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Abstract

Debriefing is a method that is commonly used to manage and process highly stressful events, 
especially for personnel in occupations, where such events can occur. The method has been 
criticized after it was introduced by Jeffrey T. Mitchell in 1983 under the name "Critical 
Incident Stress Debriefing" or CISD. In the critics it is argued that the method can cause more 
damage than help. The purpose of this thesis is to examine if psychological debriefing is an 
effective method to manage and process highly stressful events. The results show that 
psychological debriefing have limited positive effects regardless of exposure, but is not 
harmful and causes no more anxiety and arousal than other interventions, or no intervention at 
all.

Key words: Critical Incident Stress Debriefing, Psychological Debriefing, Defusing and 
Debriefing, Efficiency. 



Sammanfattning

Debriefing är en metod som används allmänt för att hantera och bearbeta starkt stressfyllda 
händelser, särskilt för personal i yrken där sådana händelser kan inträffa. Metoden har 
kritiserats efter det att den introducerades av Jeffrey T. Mitchell 1983 under namnet ”Critical 
Incident Stress Debriefing” eller CISD. Kritikerna hävdar att metoden kan förorsaka mer 
skada en nytta. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om psykologisk debriefing är 
en effektiv metod för att hantera och bearbeta starkt stressfyllda händelser. Resultaten visar att 
psykologisk debriefing har begränsad positiv effekt oberoende av exponering, men är inte 
skadlig och förorsakar heller inte mer ångest och arousal än andra interventioner, eller ingen 
intervention alls.

Nyckel ord: Critical Incident Stress Debriefing, psykologisk debriefing, Avlastningssamtal 
och Debriefing, Effektivitet.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
I Sverige omkommer enligt Räddningsverket (2007) i genomsnitt 50 personer per vecka till 
följd av olyckor, cirka 10 av dem i vägtrafiken, över 25 till följd av fallolyckor, 2 i bränder 
och något fler i drunkningsolyckor. En normal vecka läggs cirka 2,000 personer in på sjukhus 
till följd av skador efter olyckor, 12,000 besöker en akutmottagning och 20,000 söker upp 
primärvården. Vidare rycker den kommunala Räddningstjänsten ut till 200 bränder i 
byggnader, drygt 300 bränder som inte är i byggnader, till exempel skog och äng, 240 
trafikolyckor, 10 drunkningar eller drunkningstillbud och 37 utsläpp av farliga ämnen. Den 
långsiktiga utvecklingsriktningen för dödsfall till följd av olyckor har sedan 70-talet varit 
nedåtgående. Minskningen har emellertid stannat av och har sedan slutet av 1990-talet ersatts 
av en uppgång. Mellan åren 1999 och 2003 har antalet dödsfall ökat från 2,503 till 2,941, 
drygt 15 %. År 2004 ökade antalet dödsfall till 3,387. Så många har inte omkommit till följd 
av olyckor sedan 70-talet. Ökning mellan 2003 och 2004 kan hänföras till tsunamin i 
Sydostasien. Utöver de 3,378 som omkom i olyckor år 2004 omkom 1,154 personer till följd 
av självmord, 97 personer till följd av våld, 236 till följd av annan yttre orsak (medicinska 
komplikationer mm) och i 242 fall har orsaken inte kunnat fastställas. Antalet stora olyckor 
minskar, i både antal och omfattning. De som inträffar sker oftast inom vägtrafiken och 
innefattar minibussar eller liknande (Räddningsverket, 2007). 

Sedan 1990 har det inträffat ett antal händelser som går under definitionen katastrof och 
extraordinär olycka. Till dessa hör branden på Scandinavian Star som krävde 158 människors 
liv den 7 april 1990 (Flin, 1996) och spårvagnsolyckan på Vasaplan i Göteborg den 12 mars 
1992 som krävde 13 människors liv (Almersjö & Kulling, 1994). Estoniakatastrofen den 28 
september 1994 tog 852 liv (Ulfvarson, 2010). Massmorden i Falun 1994 som dödade sju 
personer (Helgegren, 2009), Stureplansmorden den 4 december 1994 som krävde tre 
kvinnliga kroggästers och en dörrvakts liv (Stambro, 2009), diskoteksbranden i Göteborg 
natten mellan den 29 och 30 oktober 1998 som tog 63 ungdomars liv och lämnade över 200 
skadade (Hagström & Sundelius, 2001), tsunamikatastrofen annandag jul 2004 som tog 543 
svenskar liv varav 16 som fortfarande saknas (Järtelius, 2010) och bussolyckan i Arboga som
tog 9 människors liv i januari 2006 (Strandberg, 2010). Detta var ett begränsat antal händelser 
som påverkade alla svenskars liv på flera sätt, en del fick uppleva dem på plats medan andra 
fick läsa eller höra om händelserna. I några yrkeskategorier utgör dock katastrofer, 
extraordinära händelser och olyckor vardagliga inslag, som för ambulanspersonal, 
sjukvårdspersonal, polis, media (journalister) och räddningstjänsten. En speciell yrkesgrupp är 
de fredsbevarande styrkorna inom FN som i sitt yrkesutövande stöter på traumatiska 
händelser och därmed är i riskzonen för att drabbas av psykisk ohälsa.

De psykiska påfrestningar som är typiska för dessa yrkesgrupper kan motverkas genom 
förberedande insatser som kunskapshöjande utbildning, mental träning, avslappningsträning, 
stressorienterad lagutveckling, övningar i simulerad stress, organisatoriska förberedelser och 
planering för hantering av extrem stress. Efter en starkt stressfylld händelse tillämpas 
stresshantering i form av emotionell första hjälp, kamratstöd, informationsmöten, ceremonier 
och ritualer, defusing även kallat avlastningssamtal, skriva-av-sig-metoden och sist, men inte 
minst, debriefing (Larsson, Tedfeldt, & Wallenius, 2005). Tanken med debriefing är att 
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motverka allvarliga stressreaktioner som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och akut 
stressyndrom (ASD), men även att normalisera andra stressreaktioner (Andersson, Tedfeldt, 
& Larsson, 2000; Birkehorn, 2008; Dyregrov, 2003; Mitchell & Everly, 1996).

Enligt de allmänna råd från Socialstyrelsen som gällde vid ”diskoteksbranden” skulle det ske 
en gruppbaserad bearbetning för de drabbade (Hagström & Sundelius, 2001). Denna föreskrift 
har emellertid tagits bort för civilpersoner sedan 2008 (Socialstyrelsen, 2008). Efter 
diskoteksbranden i Göteborg användes metoden psykologisk debriefing i stor utsträckning för 
både civila och insatsgrupper. Det genomfördes 135 debriefingsamtal som nådde 1280 
personer och dessa debriefingsamtal genomfördes av 47 debriefingledare (Hagström & 
Sundelius, 2001). Efter Estoniaolyckan fick alla 137 överlevande möjligheten till debriefing,
men dessa genomfördes i Finland (Saari, Lindeman, Verkasalo, & Prytz 1996).

Den första rudimentära debriefingen genomfördes på stranden i Normandie under D-dagen 
den 6 juni 1944. Då hette det inte debriefing och hade inte samma struktur som debriefing har 
idag. Neuropsykiatrikern, Dr Glenn Srodes, som gav den psykiatriska första hjälpen, 
upptäckte att soldaterna var mer alerta och fortare redo för strid nästa dag om de fick 
möjlighet att tala om de traumatiska händelser som de hade varit med om under invasionen. 
Namnet i sig härstammar även det från det militära, briefing, delgivning av koncentrerad 
information, ofta inför ett speciellt uppdrag, och debriefing, den samling som äger rum efter 
återkomsten från avslutat uppdrag (Mitchell & Everly, 1996).

Definitioner 
Olycka är en plötslig, oavsiktlig händelse som leder till, eller kan leda till, en negativ 
konsekvens (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB], 2009).

Extraordinär händelse avser en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (Sveriges lagar, 2008).

Katastrof är en händelse som uppfyller minst ett av flöjande kriterier: Tio eller fler 
rapporteras döda. Etthundra eller fler rapporteras drabbade. Uttalad önskan om internationell 
hjälp. Undantagstillstånd utfärdas (MSB, 2009). Vidare skiljer definitionen på två typer av 
katastrofer; teknologiska med en mänsklig faktor som orsak och naturliga som naturen skapar
(Bell, Greene, Fisher, & Baum, 2001). 

Kris är ett psykiskt kristillstånd som individen befinner sig i när hans/hennes tidigare 
erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt bemästra 
den situation som individen råkat in i (Cullberg, 1992). 

Primära drabbade är de individer som är direkt drabbade av en kris, katastrof eller ett trauma, 
det vill säga skadade och döda (Mitchell & Everly, 1996).

Sekundära drabbade är de individer som på något sätt blir vittne till kris, katastrof eller ett 
trauma, som har drabbat det primära offret. Hit hör första linjens hjälpare och vittnen
(Mitchell & Everly, 1996).

Tertiära drabbade är de som drabbas indirekt av krisen, katastrofen eller traumat via senare 
exponering av händelsen eller av primär- och sekundärdrabbade. Anhöriga, andra-linjen-
hjälpare och röjningsarbetare hör till denna kategori (Mitchell & Everly, 1996).
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Första-linjen-hjälpare är individer som direkt berörs av händelsen. De har ofta en större 
utsatthet och exponering som till exempel räddningstjänstpersonal, ambulanspersonal och 
polis (Dyregrov, 2002), vilka fortsättningsvis i detta arbete kallas för insatspersonal.

Andra-linjen-hjälpare är individer som tar vid efter den omedelbara händelsen, dessa är 
exponerade och utsatta i mindre utsträckning än första-linjen-hjälpare. Hit hör ofta 
sjukvårdspersonal, kuratorer, frivilliga hjälparbetare och terapeuter (Dyregrov, 2002).

1.2. Från CISD och psykologisk debriefing till avlastningssamtal och 
debriefing.

Atle Dyregrov, skaparen av psykologisk debriefing, har sedan 1981 haft ett omfattande 
samarbete med Jeffrey T. Mitchell, vilket förklarar likheterna i deras respektive metoder för 
krishantering (Dyregrov, 2003). Eftersom det finns många likheter är det bättre att visa på de 
skillnader som finns mellan dessa två metoder. När Jeffrey T. Mitchell (1996) först 
introducerade sin metod i USA valde han att kalla den Critical Incident Stress Debriefing 
(CISD), eftersom han hade upptäckt att insatspersonal var skeptiska till allt som associerades 
till psykologi. Dyregrov valde dock att kalla sin metod för psykologisk debriefing i Europa
(Dyregrov, 2003). Dyregrovs (1997) modell har samma grundläggande struktur som Mitchells 
modell, men sätter mer betoning på att analysera och behandla den gruppdynamik som 
uppstår under debriefingen. Kännetecknen för psykologisk debriefing är: (1) stark 
mobilisering av gruppstöd, (2) ett grundläggande nyttjande av andra gruppmedlemmar för att 
normalisera stressreaktioner, (3) aktivt användande av gruppen som en resurs, (4) begränsning 
av antalet medlemmar i en grupp till 15, och (5) betoning på att ledaren och assisterande 
ledare ska tillhandahålla en modell för kommunikation genom det sätt som de interagerar med 
varandra. 

Det två inledande faserna i psykologisk debriefing, inledningsfasen och faktafasen, skapar en 
föreställning om metodens natur och mening. Dessa två faser skapar en relation där tillit, 
auktoritet och struktur i gruppen fastställs. Andra modifieringar av den ursprungliga metoden 
inkluderar (1) betydelsen av att ledaren och den assisterande ledaren läser på om den kritiska 
incidenten som debriefingen ska handla om och sammansättningen av gruppen, (2) en 
betoning på förhållandet mellan ledaren och assisterande ledare under debriefingen för att ge 
en sund förebild för interaktion i gruppen, (3) betydelsen av mikrokommunikation som 
tonlägen, ögonkontakt och icke-verbala signaler, (4) betydelsen av hur påläst ledaren och den 
assisterande ledaren är bör variera beroende på grupp och därmed även intervention, eftersom 
en del händelser kräver mer och grupper kan variera från homogena till heterogena och (5) att 
den fysiska miljöns roll eller platsen där debriefingen äger rum kan påverka gruppen
(Dyregrov, 1997).

Den svenska modellen, som numera uteslutet används inom insatsyrken och det militära är 
skapad av Birgitta Andersson, Eva-Lena Tedfeldt och Gerry Larsson och heter 
avlastningssamtal och debriefing. Denna modell skiljer sig minimalt från Dyregrovs modell 
(Andersson, Tedfeldt, & Larsson, 2000).

1.3. Vad är psykologisk debriefing?
Psykologisk debriefing är:
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”En systematisk genomgång i grupp för människor som gemensamt har 
upplevt en dramatisk eller kritisk situation, eller som på annat vis har blivit 
starkt berörda av en oväntad händelse.” (Dyregrov, 2003, sid 9).

Begreppet psykologisk debriefing ska således inte användas för individuella möten 
mellan två personer utan i strukturerade och formella situationer som äger rum i grupp 
efter en starkt stressfylld händelse. Metoden är inte detsamma som psykoterapi, trots att 
den har ett terapeutiskt värde (Dyregrov, 2003).

Grupper som sådana har ett terapeutiskt värde och efter starkt stressfyllda händelser har 
människor en benägenhet att spontant bilda olika typer av stödgrupper. Dessa 
stödgrupper blir ofta mycket homogena. Efter diskoteksbranden i Göteborg bildades ett 
flertal stödgrupper. Redan innan släckningsarbetet var färdigt, till uppåt en vecka 
efteråt, samlades ungdomar och deras anhöriga vid olycksplatsen på Hisingen. Dessa 
grupper kunde vara indelade efter religion, kön, status, ålder, ursprung, biologisk 
förälder, styvförälder, om den drabbade var en son, dotter, vän, fickvän, pojkvän osv. I 
dessa stödgrupper träffades de drabbade för att tala om vad de hade varit med om
(Birkehorn, 2001).

Vikten av gruppdynamik har Dyregrov (2003) i många avseenden sett och använt sig av 
i sin modell. Förutom gruppdynamik är struktur och ledarskap två nyckelord inom 
psykologisk debriefing. I en terapeutisk grupp kan det ta upp till flera möten innan 
strukturen är klar. I psykologisk debriefing har ledaren bara ett par minuter på sig för att 
fastställa en struktur. Strukturer är en viktig komponent för att uppnå ett gruppmål. 
Dessutom kan en bra struktur hjälpa individen att minska sin ångest genom klara och
fasta förväntningar i en ny situation. I grupper där debriefing inte är en ny företeelse kan 
denna struktur luckras upp, eftersom de vet vad som förväntas av dem. Ledaren och 
assisterande ledare har en viktig roll att fylla för att få strukturen och gruppdynamiken 
att fungera på bästa möjliga sätt. För detta krävs god utbildning, inte bara i 
gruppdynamik och metoden som sådan, utan ledaren och assisterande ledare bör veta 
sina egna gränser och ha stor självinsikt och självkännedom.

