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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur poliser i yttre tjänst i Bodens kommun upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö. Vidare syftar studien till att undersöka vilka stödfunktioner det 

finns inom Polismyndigheten för att hantera störningar i den psykosociala arbetsmiljön. För 

att besvara syftet har en kvalitativ metod använts, och sex intervjuer med poliser i yttre tjänst 

har genomförts. Den teori som använts handlar främst om vikten av socialt stöd.  

Psykosocial arbetsmiljö är ett samspel mellan olika sociala och psykiska faktorer och är av 

betydelse för hur man mår på arbetet. Brister i denna kan leda till att den enskilda individen 

blir utarbetad. Rikspolisstyrelsen har utformat ett dokument som syftar till att alla 

medarbetare skall få ett gott psykosocialt stöd om de blivit utsatt för en psykiskt påfrestande 

händelse. 

Resultatet visar att informanterna upplever att det finns brister i den psykosociala 

arbetsmiljön, vilket har lett till att en del av dem kan känna sig trötta emellanåt. I resultatet 

framkommer även att det finns statistik som visar att våldet har ökat i Bodens kommun, men 

att informanterna inte upplevde det som att de har fler våldsrelaterade ärenden än tidigare. 

Resultatet visar även att om en påfrestande situation uppstått så fungerar inte det stöd som 

Polismyndigheten skall tillhandahålla som avsett och informanterna får förlita sig på varandra 

och kollegorna istället. 

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd, polisen 



Abstract 

The study aims to examine how police officers in Boden perceive their psychosocial work 

environment. Furthermore, the study aims to examine the support functions that exist within 

the Police to manage disorders of the psychosocial work environment. To answer the purpose 

is a qualitative method used, and six interviews with police officers in external services have 

been implemented. The theory used is mainly about the importance of social support. 

Psychosocial work environment is an interaction between various social and psychological 

factors, and are relevant to how you feel at work. Shortcomings in the psychosocial work 

environment can lead to the individual becoming tired and overworked. Rikspolisstyrelsen 

has designed a document that shall ensure that all employees shall receive a good 

psychosocial support if they ever get exposed to a psychologically stressful event. 

The results show that the informants perceive that there are deficiencies in their psychosocial 

work environment, which has led to that some of them may feel tired at work sometimes. The 

result also reveals that there are statistics that show that violence has increased in Boden, but 

that the informants did not feel that they have more violence-related cases than before. The 

results also shows that if a stressful situation has arisen, the psychosocial support that the 

Police shall provide does not work as intended and the informants must rely on each other and 

their colleagues instead. 

 

Keywords: Psychosocial work environment, social support, police 
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1 Inledning 

Att möta hot och våld i arbetet är något som har ökat under de senaste åren. Den som blir 

utsatt för hot och våld kan bli skadad av detta, både fysiskt och psykiskt. Men ibland räcker 

det med att veta att risken för att bli utsatt för detta finns för att stress skall uppstå. En av de 

hårdast drabbade yrkeskategorierna är poliser (www.arbetsmiljöupplysningen.se). Att bevittna 

och även möta våld är ingenting ovanligt för poliser, de måste vara beredda på att möta i 

princip vad som helst. Det kan bland annat vara snattare på Ica, lägenhetsbråk som urartat och 

lett till dråp, drogrelaterade brott och människohandel. 

Efter att under vintern 2011/2012 ha läst ett flertal artiklar i NSD och Kuriren (www.nsd.se, 

www.kuriren.nu) som handlade om både narkotikahandel och våld i Boden, så fick jag en 

känsla av att våldsrelaterade brott har ökat i Bodens kommun på senare tid. Då väcktes ett 

intresse hos mig att vilja undersöka om den lokala polisen upplever att detta har ökat eller om 

det är medias vinkling. Poliser har en utsatt arbetsplats, och därför är det av största vikt att 

organisationen kan ge stöd till sina anställda om olyckan skulle vara framme. Om denna 

potentiella ökning av våldet har påverkat polisernas arbetsmiljö, finns då en beredskap i 

organisationen att kunna handskas med detta och hur ser denna beredskap ut? Kan stödet från 

kollegor och organisationen skapa en trygghet och en säkerhet hos den enskilde polisen? 

1.1 Arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön är, precis som namnet antyder, den miljö vi utför vårt arbete i. Det är 

bland annat arbetsplatsens ergonomiska utformning, luftkvalitet, belysning samt ljudnivå. En 

bra fysisk arbetsmiljö är viktig för att man skall må bra på arbetet. Men även den psykosociala 

delen av arbetsmiljön är viktig för att arbetstagaren skall må bra. Psykosocial arbetsmiljö kan 

definieras som ett samspel mellan olika sociala och psykiska faktorer. Detta samspel sker 

både från de psykiska faktorerna till de sociala och tvärtom. Den psykosociala arbetsmiljön 

kan även påverkas av den fysiska arbetsmiljön (Theorell 2003, 2006). 

Arbetsmiljöverket beskriver några exempel på faktorer i arbetet som skulle kunna leda till 

ohälsa (www.av.se), vilket kortfattat kan beskrivas som: 

 Ett arbete där arbetsmängden är stor och arbetstempot högt och man samtidigt inte kan 

påverka sin egen arbetssituation. 

 Otydliga arbetsuppgifter och/eller ställda krav som är oförenliga med varandra och 

omöjligen kan uppnås. 

 Ett arbete där risken finns att kunna bli utsatt för hot och våld. 

 Oregelbundna arbetstider, som till exempel nattarbete, stör dygnsrytmen. 

 Ett arbete med människor, som till exempel socialarbetare, där man kan bli allt för 

engagerad i de människor man arbetar med och hur de har det. 

 Konflikter med chefer eller arbetskamrater. 

1.2 Polisens arbete 

Polisens uppgifter är att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten samt att 

bekämpa brottslighet. I Polislagen (1984:387) har dessa uppgifter delats upp i följande 

punkter: 
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 Förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,  

 Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 

ingripa när sådana har inträffat,  

 Bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal,  

 Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av polisen,  

 Fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. 

Enligt Rikspolisstyrelsens dokument Krisstöd och förebyggande åtgärder. Riktlinjer för det 

psykosociala stödet i Polisen (2008) löper poliser en hög risk att utsättas för hot, våld och 

traumatiska händelser. Därmed är behovet stort av förebyggande åtgärder och krisstöd. För 

poliser är det inte möjligt att undvika alla farliga situationer och det är därför som Polisen 

måste lägga energi på att förebygga och minimera de skadliga verkningarna av sådana 

situationer.   

Syftet med ett gott psykosocialt stöd inom Polisen är att alla medarbetare inom Polisen skall 

veta att de får ett gott psykosocialt stöd om de blir utsatta för händelser som är psykiskt 

påfrestande. Alla chefer och arbetsledare inom Polisen skall ha kunskap och beredskap att 

vidta rätt åtgärder i rätt tid då medarbetare drabbats av psykiskt påfrestande situationer. Även 

allmänheten skall vara trygg i förvissningen att medarbetare inom Polisen får det stöd som 

krävs för att klara svåra situationer i arbetet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur poliser i yttre tjänst i Bodens kommun upplever 

sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare syftar studien till att undersöka vilka stödfunktioner det 

finns inom Polismyndigheten för att hantera störningar i den psykosociala arbetsmiljön. 

