av ångest eller ohälsa (Moxnes, 1991).  

    En annan skillnad mellan grupperna är att de personerna med sämre hälsa har högre poäng 

på IES-22-delskalorna Undvikande och Hyperarousal. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning som gjorts på området, som har visat att det finns ett starkt samband mellan 

individens mentala hälsa och väl fungerande copingstrategier vid stressfulla situationer. Det 

betyder att när man undviker en stressfull händelse, använder man sig av en copingstrategi 

som inte är framgångsrik och därmed påverkas den mentala hälsan negativt (Aldwin & 

Revenson, 1987). Hyperarousal har genom tidigare forskning visat sig vara den starkaste 

PTSD-prediktoren av efterföljande symtom, som direkt influerar alla andra PTSD-symtom 

över både tid och intervaller. Detta kan förklaras med att de personer hos vilka hyperarousal 

är det mest framträdande draget efter en traumatisk händelse visar endast en liten generell 

förbättring på ett år. Hos personer där hyperarousal spelade en mindre betydande roll var 

förbättringen större över samma tidsperiod. Endast ett annat PTSD-symtom har visat sig 

influera andra symtom över tid och det är återupplevande (Shell, Marshall & Jaycox, 2004). 

    Eftersom undvikande och hyperarousal utgör två av tre komponenter som klassificerats till 

att utveckla PTSD kan alltså personer som lider av de båda faktorerna vara en högriskgrupp 

att utveckla fenomenet PTSD (Shalev, 2001). Detta medför att gruppen med sämre hälsa har 

större risk att utveckla PTSD än gruppen med bättre hälsa. 

 

 

Samband 

 

    Genom korrelationsberäkningar framkom flera samband mellan de olika variablerna. Starka 

samband visade sig variabeln ohälsa ha med ångest som personlighetsdrag, TAS-20 delskalan 

Svårighet att identifiera känslor och Svårighet att beskriva känslor. Ohälsa korrelerade även 

signifikant med alla tre IES-22 delskalorna Återupplevande, Undvikande och Hyperarousal. 

Variabeln Ångest som personlighetsdrag korrelerar stark med de båda TAS-20 delskalorna, 

Svårighet att identifiera känslor och Svårighet att beskriva känslor, dock inte med den tredje 

delskalan Externt orienterat tänkande. Det som visar sig tydligast när man studerar variabeln 

ångest som personlighetsdrag är dess starka korrelation med PTSD, korrelationen är stark med 

alla delskalor (Återupplevande, Undvikande och Hyperarousal) i IES-22. Genom 
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korrelationsmatrisen kan man utläsa att alexithymi har ett samband med PTSD. TAS-20 

delskalan Svårighet att identifiera känslor korrelerar starkt med alla delskalor på IES-22. 

TAS-20 delskalan Svårighet att beskriva känslor korrelerar däremot inte signifikant med 

någon av IES-22 delskalorna. Den tredje TAS-20 delskalan Externt orienterat tänkande har 

inte heller någon signifikant korrelation med de två första IES-22 delskalorna Återupplevande 

och Undvikande men däremot med den tredje, Hyperarousal. 

 

    I litteraturen finns koppling mellan ångest som personlighetsdrag och alexithymi. Individer 

med hög traitångest har även signifikant högre poäng på TAS-20. I övrigt är 

personlighetsstörningar som undvikande- och beroende personlighetstyper, som båda har hög 

traitångest, nära relaterade till personlighetsdimensionen neurotisism som sammankopplar 

begreppen traitångest och alexithymi eftersom neurotisism ofta finns i samband med både 

traitångest och alexithymi (Deary, 1996).  

    I tidigare forskning påstås att de båda begreppen alexithymi och PTSD överlappar varandra 

(Badura, 2003). Alexithymi är mest likt PTSD på undvikande symptom, ovilja att återigen 

konfronteras med traumarelaterade stimuli samt en reducerad förmåga att känna emotioner. 

Genom den komorbiditet som ofta följer PTSD är det inte ovanligt att alexithymi samexisterar 

med PTSD. I litteraturen finns tre möjliga förklaringar till känslomässig stumhet i samband 

med PTSD. För det första kan stumheten bero på kroniskt undvikande av alla 

traumarelaterade triggers, vilket inte bara reducerar utsattheten för känslor kopplade till 

situationer utan också undertrycker interna emotionella triggers. För det andra kan det bero på 

att så mycket fysisk och psykisk energi går åt till att undvika hyperarousala symptom att 

emotionella resurser förbrukas och resulterar i känslomässig stumhet. För det tredje kan 

avsaknad av emotionella responser hos PTSD-patienter bero på komorbida diagnoser eller 

missbruk. Jämförande studier av de tre olika orsakerna gav som resultat att antalet 

hyperarousala symptom är bästa prediktor för känslomässig stumhet, följt av antalet 

avoidancesymptom samt att komorbiditeten inte var en reliabel prediktor (Badura, 2003).  