Gruppmålen för en debriefinggrupp är att onödiga efterreaktioner förebyggs och 
dämpas, öka gruppsammanhållningen, lagandan och motivationen inför framtiden och 
att hjälpa deltagarna att främja ett tankemässigt grepp om situationen genom att 
ventilera sina känslor, intryck och reaktioner för att normalisera deltagarnas erfarenheter
(Dyregrov, 2003).

Det finns enligt Dyregrov (2003) ett par praktiska aspekter att ta hänsyn till när det 
gäller debriefingmöten:

Vilken typ av grupp ska delta i debriefing? Generellt kan sägas att det finns två typer av 
grupper som drar störst fördel av debriefing; nämligen yrkesgrupper som exponeras för 
starkt stressfyllda händelser som räddningstjänsten, polisen och sjukvården och 
individer som exponeras för en starkt stressfylld händelse som att överleva en stor 
olycka eller en extraordinär händelse eller att förlorar en kollega i en arbetsplatsolycka. 
Det är inte lämpligt att utföra debriefing när (1) det finns starka konflikter i en grupp, 
(2) auktoritära arbetsledare är närvarande, (3) det förekommer psykopatologi bland 
deltagarna, (4) deltagarna är trötta, (5) tidpunkten är fel, (6) nyckelpersonerna inte kan 
delta, (7) debriefing inte behövs, och den sista och viktigaste punkten (8) risken för 
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sekundär traumatisering kan förekomma. Heterogena grupper ställer större krav på 
ledarna eftersom det inte finns någon kännedom om deltagarna i förväg. I homogena 
grupper kan det rådande gruppklimatet inverka både på gott och ont i 
debriefinggruppen. Dessutom bör debriefingledare ha kunskap om den kultur och de 
normer som råder inom en homogen grupp för att nå bästa resultat.

Klargörande av roller. Två ledare är lämpligt av tre anledningar: (1) det är mycket som 
ska uppfattas, observeras och hanteras, vilket lätt blir för mycket för en ledare, (2) om 
någon av deltagarna skulle behöva särskild uppmärksamhet och (3) för att kunna 
diskutera erfarenheter och upplevelser efter mötet. Huvudansvaret skall dock ligga på en 
ledare för det är lättare för en grupp att förhålla sig till en ledare. Av denna anledning 
bör rollerna klargöras så att ingen konkurrens uppstår mellan ledarna. Konkurrens kan 
ha en negativ påverkan på klimatet i debriefinggruppen. En bra fungerande 
rollfördelning och ett bra klimat mellan ledarna kan vara en positiv rollmodell för 
deltagarna. Ledarnas sätt att samarbeta har stor inverkan på gruppen och kan ge positiva 
effekter hos deltagarna.

Förberedelser inför mötet. Förutom att debriefingledarna ska ha kunskap om vilken typ 
av grupp de ska arbeta med, homo- eller heterogen, bör de även ha läst på så mycket 
som möjligt om den aktuella situationen. Läsa rapporter, beskrivningar och 
tidningsartiklar, lyssna på ljudupptagningar och se videofilmer, samtala med 
insatsledare, ledare, polis och andra berörda parter, allt detta för att minska 
överraskningsmomentet och säkerställa bästa möjliga hantering. En annan viktig 
komponent är att ha mandat från den berörda organisationens ledning. Att ha stöd och 
godkännande från ledningen visar att organisationen faktiskt bryr sig om sina anställda.

Plats. Miljön i debriefingrummet bör vara fri från störande element och fri från insyn, 
men med fönster, god ventilation och bra belysning. Storleken bör vara anpassad efter 
antal deltagare och försett med rätt antal bekväma stolar och bord.

Val av tidpunkt är beroende av ett flertal faktorer, däribland förberedelse, typ av 
händelse, möteskultur och vilken typ av grupp som berörs; sekundärt drabbade eller 
primärt drabbade. Sekundärt drabbade yrkesgrupper använder sig av aktivitet och 
bortträngning under situationen och av den anledningen kan det vara på sin plats att inte 
ha debriefingen i direkt anslutning till händelsen, däremot kan organisationen med 
fördel använda sig av avlastningssamtal i ett första skede. Om detta görs kan 
debriefingen skjutas upp ett par dagar (Dyregrov, 2003). En somatisk stressrektion är att 
individer får ett ”superminne” tack vara glutaminsyran (Pinel, 2009), vilket gör att en 
del individer är mycket mottagliga för information medan andra drabbade kan ha 
mycket svårt att minnas det som blir sagt i en chockfas (Cullberg, 1992). På grund av 
försvarsmekanismerna kan bl.a. dissociation och minnesluckor även förekomma, vilket 
gör individen oemottaglig för information. Civila individer bör vänta med debriefingen 
till dess att det har gått minst ett dygn, därmed inte sagt att de inte behöver en 
psykologisk första hjälp i form av omsorg och faktainformation om händelsen, men den 
första tiden är de inte känslomässigt närvarande för debriefingens alla faser. När det 
gäller insatspersonal som varit borta en längre tid samt personer som suttit en längre tid 
som gisslan kan det vara på sin plats att först få träffa sin familj under en tid innan 
debriefingen äger rum. En ytterligare grupp som krishanteraren ska gå varsamt tillväga 
med är individer som har blivit fysiskt skadade och befinner sig under sjukhusvård
(Dyregrov, 2003). 
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Gruppens sammansättning och storlek. Gruppens sammansättning måste avgöras av 
omständigheterna kring den konkreta händelsen. Framförallt bör inte individer som har 
varit under extrem exponering blandas med individer som inte har haft samma extrema 
exponering på grund av risken för sekundär traumatisering. Detta kan dock i sin tur 
innebära andra svårigheter. De individer som inte får vara med i debriefinggruppen kan 
känna sig utanför eftersom en debriefinggrupp ibland blir mer sammansvetsade. 
Heterogena grupper kan ibland öka urvalet av bemästringsstrategier, upplevelser och 
perspektiv. Förutom risken för gruppexklusion får den som inte var närvarande en 
sämre förståelse av vad deras kollegor har varit med om och kan då, i sin tur, inte ge 
samma sociala stöd och omsorg. Trots detta är homogena grupper enligt Dyregrovs 
(2003) erfarenhet bättre, vilket han illustrerar med ett exempel: Vid en tågolycka bör 
personerna som befunnit sig i samma vagn ha en gemensam debriefing, annars är risken 
stor att de bara möter några få människor som sitter inne med viktiga upplysningar om 
hur just de överlevde. Den fysiska närheten till varandra under olyckan kan hjälpa dem 
att fylla i minnesluckor och därmed skaffa sig en helhetsbild av vad som hände.

Enligt Dyregrov (2003) bör inte gruppens storlek överstiga 15 personer. I en för stor 
grupp har människor svårt att yttra sig och i en för liten, mindre än fem, kan 
beskrivningarna över vad som har hänt bli mindre varierande, vilket gör att möjligheten 
till normalisering minskar. Ibland är det nödvändigt med större grupper än 15, 
exempelvis om det är många som behöver debriefing eller om det är brist på 
debriefingledare. Den ideala gruppstorleken är 8-12 personer.

Placering. En rekommendation är att använda sig av ett rektangulärt eller ovalt bord,
som inte är för brett, och med ledarna på en sida av bordet. Bordet ger ett skydd för 
deltagarna och de känner sig inte nakna. Ledarskapet blir tydligt och det ger även 
ledarna möjlighet att kommunicera lättare genom fysisk närhet (Dyregrov, 2003).

1.3.1. Faserna i psykologisk debriefing.
Inledningsfasen är den viktigaste i debriefing, här presenterar ledarna sig, struktur och 
förtroende skapas och gränser definieras. Ledarna reducerar ångest och främjar
acceptans, etablerar sammanhållning, både temporärt och långsiktigt. De motiverar och 
förbereder deltagarna för kommande faser (Dyregrov, 2003).

I faktafasen uppmuntras alla deltagare att berätta sin historia om vad de har upplevt. 
Målet är att fylla i eventuella luckor och att skapa en helhet samt en gemensam 
förståelse för det som har inträffat (Dyregrov, 2003).

Den efterföljande tankefasen innebär att deltagarna ska sätta ord på, och klargöra, de 
olika mentala mobiliseringsstrategier, tankar och beslut som förekom under händelsen. 
Ibland kan bristande mental förberedelse förklara de olika reaktionerna på plats, men 
genom att be deltagarna att systematiskt gå igenom sina tankar och de beslut som 
fattades kan de uppleva ett sammanhang och förstå bakgrunden till de beslut som 
fattades och handlingar utfördes (Dyregrov, 2003).

Intrycksfasen stimulerar till en detaljerad genomgång av sinnesintryck. Detta hjälper 
deltagaren att sätta ord på de olika sinnesintrycken som uppstod. Genom detta skall 
senare påträngande bilder reduceras genom att implicita minnen blir explicita, dessutom 
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reduceras den höga alarmberedskap som finns i kroppen och den kroppsliga oron 
minskar (Dyregrov, 2003).

Nästa fas är reaktionsfasen och här handlar det om att hjälpa deltagarna att känna igen 
och normalisera känslomässiga och somatiska reaktioner på händelsen som ilska, rädsla, 
skuld, sorg och hjälplöshet (Dyregrov, 2003).

Normaliseringsfasen är mer som en utbildningsfas och har en rådgivande funktion. 
Ledarna förmedlar muntlig och skriftlig information om olika bemästringsstrategier som 
finns. Allt från att hjälpa individen med påträngande bilder, avslappningsövningar och
stresshantering till att uppmuntra om grupp- och familjestöd. Råd ges om under vilka 
förhållanden det kan vara bra att söka ytterligare hjälp (Dyregrov, 2003).

Den sista fasen är framtidsplanering och avslutningsfasen. Här fokuseras på vad 
deltagarna har lärt sig och de får information om olika uppföljningsresurser som finns. 
Frågan väcks om en uppföljningsdebriefing är lämpligt, om det finns behov för en och 
om detta behövs planeras detta in nu (Dyregrov, 2003).

1.4. Tidigare forskning
Psykologisk debriefing har blivit en av de vanligaste interventionerna för att hjälpa människor 
i trauma och kriser. Den snabba spridningen gör det viktigt att överväga både positiva och 
negativa resultat från sådana grupper (Dyregrov, 1999). Debatten om debriefing har kretsat 
kring huruvida denna metod är effektiv eller rent av skadlig. Ett flertal studier och 
metaanalyser har gjorts för att utreda detta, men de studier som har rapporterat att psykologisk 
debriefing är verkningslös, eller till och med skadlig, har uppenbara kliniska och 
metodologiska svagheter (Dyregrov, 2003). Till exempel visades i en studie av Bisson, 
Jenkins, Alexander, och Bannister (1997) att psykologisk debriefing ökade risken för PTSD 
efter interventionen. Problemet är att studien missat två av komponenterna i definitionen av 
psykologisk debriefing nämligen (1) genomgång i grupp och (2) för individer som gemensamt 
upplevt en händelse.

Några studier (Bisson et al, 1997; Hobbs, Mayou, Harrison, & Warlock, 1996; Wessley, Rose, 
& Bisson, 2000) som forskarna bygger sin kritik på avser individualiserad debriefing med en 
eller flera sessioner med olika typer av individer som har blivit utsatta för olika traumatiska 
händelser, vilket inte är användningsområdet för psykologisk debriefing. 

I flera studier användes självselektion vid urvalet till kontrollgrupp och interventionsgrupp 
och interventioner som bara i viss mån kan betecknas som psykologisk debriefing studerades
(Adler et al, 2008; Dyregrov, 2003). I studierna var det inte klart definierat vad debriefingen 
bestod i. Valet av tidpunkt för intervention varierade och låg ibland utanför 
rekommendationen för psykologisk debriefing. Utbildningen och bakgrunden för de personer 
som ledde debriefingen var oklar och inadekvat och grupperna som jämfördes i studierna var 
inte jämförbara (Adler et al, 2008; Dyregrov, 2003).

De metaanalyser som har gjorts, varav en i samarbete med Cochran institutet, avser studier 
med dessa metodologiska och kliniska svagheter och de flesta studier har endast koncentrerat 
sig på PTSD-symptom, utan att värdera andra psykopatologiska, sociala eller ekonomiska 
indikationers betydelse för resultatet. Även om många traumadrabbade inte uppfyller 
kriterierna för PTSD utesluter inte detta att de kan drabbas av andra typer av störningar som 
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depression, ökat alkoholintag, oförmågan att arbeta, sjukskrivningar och förändringar i 
mellanmänskliga relationer, för att nämna några (Devilly & Annab, 2006).

Debatten om psykologisk debriefing är mer omfattande än den vetenskapliga forskningen. 
Otaliga artiklar har skrivits om huruvida debriefing hjälper eller stjälper. De flesta av dessa 
artiklar refererar dessutom till samma typ av forskning och samma metaanalyser, det vill säga 
de som innehåller resultat av både grupp- och individbaserad debriefing och utan åtskillnad
dem emellan.

1.5. Syfte och problemställning
Den metod som används allmänt för behandling efter starkt stressfyllda händelser är 
debriefing och då framförallt för personal i yrken där sådana händelser kan inträffa. Denna 
metod har även använts för civilpersoner som varit med om en starkt stressfylld händelse. 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om psykologisk debriefing är en effektiv 
metod för att hantera och bearbeta starkt stressfyllda händelser. Metoden har varit 
omdiskuterad sedan den började användas av Jeffrey T. Mitchell 1983 under namnet ”Critical 
Incident Stress Debriefing” eller CISD (Mitchell & Everly, 1996). Kritiken mot, vad som 
numera ofta kallas psykologisk debriefing, är skarp och hävdar att metoden kan förorsaka mer 
skada än nytta. Kritiken har dock till stor del baserats på inadekvata utvärderingar, vilket 
motiverar frågeställningen: Visar existerande vetenskapligt underlag att psykologisk 
debriefing är en bra behandlingsmetod? 
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2. Teoretiskt ramverk

Vid arbete med människor som har blivit utsatta för en starkt stressfylld händelse finns 
grundläggande kunskaper som en rådgivare, terapeut, debriefingledare, kamratstödjare eller 
liknande måste ha för att förstå när, hur och varför individer reagerar som de gör vid en starkt 
stressfylld händelse. Dessa grundläggande kunskaper innefattar begreppen stress, krisfaserna, 
stressreaktionerna, kunskap om PTSD och ASD samt försvarsmekanismerna (Birkehorn, 
2008; Cullberg, 1992; Dyregrov, 2002). Krisfaserna, stressreaktionerna och 
försvarsmekanismerna aktiveras nästan alltid när vi utsätts för en kris, stor som liten
(Birkehorn, 2008).