Viktiga frågor för att begränsa mitt syfte är: 

 Hur upplever poliser i yttre tjänst sin psykosociala arbetsmiljö? 

 Upplever poliser i yttre tjänst oro och/eller rädsla som hindrar dem i deras 

arbetsutövande? 

 Upplever poliser i yttre tjänst att de får stöd av organisationen då de är i behov av det? 

 Hur upplever poliser i yttre tjänst relationen till sina kollegor?  

 Upplever poliser i yttre tjänst att hotet och våldet ökat de senaste åren, och i så fall, på 

vilket sätt? 

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har jag endast intervjuat poliser i yttre tjänst angående deras psykosociala 

arbetsmiljö samt det sociala stödet från organisationen och kollegorna. Det var ett medvetet 

val eftersom det är poliser i yttre tjänst som i större utsträckning möter samhället och dess 

medborgare, både på gott och ont, och därmed kan vara i större behov av stöd om de varit 

med om någon uppskakande händelse. Studien genomfördes i Bodens kommun. 

1.5 Definitioner 

Psykosocial arbetsmiljö kan definieras som ett samspel mellan olika sociala och psykiska 
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faktorer. Detta samspel sker både från de psykiska faktorerna till de sociala och tvärtom. Den 

psykosociala arbetsmiljön kan även påverkas av den fysiska arbetsmiljön (Theorell 2003, 

2006).  

Det finns ingen enhetlig förklaring av vad socialt stöd egentligen innebär. Andemeningen kan 

dock beskrivas vara en närvaro av andra, och de resurser de kan tillföra, före, under och efter 

en stressande händelse. Det är viktigt att ha stöd för att kunna känna sig trygg. Detta stöd kan 

tillhandahållas av en partner, familj, vänner, arbetskamrater och chefer. I denna uppsats har 

jag endast tittat på det sociala stöd informanterna får av arbetskamrater och chefer. 

1.6 Tidigare forskning 
Rapporten Negativ stress och ohälsa. Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande 

socialt stöd i arbetet har tagits fram av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket & SCB 2001). Syftet med rapporten var att ge ett 

grundligare underlag för ett fortsatt arbete mot negativ stress och ohälsa, framförallt genom 

att titta på krav, kontroll och stöd och sambandet däremellan. Rapporten visar att ett arbete 

med höga krav, låg egenkontroll samt brister i det sociala stödet, från chefer och kollegor, kan 

skapa en olust hos arbetstagaren inför sitt arbete. Det framkommer även att bristen på socialt 

stöd är den mest bidragande faktorn till att denna olust uppstår.  

Forskning om den psykosociala arbetsmiljön hos poliser, och framförallt poliser i yttre tjänst 

är ingenting nytt. Dilek Vargül (2011) har genomfört en kvalitativ studie om hur poliser i yttre 

tjänst i Skåne upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt hur den påverkat privatlivet. 

Vargüls resultat visade att poliserna ansåg det vara viktigt att de hade förtroende för varandra 

eftersom att det i deras yrke finns en överhängande risk för utsatta situationer, samt att de 

upplevde att de faktiskt hade en bra gemenskap och fungerande kommunikation, både mellan 

varandra, men även med cheferna. Detta innebar att en trygghet skapades i förvissningen att 

deras kollegor ställde upp för dem. 

Såvitt jag har kunnat se så har det på senare tid inte genomförts någon studie om hur poliserna 

i Bodens kommun upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Min avsikt var att genom att utföra 

intervjuer med poliser i yttre tjänst kunna fånga deras upplevelser och på detta sätt få en 

djupare förståelse för deras arbetssituation. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning som leder vidare till uppsatsens syfte, frågeställningar 

samt avgränsningar. Här definieras även de centrala begrepp som förekommer i uppsatsen 

samt tidigare forskning. Därefter följer ett kapitel om de teorier jag stödjer mig på då jag 

behandlar mitt resultat samt ett kapitel som beskriver hur det psykosociala stödet bör fungera 

för anställda inom Polismyndigheten. Efter detta kommer ett metodkapitel där 

datainsamlingen beskrivs, vilka informanterna är samt studiens tillvägagångssätt. Här beskrivs 

även hur jag analyserat mina data. Metodkapitlet avslutas med en diskussion över uppsatsens 

reliabilitet och validitet samt etiska överväganden.  

Nästföljande kapitel är resultatet som inleds med en beskrivning av informanterna. Detta 

kapitel är indelat i olika avsnitt där jag inleder med att presentera polisernas upplevelse av de 
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krav samt den egenkontroll de har på arbetsplatsen, och går därefter vidare till att beskriva hur 

informanterna upplever det stöd de får från arbetskamrater och chefer. I uppsatsens avslutande 

kapitel repeteras uppsatsens syfte och frågeställningar och dessa diskuteras sedan i 

förhållande till resultatet och de valda teorierna. Slutligen kommer jag med förslag till vidare 

forskning. 
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2 Teoretiska referensramar 

I detta kapitel presenterar jag de teorier som jag stödjer mig på i min uppsats. Jag börjar med 

att beskriva Karasek & Theorells krav-kontrollmodell och går sedan över till socialt stöd. Jag 

valde att använda mig av dessa teorier för att kunna beskriva huruvida informanterna 

upplevde att de kunde få stöd eller inte om det uppstår arbetsrelaterad stress.  

2.1 Karasek & Theorells krav-kontrollmodell 

Krav-kontrollmodellen sammanställs genom att med två olika variabler klargöra vad som 

påverkar människans psykosociala status i arbetslivet. Krav-kontrollmodellen handlar om 

relationen mellan de olika krav som ställs på den enskilde individen från organisationens sida 

och dennes egenkontroll, dvs. handlingsutrymme. Karasek & Theorell påvisar att dessa 

faktorer har stort inflytande på den enskilde (Eriksson, 1991).  

 Krav syftar till de systemkrav som kommer från organisationen. I det här fallet 

Polismyndigheten. 

 Kontroll avser egenkontroll, handlingsutrymme, hos den enskilda arbetstagaren, 

möjligheten att fatta egna beslut. I det här fallet poliser i yttre tjänst. 

 

I krav-kontrollmodellen delas arbeten in i fyra olika huvudtyper enligt följande: 

 Ett arbete där det ställs höga krav samtidigt som egenkontrollen är låg kan beskrivas 

som ett spänt arbete med hög stressnivå. 

 Ett arbete med låga krav och hög egenkontroll kan beskrivas som ett avspänt arbete 

med låg stressnivå. 

 Ett arbete med låga krav och låg egenkontroll ses som ett passivt arbete, och slutligen 

 Ett arbete med höga krav och hög egenkontroll ses som ett aktivt arbete. 

 

Det är med andra ord relationen mellan krav och kontroll som är avgörande huruvida ett 

arbete leder till stress eller inte (Eriksson, 1991). Om arbetskraven ökar så bör även den egna 

kontrollen öka, i och med detta så kan spänningar förvandlas till energi för den enskilde 

individen, kraft att handla med hjälp av kontroll och möjligheter att påverka sin egen 

arbetssituation. Eriksson (1991) skiljer på krav i och inom arbetet. Kontrollen över sin egen 

arbetssituation är det som påverkar individen i störst grad. 