    Bower har föreslagit en kognitiv modell för att öka förståelsen för emotionell stumhet i 

samband med PTSD. Människan har ett associativt nätverk där en känsla kan fungera som en 

kraftfull ”minnesknapp”, ihopkopplad med de fakta och erfarenheter som var aktiverade sist 

känslan användes. Aktivering av en viss känsla genom minnesknappen sprider aktivitet i 

minnesnätverket och hämtar även associerade minnen. Bower menar att minnesknappen är 

kopplad till autonoma nervsystemet och allt övrigt en känsla kan aktivera, t.ex. minnen, 

dofter, beteendemönster eller andra saker som fick oss att känna på ett visst sätt vid ett visst 
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tillfälle. Således aktiveras minnen av den händelse då den känslan var starkt aktiverad, i 

dethär fallet traumat. Överlevande från traumatiska händelser vill sällan aktivera dessa 

associativa nätverk och känslomässig förstumning tjänar hos dem syftet att begränsa 

fysiologisk arousal och även begränsa förmågan att beskriva och identifiera känslor och 

därmed återuppleva traumat. Denna tendens att distansifiera sig från känslor är uppenbar i 

undvikande symptomen och är också det man försöker uppmärksamma hos en traumadrabbad 

person med misstänkt alexithymi (Badura, 2003). 

    Att se känslomässig stumhet som en undvikande copingstrategi ger oss en förklaring till 

den funktionella relationen som finns mellan alexithymi och PTSD. Forskning har 

dokumenterat starka samband mellan de båda störningarna. I en grupp med veteraner som led 

av PTSD hade 77 % av gruppen poäng över cut-off-värdet för alexithymi, jämfört med runt 

8% i normalpopulationen i USA (Blanchard, Areaen & Pallmeyer, 1981, som refereras i 

Badura, 2000).  

    Ett flertal vetenskapliga undersökningar visar upp resultat där alexithymi kopplas till 

onormalt låg fysiologisk arousal, eller snarare en brist på hyperarousala responser. Vid 

undersökningar då försökspersonen bevittnade upprörande scener visar individer med 

alexithymi upp mindre skillnader i hjärtrytm, blodtryck, syreupptagning, svettning mm. än 

kontrollgruppen (Lumley, 1996).  

    Trots teoretiska och funktionella likheter fortsätter alexithymi och PTSD att diskuteras 

separat i litteraturen. Att undersöka den eventuella överlappningen av begreppen är viktig av 

två anledningar. Dels för att vetenskapen kräver att teorier ska ha parsimoni, d.v.s. vara så 

enkla som möjligt och inte överlappa varandra alltför mycket. Om alexithymi är ännu ett sätt 

att uttrycka avoidancesymptom och känslomässig stumhet i PTSD uppfyller inte forskningen 

kraven för parsimoni, en teoris självständighet. Dels för att personer med alexithymi alltid har 

setts som veka kandidater för terapi. Om alexithymi konceptualiseras som en del av 

reaktionen på traumatiska händelser kan behandlingen av PTSD förbättras bland annat genom 

att försöka lära offren att identifiera de egna känslorna så de kan ta del av övriga terapier där 

tillgång till personens känslor är nödvändig (Badura, 2003). 

 

 

Metodkritik 

 

Det är många faktorer som är viktiga att ta upp när vi ska granska det tillvägagångssätt som vi 

använt oss av i vår undersökning. Det som vi tycker är mest intressant är det stora bortfallet vi 
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drabbades av. Det var endast 29 enkäter som returnerades av dryga 60 exemplar från 

Stockholmspolisen. Varför det blev så stort bortfall kan bero på flera faktorer. En viktig 

aspekt är hur pass motiverade poliserna var att genomföra testet. Delvis påverkades 

undersökningsdeltagarna av på vilket sätt vår kontaktperson manade sina medarbetare att 

lämna tillbaka det. Utformandet av vårt försätts/informationsblad kanske också uppfattades 

som tråkigt och inget intresse väcktes för att delta i undersökningen. Detta kan vi kalla hot 

mot undersökningens reliabilitet. Här spelar i vår undersökning proceduren en stor roll, både 

gällande deltagar- och situationsprocedur. Eventuella hot mot proceduren i vår undersökning 

är något som kan ha uppstått när vi inte hade total kontroll över situationen och deltagarna, 

under den period när enkäterna delades ut till poliserna på avdelningen. Det kan hända att 

deltagarna inte fick tillräcklig information trots det bifogade försätts/informationsbladet, om 

vad testen gick ut på och hur deltagaren själv skulle påverkas av resultaten. Genom ett nära 

arbete med vår kontaktperson kom vi överens om hur proceduren skulle gå till, men det finns 

ingen garanti att verkligheten blev därefter. 