2.1. Stress
Stress är ett tillstånd som uppstår när människor utsätts för problem som är svåra att hantera, 
det vill säga när kraven upplevs vara större än individens resurser. När det råder balans mellan 
de krav som ställs och våra resurser kan det upplevas som en positiv utmaning. Negativ stress 
skapas när kraven överstiger individens resurser eller när kraven är så låga att individen inte 
får tillfälle att använda och utveckla sina resurser (Egidius, 2008). Ordet stress används 
numera vitt för att beskriva psykologisk oro och psykologiskt obehag. Inom arbetsrelaterad 
stress är det viktigt att skilja på kronisk och akut stress. Kronisk stress, som brukar kallas 
yrkesrelaterad stress, är relaterade till förutsättningar på arbetsplatsen och individens reaktion 
på dessa, vanligtvis under en längre tidsrymd. Den andra typen av stress, akut stress, är 
plötslig och hotfull för individen och kopplas ofta ihop med ”fight/flight” responsen (Flin, 
1996). Denna respons uppstår när hjärnan upplever ett hot från den närmaste omgivningen 
och signalerar resten av kroppen att förbereda sig på att slåss eller fly (Pinel, 2009). 

Det finns olika modeller för stress, vilken alltid är någonting subjektivt. En händelse i sig är 
inte stressfylld, utan händelsen måste kopplas samman med individens tolkning och 
upplevelse för att det skall vara meningsfullt att tala om händelsen som stressfylld eller inte. 
Dessutom kan en händelse uppfattas som stressande för en individ, men inte för en annan.
Sanningen bor således i betraktarens ögon (Larsson, Tedfeldt, & Wallenius, 2005). 

Den mest omfattande teorin om de kognitiva stressmekanismerna utvecklades av Richard 
Lazarus och hans kollegor (refererade i Franken, 2002). Enligt denna teori, spelar den 
subjektiva bedömningen en fundamental roll, inte bara omfattningen av stressreaktionen, utan 
även vilken sorts strategi som individen tillämpar för att handskas med stressen. 
Bedömningen sker i två steg. I det första avgör individen om en stressande situation innebär 
skada/förlust, hot eller utmaning. Skada/förlust konstateras vid händelser som redan har 
inträffat. Hot bedöms när någonting skulle kunna hända och utmaning för förmågan till 
utveckling och nya erfarenheter. I den andra bedömningen ifrågasätter individen vad han/hon 
kan göra. Generellt har människor tillgång till fysiska, sociala, mentala och materiella resurser 
för att klara av stress. Fysiska resurser bestäms av hälsa och energi, sociala av nätverk, som 
familj och vänner, mentala av självuppskattning och problemlösningsförmåga och materiella 
resurser bestäms av ekonomi och utrustning (Lazarus refererad i Franken, 2002).

Elliot och Eisdorfers (refererade i Lehrer, Woolfolk, & Sime, 2007) har skapat en modell där 
stressfyllda händelser kan anta olika former. Akuta tidsbegränsande stressorer inkluderar 
händelser som att förbereda sig för till exempel medicinska ingrepp, tentor, tal, etc. En 
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sekvens av stressfyllda händelser följer efter en traumatisk händelse som till exempel 
naturkatastrof, rån, våldtäkt, etc. eller utsatthet efter en händelse som kräver stora 
omställningar som till exempel förlust av en närstående och arbetslöshet. Kroniskt 
återkommande stressorer är till exempel artistframträdanden, värk, tillfällig yrkesrelaterad 
stress, etc., medan kroniskt ihållande stressorer är till exempel medicinsk eller fysisk 
oförmåga, gatu- eller familjevåld, miljöförstöring, fattigdom, rasism samt yrken som innebär 
ihållande stress (Elliot och Eisdorfers refererade i Lehrer, Woolfolk, & Sime, 2007).

Enligt Lazarus (refererad i Franken, 2002) syftar coping på de kognitiva och fysiska 
ansträngningar som krävs för att bemästra, reducera och tolerera de interna och externa krav 
som ställs i en stressfull situation. Det betyder att utvecklande av en positiv attityd är ett sätt 
att klara av stress, även om den positiva attityden inte löser problemet. I teorin görs en viktig 
distinktion mellan två sätt att reducera stress nämligen i problemfokuserad coping som 
innebär att individen uppvisar någon form av problemlösningsbeteende och 
emotionsfokuserad coping som innebär kontroll av symtomen på stress. Huruvida en individ 
tenderar att fokusera på problemet eller emotionen beror på om individen anser att situationen 
är kontrollerbar eller inte. En del händelser kan vara kontrollerbara trots att individen 
upplever situationen som okontrollerbar. När en individ upplever en situation som 
kontrollerbar, men samtidigt utmanande engagerar sig individen i ett 
problemlösningsbeteende och utvecklar en positiv emotion som stödjer det. När individer 
bedömer en situation som hotande upplever de en negativ känsla. Människor som upplever 
negativa känslor tenderar att fokusera på emotionen och deras tid och energi går till att 
behandla känslan, inte till att lösa problemet (Lazarus refererad i Franken, 2002) 

2.2. Stressreaktioner
2.2.1. Somatiska stressreaktioner
När hjärnan tolkar en situation som mycket hotfull produceras hormonet adrenalin som sprids 
i kroppen. Adrenalin försätter kroppen i alarmberedskap och gör att det parasympatiska 
nervsystemet går ner i varv, till exempel matsmältningsorganen, medan det sympatiska 
nervsystemet går upp i varv, till exempel hjärta och lungor (Pinel, 2009). Av denna anledning 
blir vi torra i munnen, får en konstig känsla i magen och andas häftigare för att syresätta 
kroppen. Vi får även hjärtklappning, svettningar för att kyla ner kroppen, muskelspänning för 
att snabbt agera samt få större styrka, vidgade pupiller för perception och levern börjar 
producera mer glukos för energi (Flin, 1996). Denna alarmberedskap kan ha en kortvarig men 
positiv effekt, en del individer får en känsla av lycka eftersom hjärnan även friger 
glutaminsyra, som är hjärnans starkaste excitatoriska, stimulerande signalsubstans (gasen i vår 
hjärna) och glutamat som verkar spela en roll för beroende i det limbiska systemet. Limbiska 
systemet är ett område runt thalamus som reglerar motiverat beteende, som flykt, äta, slåss 
och sex, ett område som vi i dagligt tal kallar hjärnans lyckocentra. Dessutom är glutaminsyra 
viktig för minne, inlärning och uppmärksamhet, vilket kan förklara en del av de positiva 
effekterna under en stressfylld situation (Pinel, 2009). 

Det negativa är att detta tillstånd är energikrävande och inte kan bestå för länge då det kan 
resultera i både kortvariga och långvariga fysiska och psykiska bieffekter (Flin, 1996). När 
kroppens funktioner arbetar under denna alarmberedskap är vanliga biverkningar att vi inte 
kan sova, äta eller koppla av ordentligt. Dagens forskning om stressens inverkan på hjärnan 
visar att cortisolet skapar hjärnförändringar och därmed personlighetsförändringar om 
cortisolnivån i hjärnan är för hög under för lång tid. Vissa av dessa förändringar blir 



11

permanenta, men det kan även påverka framtida förmåga till stresshantering. Andra symptom 
på fysiska stressreaktioner:

 Huvudvärk och migrän
 Spänningar i nacke, rygg, axlar, m.m.      
 Ryggvärk
 Svettningar
 Hjärtklappning
 Hög puls
 Andfåddhet
 Tryck i bröstet

 Förändrat röstläge
 Kalla händer och fötter
 Yrsel och svimningskänsla
 Darrighet
 Diarré 
 Ofta kissnödig
 Diffusa magsmärtor
 Affektkramper 
 Muntorrhet

Alla dessa symptom kan påverka temperamentet, tålamodet och toleransen mot en själv och 
andra. Stressrelaterade sjukdomar kan sedan uppkomma som hjärtinfarkt, 
blodtrycksförändringar, stroke och magsår för att nämna några (Birkehorn, 2008).

2.2.2. Psykiska stressreaktioner
Det är vanligt att vardagsrutinerna blir påverkade när vi drabbas av psykiska stressreaktioner 
genom att de blir svåra, krångliga och ibland omöjliga att genomföra. Vanliga reaktioner är
(Birkehorn, 2008):

 Bristande koncentrationsförmåga
 Tendens att fastna i detaljerna
 Bristande förmåga att se helheten
 Svårigheter att ta in ny information
 Oförmåga att hantera enkla uppgifter
 Försämrad noggrannhet
 Påverkat närminne

 Glömska
 Tankar som snurrar
 Oorganiserad
 Irrationell
 Obeslutsam
 Missbedömer andra människor och 

situationer

2.2.3. Emotionella och beteendemässiga stressreaktioner
Även beteendemässigt kan individen uppleva att den inte längre känner igen sig själv. Detta 
kan visa sig på ett flertal sätt (Birkehorn, 2008):

 Inte äta eller äta för mycket
 Röker mer än vanligt
 Dricker mer eller mindre
 Aggressivitet
 Individen sluter sig eller reagerar inte 

alls
 Gråtattacker
 Humörsvängningar
 Mardrömmar

 Blir rädd för saker som normalt inte 
skrämmer

 Uttrycker sig mer kritiskt mot andra
 Tar inte hand om sitt utseende
 Nagelbitning
 Kontrollbeteende
 Avslutar inte arbeten
 Påbörjar ständigt nya projekt

2.2.4. Akut stressyndrom
Akut stressyndrom orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i 
andra viktiga avseenden. Det måste vara minst två dagar, men inte mer än fyra veckor efter 
händelsen. Dessutom får störningen inte bero på fysiologiska effekter av någon substans, 
somatisk sjukdom eller skada samt att den inte kan förklaras genom en kortvarig psykos. Akut 
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stressyndrom föreligger om följande kriterier är uppfyllda: Har blivit utsatta för en traumatisk 
händelse med följande faktorer med i bilden:

(1) Individen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse som innebar hot 
mot egen eller andras fysiska integritet eller skada och död.
(2) Där reaktionerna var intensiv rädsla, skräck eller hjälplöshet.

A. Minst tre eller fler av följande symptom efter eller under den traumatiska händelsen:
(1) En känsla av bedövning, likgiltighet eller bristande förmåga till känslomässiga 

reaktioner
(2) En känsla av att leva i dimma.
(3) En känsla av overklighet som rör yttervärlden.
(4) En känsla av overklighet som rör den egna personen
(5) Individen dissocierar bort ett minne. 

B. Den traumatiska händelsen återupplevs gång på gång, genom återkommande 
minnesbilder, tankar, drömmar, illusioner, flashbacks och/eller ett starkt obehag av 
händelser som påminner om traumat.

C. Starkt undvikande av aspekter som påminner om händelsen.

D. Ångest och ökad retbarhet, insomnia, koncentrationssvårigheter, vaksamhet, lättretlighet 
och/eller rastlöshet (American Psychiatric Association [APA], 1994).

2.2.5. Posttraumatisk Stressyndrom
För att få diagnosen PTSD måste störningen ha varat i mer än en månad samt att störningen 
orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt liv eller i andra viktiga 
avseenden och ha blivit utsatta för en traumatisk händelse med följande faktorer med i bilden:

(1) Individen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse som innebar hot 
mot egen eller andras fysiska integritet eller skada och död.

(2) Där reaktionerna var intensiv rädsla, skräck eller hjälplöshet.

A. Som även återupplever den traumatiska händelsen om och om igen på minst ett eller flera 
av följande sätt:
(1) Plågsamma, återkommande och påträngande minnesbilder.
(2) Mardrömmar som är återkommande som reflekterar händelsen.
(3) En känsla av att händelsen inträffar på nytt.
(4) Att individen upplever ett intensivt psykiskt obehag vid närvaro av något som 

symboliserar eller liknar någon, eller något, som var involverat i den traumatiska 
händelsen.

(5) Fysiologiska reaktioner på det som symboliserar eller liknar någon, eller något, som 
var involverat i den traumatiska händelsen.

B. Ett ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat samt en allmänt nedsatt 
livskraft enligt tre eller fler av följande:
(1) Undviker aktivt tankar, känslor eller samtal som förknippas med händelsen.
(2) Undviker aktivt aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av händelsen.
(3) Kan inte minnas en viktig del av händelsen.
(4) Minskat intresse och delaktighet i viktiga aktiviteter.
(5) Likgiltighet eller främlingskap inför andra människor.
(6) Oförmögen till affekter.



13

(7) Saknar framtidstro.

C. Symptom på överspändhet som är ihållande som visar sig på minst två, eller fler, av 
följande:

(1) Insomnia.
(2) Irritabilitet och vredesutbrott.
(3) Koncentrationssvårigheter.
(4) Överdriven vaksamhet.
(5) Lättskrämdhet (APA, 1994).

Det finns ett flertal riskfaktorer för att utveckla PTSD: (a) händelsens svårighetsgrad samt 
upplevt livshot, (b) sårbarhet på grund av tidigare utsatthet (utsatthet, alternativt övergrepp i 
barndomen, tidigare allvarliga traumatiska händelser, tidigare egna psykiatriska problem eller 
hos andra i familjen), (c) parallell livsstress, (d) bristande socialt stöd efter händelsen, (e) 
uttalade psykiska reaktioner under och direkt efter händelsen, särskilt dissociation (brist i 
förmågan att kognitivt integrera det individen upplevt i relation till sig själv), (f) kön 
(kvinnligt kön = ökad risk), (g) ålder (barn = ökad risk), (h) begåvnings- och utbildningsnivå
och (i) socialgruppstillhörighet och/eller minoritetsstatus (Brewin, Andrew, & Valentine, 
2000; Ozer, Lipsey, Weiss, & Best, 2003).

2.3. Vanliga stressfaktorer för insatspersonal.
För insatspersonal och speciellt insatsledare förekommer ytterligare stressfaktorer (Figur 1).