 

Genom att införa en aktivitetsdiagonal samt en stressdiagonal i modellen så kan man se vilka 

effekter de olika variablerna får.  

 

 
Figur 1: Krav-kontrollmodellen 
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Aktivitetsdiagonalen visar att det optimala förhållandet är där både arbetskrav och 

egenkontroll är hög, vilket ger den mest effektiva och den största tillfredställelsen på 

arbetsplatsen. Det sämsta tänkbara utifrån denna diagonal är det motsatta, det vill säga låga 

arbetskrav samt låg egenkontroll. Egenkontroll kan dock även innebära krav att leva upp till. 

Arbetar man ensam med svåra beslut kan egenkontrollen vara påfrestande, därmed är det inte 

alls entydigt att hög egenkontroll är enbart positivt (Eriksson 1991).  

Den andra diagonalen som visar hur stressupplevelsen blir påverkad utifrån krav och 

egenkontroll, visar att de som löper störst risk att drabbas är de som arbetar med höga 

arbetskrav och låg egenkontroll. Det vill säga de arbetskategorier som inte har möjligheter att 

påverka sin arbetssituation.  

2.2 Socialt stöd 

För att må bra på arbetet så är det oerhört viktigt att få socialt stöd. Cassidy (2003) hänvisar 

till modern forskning som visar på att de individer som har ett gott socialt stöd är tåligare mot 

stress. Han menar att socialt stöd är en funktion av både individ och miljö, men även 

interaktionen emellan dem. Ett väl fungerande socialt stöd gör det lättare att klara av arbetet 

trots att kraven är höga och egenkontrollen låg (Arbetsmiljöverket & SCB 2001).  

 

Jeff Johnson (1989) införde ytterligare en variabel i Krav-kontroll-modellen då han i en studie 

om hjärt- och kärlsjukdomar anammade socialt stöd. Johnson menar att detta kan vara till 

fördel om man har en stressad arbetssituation. Han använder socialt stöd i den meningen att 

man har en god relation och ett gott samarbete med sina kollegor men även från chefer. Det 

skapar en gemenskap och påverkar hela arbetsgruppens upplevelser av arbetssituationen 

(ibid). Theorell (2006) förklarar att den ”iso-spända” situationen är den som är den värsta med 

avseende på individens hälsa. Med ”iso-spänd” avses ett spänt arbete då arbetstagaren inte får 

något stöd från varken kollegor eller chefer.  

 

 
Figur 2: Krav-kontroll-stödmodellen 



12 
 

Thylefors förklarar denna modell med att om kraven är höga, handlingsutrymmet är lågt samt 

att det sociala stödet är lågt kan det leda till ohälsa. Men om man däremot har höga krav, ett 

stort handlingsutrymme och ett socialt stöd som är högt kan det vara utvecklande (Holmér & 

Simonson, 2006). Detta visar att höga krav inte alltid leder till ohälsa, utan ett stort 

handlingsutrymme och en god samvaro med kollegor kan motverka detta.  

 

Individens arbetslivskvalitet, men även effektiviteten i verksamheten är beroende av hur 

arbetsgruppen fungerar. Därför är det av vikt att man skapar bra förutsättningar för att de 

sociala relationerna på en arbetsplats ska kunna utvecklas. Arbetsgruppen kan ses som den 

psykosociala arbetsmiljöns viktigaste beståndsdel (Lennéer-Axelson & Thylefors 2005). 

 

Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) menar att chefer har en betydelsefull funktion gentemot 

sina underordnade. Många förknippar ordet ledare till något starkt och stödjande och det finns 

ett reellt beroende mellan chefer och underordnade. Chefen kan ha inverkan på arbetstagarens 

tillvaro både direkt och indirekt eftersom det är han eller hon som delar ut arbetsuppgifter, ger 

omdömen och referenser. Chefen samordnar även resurser, både materiella och mänskliga, 

och kan ses som ett föredöme. Ett flertal försök har gjorts genom åren huruvida en grupp kan 

fungera självständigt utan en ledare, med blandade resultat. De flesta är dock eniga om att en 

grupp behöver en chef (ibid). 

 

Det största stödet inom arbetsgruppen får man genom sina kollegor. Det stödet uppstår 

naturligt mellan kollegor som arbetat nära varandra under en längre tid. Om man redan är 

kolleger sker stödet ofta under privat tid, bland annat genom att man behåller kontakten med 

sjukskrivna arbetskamrater, eller att man talar med varandra på arbetsplatsen. Den sjukskrivne 

kan då få utlopp för hur han känner och vet att det finns någon som lyssnar på honom. På 

detta sätt kan han se på situationen på nytt sätt, han möts av medmänsklighet. 

Generellt sett har mindre grupper en styrka då man talar om stöd, då man ser den enskilde 

individen och därmed är det lättare att fånga upp varandra då man blivit utsatt för 

påfrestningar. Detta gör även att individen är saknad då han är frånvarande (Lennéer-Axelson 

& Thylefors, 2005). 

 

Så genom att få hjälp, både praktisk och emotionell, från kollegor och chefer minskas risken 

för sjukdomar. Man kan se på det sociala stödet som ”direktverkande”, vilket innebär att det 

sociala stödet är positivt i sig, men även som ett skydd mot krav och påfrestningar i arbetet. 

Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) skriver att det finns studier som ger stöd åt båda dessa 

antaganden, men även studier som inte gör det. Det betyder alltså att det visserligen är bra att 

få stöd av sin arbetsgrupp men det är inte någon garanti för att detta mildrar de effekter som 

kan uppstå av de krav och påfrestningar man har i arbetslivet. 
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3 Polisens riktlinjer för det psykosociala stödet 

I nästföljande avsnitt följer ett exempel på hur en stödfunktion inom en organisation kan se ut. 

Jag använder mig av detta i ett senare skede för en teoretisk analys av stödfunktionen inom 

Polismyndigheten och hur den fungerar i praktiken hos polisen i Bodens kommun.  

 

Det psykosociala stödet inom Polisen består av både förebyggande insatser och krisstöd. De 

förebyggande insatserna är de åtgärder som gör medarbetaren både förberedd och stärkt i sin 

yrkesroll och inför eventuella traumatiska händelser. Poliserna får stöd i sitt dagliga arbete, 

information och utbildning om krisstöd, handledning samt mental träning. Krisstöd definieras 

som: ”aktiv hjälp i akutskedet för att mobilisera den drabbades egna resurser och sätta igång 

bearbetningsprocessen”. Människor kan påverkas olika av en och samma händelse, och det 

kan bero på bland annat personlighet, om det är något man upplevt tidigare eller 

yrkeskunskaper. För att kunna ge rätt stöd måste cheferna, men även andra stödpersoner, vara 

lyhörda avseende dessa olikheter. 

Nedan följer exempel på olika situationer där stödåtgärder krävs: 

 Hot eller våld mot eget eller annans liv 

 Svåra skador och dödsfall bland anställda 

 Brukande av tjänstevapen mot person, varningsskott eller vådaskott 

 Katastrofer  

 Speciella psykiskt påfrestande situationer/händelser, särskilt om barn eller ungdomar 

är inblandade 

 När medarbetare har en relation till offret/offren 

 På medarbetarens egen begäran 

Här är det viktigt att tänka på att alla individer inte har samma stödbehov vid dessa händelser, 

utan kan uppleva andra händelser som traumatiska. 