Den mest intressanta aspekten tycker vi är om polisernas egna mentala hälsa var den största 

anledningen till avstå. Att acceptera sin ohälsa är som beskrivs ovan ofta mycket svårt. Detta 

har skapat en nyfikenhet hos oss att vilja testa de personer som valde att inte vara med i 

undersökningen. På grund av det stora bortfallet så ställs vi automatiskt inför det svåra 

problemet att bedöma om gruppen som vi undersökt, de poliser som lämnade in enkäten, är 

representativ för hela polisgruppen. 

    En annan faktor som är viktig att belysa i sammanhanget är den sneda könsfördelningen 

bland undersökningsdeltagarna. Endast sex av 69 individer var kvinnor i vår studie och en 

anledning är att gruppen från Stockholm endast bestod av män. Det skulle vara intressant att 

undersöka om kvinnor och män skiljer sig åt på de undersökta faktorerna men i denna 

undersökning valde vi att inte räkna med könsaspekten.  

    För att förklara våra resultat finns det olika faktorer som påverkar den interna validiteten i 

undersökningen. Hotet av historia är viktigt att vara uppmärksam på eftersom varje individ 

bär på olika erfarenheter som påverkar oss när vi tar oss an uppgifter vi ställs inför. Därför 

kan det skilja sig hur och med vilka avsikter poliserna i undersökningsgruppen ställde sig till 

våra test. Mognadsnivån är också viktigt att tänka på eftersom den utgör den varierande åldern 

i vår undersökningsgrupp och detta kan vara en förklaring till att de svarade olika eftersom de 

hade olika sätt att förhålla sig och uttrycka sina känslor. De äldre personerna kanske t.ex. hade 

svårt att visa sina brister inför oss eftersom de själva ansåg att samhället inte accepterade 
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detta. På senare tid har det blivit mer accepterat att våga visa sig svag och erkänna sina 

problem och därför kanske de yngre poliserna hade lättare att rapportera det i testen. 

     När vi valde vilka test som skulle vara med i undersökningen såg vi till att välja de mesta 

beprövade och tillförlitliga inom varje område. Dock har kritik riktas till de test som 

utvecklats för att mäta graden av alexithymi. Deary och hans medarbetare menar att den 

forskning som hittills finns på området har använt sig av otillräckliga psykometriska verktyg. 

Dessutom, om det stämmer att personer som lider av alexithymi har svårigheter att förstå och 

beskriva sina känslor, kan de vara så omedvetna om deras bristande förmåga att de inte kan 

rapportera den i ett självrapporteringsformulär? Därför föreslås utvecklandet av ett reliabelt 

och valitt intervjuverktyg för att mäta fenomenet (Deary, 1997). 

     Det är mycket som spelar in och styr oss när vi ställs inför en uppgift, hur trött man är, hur 

mycket annat man har att tänka på, stressnivån etc. Detta leder till att personer mycket sällan 

skulle fylla i samma test på exakt samma sätt vid två olika testningar. I vår undersökning 

gjorde inte alla undersökningsdeltagarna testen samtidigt och därför är det svårt att dra 

slutsatser om vilka faktorer som spelat in i själva processen.   

    Vi valde att förlita oss på vår kontakt i Stockholm att dela ut och samla in enkäterna. Detta 

kan ha bidragit till, trots direkt kontakt, instruktioner och enkätens framsida, att poliser som 

inte jobbade på avdelningen tog del av testet. I så fall utgjorde inte undersökningsdeltagarna 

den grupp som vi eftersökte att testa.   

    Utvärderingshot kan uppstå när personer ska fylla i ett test. Det finns som tidigare nämnts 

omedvetna faktorer som gärna vill styra hur man ska skatta sig själv. Två betydande 

responsbias är Social Önskvärdhet och Kulturella normer. Social önskvärdhet är vanligt 

förekommande och kan bidra till att personer inte fyller i som han själv tycker utan hur den 

sociala omgivningen önskar att det skulle vara. Polisyrket kan av många ses som ett 

”machoyrke” där känsloförklaringar inte direkt anses vanliga och därför kan personer ha svårt 

att erkänna dessa sidor hos sig själva. Kulturella normer styr oss ofta i vårt vardagliga liv och 

dessa sätter klara riktlinjer för hur man ska framhäva sig själv för att bli accepterad av 

samhället. Detta kan också påverka undersökningspersonerna mycket. 