Främmande, dynamiska och kaotiska händelser associeras ofta med en akut händelse eller en 
kris. Enligt Flin (1996) karaktäriseras de av dess obekanthet, omfattning och hastighet hos 
eskalationen. Detta kan vara ett av de mest stressfyllda elementen för insatspersonalen. 
Utmaningen för en insatsledare är att ständigt försöka förstå den ofta oväntade och dynamiska 
situationen för att på bästa sätt använda sig av de resurser som står till förfogande. När 
problemen är okända och när Standard Operating Procedures (SOP) inte är tillämpliga är 
behovet av flexibelt och kreativt tänkande ytterligare en källa till stress och mentala krav.

Personlig fara är när en individ tror sig vara i personlig fara eller annalkande död, vilket ofta
skapar en stark reaktion av fruktan. En insatsledare blir bara utsatt för denna typ av fara om 
han eller hon är inom farozonen. De flesta gånger är insatsledaren utanför denna zon. I de fall 
där insatsledaren har varit inom farozonen har de varit så involverade i att fatta beslut att de 
inte har haft tid att tänka på sin egen säkerhet förrän efter incidenten. Det verkar som om 
insatsledare är mer bekymrade av andras säkerhet än sin egen (Flin, 1996).

Ansvar och rädsla att misslyckas. All insatspersonal känner ofta en förhöjd känsla av ansvar 
under en incident. Insatsledare upplever denna känsla större eftersom de innehar det 
övergripande ansvaret och kan hållas ansvarig för detta gentemot teamet, chefer, jämlikar, 
myndigheter och media. Som med personlig fara är det många av insatsledarna som inte har 
tid att reflektera över detta förrän efteråt, när situationen har lugnat ner sig. En hög 
stressfaktor i denna kategori är att mitt i aktionen förändra en redan färdig plan för att 
förutsättningarna kräver det. Det finns en risk att insatsledaren kapitulerar, antingen genom 
överdelegering eller genom att göra sig själv omöjlig att kontakta. Ibland kan överväldigande 
känslor av ansvar få insatsledaren att vägra lämna incidenten för att vila eller sova, vilket i sin 
tur skapar en ny typ av stress som beror på utmattning (Flin, 1996).
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Enligt Flin (1996) är även de drabbade en stor källa till stress. Även om en insatsledare inte 
direkt är involverad i räddningsoperationen kan synen och lukten av döda och skadade 
generellt betraktas som en nyckelfaktor till stress. Tankar om att när som helst kommer det in 
en närstående är även de svåra att handskas med (Flin, 1996).

Kommunikation kan ge två typer av stressrelaterade svårigheter. För lite information gör det 
svårt att fatta beslut och insatsledaren kan få svårt att skapa sig den helhetsbild som kan 
behövas. För mycket information är även det en stressfaktor, vilket kan skapa förvirring 
genom för många rapporter, förfrågningar och irrelevanta meddelanden. Idag finns det enorm 
tillgång av information och alla dessa informationskällor är ett hjälpmedel, men att sedan 
sortera ut den väsentliga informationen kan vara ett bekymmer. Dessutom kan det uppstå 
olika typer av fel, allt från strömavbrott till okunskap. Tekniska hjälpmedel kan därför i sin tur 
leda till stress (Flin, 1996).

Tidspress är associerat med en akut händelse eller kris och är därför en av stressfaktorerna 
som en insatsledare kan utsättas för. Tidspressen kan ge ett begränsat tidsutrymme för ett 
nyckelbeslut eller en bedömning (Flin, 1996).

Teamledarskap och koordination handlar om bästa möjliga samarbete mellan olika 
insatsledare och deras chefer. En vanlig stressfaktor är bristande kommunikation mellan, och 
inom, insatspersonalen (Flin, 1996).

Miljömässiga faktorer som ljud, hetta, kyla, dålig syn m.m. kan ge ytterligare stress eftersom 
de kan påverka andra faktorer som till exempel kommunikation. Dessutom är alla dessa 
faktorer uttröttande eftersom de belastar perceptionen, vare sig vi vill det eller ej (Flin, 1996).

Tillgångar, mänskliga och tekniska. En stor incident kräver stora tillgångar och trots att en 
stor incident har inträffat slutar det inte att hända saker i resten av världen och dessa händelser 
kräver också resurser. Resursfördelning är därför en stressfaktor. Dessutom kan en stor 
incident vara tidskrävande, vilket påverkar de personliga tillgångarna likväl som de tekniska. 
Maskiner kan gå sönder och människor måste ibland vila. Logistiken kan även den bli ett stort 
problem, rätt utrustning eller människa måste infinna sig på rätt plats för att en 
räddningsaktion ska fungera optimalt (Flin, 1996).

Handskas med media. Media kan vara en positiv eller negativ faktor och finns det ingen i 
teamet som har kunskap eller har avsatt tid för media blir detta ett stressmoment (Flin, 1996).

Delaktighet är ironiskt nog en bidragande orsak till stress. De som inte aktivt får vara med i 
räddningsaktionen känner sig oftast hjälplösa och frustrerade, vilket kan leda till stress för de 
inaktiva insatsarbetarna och detta kan även drabba frivilliga som befinner sig på plats. Därför 
är det viktigt att insatsledaren och övrig personal informerar om det viktiga arbete de faktiskt 
utför (Flin, 1996). 

2.4. Medlingsfaktorer som hjälper vid hantering av stress före, under och 
efter en incident.

Enligt Flin (1996) är träning, erfarenhet och praktik de enskilt viktigaste faktorerna som 
bestämmer hur någon handskas och reagerar på stress (Figur 1). Träning, erfarenhet och 
praktik ger inte bara insatsledaren bra beslutsstrategier och ledarskapsförmågor utan ökar 
även kunskapen om vad som gör dem stressade och hur detta ska kontrolleras (Flin, 1996).
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Figur 1. Stress och medlingsfaktorer för en insatsledare.

Standard Operating Procedures (SOP). För en insatsledare är det viktigt att känna någon 
form av kontroll över situationen, vilket kan skapas av en SOP. En känsla av att kunna klara 
av och att kunna realisera någon typ av initial aktion kommer att reducera stressreaktionen 
som annars ökar under de mentala kraven (Flin, 1996).

Fysik och mental utmattning. De negativa effekterna av trötthet är väl dokumenterade och den
mentala och fysiska lämpligheten kommer att påverka insatsledarens förmåga att handskas 
med stress i en incident. För den fysiska lämpligheten rekommenderas insatsledaren, under en 
incident som pågår under en längre tid, att sova minst fyra sammanhängande timmar under 
tiden 00.00 och 06.00. För den mentala lämpligheten rekommenderas att insatsledarna blir 
bemötta i en öppen miljö som tillåter dem att prata om det som påverkar dem mentalt (Flin, 
1996).

Stöd från kollegor. I nästan alla modeller av stress är socialt stöd en medlingsfaktor. Individer 
verkar klara av stress bättre när de får stöd av andra, som de kan dela problem och arbetstryck 
med eller helt enkelt slappna av med. I en akut stressituation kommer detta stöd från en 
arbetskollega, men en insatsledare har inte alltid en like att dela detta stöd med. Dessutom är 
det ofta så att när saker blir svåra tenderar människor att vända sig mot en ledare och om 
denna ledare då visar tecken på oro, ångest eller stress kan det förvärra situationen (Flin, 
1996).

Stöd från chefen blir av ovan nämnd anledning viktig för en insatsledare, utan en god och 
stödjande kommunikation med chefen kan stressen öka. Detta är dock beroende av: (1) hur 
relationen dem emellan ser ut och hur den påverkar kommunikationen, (2) om insatsledaren 
alltid håller med sin chef om optimal strategi, (3) i vilken utsträckning insatsledaren
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värdesätter chefens råd, (4) om det finns straff för att inte lyda chefens råd och (5) om 
insatsen inte går som tänkt, hur mycket stöd får insatsledaren av sin chef (Flin, 1996)?

Personlighet. Det finns inget tvivel om att individer visar tydliga skillnader i känslighet för,
och tolkning av, stress, samt i förändring av stresströskel till det bättre över tid (Flin, 1996).

2.5. Krisfaser
Krisfaser har sina karaktäristiska sammansättningar, de är inte skilda från varandra, ibland 
saknas de helt och ibland är förloppet invävt i en annan fas. De är inte en stel modell och de 
bör ses som ett hjälpmedel för att organisera sig i krisens förlopp (Cullberg, 1992). 

2.5.1. Chockfasen
Cullberg (1992) menar att en chockfas varar från ett kort ögonblick till några dygn. Under 
denna tid håller individen verkligheten ifrån sig och han/hon är oförmögen att ta in och 
bearbeta händelsen. Det kan te sig som om individen är välordnad och oberörd, medan det i 
verkligheten är ett fullständigt kaos på insidan. Den drabbade kan ha mycket svårt att minnas 
det som har sagts och skett under denna tid. Starkt avvikande reaktioner förekommer i viss 
utsträckning. Somliga individer reagerar tydligt, de skriker, upprepar meningar och börjar tala 
om likgiltigheter. Andra reagerar med att bli tysta, orörliga och paralyserade. Under vissa 
omständigheter kan dock chockfasen övergå i en psykos. Det finns även kriser som eskalerar 
så sakta att ingen egentlig chockfas kan urskiljas (Cullberg, 1992).

2.5.2. Reaktionsfasen
Efter en tid kan individen inte längre hålla verkligheten utanför och det är nu som 
reaktionsfasen tar vid. Den drabbade tvingas inse och öppna ögonen för det som har hänt,
eller för den delen, kommer att hända. Det är denna fas och chockfasen som kallas för den 
akuta krisfasen och dessa två faser tillsammans bör inte överstiga en sammanlagd tid på mer 
än fyra till sex veckor. I detta skede aktiveras individens försvarsmekanismer fullt ut, för att 
gradvis integrera vekligheten i det kaos som råder. En vanligt förekommande funktion för den 
drabbade är nu att försöka finna en mening med det inträffade, och frågor som ”Varför?” är 
vanligt förekommande. Irrationella tankar, en känsla av orättvisa och skuldkänslor är vanliga i 
denna fas (Cullberg, 1992). Det är i denna fas som individen försöker skaffa sig en helhetsbild 
av det som har hänt och det blir viktigt att sätta ord på känslorna och av den anledningen får 
vissa individer ett stort behov av att prata av sig (Birkehorn, 2008). Utebliven reaktion ska 
betraktas som onormal, eftersom märkbara reaktioner är normala vid en onormal händelse
(Birkehorn, 2001; Dyregrov, 2003).

2.5.3. Bearbetningsfasen
Bearbetningsfasens början betyder i många fall att den akuta krisfasen nu är över. 
Bearbetningsfasen pågår, enligt Cullberg (1992), i ett halvt till ett år efter händelsen. Nu 
börjar individen så smått återvända till livet och kan nu se en framtid som tidigare varit helt 
absorberad av händelsen och det förflutna. Med bearbetningen minskar förnekelsen, som är
ett försvar, och andra symptom och beteendestörningar avtar också i bearbetningsfasen. 
Dessutom kan nu nya erfarenheter åter tas emot (Cullberg, 1992).

2.5.4. Nyorienteringsfasen
Den sista fasen avslutas aldrig, utan händelsen finns alltid kvar som ett ärr som aldrig 
försvinner. Självkänslan återupprättas, nya intressen ersätter gamla och svikna förhoppningar 
bearbetas, men detta sker under förutsättning att den drabbade har kunnat arbeta sig igenom 
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krisens olika faser. Händelsen kan dock fortfarande stinga till känslomässigt då och då. 
Händelsen blir en del av livet och många kan uppleva att händelsen får en ny betydelse för 
kommande livsperioder (Cullberg, 1992).

2.6. Försvarsmekanismer
Enligt Cullberg (1992) är försvarsmekanismer omedvetna psykiska reaktionssätt som har till 
uppgift att minska upplevelsen av, och medvetandet om, hot och fara för jaget. Dessa 
mekanismer har många gånger ett värdefullt innehåll för den akuta krisfasen för att hjälpa den 
drabbade att stegvis konfronteras med händelsen eller den smärtsamma verkligheten. De 
hjälper i de flesta fall människor att hantera påfrestningar. Ibland kan dock dessa mekanismer 
innebära att de förlänger eller försvårar övergången till bearbetningsfasen (Cullberg, 1992).

Enligt DSM IV (APA, 1994) finns 27 olika försvarsmekanismer, vilka kan delas in i sju 
kategorier. Dessa kategorier rangordnas från högt adaptiva försvarsmekanismer, vilka kan 
anses vara högst funktionella, med fri tillgång till känslor och tankar samt konsekvenser till en 
primitiv nivå, där känslor, tankar och konsekvenser blockeras totalt. Beroende på situation 
och händelse kan även de primitiva försvaren vara funktionella och vi använder oss av olika 
typer av försvar beroende på situation och händelse, att använda sig av ett enda specifikt 
försvar skulle inte vara adaptivt. Alla försvarsmekanismer fyller en funktion och de är alla 
mer eller mindre funktionella. Alla individer använder sig av dem (APA, 1994).

Hög adaptiv nivå är den nivå där individen hanterar påfrestningar på det mest funktionella 
sättet. Försvarsmekanismerna som ingår är anticipation, anknytning, altruism, humor, 
rättframhet, självreflektion, sublimering och undertryckning. Anticipation innebär att 
individen är i känslomässigt kontakt och tankemässigt kan föreställa sig konsekvenserna av en 
framtida händelse. Individen kan överväga realistiska lösningar och reflektera över alternativa 
beteenden. Anknytning innebär att individen kan vända sig till andra och knyta an till dessa 
för att få hjälp och stöd utan att för den delen senare göra dem ansvarig för problemet. 
Altruism betyder att individen hanterar påfrestningar genom att hänge sig åt att hjälpa andra 
med deras behov. Detta utan att det blir en självuppoffring, individen får sin validering genom 
att andra tar ansvar eller genom indirekt påverkan. Humor används för att hantera 
påfrestningen genom att betona det humoristiska eller ironiska i händelsen eller konflikten. 
Rättframhet innebär att individen påverkar sin situation genom att ge direkt uttryck för sina 
känslor och tankar och detta på ett sätt som inte är påstridigt eller manipulativt. 
Självreflektion, individen agerar ändamålsenligt genom att reflektera över sina tankar, 
känslor, motiv och beteenden. Sublimering medför att de maladaptiva känslorna eller 
impulserna kanaliseras till mer socialt accepterade beteenden. Undertryckande innebär att 
individen hanterar påfrestningar genom att avsiktligen undvika att tänka på besvärande 
problem, känslor, önskningar eller erfarenheter (APA, 1994).