Kamratstöd 

Kollegor kan hjälpa varandra genom kriser eller andra tunga händelser genom att lyssna och 

ge stöd. Man tillvaratar medarbetarnas egna resurser för att återhämta sig, och i de flesta fall 

är det tillräckligt för att övervinna problemen. Man bör först och främst se på kamratstödet 

som ett förhållningssätt och sedan som en särskild metod. Kamratstödet kan utföras på olika 

sätt, vara en känslomässig första hjälp i krishanteringen samt stärka gruppens 

sammanhållning. 

Avlastningssamtal 

Ett avlastningssamtal beskrivs som ett dialoginriktat samtal mellan chef/arbetsledare och 

medarbetaren. Avlastningssamtalet skall genomföras tidigt efter en händelse som varit 

belastande. I första hand skall avlastningssamtalet genomföras tillsammans med de kollegor 

som varit med om samma händelse. Syftet är att mildra de följder som kan uppstå efter 

händelsen samt för att göra normaliseringen lättare. En annan anledning är att arbetsledaren 

skall kunna bedöma huruvida enskilda individer behöver ytterligare stöd och hjälp. Han måste 

vara uppmärksam på hur individen reagerar och om denne visar sig vara i chock. Om så är 

fallet skall inte medarbetaren lämnas ensam utan denne skall få stöd. Därmed är det viktigt att 
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arbetsledaren har god kännedom om vilka reaktioner som kan uppstå då en individ genomgår 

en kris. 

Debriefing 

Debriefing beskrivs som en strategi för att emotionellt kunna bearbeta dem stress som kan 

uppkomma i yrket. Syftet med debriefing är att avhjälpa de chockupplevelser och de mentala 

stressreaktioner som uppstår då man varit upplevt någonting traumatiskt. Även dessa samtal 

sker tillsammans med kollegorna och det är en debriefinghandledare som håller i samtalet. 

Tillsammans går de igenom händelsen och får möjlighet att bearbeta de tankar och känslor de 

har omkring det som hänt. I de flesta fall genomförs debriefing en eller ett par dagar efter 

själva händelsen. Finns det ett behov av det så upprepas debriefingen vid ytterligare tillfällen. 

Viktigt är att alla som var med vid händelsen närvarar i debriefingen vid samma tillfälle, men 

det är emellertid upp till den enskilde individen om han vill delta eller ej. Efter att 

debriefingen är avslutad skall debriefinghandledaren återkoppla till den beslutande chefen. 

Uppföljning 

Efter en viss tid skall uppföljning av de individer som blivit utsatta för händelser som upplevts 

som belastande. Då kontaktas dessa individer och det bestäms huruvida man bör vidta 

ytterligare åtgärder. Det är den närmaste chefen som har ansvar för att uppföljningen 

genomförs och det är han eller den han delegerat uppgiften till som skall göra uppföljningen. 

Professionellt kurativt stöd 

Den enskilde individen som fått en djupare stress- eller krisreaktion skall få erbjudande om att 

få ytterligare samtalsstöd om han så önskar. Detta syftar till att hjälpa honom att bearbeta 

upplevelser och kunna gå vidare. Utredningssamtal och remittering sker i enlighet med den 

enskilda myndighetens rutiner, vanligen via HR-avdelningen till företagshälsovården eller 

annan aktör. Detta skall sedan följas upp (Krisstöd och förebyggande åtgärder. Riktlinjer för 

det psykosociala stödet i Polisen, 2008). 
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4 Metod 

I detta kapitel presenterar jag hur jag har gått tillväga i genomförandet i denna studie. Kapitlet 

inleds med studiens syfte och vilken metod som använts för att kunna svara på detta. Därefter 

följer en beskrivning av hur informanterna valts ut, hur studien genomfördes samt hur 

materialet har analyserats. Sedan följer ett avsnitt där studiens tillförlitlighet diskuteras samt 

ett avsnitt som behandlar etik.  

 

4.1 Forskningsansats 
Eftersom syftet med studien var att undersöka hur poliser i yttre tjänst i Bodens kommun 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt vilka stödfunktioner det finns inom 

Polismyndigheten för att hantera störningar i den psykosociala arbetsmiljön valde jag att 

använda mig av en kvalitativ metod och genomförde intervjuer. Trost (2006) menar att om 

studien syftar till att förstå eller hitta mönster så är kvalitativa intervjuer den bästa metoden. 

Min tanke var att fånga den enskilde polisens upplevelse av sin arbetsmiljö. Det 

karaktäristiska med kvalitativa intervjuer är att de frågor man ställer är enkla och de svar man 

får är komplexa. Efter att intervjuerna är genomförda har forskaren ett innehållsrikt material 

där han eller hon kan hitta mycket intressant (ibid). Jag har använt mig av en abduktiv ansats, 

vilket innebär att teori och empiri varvas. Då syftet med studien formulerats valde jag ut 

passande teorier för att få en viss förförståelse inom ämnet. Efter att det empiriska materialet 

samlats in gick jag tillbaka till teorierna för att se om det stämde överens eller inte.  

4.2 Datainsamling  
Holme & Solvang (1991) skriver att forskaren i möjligaste mån skall låta intervjupersonerna 

styra hur intervjun utvecklas. Detta gör man för att få fram hur just de ser på den sak man 

undersöker. Därför bör forskaren inte använda sig av standardiserade frågeformulär utan 

istället ha skrivit ner en manual där de viktigaste områden för undersökningens syfte finns 

med. Denna manual, intervjuguiden, behöver inte följas speciellt noggrant, huvudsaken är att 

man får med de olika områdena som intervjuguiden handlar om. Intervjuguiden till denna 

studie utformades efter de områden i informanternas psykosociala arbetsmiljö jag hade för 

avsikt att studera. Informanterna fick styra intervjun och därmed ställdes frågorna inte i 

samma ordning vid alla intervjuer. Jag har ändå sett till att alla områden täcktes upp. 

Slutligen har jag fått ta del av policydokument angående krisstöd och förebyggande åtgärder 

från Polisen. Detta material ansåg jag vara nödvändigt för att jag skulle kunna se huruvida det 

rekommenderade och reella stödet var detsamma. 

4.3 Urval 

De flesta undersökningar av den här typen som jag har kunnat finna har riktat sig mot poliser i 

större städer. Jag ansåg att det skulle vara intressant att se om jag skulle få fram samma 

resultat i en mindre kommun, och valet föll då på Bodens kommun. Dels eftersom jag själv 

bor i Boden och dels för att jag snabbt skulle kunna ta mig till polisstationen då informanterna 

hade möjlighet att låta sig intervjuas. 

Jag har genomfört sex intervjuer med poliser i yttre tjänst i Bodens kommun. Det var inte i 

förväg bestämt vilka poliser jag skulle intervjua, utan det blev de som hade möjlighet samt var 
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villiga att ställa upp just då som blev intervjuade. Jag intervjuade både män och kvinnor, men 

eftersom jag garanterat deras anonymitet har jag valt att inte skriva ut hur många som var 

kvinnor och hur många som var män.  