    Slutligen, metoden vi använde oss av när vi delade ut formulären innefattande inte att 

undersökningen skulle ske på ett slumpmässigt urval av poliser. Detta medför alltid vissa 

svårigheter när man ska försöka skatta tillförlitligheten i en undersökning. 
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Framtida forskning 

 

    Polisyrket är som tidigare nämnts ett utsatt yrke där stora påfrestningar ställs på den 

anställde. Poliser är en yrkesgrupp som behöver uppmärksammas mer om man studerar 

dagens rapporteringar om ohälsa, dåliga arbetspass och stressnivå. Undersökningar i dagsläget 

visar att PTSD-symptom finns hos 7-10 % av gruppen räddningsarbetare. Andra studier visar 

andra siffror, t.ex. att 30 % av gruppen lider av långvariga stressymptom medan en annan 

studie menar att individerna var helt fria från problem tre år efter ett trauma. Ett annat 

problem som ungefär en fjärdedel av gruppen räddningsarbetare upplever är minskade sociala 

funktioner (Renck, 2001).  

    Att göra en longitudinell studie med slumpmässigt urval tror vi skulle kunna ge mycket 

intressant information. Undersökningsprocessen skulle då sträcka sig över en lång tid där den 

skulle följa polisen i olika skeden av karriären. Att börja undersökningen redan på polisskolan 

och sedan tio år som tjänstgörande polis skulle ge undersökaren en möjlighet att se t.ex. hur 

de fyra begrepp vi behandlat i denna uppsats utvecklar sig över tid. Positiva utvinningar av 

denna metod är att man vet om t.ex. dålig hälsa i samexistens med ångest som personlighets 

drag fanns redan innan personen blev polis, eller om det är en följd av yrket i sig. 

    Efter att ha behandlat en del av litteraturen som finns på alexithymi anser vi att framtida 

forskning skulle försöka definiera alexithymi som ett individuellt definierat fenomen fritt från 

depression, psykosomatiska symptom eller neurotisism. Även analyserna av sambanden 

mellan dessa fenomen skulle kunna utvecklas. Ett tydligare mönster kanske skulle kunna 

framstå ifall övriga associerade symtom undersöktes med statistiska verktyg. Antagligen bör 

man studera alexithymi med hjälp av ytterligare hjälpmedel än ett självrapporteringsformulär 

för att komma åt störningens fulla komplexitet. Dessutom behövs det longitudinella studier på 

relationen alexithymi har med sammankopplade fenomen (De Gucht, 2003). 

    Det som är viktigt att studera djupare i framtiden är också den forskning som visar på att de 

individer som varit med om fler kritiska stressfulla händelser efter en traumatisk händelse, 

upplever mindre stressymptom. Orsaken till detta är att de utvecklat en form av ”immunitet”. 

De som ofta utsätts för stressmoment får då ingen typisk stressreaktion. En förklaring kan 

vara att ju svårare situationer man utsätts för, desto lättare glömmer du tidigare traumatiska 

händelser. Även tillämpade copingstrategier påverkar den traumatiska händelsens följder 

(Renck, 2001). Detta skulle kunna ge en förklaring till varför det var relativt få poliser som 

rapporterade ohälsa i vår undersökning. Enligt denna forskning skulle förklaringen vara att 

poliser i allmänhet har ”jobbat upp” motståndskraftiga strategier som hjälper dem handskas 
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med den påfrestande arbetsmiljö den vistas i. Detta skulle göra det enklare att bevara en god 

hälsa och slippa andra psykologiska besvär. 

     

    Omorganisation och brist på resurser är ett par av de anledningar som bidrar till en ny 

situation i polisorganisationen idag. Antalet individer som rapporterar sina problem har ökat 

de senaste åren. Det kan tänkas bero på att problemen blivit mer utbredda samt att det blir allt 

vanligare att söka stöd hos personalkonsulenter och personer med liknande roller. Ambitiösa 

poliser kan ha svårt att sätta gränser och följden blir ett slitage mellan krav och 

förutsättningar, och risken för att få någon form av stressymptom eller ohälsa ökar. Av en del 

poliser, framförallt de äldre, har det hittills betraktats som en prestigeförlust att söka hjälp, 

men med fler yngre och kvinnliga poliser i kåren har rapporteringen ökat (Svensk polis, 

2003). Vi hoppas att denhär uppsatsen kan väcka intresse och förståelse för de diskuterade 

begreppen och framtida forskning på området. 
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