Hämningsnivån innebär att individen försöker hålla tankar, känslor, minnen, rädslor och 
önskningar utanför sitt medvetande. Försvarsmekanismerna på hämningsnivån är 
förskjutning, dissociation, intellektualisering, affektisolering, reaktionsbildning, bortträngning 
och annullering. Förskjutning innebär att individen hanterar påfrestningar genom att flytta 
över känslor och reaktioner på ett mindre hotande ersättningsobjekt. Dissociation medför att 
de vanligtvis integrerade och fungerande tankarna, känslorna, minnen, medvetande och 
perception drabbas av ett sammanbrott och fallerar. Intellektualisering, individen undviker 
påfrestningar genom att hänge sig åt abstrakt tänkande eller åt generalisering i syftet är att 
begränsa och minimera plågsamma känslor. Affektisolering innebär att individen hanterar 
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påfrestningar genom att skilja ut de känslomässiga aspekterna i en tanke från de kognitiva. 
Kontakten bryts således med de känslomässiga aspekterna av tankar eller händelser och 
endast de kognitiva aspekterna blir medvetna. Reaktionsbildning åstadkoms genom att 
uppvisa beteenden som är tvärt emot ens egna förbjudna tankar. Bortträngning handlar om att 
obehagliga tankar och erfarenheter trängs undan från medvetandet. Känslomässiga 
komponenter kan dock finnas kvar i medvetandet men är nu avskiljt från den tillhörande 
tanken eller erfarenheten. Annullering innebär att individen hanterar påfrestningar genom att 
använda sig av termer och beteenden som slätar över störande tankar, känslor och handlingar
(APA, 1994).

Lätt verklighetsförvrängning används för att skydda självkänslan. Försvarsmekanismerna som 
ingår är nedvärdering, idealisering och omnipotens. Nedvärdering innebär att individen 
hanterar yttre och inre påfrestningar genom att tillskriva sig själv eller andra negativa 
egenskaper, idealisering, en direkt motsats till nedvärdering, individen tillskriver överdrivet 
positiva egenskaper och omnipotens att påfrestning hanteras genom att individen handlar eller 
känner sig som en person som har begåvats med speciella talanger och är överlägsen alla 
andra (APA, 1994).

Förnekandenivån innebär att individen aldrig medvetandegör oönskade saker. 
Försvarsmekanismerna som ingår är förnekande, projektion och rationalisering. Förnekande 
innebär att individen inte erkänner någon plågsam aspekt av den yttre eller inre subjektiva 
verkligheten som är uppenbar för alla i omgivning för att kunna handskas med påfrestningar. 
Projektion innebär att individen tillskriver andra sina egna förbjudna tanka, känslor och 
impulser och rationalisering att externa ursäkter används för att rättfärdiga och ge lugnande 
förklaringar för att inte röja det sanna motivet till de egna tankarna, känslorna och 
handlingarna (APA, 1994).

Uttalad verklighetsförvrängning hjälper individen att uttryckligen göra omskrivningar av 
verkligheten. Försvarsmekanismerna som ingår är autistiska fantasier, projektiv identifikation 
och splittring. Autistiska fantasier innebär att individen använder sig av överdrivet 
dagdrömmande för att ersätta mänskliga relationer, ett effektivt handlande eller en 
problemlösande aktivitet. Projektiv identifikation betyder att individen tillskriver andra sina 
egna förbjudna tanka, känslor och impulser, men här identifierar sig mottagaren med det som 
sägs. Splittring handlar om att hantera påfrestningar genom att separera motstridiga affekter 
från varandra eftersom individen inte kan hysa två motstridiga känslor samtidigt. Världen blir 
svart och vit, både hos en själv och andra och i dessa motpoler sker det en växling beroende 
på vilken känsla personen har för tillfället (APA, 1994).

Agerandenivån hjälper individen att hantera påfrestningar genom att agera eller bli 
handlingslös. Försvarsmekanismerna som ingår är utagerande, apatiskt inåtvändhet, 
hjälpavvisande klagomål och passiv aggressivitet. Utagerande innebär att personen agerar 
utan eftertanke eller självreflektion, apatisk inåtvändhet att kroppen stänger av på grund av för 
stora påfrestningar och individen reagerar inte på yttre stimuli, hjälpavvisande klagomål att 
individen döljer bakomliggande fientlighet eller klander mot andra genom att klaga eller ge 
uttryck åt upprepade krav på hjälp för att sedan avvisa den hjälp, synpunkter och råd de får
och passiv aggressivitet att individen handskas med påfrestningar genom att indirekt eller på 
ett otydligt sätt uttrycka aggressivitet mot andra och ofta med en tillmötesgående fasad (APA, 
1994).
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3. Metod

3.1. Litteratursökning
En inledande litteratursökning i ämnet krishantering gjordes genom sökning i Luleå tekniska 
universitets (LTU) biblioteksdatabas Lucia. Sökord som användes var krishantering och crisis 
management. De böcker som då valdes ut behandlade generell krishantering och 
grundläggande principer för krishantering. Genomgången av böckerna gav sedan nya sökord
som krisfaser, stressreaktioner, försvarsmekanismer och debriefing eftersom dessa faktorer 
ofta nämns tillsammans i relation till krishantering. Förutom genomgången efter den 
inledande litteratursökningen kontrollerades även kurslitteratur som har använts i kurser i 
neuropsykologi, motivationspsykologi och stress och coping vid LTU. Organisationer med 
hemsidor på Internet som gav extra hjälp till arbetet var Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS) samt 
Senter for krisepsykologi. Sökord som användes vid sökning på dessa hemsidor var 
krishantering, och debriefing. Den inledande litteratursökningen och sökningen på 
hemsidorna gav grund för formulering av studiens syfte och frågeställning. 

Sökord för de forskningsartiklar som sedan analyserades var psykologisk debriefing och 
Critical Incident Stress Debriefing. Artiklarna söktes uteslutande i LTU:s biblioteksdatabas, 
Web of science, databaser och tidsskrifter på LTU. Många av de referenser som artiklarna och 
böckerna gav följdes upp och användes i vissa fall. 

3.2. Avgränsning
Detta arbete behandlar endast en metod, psykologisk debriefing. Enbart arbeten som tillämpat 
följande definition av psykologisk debriefing användes i studien: ”en systematisk genomgång 
i grupp för människor som gemensamt har upplevt en dramatisk eller kritisk situation, eller 
som på annat vis har blivit starkt berörda av en oväntad händelse” (Dyregrov, 2003, sid 9). 
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4. Resultat

4.1. Systematic Assessment of Mental Health Following Various Types of 
Posttrauma Support (Larsson, Michel, & Lundin, 2000).

Bristen på prospektiva studier är problematisk därför att det förhindrar utvärderingar av 
personlighet och existentiella förhållanden i relation till posttraumatiska reaktioner. Denna 
studie är en prospektiv studie. Existerande forskning om stress och trauma indikerar att
personliga egenskaper påverkar hur en person klarar av, och reagerar vid, traumatiska 
händelser. Syftet med denna studie var att (a) dokumentera de typer av traumatiska händelser 
som fredsbevarande FN-personal möter, (b) jämföra soldater som rapporterade 
traumaupplevelser med dem som inte rapporterade traumaupplevelser med avseende på 
psykologiska egenskaper före och efter tjänstgöringen och (c) värdera effekten av olika typer 
av stöd (kamratstöd, avlastningssamtal och debriefingsamtal) för det psykiska hälsotillståndet 
vid hemkomsten från FN-tjänst.

Försökspersonerna bestod av ett stickprov av 724 soldater från en svensk Bosnienbataljon 
som tjänstgjorde från mars till oktober 1996. Soldaterna ombads fylla i ett frågeformulär före 
och efter tjänstgöringen. Svarsfrekvensen vid bägge tillfällena var 510 individer (70,4 %). 
Föremätningen gjordes med personlighet, Five-Factor Personality Inventory (FFPI), känsla av 
sammanhang (KASAM) mättes med Antonovsky’s SOC-frågeformulär och mental hälsa som
mättes med General Health Questionnaire (GHQ-28). Eftermätningen av mental hälsa mättes 
igen med hjälp av GHQ-28. Dessutom undersöktes förekomsten av traumatiska händelser 
samt typ av traumatisk händelse. Soldater som hade upplevt en eller flera traumatiska 
händelser ombads ange om, och i så fall vilken typ av, stöd de hade fått (kamratstöd, 
avlastningssamtal och debriefingsamtal) och även att värdera kvalitén på det eventuella 
stödet. Eftermätningen gjordes med ytterligare ett instrument för att mäta reaktionen på 
traumatiska händelser; The Impact of Event Scale (IES). 

Resultaten visade att traumatiska händelser hade upplevts av 181 soldater (35 %). Av dessa 
rapporterade 89 att de hade upplevt en händelse, 72 två händelser, 16 tre, tre fyra och en hade 
upplevt fem traumatiska händelser. Den mest frekventa händelsen var att se skadade, 
lemlästade och döda människor (129 soldater) och den näst mest frekventa var under 
kategorin ”andra situationer” och innefattade olyckor med minor och att bli vittne till lokala 
strider (73 soldater). Att vara inblandad i en allvarlig olycka var den tredje vanligaste 
händelsen (61 soldater) och därefter följde närhet till någon typ av beskjutning (23 soldater), 
hot med vapen direkt mot sig (9 soldater) och tas till fånga eller vara gisslan (3 soldater). 
Totalt rapporterades 298 traumatiska händelser. 

Soldater med trauma-upplevelser (181) under tjänstgöring och de utan (329) skiljde sig inte 
signifikant på demografiska och socio-ekonomiska variabler och inte heller på poäng för 
KASAM och GHQ-28. Eftermätningen visade att soldaterna utan traumaupplevelse 
rapporterade signifikant gynnsammare total poäng på GHQ-28 samt på två av subkategorierna 
av GHQ 28 (somatiska symptom, ångest och insomnia).

De 181 soldaterna med traumaupplevelser rapporterade fyra typer av mottagande av stöd från 
stödgrupper. En grupp (n = 56) tog inte emot något stöd alls, en (n = 29) tog endast emot 
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kamratstöd och en (n = 60) tog emot kamratstöd och avlastningssamtal. Den sista gruppen (n 
= 36) tog emot kamratstöd, avlastningssamtal och efterföljande debriefing. De som inte tagit 
emot något stöd alls rapporterade signifikant lägre andel ”inblandning i en allvarlig olycka” 
än övriga grupper. Gruppen som tog emot kamratstöd plus avlastningssamtal hade de mest 
gynnsamma poängtalen, medan gruppen som bara tog emot kamratstöd hade de minst 
gynnsamma. Proportionen soldater som rapporterade svag mental hälsa (n = 38) skiljde sig 
inte signifikant mellan de fyra stödgrupperna på vare sig GHQ-28 eller IES. Upplevd kvalité 
på stödet bedömdes enligt följande: kamratstöd 4,2, avlastningssamtal 3.8 och debriefing 3,8 
på en skala från 1 (väldigt dålig) till 5 (väldigt bra). De 38 soldater som visade svag mental 
hälsa hade signifikant sämre resultat på många av faktorerna vid föremätningen (KASAM &
FFPI).

Cirka en tredjedel av soldaterna hade upplevt traumatiska händelser. Begränsade positiva 
effekter av posttraumastöd observerades. Kombinationen av kamratstöd och avlastningssamtal 
hade en positiv effekt på mental hälsa efter tjänstgöringen. Endast kamratstöd, eller 
kamratstöd och avlastningssamtal som följs av debriefing, ledde inte till större positiv effekt 
än inget stöd alls. Större ansträngning bör uppenbarligen läggas på selektionsprocessen vid 
rekrytering inför tjänstgöring.

Två slutsatser kunde dras från denna studie. För det första, mental hälsa efter tjänstgöring 
tycks vara mer beroende av KASAM, personlighet och psykiskt hälsotillstånd före 
tjänstgöring än förekomsten av traumatiska händelser och olika typer av stöd under 
tjänstgöring. För det andra, avlastningssamtalen som leddes av ordinarie plutonsbefäl, eller 
motsvarande, ansågs ha haft en gynnsam effekt på den mentala hälsan vid hemkomsten. 

4.2. Conditions Affecting Experiences of the Quality of Psychological 
Debriefing: Preliminary Findings from a Grounded Theory Study 
(Larsson, Tedfeldt, & Andersson, 1999).

Studiens syfte vara att utveckla en teoretisk förståelse för de förutsättningar och mekanismer 
som avgör om ett debriefingsamtal fungerar bättre eller sämre. Vissa kritiker har hävdat att 
det saknas systematisk kunskap om debriefingens funktioner och hur de inverkar på en person 
som har blivit utsatt för en stressfull eller traumatisk händelse. Mer generellt har det noterats 
att konceptet behöver klargöras, potentiellt positiva mekanismer behöver analyseras och kort-
och långtidseffekter behöver studeras ytterligare.

Försökspersonerna bestod av 20 personer med erfarenhet av debriefingsamtal. Tio 
tjänstgjorde inom Försvarsmakten och tio inom Stockholms Brandförsvar. Från respektive 
organisation hade fem personer erfarenhet av att leda debriefingsamtal och fem hade 
medverkat i ett eller flera debriefingsamtal. Samtliga försökspersoner var män i åldrarna 25 –
50 år. Data samlades in genom intervjuer med öppna frågor och individuellt anpassade 
uppföljningsfrågor. Dataanalysen bestod av två steg där svar identifierades utifrån 
meningsbärande enheter, vilket resulterade i 2000 enheter. Därefter jämfördes de 
meningsbärande enheterna med varandra och genom att försöka hitta de sammanfattande 
benämningarna kunde en successiv reducering genomföras. 

Resultaten visade att kvalitén hos emotionell debriefing formades av det dynamiska samspelet 
mellan grupp och debriefingledare och kärnkategorin var trygghet. Individuella 
gruppmedlemmars tillgångar och sårbarhet likväl som graden av kunskap och stöd från 
ledningen i organisationen påverkade utgången (Figur 2).
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Grad av kunskap och stöd från ledningen

Ledaren
Trygg                               Otrygg

Trygg

Gruppen

Otrygg

Individuella gruppmedlemmars tillgångar och sårbarheter innan 
händelsen

Figur 2. Förutsättningar som påverkar upplevelsen av kvalitén på psykologisk debriefing.

Trygg ledare/Trygg grupp var de optimala förutsättningarna för hög kvalité på 
debriefingsamtalet. Både ledaren och gruppmedlemmarna kommer till samtalet med 
ömsesidig respekt och en tro att samtalet kommer att hjälpa dem.