4.4 Undersökningens genomförande 

Trost (2010) beskriver att miljön där intervjuerna sker är viktig. Den som skall intervjuas bör 

känna sig trygg i den miljö intervjun utförs. Faktorer som var, hur och när intervjun 

genomförs spelar roll för de svar man får (Holme & Solvang, 1991). Jag utförde intervjuerna 

på polisstationen i Boden och i ett rum som vi vid tillfället kunde sitta ostört i.  

Grundtanken var att inleda undersökningen med en pilotintervju för att säkerställa att min 

intervjuguide fungerade som avsett. Detta visade sig inte vara möjligt, då det inte var lätt att 

få tag på informanter. Poliser har ett aktivt jobb och de befann sig inte alltid inne på stationen 

då jag kom dit. Jag bestämde mig dock för att sitta på stationen och vänta för att lättare få fatt 

i någon polis som hade tid att låta sig intervjuas. Redan den andra dagen hade jag turen att få 

göra min första intervju, vilken på sätt och vis kan ses som en pilotintervju. Vid det tillfället 

kändes det som att intervjuguiden var okej.  

Nästa dag då jag var på stationen blev en hektisk dag och jag genomförde tre intervjuer i stort 

sett efter varandra. Några dagar senare fick jag möjlighet att genomföra en femte intervju och 

senare även en sjätte. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter, beroende på hur mycket 

informanterna hade att berätta. Därefter kände jag att jag hade tillräckligt med material och 

beslutade mig för att inte genomföra fler intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes enskilt för att informanterna skulle kunna känna att de kunde prata 

fritt och inte behöva oroa sig över vad deras arbetskamrater skulle tycka och tänka. Jag 

påbörjade intervjuerna med att berätta vem jag var och syftet med min studie. Därefter 

frågade jag dem om det var okej att intervjuerna spelades in, eftersom jag inte ville gå miste 

om värdefull information och för att kunna återge det de sade på ett korrekt sätt. Alla 

informanter gick med på detta. Därefter transkriberades de inspelade intervjuerna ord för ord 

för att lättare kunna analysera dem. 

4.5 Bearbetning och analys av data  

För att analysera den data jag samlat in användes Miles & Hubermans bok Qualitative Data 

Analysis (1994). I boken beskriver de analysen som någonting som består av tre samverkande 

flöden av aktivitet – datareduktion, presentation av data samt slutsatser. Det innebär att man, 

efter att man samlat in data, fortsätter sitt arbete med datareduktion.  

Datareduktion innebär att man väljer ut, förenklar och omvandlar den data man samlat in. Där 

sållar man bort det oväsentliga, det som faller utanför studiens syfte, och därefter organiserar 

man den kvarstående informationen (ibid). För min del innebar detta att jag skrev ut de sex 

intervjuer jag transkriberat, vilket blev totalt 51 sidor. Jag bearbetade intervjuerna var för sig 

och efter att jag läst dem ett flertal gånger kunde jag se ett mönster i dem. Jag läste igenom 

intervjuutskrifterna ännu en gång och markerade samtidigt i texten vad som var relevant för 

min studie (ibid). 
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Sedan tittade jag på intervjuerna igen och förde samman den information som hörde ihop med 

respektive fråga jag behandlat samt jämförde dessa områden från vardera intervjun (Miles & 

Huberman 1994). I detta läge insåg jag att mitt resultat skulle bli ett helt annat än det jag från 

början hade förväntat mig. Detta såg jag dock inte som någonting negativt, utan det blev 

snarare en utmaning. 

I nästa steg av processen var det dags att presentera data. Inför detta kapitel skall man ha 

organiserat och sammanfattat materialet så att man sedan kan dra slutsatser utifrån detta 

(ibid). Jag har valt att presentera mitt resultat i teman skapade utifrån de begrepp som 

förekommer i teorierna; krav, kontroll och socialt stöd. Krav och kontroll presenteras under 

samma avsnitt och socialt stöd har jag delat upp i två avsnitt; stöd från organisationen samt 

stöd från kollegor. Jag har belyst resultatet med citat, dels för att alla informanter skulle få 

komma till tals och dels för att göra materialet mer levande. Holme & Solvang (1991) menar 

på att då man skriver citat så bör man inte ändra det till ett skriftspråk, utan hellre behålla 

talspråket. Jag valde att göra på det sättet då det kändes mest naturligt.  

Nästa steg i Miles & Hubermans modell för analys är då slutsatser skall formuleras och 

verifieras (1994). Jag valde att diskutera mina slutsatser utifrån de teman jag fick fram. På 

detta sätt fick jag en överblick och kunde lätt se huruvida jag svarat på mitt syfte och 

frågeställningar.   

4.6 Validitet & Reliabilitet 
Enligt Ejvegård (2003) syftar en studies validitet till att mäta det man haft för avsikt att mäta. 

Inför denna studie skapade jag en intervjuguide som var relevant för mitt syfte och därefter 

har alla informanter fått svara på samma frågor. Här kunde jag se små skillnader i svaren 

beroende på vilken ålder informanterna var och hur länge de arbetat som polis i yttre tjänst. 

Men då syftet med studien var att beskriva en upplevelse och människor kan se på samma 

omständighet på olika sätt så anser jag att validiteten i min studie är hög.  

Vad gäller reliabilitet så syftar det till de mätinstrument man använt sig av och hur noggrant 

man använt sig av dem (ibid). Mätinstrumenten bör vara pålitliga så att man får samma 

resultat varenda gång man använder sig av dem. I mitt fall så använde jag mig av samma 

intervjuguide under alla intervjuer samt spelade in intervjuerna. Då diktafonen var av god 

kvalitet så kunde jag felfritt transkribera intervjuerna. Reliabiliteten i studien kan anses vara 

hög såtillvida att intervjuerna skulle genomföras under samma omständigheter inom kort tid. 

Då det visade sig att det är stor skillnad i hur polisernas arbete ser ut beroende på årstid, och 

mina intervjuer genomfördes under våren, så är det inte säkert att svaren skulle bli desamma 

om studien genomfördes på till exempel sensommaren. 

4.7 Etiska överväganden 

I denna uppsats har jag tagit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i beaktande 

(www.codex.vr.se). Här ställs fyra huvudkrav: 

Informationskravet syftar till att den person som intervjuas skall bli informerad om syftet med 

uppsatsen. Han eller hon skall även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan 

avbryta sin medverkan närhelst de vill. För att säkra att informanterna skulle få ta del av 
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denna information skrev jag ett informationsbrev (se bilaga 2) där jag beskrev syftet med 

studien, att deras medverkan var frivillig och sker på deras villkor. Detta brev skickades sedan 

via e-post till inre befäl på polisstationen i Boden, som i sin tur skrev ut informationen och 

hängde upp den inne på stationen. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna skall tillfrågas om de vill delta i studien genom att 

låta sig intervjuas. Det är helt upp till honom eller henne att bestämma om han eller hon vill 

delta, hur länge och att det sker på deras villkor. Han eller hon skall informeras om att ett 

eventuellt avbrytande inte kommer att få några konsekvenser för dem. Detta krav 

säkerställdes genom att jag fanns tillgänglig på polisstationen och frågade om någon var 

intresserad av att låta sig intervjuas. Genom att upprepa vad som stod på informationsbrevet 

som skickats ut fick informanterna veta att om de ville eller behövde avbryta intervjuerna så 

skulle det inte innebära några konsekvenser för dem. 

Med Konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter som samlas in om informanterna inte 

kommer att kunna identifiera dem och att dessa uppgifter kommer att förvaras på ett sådant 

sätt att utomstående inte kan komma åt dem. Informanternas anonymitet garanterades genom 

att jag inte använt deras namn eller på annat sätt beskrivit dem var för sig. Tanken var från 

början att informanterna skulle få fingerade namn, men efter att intervjuerna var 

transkriberade insåg jag att informanterna skulle kunna avslöjas även genom fingerade namn. 

Därmed har jag konsekvent använt mig av ”han/honom”. De inspelade intervjuerna har 

raderats efter att de transkriberats och det utskrivna materialet förvaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av det. 

Nyttjandekravet innebär att alla de uppgifter som samlats ihop om de informanter som deltar i 

studien endast kommer att användas till detta ändamål. Mitt insamlade material har endast 

använts till denna uppsats och det kommer inte heller att användas i något annat syfte.  
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5 Resultat 

Intervjuer har genomförts med sex poliser i yttre tjänst i Bodens kommun. De har varit 

anställda i Boden under olika lång tid och var alla i olika ålder. Jag har intervjuat både 

kvinnor och män, men då jag garanterat informanterna anonymitet, vilket är ett löfte jag haft 

för avsikt att hålla, har jag genomgående kallat informanterna för han/honom. 

5.1 Krav & Kontroll 

Inom psykosocial arbetsmiljö finns det flera faktorer som påverkar hur den enskilde 

arbetstagaren mår. Ett arbete med till exempel oregelbundna arbetstider, ett högt arbetstempo 

samt att inte själv kunna styra över sina arbetsuppgifter kan påverka individen på ett negativt 

sätt, vilket kan få denne att må dåligt. Karasek & Theorells krav-kontrollmodell (Eriksson, 

1991) visar på vad ett arbete med högra krav och låg egenkontroll kan leda till för individen. I 

följande avsnitt låter jag informanterna komma till tals om hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö. 

En arbetsdag för en polis i yttre tjänst kan se väldigt olika ut. De arbetar med synlighet för att 

förebygga stöldbrott, de hämtar in personer till förhör, hjälper äldre som gått vilse, griper 

människor, letar narkotika etc. Mycket beror på vad som händer i samhället för tillfället. 

Typen av arbete är även beroende av tid på dygnet, veckan, månaden och året.  

Man vet ju aldrig vad man hamnar i när man kommer på jobbet, men samtidigt så finns 

det ju inte hur många olika variationer som helst på arbetsuppgifter. Så på nåt sätt har 

man ett hum om vad man ska göra, men man vet ju aldrig vilken dag man ska göra vad, 

och i vilken dignitet det handlar om. 

Arbetstiderna består av tre grundpass; dag, kväll och natt. De har inte något fast schema och 

de får alla hjälpas åt för att få schemat att gå ihop. Då en del tycker om att jobba kvällar och 

nätter så brukar det lösa sig ganska bra. Detta förutsätter dock att det inte är någon som är 

sjuk, på utbildning eller frånvarande av någon annan anledning, vilket leder till att det kan 

vara svårt att få ut ett bra schema.  

En del av informanterna upplevde att arbetstiderna fungerar bra för dem, men de flesta av 

dem tyckte att även fast det till en början gått bra att jobba helger och nätter, så börjar det nu 

kännas tungt. Det tar tid att återhämta sig från ett nattpass och det kan vara svårt att ställa om 

från ett nattpass till ett kvällspass då de bara har åtta timmar ledigt där emellan. Sömnen blir 

störd viket har lett till att en del av informanterna har fått sömnproblem. En av informanterna 

sade att han hellre skulle jobba längre pass och fler dagar i sträck för att få ut mer 

sammanhängande ledighet, 

…för då känner jag att då hinner jag återhämta mig. Ibland känns det som att man inte 

hinner återhämta sig riktigt, man går och är lite halvtrött hela tiden, det känns som att 

man är på jobbet hela tiden.  

Arbetstempot är mycket varierande över året i en mindre ort som Boden. Det beror på allt från 

tid på dygnet till tid på året vad man skall göra och när det skall göras. Fredag- och 

lördagkvällar och nätter är det mycket att göra, men en vardag i januari är det inte alls lika 
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mycket. En informant gav som exempel att det är skillnad mellan att jobba i Stockholms 

innerstad, då man vet att man har jobb hela tiden, och att jobba i Boden.  

Men här har du ju, det kan va lugnt och en dag, som idag till exempel, har det varit fullt 

upp från det vi kom och till, ja fram till tvåtiden, så det är ju väldigt olika. Det är lite 

tjusningen, man sitter och har det kanske lugnt och så kommer det nån större grej så man 

får tagga till litegrann. Det är ganska spännande.  

Vid lugna perioder har de möjlighet att återhämta sig, och då har de även rätt stor möjlighet 

att styra mycket av sin tid. Visserligen finns det alltid arbete, som till exempel de nationella 

målen i förebyggande arbete, men även där kan de i viss mån styra arbetstempot.   

Man ska lära sig att ta det lugnt när det finns tillfälle till det, så att, vissa dagar har du 

inte möjlighet och då måste du vara, alltså, du måste ha vilat upp dig litegrann.  

Det är vid lugna dagar de kan påverka sina arbetsuppgifter och göra sådant de är intresserade 

av, som till exempel att spana efter bilar, idka synlighet eller arbeta mot narkotika. En del av 

informanterna berättade att det dock handlade om den tid som fanns mellan radiojobben, och 

eftersom bemanningen inte är så hög i Boden så har de inte så stor möjlighet att jobba fritt.  

Eftersom poliserna i Boden inte har lika mycket styrning som i Luleå så har de frihet under 

ansvar. En informant menade på att så länge man klarar av att hantera det så är det att föredra. 

Poliserna har vissa ramar och får lösa uppgifter utifrån det. De vet vad de skall göra, men kan 

genomföra det på sitt eget sätt. Friheten ligger i hur de väljer att lösa uppdraget, då det inte 

alltid är styrt i detalj.  

En del av informanterna berättade att tempoväxlingarna kan vara påfrestande men att de visste 

redan innan de började arbetet att det är så här det ser ut. Det hade varit en fördel om det var 

jämnare året runt.  

Det är väl kanske inte det optimala för hälsan. Nog hade det kanske varit bättre med lite 

mera kontinuitet. Men det går ju inte, det kan ju inte vi påverka.  

De flesta informanter uppgav att de krav som ställs på dem är de nationella målen som finns. 

Det är de statistiska målen som skall uppfyllas, som till exempel utandningsprov, 

ordningsboter, etc. Dessa mål är inte svåra att uppnå, men kan däremot kännas lite stela 

emellanåt. Målen är inte ställda på den enskilde polisen utan på myndigheten, att en viss 

mängd av en viss sorts åtgärder skall uppnås. Ett annat krav är att visa respekt för 

medborgarna. Polisen arbetar mot allmänheten och de skall göra sitt bästa för att hjälpa dem i 

svåra situationer. Självklart skall de ju även beivra och förebygga brott. 