Trygg ledare/Otrygg grupp. Vanliga orsaker till osäkerhet hos gruppmedlemmar var tidigare 
konflikter, gruppmedlemmar som inte känner varandra, starka känslor av skuld som 
förorsakats av misstag under händelsen och brist på erfarenhet av debriefing. Att möta en 
otrygg grupp ställer högre krav på ledaren eftersom ledaren bestämmer kvalitén på 
debriefingen. Grundläggande personlighetsdrag och en förmåga att handskas med dynamiska 
processer verkar vara mer viktiga än tekniska debriefingskickligheter. Trygghet har en central 
roll hos debriefingledare i denna modell och kännetecknen för en trygg debriefingledare är att 
han/hon har en grundläggande personlighet som är lugn, flexibel, stresstolerant och med god 
självmedvetenhet om sina egna begränsningar och grundläggande kunskap som till exempel
akademisk utbildning i beteendevetenskap, gruppdynamik, krisreaktioner och förmåga att
identifiera personer med mer komplicerade reaktioner så att dessa kan refereras till mer 
kvalificerade hjälpare. Debriefingledaren behöver även ha en grundlig kunskap om 
debriefingmetoden. Vidare, ett emotionellt ledarskap i termer av god empatisk förmåga och 
förmåga att känna av den individuella gruppmedlemmens behov samt gruppens atmosfär,
kunna visa genuint intresse för gruppens medlemmar för att få dem att känna att syftet är att 
hjälpa de och, mod för att våga konfronteras med starka känslor.

Otrygg ledare/Trygg grupp. Vanliga orsaker till otrygga ledare som nämns i intervjuerna var 
grundläggande personlighetsdrag, dåliga ledarskapsförmågor, brist på erfarenheter av 
grupprocesser och gruppdynamik och brist på kunskap och skicklighet som relateras till
stresshantering och debriefing. Kvalitén på dessa debriefingsamtal bestäms av gruppen. En 
möjlig utgång är att dialogen stannar vid ytliga nivåer och om detta sker har 
gruppmedlemmarna litet värde av samtalet. En annan möjlighet är att ledarskapet tillskrivs 

Optimala förutsättningar 
för kvaliteten i samtalen

Gruppen avgör kvalitén

Ledaren avgör kvalitén Förutsättningarna för 
kvalité saknas
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någon av gruppmedlemmarna och om detta sker är kvalitén beroende av kompetensen hos den 
nya informella ledaren.

Otrygg ledare/Otrygg grupp. Om ledaren saknar förmåga att handskas med situationen och 
gruppen saknar trygghet att ta över ansvaret för samtalet saknas även de meningsfulla 
förutsättningarna för en debriefing. Debriefing som hålls under dessa omständigheter kommer 
troligen att karaktäriseras av ett ömsesidigt motstånd eller en likgiltighet.

En annan kärnkategori i denna modell, som även kännetecknar en trygg grupp, var förtroendet 
för varandra, för ledaren, en god sammanhållning och tolerans i gruppen. Ett öppet klimat där 
var och en får vara på sitt sätt, där ingenting är rätt eller fel. I dessa säkra grupper kan även 
medlemmarna fungera som modeller för varandra. I en trygg grupp ökar förståelsen och 
reaktionerna normaliseras därigenom.

Ledningens kunskap och stöd var ett annat villkor för hög kvalité på debriefingen.

Om denna modell är giltig betyder det att selektionen av debriefingledare är avgörande. 
Denna slutledning vilar dock på en något pessimistisk inställning till möjligheten att utbilda 
skickliga debriefingledare genom enbart träning. En trygg inre bas och god empatisk förmåga 
tar tid att utveckla.

Betoningen på trygghet och atmosfär i debriefing innebär också en pessimism. Ömsesidig 
tilltro, kamratskap och respekt i arbetsgruppen tar vanligtvis tid att utveckla. Samma sak kan 
antagligen sägas om den tredje kärnkategorin i denna modell, nämligen tillgångar och 
sårbarhet hos de individuella debriefingmedlemmarna. Resultaten från den prospektiva 
studien av kamratstöd och avlastningssamtal hos den svenska FN bataljonen i Bosnien stödjer 
detta som visade att personlighet och existentiella faktorer före tjänstgöring var starka 
prediktorer för mental hälsa efter hemkomsten. Den fjärde kärnkategorin i modellen berör 
graden av kunskap hos ledningen om stöd vid debriefing-aktiviteter.

Två slutsatser kunde dras. För det första, om modellen är giltig innebär det att urvalet av 
debriefingledare är betydelsefullt. För det andra, är det inte bara debriefingtekniska 
skickligheter och trygghet hos ledaren och gruppen som är viktig utan även stödet från 
ledningen i organisationen.

4.3. Battlemind Debriefing and Battlemind Training as Early 
Interventions with Soldiers Returning from Iraq: Randomization by 
Platoon (Adler, Bliese, McGurk, Hoge, & Castro, 2009).

Forskning har visat att mentala hälsoproblem ökar som ett resultat av militärrelaterade 
traumatiska händelser och att dessa problem ökar under 3-6 månader efter hemkomst från 
tjänstgöring, men den inverkan tidig intervention har för denna riskpopulation är oklar. I 
denna studie jämfördes olika tidiga interventioner med 2,297 amerikanska soldater efter ett 
års tjänstgöring i Irak. Battlemind debriefing är till stor del lik psykologisk debriefing, men 
skiljer sig åt genom att den lägger stor vikt på övergången från tjänstgöring till vardagen 
hemma och betonar att övergången är kritisk social-psykologiskt sett. Dessutom sker ingen 
debriefing förutom vid hemkomsten, vilket betyder att lång tid kan hinna passera från 
händelsen till debriefingtillfället. I Battlemind training används en kognitiv och 
skicklighetsbaserad metod för att utbilda militärpersonal i de processer som sker efter 
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tjänstgöringen. Stress education är standardutbildningen som soldaterna i den amerikanska 
armen får för att underlätta övergången från tjänstgöring till vardag.

Det primära syftet var att fastställa den inverkan som interventionen har på mental hälsa när 
det gäller återanpassning efter tjänstgöring. Fyra betingelser fanns: stress education, 
battlemind debriefing och liten och stor grupp av battlemind training. Hypoteserna var att
individer i battlemind debriefing och battlemind training skulle ha mer positiva upplevelser av 
utbildningen än de i stress education. Individer i battlemind debriefing och battlemind training 
skulle rapportera mindre PTSD, depression och sömnproblem än de i stress education. 
Individer i battlemind training skulle rapportera mindre problem med stigma än de i stress 
education. Dessutom uppskattades i vilken grad interventionen skulle påverkas av 
krigsexponeringen eftersom individer som utsätts för höga nivåer av krigsexponering löper 
större risk att utveckla mental ohälsa. Ytterligare hypoteser var att individer som rapporterade 
höga nivåer av krigsexponering, som var med i battlemind debriefing och battlemind training, 
skulle rapportera mindre PTSD-symptom, depressionssymptom och alkoholproblem än de i 
stress educationgruppen. Individer som rapporterade höga nivåer av krigsexponering, som var 
i battlemind training, skulle rapportera mindre problem med stigma än de i stress education. 
Utöver detta jämfördes även battlemind debriefing med stress education för att fastställa om 
det var någon skillnad i postintervention, mental hälsa eller stigma. Stor grupp battlemind 
training jämfördes med liten grupp battlemind training för att fastställa om effekterna berodde 
på gruppstorlek.

Försökspersonerna bestod av 2,297 soldater i aktiv tjänst som återvänt efter 12 månaders 
tjänstgöring i Irak. Fyra månader senare gjordes en uppföljningsstudie där 1,060 individer (46 
%) deltog.

I studien mättes demografiska variabler, rang, kön, enhetstyp och civilstånd. Samtidigt mättes 
graden av psykiskt obehag med Subjectiv Units of Distress (SUDS). Detta samt 
krigsexponering ingick i föremätningen. Direkt efter interventionerna gavs en enkät som 
mätte attityden till att söka hjälp för mental ohälsa, uppfattning om utbildningen samt 
atmosfär. Även SUDS mättes igen. PTSD-symptom mättes vid föremätningen och vid 
uppföljningen med en 17 punkters PTSD Checklist (PCL). Depressionsymptom mättes vid 
föremätningen och vid uppföljningen med Patient Health Questionnair for Depression (PHQ-
D). Sömnproblem mättes vid uppföljningen med hjälp av en enkät som berörde olika frågor 
om sömn. Stigma mättes vid föremätningen och vid uppföljningen med en fem-punktsversion 
av Stigma Scale.

Fem dagar efter återkomsten från Irak medverkade soldaterna i ett sju dagar långt 
reintegrationsprogram. Vid detta tillfälle fördelades plutonerna slumpmässigt på de fyra 
behandlingsbetingelserna. Efter att de ha blivit informerade, och skrivit på det informerade 
samtycket, delades enkäterna ut som ingick i föremätningen. Därefter utfördes 
interventionerna. Fyra månader senare genomfördes uppföljningen. All personal som var 
ledare under de fyra olika behandlingarna utbildades och övervakades av forskarna. Det 
utfördes 26 battlemind debriefingar som varade i genomsnitt 50 minuter med en gruppstorlek 
som varierade från 20 till 32 individer. Alla sju faserna ingick. Det utfördes även sex 
battlemind training-sessioner i stor grupp som varade i genomsnitt i 39 minuter med en 
gruppstorlek på 126–225 individer, 23 battlemind training-sessioner i liten grupp som pågick i 
genomsnitt i 39 minuter med en gruppstorlek på 18-45 individer och innehöll Power Point-
presentationer och diskussioner och fem sessioner av stress education i grupper med 51-257 
individer som varade i 40-50 minuter och under sessionerna visades Power Point-
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presentationer. Ljudupptagningar gjordes under 13 av 26 battlemind debriefingar efter det att 
gruppmedlemmarna hade lämnat samtycke. Detta gjordes för att undersöka om battlemind 
debriefingarna hade gått rätt till och följde modellen. Beroende på nekat samtycke bandades 
endast tre sessioner med battlemind training i liten grupp. Försök till att banda stress 
education och battlemind training i stor grupp gjordes aldrig på grund av att samtycke inte 
gavs. 

Hypotesen att battlemind training skulle ge mer positiv upplevelse av utbildningen än stress 
education fick starkt stöd, då battlemind debriefing värderades högre i grupprocessfaktorer, 
som att skapa kohesion, men värderades lägre när det kom till att tillhandahålla användbar 
information om stress. Stor grupp av battlemind training var mindre omtyckt än liten grupp av 
battlemind training. 

Stor battlemind training ledde till mindre depressionssymptom än stress education. Resultaten
visade även att det fanns en positiv interaktion mellan krigsexponering och intervention för 
PTSD samt delvis ett stöd för en interaktion mellan intervention och krigsexponering för 
sömnproblem och depression. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två små 
gruppernas förhållande (Battlemind debriefing och liten battlemind training grupp) för något 
av utfallen som mättes efter 4 månader. 

Battlemind debriefing, liten battlemind traininggrupp och stor battlemind traininggrupp ledde 
till mindre symptom på PTSD än stress education, men endast för de med höga nivåer av 
krigsexponering. Battlemind debriefing ledde till färre symptom av depression än stress 
education, men endast för de med höga nivåer av krigsexponering. Battlemind training i stor 
grupp gav färre depressionssymptom än stress education oavsett nivå av krigsexponering. Vad 
gällde sömnproblem ledde battlemind debriefing och stor battlemind traininggrupp till mindre 
problem än stress education, men endast för de med höga nivåer av krigsexponering. 
Försökspersoner med höga nivåer av krigsexponering i liten battlemind traininggrupp 
uppvisade mindre stigma än stress education. Försökspersonerna värderade battlemind 
debriefing och battlemind training mer positivt än stress education. Battlemind debriefing fick 
också högre skattningar av atmosfär och kohesion.

Trots oro för potentiellt skadliga effekter av psykologisk debriefing rapporterade inte 
försökspersonerna som mottog battlemind debriefing mer psykiskt obehag omedelbart efter 
behandlingen eller fler fördröjda symptom fyra månader efter behandlingen i jämförelse med 
försökspersonerna i stress educationgruppen. Även om studien inte täckte alla psykologiska
debriefing-modeller rapporterade försökspersonerna som mottog denna särskilda modell av 
debriefing i yrkesrelaterade miljöer hög nivå av krigsexponering och mindre mental ohälsa än 
de i stress educationgrupperna. Det är oklart huruvida detta går att generalisera bortom den 
typ av psykologisk debriefing som hade utvecklats för studien eller om effektiviteten i 
battlemind debriefing beror på dess unika inslag.

Slutsatsen var att korta, tidiga interventioner har potential att vara effektiva för personer i 
yrken med höga risker. 
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4.4. A Group Randomized Trial of Critical Incident Stress Debriefing 
Provided to U. S. Peacekeepers (Adler, Litz, Castro, Suvak, Thomas, 
Burrell, McGurk, Wright, & Bliese 2008).

När författarna undersökte den frekventa användningen av psykologisk debriefing inom 
högrisk-yrkesgrupper, som de militära, befanns bristen på randomiserade kontrollstudier 
(RCT) att vara alarmerande. För att fylla detta tomrum utfördes en randomiserad 
kontrollstudie av CISD på amerikanska fredsbevarande styrkor i Kosovo. Fredsbevarande 
styrkor möter ett spektrum av traumatiska och icke traumatiska stressorer och är i riskzonen 
för PTSD och andra kritiska mentala hälsoproblem.

Denna studie jämförde CISD med Stress Management Class (SMC) och en icke-intervention 
grupp (Survey Only, SO) som fungerade som kontrollgrupp. Pre-interventionsvariabler som 
användes var krigsexponering, attityd till intervention, PTSD-symptom, depressionssymptom, 
aggressivitet, alkoholintag, upplevt stöd, ångest och hjärtrytm.

Försökspersonerna bestod av 952 amerikanska soldater som slumpmässigt fördelades på 64 
interventionsgrupper, 20 Survey Only, 21 Stress Management Class och 23 Critical Incident 
Stress Debriefing och med ett medeltal på 14,9 soldater i varje grupp. Enkäter administrerades 
vid fyra tillfällen (T1, T2, T3 och T4); en vid rekrytering, en före tjänstgöring, en 3-4 
månader efter påbörjad tjänstgöring och en 8-9 månader efter avslutad tjänstgöring. Det hölls 
13 sessioner med CISD och dessa bandades, transkriberades och kodades för kontroll av att 
CISD-modellen följdes korrekt, alla CISD-ledare var formellt utbildade och sessionerna var 
mellan 47-148 minuter långa. SMC var en kombination av undervisning och gruppdiskussion. 
Genom PowerPoint-presentationer introducerades konceptet stress, definierades stora och små 
stressorer, tillhandahölls exempel på yrkesrelaterade stressorer, granskades symptom som 
associerades med stress, identifierades potentiella långtidseffekter av stress och beskrevs 
adaptiva copingstrategier för att reducera effekterna av stress. Sessionerna varade mellan 43-
110 minuter.