Ibland är de underbemannande och då får de prioritera och göra vad som är viktigast. En av 

informanterna menade på att han inte tror att poliser har högre krav på sig än andra 

arbetstagare.  

Naturligtvis så vill ju våra chefer att vi ska producera på nåt sätt. Eller leverera, om det 

rör sig om repressiva åtgärder i form av rapporter eller ett förebyggande arbete att vi ska 

få minskande, alltså att kurvorna ska gå neråt i minskande brottslighet.  
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Rädsla eller oro för en del jobb kan uppstå, och det kan vara vid situationer de inte är vana 

vid, till exempel i våldssituationer.  Då det uppstår situationer de blir rädd i gäller det att inte 

visa det.  En av informanterna förklarade att det är mycket teater och att det är det som är 

poängen med yrket.  

Du måste känna av snabbt hur läget är och sen göra. Sen om man inte är arg själv eller 

förbannad så får man ju spela arg /…/ även om man kanske själv känner att oj, jag är lite 

rädd…  

Två informanter menade att de inte känner någon rädsla för sina arbetsuppgifter. Visserligen 

kan det uppstå omöjliga situationer, som om en patrull möts av för många personer. Men där 

får de istället backa och kalla på förstärkning. Det är inte så att de inte klarar av det, istället får 

de tänka om och lösa uppgiften på ett annat sätt. En annan informant sade att om de på 

förhand vet att ingångsvärdena i ett jobb har varit så att de vet att det kan ta vilken vändning 

som helst så har han kunnat känna nervositet, en klump i magen.  

Men det är ju också sådana känslor som är viktiga att bära med sig. De finns ju där av en 

anledning och det är ju för att man ska skärpa till sig. Sinnena skärps ju och man blir 

mer fokuserad på uppgiften.  

De flesta informanter uppgav att det finns saker de kan känna osäkerhet inför. Det kan vara att 

den information de får till en uppgift kan vara knapphändig och egentligen kan innebära vad 

som helst. Det kan även vara ett problem som de inte riktigt vet hur de ska lösa. Det kan vara 

att de hamnar i en situation då de ska hantera en stor person och att han själv och den han 

jobbar tillsammans med inte har samma styrka. Men då får de jobba på ett annat sätt, vara 

beredd att ta till andra metoder.  

En informant berättade att han från början hade en tro att han skulle kunna allt och att chefen 

förväntade sig att han skulle lösa det mesta. Med tiden har han lärt sig att det inte är så och att 

det alltid finns någon att fråga. En av de andra informanterna berättade att polisyrket är ett 

brett yrke och de ska kunna så pass mycket inom allting, så de lär sig nya saker hela tiden.  

Hot och våld är någonting poliserna möter, och det är någonting de får räkna med. Som 

poliser måste de tåla mycket. En del av informanterna upplevde ändå inte att det är någonting 

de råkar ut för ofta, och att vad som räknas till hot och våld är en definitionsfråga. Det går inte 

en helg utan att någon uttalar hot mot dem, men det gäller att tolka hoten. I de flesta fall så 

inser informanterna att hoten inte var allvarligt menade, att de människor som uttalat hoten 

bara var arga, och då låter de det bara rinna av. De personer som uttalar hoten är oftast de som 

mår väldigt dåligt, som har någon slags sjukdom, men även de som är drogpåverkade eller 

onyktra. Dessa personer kastar ofta ur sig hoten i affekt, och informanterna har blivit vana att 

få ta emot dessa hot.  

Hoten är oftast riktade mot dem som poliser, och då berör det dem inte på samma sätt. De blir 

inte berörda av själva hotet och inte heller av personen som uttalat det. Det är inte alltid 

informanterna anmäler att de blivit hotade och det är inte någonting de behöver göra heller. 

Och i de flesta fall så skriver de ingenting eftersom de bedömer att det bara är i ilska som 
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personen i fråga uttalade ett hot. En informant berättade att han anmäler när han känner att 

hotet är riktat att skrämma honom som person. 

Man kan vara upprörd på polisen och slänger ur sig saker, men inte när dom försöker 

påverka mig som person, det är inte okej. 

De situationer som är obehagliga är då de blir hotade av människor som inte är påverkade av 

någonting och som inte uppfattas som väldigt sjuka. Det kan då vara hot mot familjen och 

hemmet. En informant berättade att han önskade att människor skulle se bortom uniformen 

ibland. Han är där för att utföra sitt arbete. Det är en sak när de blir arg på honom som polis, 

men när personer försöker skrämma honom genom hans familj så känns det olustigt.  

Nog förstår ju jag att det är ett syfte att nå mig, men då kan jag ju känna att man går som 

förbi, då har man passerat den gräns som jag tycker är okej.  

Synen på huruvida informanterna upplevde att klimatet i Boden blivit våldsammare eller 

”råare” på senare tid var likartad. Här tog alla informanter stöd i statistiken, vilken visar att 

Boden har en uppåtstigande kurva vad gäller våldsbrott (www.brottsportalen.se, förf. anm.).  

Denna kurva är ett bevis på att våldet ökat, men samtidigt så sade en del av dem att de inte 

tyckte sig se någon skillnad. De far inte oftare på våldsbrott än tidigare och menade på att 

allting går i vågor.  

En förklaring som informanterna lämnade var att det till stor del handlar om att Boden har en 

flyktingförläggning och fler invandrare. Dels så är det människor som mår dåligt och som 

kanske har fått negativa besked, och dels så är det inte bra att föra ihop flera etniska grupper 

på ett och samma ställe, då det kan leda till konflikter. Jobben har blivit mer svårarbetade 

eftersom många behöver tolk, det är allt från snatterier till misshandel. En annan förklaring till 

att informanterna inte tyckte att våldet har ökat är på grund av att Polisen har blivit skickligare 

och arbetar mer effektivt idag. De lägger mer tid på spaning och får in tips. Polisen har även 

blivit bättre på att hitta saker.  

… jag kommer inte ihåg vilket år det var, men drograttfylleri. Det fanns ju nästan inte 

nån som hade åkt dit för det. Men när man började jobba med det och utbilda poliser så 

vart det ju 200 procent höjning av det, och det handlar ju också om kompetensen som 

finns och såna saker. Vad man jobbar mot. Det blir som det, man blir skickligare. 

Det förebyggande arbetet har alltså prioriterats de senaste åren och Polisen arbetar mer aktivt 

med att vara synliga och närvarande vid rätt tidpunkter. De bemannar upp på helgnätter då de 

vet om att det händer mycket. En informant berättade att det är i krogmiljön de flesta 

våldsbrotten sker, och att det är en miljö de kan påverka genom att till exempel förmå krögare 

att ta ansvar för sin alkoholservering. 

Alla informanter var överens om att de kände sig trygga och trivdes med sitt arbete. En av 

dem förtydligade med att om han inte skulle känna sig trygg med sina kollegor så skulle han 

säga till. Han vet att han har kollegorna bakom ryggen och de vet att de har honom bakom 

ryggen. Han sade att det är viktigt att känna att man alltid har en kollega med sig, att den finns 

där bakom honom när det händer någonting. Polisens trygghet är att de har varandra.  
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Sen är det ju inte som i Stockholm att det kommer fyra bilar, här är det ju två. Det kanske 

kan komma en från Luleå, men det kan dröja en kvart, tjugo minuter. Så det gäller att 

vara smart i en mindre kommun för att uppnå den här tryggheten. 