Materialet som användes bestod av en 23-punkts reviderad Peacekeeping Event Scale som 
mätte exponering av stressorer och potentiellt traumatiska händelser (PTE), en 25-punkts 
enkät för att utvärdera attityder specifikt för denna studie och för att mäta de två gruppernas 
interventioner; en Posttraumatic Stress Disorder Checklist (PCL) för att mäta graden av 
PTSD-symptom och för att bedöma depressionssymptom användes en 9-punkts version av 
Center for Epidemiological Studies, Depression Scale (CES-D). Aggressivt beteende mättes 
med en 9-punkts reviderad version av Conflict Tactics Scale (CTS), Alcohol Users Disorder 
Identification Test (AUDIT), en 8-punkts Perceived Organizational Support Scale (POS) för 
att mäta till vilken grad som de anställda trodde att deras organisation värderade deras insatser 
och brydde sig om dem, Subjective Unit of Distress Scale (SUDS) före och efter för att mäta 
ångest och en blodtrycksmonitor (OMRON) användes för att mäta hjärtrytmen omedelbart 
före och efter interventionen. 

Resultaten visade att i genomsnitt utsattes soldaterna för 1,9 potentiellt traumatiska händelser 
med 57 % exponering för minst en händelse. Vid T2 uppfyllde 42 soldater (4 %) kriteriet för 
PTSD enligt DSM-IV. Soldaterna i CISD-betingelsen värderade interventionen mer positivt 
än soldaterna i SMC-betingelsen. Förändring mellan före- och eftermätningen samvarierade 
med förhållandet mellan ångest och hjärtrytm. Det fanns inga negativa effekter associerade 
med någon av interventionerna. CISD misslyckades med att reducera PTSD-symptom mer än 
kontrollbetingelsen. För de soldater i CISD-gruppen som hade hög krigsexponering 
förbättrades PCLvärdena jämfört med soldaterna i SMC-gruppen. CISD förbättrade CTS-
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poängen något jämfört med kontrollgruppen, men denna effekt erhölls bara vid jämförelse 
mellan interventionen och den sista uppföljningen. CISD gav något högre poäng än de två
andra betingelserna för alkohol. Alla effekter i studien var mycket små.

Resultaten överensstämde med tidigare RCT av debriefing, det fanns inga klart positiva 
effekter av CISD, men det fanns heller inga starkt negativa. De i CISD gruppen hade inte 
starkare ångest och inte högre vakenhetsgrad än de i övriga behandlingsbetingelser. Som i 
tidigare forskning värderades CISD högre av försökspersonerna. Trots att CISD togs emot 
väl, och var omtyckt, misslyckades metoden med att hjälpa soldater med hög krigsexponering 
mer än vad kontrollbetingelsen gjorde. Å andra sidan, var CISD inte skadligt och verkade ha 
vissa positiva effekter i en militär organisation. Ett av de utmärkande kännetecknen för CISD 
var dess känslighet och engagemang för yrkeskulturen och dess betoning på kamratprocesser,
medan evidensbaserade tidigare interventioner, som kognitiv beteendeterapi, än inte har blivit 
anpassad efter arbetskultur och arbetsmiljö. Med tanke på de tids- och andra resurser som 
behövs för att genomföra CISD-behandling är det viktigt att bekräfta effektiviteten hos CISD 
genom kontrollerade studier med personer i yrken med extrema stressfaktorer. Fastän det är 
frestande att föreslå att det inte behövs någon formell intervention efter PTE, därför att de 
flesta människor inte är i riskzonen för posttraumatisk stress, skulle det vara olämpligt att helt 
överge den enskilde då det ändå kan finnas ett behov hos individen att få information om 
effekterna av allvarliga trauman. 

Slutsatsen är att CISD misslyckas med att hjälpa soldater med hög krigsexponering. CISD är 
dock inte skadligt och verkade ha vissa positiva effekter i en militär organisation.

4.5. A randomised controlled trial of group debriefing (Devill, & Annab, 
2006).

Kontrollerade undersökningar av effektiviteten av psykologisk debriefing vid gruppdebriefing
har varit begränsade till PTSD-symptom och deltagartillfredställelse. För att minska denna 
brist designades en studie som undersökte effekterna av obligatorisk, strukturerad 
gruppdebriefing med avseende på emotionella och beteendemässiga reaktioner. Syftet vara att 
utreda huruvida en emotionell videofilm har andra effekter på personer som deltagit i en 
strukturerad session av CISD jämfört med icke-debriefade när det gäller korttids- och 
långtidseffekter av emotionella reaktioner och beteendereaktioner. Målet var att följa upp 
studenter som hade fått se en stressfull video med ambulanspersonal vid en bilolycka för att 
bedöma om de debriefade grupperna uppvisade en annan reaktion än de icke-debriefade 
grupperna.

Försökspersonerna bestod av 64 män och kvinnor som rekryterades från Swinburne 
University. Fjorton försöksgrupper planerades slumpmässigt inom en 2 veckors period. Med 
ledning av Dyregrovs (1997) diskussion om gruppstorlek och överväganden kring 
tidsbegränsningar för forskningsprojektet försökte de skapa grupper med 6-8 medlemmar. En 
grupp användes i en pilotstudie. Av de kvarvarande grupperna var sju slumpmässigt tilldelade 
interventionen och sex utgjorde kontrollgrupper.

Materialet och mätningarna bestod av två enkäter, en pappersenkät (T1) samt en webbaserad 
enkät (T2). I pappersenkäten mättes demografiska variabler, ångest (Depression Anxiety 
Stress Scale, DASS 21) samt emotionell och beteendemässig reaktion (Interpersonal Support 
Evalution List, ISEL 12). Den webbaserade enkäten användes under uppföljningen en månad 
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senare och mätte PTSD-symptom (Posttraumatic Stress Diagnostic Scale), emotionell och 
beteendemässig reaktion, tillfredställelse med intervention samt ångest.

Alla försök genomfördes i ett och samma rum vid olika tillfällen. Försökspersonerna 
informerades om studien, varefter alla delar av T1 enkäten, utom ISEL 12, delades ut. 
Därefter informerades försökspersonerna om att de skulle få se en tio minuter lång video med 
ambulanspersonal som arbetade med en bilolycka. Försökspersonerna påmindes om att vissa 
kunde finna videon stressande och att de i så fall fick lämna rummet. 

Videon innehöll tio minuter med verkliga scener från en singelolycka. Under de första nio 
minuterna fokuserades på de fyra överlevande, varav tre var i smärta och chock. Tittarna 
exponerades främst för den emotionella och psykiska innebörden av olyckan, utan någon hög 
exponering för fysiska trauman. Den sista minuten av videon skildrar hur räddningstjänsten 
tar bort den enda döda från olyckan. Efter videon delades ISEL 12 ut för att mäta emotionell 
och beteendemässig reaktion. Försökspersonerna som tillhörde interventionsbetingelsen 
informeras sedan om att de snart skulle motta en session med debriefing. Kontrollgruppen 
fick information om att det skulle bli en kort paus. Därefter fick kontrollgruppen information 
om kontakter och psykologer ifall problem skulle uppstå beroende på videon. Alla grupper 
informerades sedan om att de skulle bli kontaktade fyra veckor senare gällande 
uppföljningsstudien.

Interventionsgrupperna gavs 40-50 minuters sessioner med psykologisk debriefing med alla 
sju stegen/faserna som leddes av en psykolog specialiserad på behandling av PTSD.
Kontrollgrupperna designades inte bara för att kontrollera interventionsgrupperna utan även 
för att undersöka möjliga tillgångar av socialt stöd vid naturliga interaktioner mellan 
gruppmedlemmar efter en stressfylld händelse.

De upprepade mätningarna av ångest gav ingen signifikant effekt beroende av betingelserna. 
Ingen signifikant interaktion mellan betingelser och tid erhölls. En signifikant effekt erhölls 
för ångest, men inte för depression eller stress. Generellt verkade försökspersonerna uppleva 
mindre ångest vid uppföljningen än under T1. Det var ingen signifikant skillnad mellan de två 
betingelserna över tid för ångest, men personerna i bägge betingelserna rapporterade mindre 
ångest till följd av videofilmen ju mer tiden led. Det fanns en signifikant skillnad när det 
gällde önskan att diskutera videon under den initiala sessionen. Personerna i debriefing-
betingelsen mindes att de hade diskuterat videon i stor utsträckning under den initiala 
sessionen, men de rapporterade även att hade en önskan om att diskutera den mer. Ingen 
signifikant skillnad erhölls för PTSD-symptom och inte heller för tillfredställelse med 
intervention mellan de två betingelserna, utan bägge rapporterade höga nivåer av 
tillfredställelse.

Dessa resultat visade att gruppdebriefing, efter att ha sett en stressfull video, inte har någon 
uppenbar effekt på ångest och ingen inverkan på senare psykisk hälsa. Deltagarna i bägge 
betingelserna tenderade att rapportera mycket få huvudförutsättningar för PTSD 
(återupplevelser av händelsen, undvikande samt hyperarousal) till följd av videofilmen. Dessa 
resultat visade att kognitiv dissonans kan spela en roll i uppskattning av intervention. 
Individer som blivit debriefade verkar i efterhand överskatta nivån på hur mycket de vill bli 
debriefade. Denna paradox är känd från andra randomiserade kliniska studier, det vill säga om 
individen tror sig vilja diskutera händelsen mer efter debriefing kan detta öka deras 
bedömning av hur ångestladdad händelsen var. Detta kan i sin tur minska individens förmåga 
att handskas med utmaningar i livet och ge negativa resultat.
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Sammanfattningsvis visade denna undersökning att gruppdebriefing inte har någon märkbar 
effekt på psykisk hälsa. Den enda signifikanta effekten verkade vara ett växande senare minne 
av att ha velat tala mer med någon om videon. Kognitiv dissonans kan förklara detta resultat.

4.6. The effectiveness of Psychological Debriefing with vicarious trauma: 
A meta-analysis (Everly, Boyle, & Lating, 1999). 

Enligt denna metaanalys löper räddningsarbetare ungefär dubbelt så stor risk att drabbas av 
PTSD jämfört med Vietnamveteraner. Vilka åtgärder skall vidtas för att minska risken för 
PTSD för individer i hög-risk-yrkesgrupper? Syftet med studien var att analysera effekten av 
psykologisk debriefing.

En kombinatorisk statistisk procedur för metaanalys användes i denna undersökning för att 
utvärdera effektiviteten av psykologisk debriefing. Relevanta medicinska och psykologiska 
databaser från 1988 till mitten av 1997 genomsöktes med sökord som Critical Incident Stress 
Debriefing, CISD och psykologisk debriefing för att identifiera lämpliga undersökningar om 
effektiviteten av psykologisk debriefing i grupp. Alla undersökningar som inkluderades var 
granskade genom peer review. För att inkluderas var studierna tvungna att uppfylla krav på 
experimentell eller statistisk kontroll. 

Fjorton empiriska studier hittades och av dessa användes fjorton. Tre av de fyra exkluderade 
studierna misslyckades att uppfylla inkluderingskriterierna, medan den fjärde misslyckades att 
ge data som var meningsfulla. De tio undersökningarna omfattade 698 personer (Tabell 1).

Tabell 1. Översikt över analyserade studier.

Studie Debriefing Subjekts 
Nurmi (1997) CISD inom 3-7 dagar efter Estonia katastrofen 133 insatspersonal:

105 exp., 28 kontroll

Jenkins (1996) CISD 24 timmar efter masskjutning 29 insatspersonal
15 exp., 14 kontroll

Bohl (1995) CISD 24 timmar efter en kritisk händelse 71 poliser:
40 exp., 31 kontroll

Chemotab et al (1997) CISD 6 och 9 månader efter orkanen Iniki 43 vuxna drabbade.

Wee (1995) CISD 1 – 14 dagar efter LA upploppet 65 insatspersonal
42 exp., 23 kontroll

Stallard & Law (1993) Debriefing 6 månader efter en buss olycka 5 ungdomar 

Deahl et al (1994) Timing för debriefing efter Gulf War varierade 60 brittiska soldater
40 exp., 20 kontroll

Yule (1992) Debriefing 10 dagar efter fartygsolycka 39 ungdomar
24 exp., 15 kontroll

Kenardy et al (1996) Timing och natur av debriefing efter jordbävning osäker. 195 vuxna:
94 hjälpare, 101primärt 
drabbade;
62 exp., 133 kontroll

Hytten & Hasle (1989) Timing efter brand oklar, de flesta inom 3 dagar 58 brandmän;
39 exp., 19 kontroll
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Inledningsvis kombinerades beroendemåtten i varje studie till ett genomsnitt. Detta gav ett 
genomsnittsresultat och en effektstorlek för varje individuell studie. Effektstorleken kan ses 
som ett statistiskt uttryck för hur effektiv debriefingen visade sig vara i de enskilda 
undersökningarna. Effektstorleken för varje studie viktades sedan efter datamängd. Studierna
sammanvägdes till ett värde på effektstorlek.

Resultatet visade att den sammanvägda effektstorleken var signifikant och positiv, det vill 
säga psykologisk debriefing minskade symptomen på psykiskt lidande.

Den fördelaktiga effekten var uppenbar trots en stor variation mellan grupperna, olika typer 
av traumatiska händelser och mångfald av resultatstorlek. Denna empiriska undersökning 
inkluderade tillämpningar inom räddningstjänsten och traumamedicin, men även poliser och 
primärt drabbade, vilket demonstrerar att effektiviteten av psykologisk debriefing inte var 
situationsspecifik.
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5. Diskussion

5.1. Resultatdiskussion
Utifrån de studier som har analyserats var det komplicerat att göra en rättvisande bedömning 
av effektiviteten av psykologisk debriefing på grund av de otaliga faktorer och de variationer 
som finns i de olika studierna. De studier som inkluderades kan dock delas in i vissa 
kategorier för att ge en klarare bild av om psykologisk debriefing är effektiv eller inte. 

Att veta hur en människa reagerar och uppför sig under och efter en starkt stressfylld situation 
är en förutsättning för att kunna hjälpa de individer som inte kan komma vidare i sin 
krishantering, därmed blir det också viktigt för forskning inom området för krishantering. 
Psykologisk debriefing är ett sätt att försöka hjälpa människor som har varit utsatta för starkt 
stressfyllda händelser. Det huvudsakliga syftet med psykologisk debriefing är att förhindra 
uppkomsten av psykologisk patologi och då speciellt PTSD. Forskningen i ämnet har dock i 
stor utsträckning kretsat kring utvecklingen av PTSD, eftersom PTSD går att mäta (ref?). Det 
är bra att PTSD uppmärksammas men det finns andra problem än PTSD att undersöka. Enligt 
Birkehorn (2008) drabbas nästan alla människor i kris av krisfaserna, stressreaktionerna, från 
fysiska till psykiska, och för att hjälpa oss när vi befinner oss i kris aktiveras även 
försvarsmekanismerna enligt Cullberg (1992). Dessutom är vår bakgrund avgörande för hur vi 
kommer att reagera och hantera en kris enligt Brewin et al. (2000) och Ozer et al. (2003). Alla 
individer utvecklar inte PTSD efter en traumatisk händelse, utan det är i själva verket mer 
troligt att de flesta inte är i riskzonen för PTSD eller andra allvarliga stressreaktioner enligt 
Adler et al. (2008). Dock kan en starkt stressfylld händelse tillfälligt sätta individen ur spel 
under den akuta krisfasen, enligt Cullberg (1992), och detta är direkt olämpligt om individen 
innehar ett yrke inom högriskgrupperna insatspersonal och militären. Det är en förutsättning 
för ett fungerande samhälle att ha aktiv och full beredskap inom dessa två yrkesgrupper. 
Problemet är att för lite fokus läggs på normala stressreaktioner som kan leda till psykisk- och 
fysisk ohälsa. Forskningen bör därför även inrikta sig på fysiska, psykiska, emotionella och 
beteendemässiga reaktioner. Frågan är kanske om inte dessa reaktioner påverkar individen så 
pass att arbetet blir lidande, eller inte utfört till full kapacitet, på grund av mental ohälsa och
kanske rent av i så stor utsträckning att det påverkar personalomsättningen?

5.1.1. Exponering och mental hälsa
En händelse i sig är inte stressfylld, enligt Larsson, Tedfeldt, & Wallenius (2005), utan den 
måste kopplas samman med individens tolkning och upplevelse för att det ska vara 
meningsfullt att tala om händelsen som stressfylld eller inte. Bedömningen av stress sker i två 
steg enligt Franken (2002). I den första avgör individen om en stressfull situation innebär 
skada/förlust, hot eller utmaning. I den andra frågar sig individen vad han/hon kan göra. 
Generellt har människor tillgång till fysiska, sociala, psykiska och materiella metoder för att 
klara av stress. När individen väl har bedömt en situation som stressfylld är det dags att ta itu 
med krishanteringen. Detta görs, enligt Franken (2002), oftast genom problemfokuserad 
coping som innebär någon form av problemlösningsbeteende för att lösa den stressfulla 
situationen eller emotionsfokuserad coping som inriktar sig på att kontrollera symtomen på 
stress. Huruvida en individ tenderar att fokusera på problemet eller emotionen beror på om 
han/hon anser att situationen är kontrollerbar eller inte. Här spelar erfarenhet en stor roll. När 
individer bedömer en situation som hotande och okontrollerbar upplever de en negativ känsla. 
Negativa känslor är en indikation på att någonting är fel. Av denna anledning är exponering 
en förutsättning för att utveckla PTSD, vilket är överensstämmande med DSM- IV (1994) 
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diagnoseringskriterier för PTSD, men även andra typer av mental ohälsa. Det låter självklart, 
men dagens forskning om effektiviteten av psykologisk debriefing blandar ofta ihop icke 
exponerade försökspersoner med exponerade under debriefingtillfället. Detta har förmodligen 
skett i studie 3 och 4 för det finns inte specificerat att bara exponerade individer har 
genomgått debriefing. Detta får en annan betydelse när Dyregrov (2003) visar på när det inte 
är lämpligt att utföra debriefing, när debriefing inte behövs samt när risken för sekundär 
traumatisering kan förekomma. Frågan är bara hur mycket detta har påverkat resultaten i 
dessa två studier av effektiviteten av psykologisk debriefing? Kanske inte så mycket, för när 
resultaten av de övriga studierna jämförs med samtliga resultat urskiljs ett mönster, nämligen 
att psykologisk debriefing har en begränsad positiv effektivitet oberoende av exponering, men 
att den inte heller är skadlig eller förorsakar mer ångest och arousal än andra interventioner 
eller ingen behandling alls. 

5.1.2. Mental hälsa före tjänst och selektion
Enligt Flin (1996) visar individer tydliga skillnader i känslighet för, och tolkning av, stress 
och att hans/hennes tröskel för stress förändras till det bättre över tid. Sätts detta i relation till 
individens subjektiva bedömning av en stressfull händelse samt riskfaktorerna för att utveckla 
PTSD får individuella skillnader ett stort stöd. Enligt metaanalyser av Brewin et al. (2000) 
och Ozer et al. (2003) finns det flera bakgrundsfaktorer som negativt påverkar hur en individ 
klarar en kris som exempel sårbarhet på grund av tidigare utsatthet, parallell livsstress, kön, 
ålder, begåvnings- och utbildningsnivå. socialgruppstillhörighet och/eller minoritetsstatus. 
Två av studierna (1 och 2) indikerar även att mental hälsa före tjänst är viktig, kanske 
viktigare, än förekomsten av traumatiska händelser och olika typer av stöd.

Hur är det då med försvarsmekanismerna som, enligt Cullberg (1992), aktiveras under den 
akuta krisfasen? Har dessa betydelser för hur individer handskas med stress? Ja, enligt både 
Cullberg (1992) och DSM – IV (1994). Dessa försvarsmekanismer är många gånger 
värdefulla i den akuta krisfasen för att hjälpa den drabbade att stegvis konfronteras med 
händelsen eller den smärtsamma verkligheten. De hjälper i de flesta fall till att hantera 
påfrestningar. Ibland kan dock dessa mekanismer innebära att de förlänger eller försvårar 
övergången till bearbetningsfasen. Försvarsmekanismerna rangordnas från högt adaptiva 
försvarsmekanismer, vilka kan anses vara högt funktionella i de fall då de medger fri tillgång 
till känslor och tankar samt medvetenhet om konsekvenser, till en primitiv nivå, där känslor, 
tankar och insikt om konsekvenser blockeras totalt. Beroende på situation och händelse kan 
även de primitiva försvaren vara funktionella, eftersom att använda sig av samma försvar i 
alla situationer inte skulle vara adaptivt. Alla försvarsmekanismer fyller en funktion och de är 
alla mer eller mindre funktionella. Alla individer använder sig av dem, vilket leder in oss på 
selektion. Högriskyrkesgrupper kan vara en självselekterande grupp, de som har verktygen att 
klara av yrket fortsätter arbeta, medan de som blir hårt ansatta slutar. Hur ska vi då veta vilka 
som passar för, och klarar av, ett yrke där risken är hög för att individerna ska utveckla 
psykisk ohälsa? Enligt studie 1 bör mer ansträngning läggas på selektion av rekryter.
Personlighet verkar vara avgörande för hur vi klarar en kris eller ett trauma, så mer tid och 
kraft kanske bör läggas på selektion inom högriskgrupperna.

5.1.3. Uppskattning och organisatoriskt stöd
Graden av organisatoriskt stöd tycks inverka på effektiviteten av psykologisk debriefing enligt 
studie 2, vilket får stöd när det sätts i relation till Flins (1996) medlingsfaktorer. Att få stöd 
från kollegor och chefen både i direkt anslutning till den stressfyllda händelsen och senare 
verkar påverka stressen och medlingsfaktorerna. För den mentala lämpligheten 
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rekommenderas att insatspersonal blir bemötta i en öppen miljö som tillåter dem att prata om 
det som påverkar dem mentalt. 

I nästan alla modeller för stress är socialt stöd en medlingsfaktor. Enligt Flin (1996) verkar 
individer klara av stress bättre när de får stöd från andra, som de kan dela problem och 
arbetstryck med eller helt enkelt slappna av tillsammans med. Stöd från chefen är viktig för en 
insatsledare, utan en god och stödjande kommunikation med chefen kan stressen öka. Även 
Dyregrov (2003) påpekar vikten av organisationens stöd, att ha stöd och godkännande från 
ledningen visar att organisationen faktiskt bryr sig om sina anställda. Det är kanske häri som 
uppskattningen ligger, att organisationen faktiskt bryr sig.

En av hypoteserna som fick stöd i studie 3 var att de i battlemindbetingelserna skulle ha mer 
positiva upplevelser än de i stress education. Till exempel värderades battlemind debriefing 
högre i grupprocessfaktorer, som att skapa sammanhållning. Detta hävdas även av Dyregrov 
(2003) som varnar för att de individer som inte får vara med i debriefinggruppen kan känna 
sig utanför då en debriefinggrupp ibland blir mer sammansvetsad. 

I studier där olika typer av interventioner jämförs, som i studie 3, värderas psykologisk 
debriefing högre av försökspersonerna. Försökspersonerna i studie 4 rapporterade att de 
uppskattade CISD mer än SMC.

I studie 5 erhölls en effekt av typ av intervention på tillfredställelse, men de som blev 
debriefade i studie 5 mindes dock senare att de skulle ha önskat prata mer med någon om 
videon än de i kontrollgruppen. Detta kan kanske förklaras genom kognitiv dissonans som 
kan spela en roll i uppskattningen av intervention. Om individen tror sig vilja diskutera
händelsen mer efter debriefing kan detta höja hans/hennes bedömning av hur stressande 
händelsen har varit. Detta kan, i sin tur, minska individens förmåga att handskas med 
utmaningar i livet och därigenom ge ett negativt resultat. 

5.1.4. Andra faktorer som påverkar
En metod fungerar i allmänhet bäst när upphovsmannen använder sig av den, eftersom de bäst 
förstår sig på innebörden, definitionen, användningsområdet och faktorerna för metodens 
effektivitet. Psykologisk debriefing är nog inget undantag. Den svenska modellen, 
avlastningssamtal och debriefing, och Dyregrovs (1997) metod är mycket lika. Bägge betonar 
analys av, och intresse för, gruppens dynamik. Detta visar sig även i forskningen och 
resultaten i studie 2 visar att kvalitén av debriefing bestäms av det dynamiska samspelet 
mellan grupp och debriefingledare där kärnkategorin är trygghet. Enligt Dyregrov (2003) 
finns praktiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller debriefing som typ av grupp som skall 
delta., tidpunkt, klargörande av roller, förberedelser, plats, gruppstorlek,
gruppsammanhållning och placering. Alla dessa påverkar effektiviteten av debriefingen. 
Dyregrov (2003) använder sig även av tre nyckelord: struktur, ledarskap och gruppdynamik. 
När dessa är väl fungerande ökar det chansen för en effektiv debriefing. En stark struktur och 
ett gott ledarskap ger trygghet och trygghet ökar enligt studie 2 effekten av psykologisk 
debriefing. En bra gruppdynamik är dock svårare, och inte alltid enkel, att uppnå i heterogena 
grupper och här ligger kanske förklaringen till flera av studiernas begränsade positiva effekt? 

5.1.5. Sammanfattning
Psykologisk debriefing är kanske inte ett effektivt sätt att handskas och bearbeta starkt 
stressfyllda händelser med, men det är en metod som är anpassad för, och sensitiv till,
kulturen inom yrkesgrupper där starkt stressfyllda händelser är vardag. Det kanske även är så 
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att de flesta individer inte är i riskzonen för att utveckla PSTD eller ASD, men i yrken med 
hög risk finns det inte tid att låta individen hjälpa sig själv. Dagen efter, om inte samma dag, 
måste insatspersonal verka med full effekt för att kunna utföra sitt arbete maximalt. Det ligger 
i samhällets och individens intresse att de som arbetar med att rädda och hjälpa andra får den 
hjälp de behöver för att på bästa sätt utöva sitt yrke professionellt, speciellt med tanke på alla 
stressreaktioner som tidigare nämnts. Det kanske är ditt liv det gäller nästa gång?

Enligt studie 3 verkar korta, tidiga interventioner ha potential att vara effektiva för personer i 
yrken med hög risk. Avlastningssamtal har sådana egenskaper och som studie 1 visar är 
kombinationen av kamratstöd och avlastningssamtal särskilt gynnsam och var uppskattat av 
nästan alla av försökspersonerna. Så till dess forskningen har kommit fram med en mer 
effektiv metod att handskas och bearbeta starkt stressfyllda händelser är rekommendationen
att fortsätta att använda en metod där kamratstöd kombineras med avlastningssamtal och om 
behov finns kan även psykologisk debriefing tillämpas. 

5.2. Metoddiskussion
Ett problem som nämns i ett flertal studier som analyserats i detta arbete, men som även 
diskuteras i andra exkluderade studier, är definitionsproblemet. Utan en tydlig definition av 
metoden är det svårt att mäta metoden och dess komponenter. Egentligen ligger inte 
problemet i själva definitionen, för den är i grunden ganska klar, utan problemet ligger i hur 
definitionen används. Det har uppstått en omfattande begreppsförvirring kring psykologisk 
debriefing, vilket, till stor del, har lett till ett oförtjänt dåligt rykte. 

Variationerna i de inkluderade studierna påverkar säkerligen resultaten och därför är det svårt 
att dra generella slutsatser. Att endast ett fåtal studier uppfyllde kriterierna för inklusion 
påverkar reliabiliteten. Validiteten i varje studie var dock god då mätningarna var relevanta 
och metoderna innehöll kontrollbetingelser. Frågan som ställs i några av studierna är dock om 
det går att generalisera till andra situationer. Alla studier i detta arbete har dock hög 
vetenskaplig kvalité, då alla granskades innan de publicerades i en vetenskaplig tidsskrift. 

5.3. Framtida forskning
Kontrollerade prövningar behövs fortfarande för att avgöra effektiviteten och användbarheten 
av psykologisk debriefing i grupper som utsätts för extrema yrkesrelaterade stressorer. 
Prospektiva studier med kvantitativa ansatser inom det militära och inom insatsgrupper skulle 
kunna ge värdefull information. Studier bör göras om vilka faktorer som kan påverka en 
effektiv debriefing, men innan mer forskning genomförs bör begreppet redas ut så att rätt
företeelser undersöks.
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