En informant sade att polisyrket är ett sådant yrke att man är mer trygg i vissa situationer och 

mindre trygg i andra och för hans del var del främst i våldssituationer som han kände sig 

otrygg i.  

Men alla situationer måste du ju skapa till att få det tryggt, och att i alla fall utåt sett så 

det ser ut som att man har hundra koll, för att det, vi måste ju lösa varje situation.  

Ett önskemål från informanterna var att de ville ha mer bemanning, även om de insett att det 

inte alltid är genomförbart. Med för lite bemanning faller även sådant som ledigheter tillbaka, 

vilket leder till att de blir trötta och utarbetade. Att få mer resurser till Boden skulle ge en 

arbetstrygghet för dem som jobbar. Idag är det oftast bara en patrull i Boden, och då får de 

arbeta på ett lite annat sätt än i en större stad. En informant jämförde med Luleå där det är 

högre bemanning vilket leder till att den upplevda säkerheten och tryggheten hos kollegorna 

blir mer påtaglig. I Boden får de lösa saker på ett annat sätt. Han tror inte att man känner oro, 

utan det blir att de inte har något val, de måste lösa det på ett visst sätt och det blir kanske inte 

alltid på det bästa sättet.  

Visst, det är inget problem om man vill ha upp mer folk på helgerna, men samtidigt när 

man då är, då man jobbar vill man ha mer kollegor, men man vill inte jobba mer helger 

själv, så är det ju. Och den ekvationen går inte ihop.  

Självklart finns det situationer i arbetet som påverkar informanterna. Det kan röra sig om allt 

från tragiska händelser till sådana med en positiv utgång. Många händelser har blivit vardag 

för poliserna. De har vant sig vid dem och vet att saker kommer att hända. Om det har varit 

någon tyngre upplevelse, som till exempel; dödsfall, kvinnomisshandel, barn som far illa, 

unga personer med psykiska problem, så kan det tära på psyket. Även att lämna dödsbud kan 

vara psykiskt påfrestande eftersom poliserna då har att göra med anhöriga. En informant 

menade att han blir illa berörd, men även irriterad på att människor behandlas illa. Detta gör 

att han blir trött och slut i både huvudet och i kroppen. En av de andra informanterna 

upplevde även han att han varit med om saker där han känt att han har farit lite illa, inte mått 

bra av det psykiskt.  

Dock hade de flesta informanter inte känt att de varit med om någon situation som kan 

upplevas speciellt påfrestande på psyket, möjligen då att de kan tänka på det lite mer än andra 

händelser. Det är viktigt att inte klippa bort sådant som påverkat en på arbetet, utan det måste 

få följa med och snurra runt i huvudet. En informant berättade att han däremot tror att arbetet 

kommer att påverka honom på sikt jämfört med hur han var innan han blev polis, att han 

kommer att vara en annan person som tänker och agerar på andra sätt.  

Det blir ju att man tittar på folk på andra sätt, man analyserar folk på andra sätt /.../ Det 

är ju det du måste göra med jobbet hela tiden. 
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De flesta berättade att det hjälper att få prata ut med sina kollegor när de varit med om någon 

händelse som påverkar dem. Det är lättare att släppa jobbet när man far hem om man har 

kunnat bearbeta det som hänt när man är på jobbet, med dem man arbetat med. Detta leder in 

på nästa avsnitt i uppsatsen. 

5.2 Stöd från organisationen 

Socialt stöd är en viktig förutsättning för att en individ skall må bra. Jeff Johnson (1989) var 

den som införde socialt stöd i Karasek & Theorells krav-kontrollmodell. Han menade på att 

ett gott socialt stöd är en fördel i arbetet för att minska en stressad arbetssituation. Även 

Lennéer Axelson & Thylefors (2005) är av den åsikten. De menar att en grupp behöver en 

chef, eftersom denne har en betydande roll gentemot sina underordnade. Chefen har en stor 

inverkan på arbetstagarens tillvaro, och då är det viktigt att han eller hon är närvarande. Enligt 

Krisstöd och förebyggande åtgärder. Riktlinjer för det psykosociala stödet i Polisen (2008) 

skall poliserna få stöd i sitt dagliga arbete. Därför lät jag informanterna lämna sin syn på hur 

de upplever att stödet från organisationen och cheferna fungerar för dem. 

Om det har varit någon särskild traumatisk händelse skall det komma ett yttre befäl och hålla 

ett avlastningssamtal där han skall kolla upp hur alla mår. De får då berätta vad som hänt och 

de yttre befälen kollar om det är någonting de behöver. Beroende på vad avlastningssamtalet 

ger så ser man om det är någon som behöver fler träffar eller om det behövs andra åtgärder i 

form av debriefing.  

Vad som är mindre bra med Polisen i Boden är avsaknaden av chefer. Förr var det mer 

ledning lokalt, men nu, då Boden och Luleå har slagits ihop till ett område, så sitter cheferna i 

Luleå. Detta har medfört en del problem, vilket poliserna i Boden har påtalat för cheferna i 

Luleå vid flera tillfällen. En av informanterna sade att 

Det blir nog alltid bättre personalvård om man är mindre. Att man liksom har en chef på 

stationen som värnat om sina då, och så Boden där, Luleå där. För nu blir det att 

cheferna är i Luleå, då blir det kanske lite mera fokus på Luleå. Och så glöms det bort 

lite här, hur vi har det.  

Eftersom det inte finns några chefer i Boden och det är så pass många nya poliser i yttre tjänst 

så tenderar det informella chefskapet att ta över emellanåt. En informant berättade att det 

visserligen finns fördelar med att inte ha någon chef, det blir fritt ansvar. Men han tror inte att 

det är bra, och att det nu har gått lite för lång tid utan chef. En verksamhet behöver styrning 

och eftersom cheferna sitter i Luleå så: 

finns det ingen man med lätthet kan tala om för att så här är det, det här behöver ordnas 

med, utan det handlar om en distans med mejl eller att man kanske träffar på yttre befälet 

när man jobbar.  

De flesta informanter upplevde att de får stöd från kollegorna och att det snarare brister i stöd 

från cheferna. Ofta pratas det bara om det eller så har cheferna ringt upp och frågat hur det är 

och om det är någonting de vill prata om.  
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De flesta säger nej och det går bra. Fast det egentligen är någonting som ska göras, 

oavsett om den här personen vill, eller man kan ju inte tvinga någon till det, men man 

kanske inte ska ställa en sådan fråga som att ja behöver du eller, utan du ska ha 

avlastningssamtal, punkt slut. 

En informant, som även han ansåg att det stöd som de bör få inte fungerade som avsett, har 

flera gånger upplevt att beslutet har lagts hos den som eventuellt behöver stöd och hjälp. 

Och jag upplever att det är en osäkerhet hos chefer hur dom ska hantera saker rent 

administrativt. Dom kan veta att det kanske behövs, och dom kan ställa frågan hur det är, 

och de kan även ställa frågan ”behöver du prata med någon”. Och min åsikt är att dom 

där frågorna ska inte dom ställa till mig. Dom ska fråga mig hur det är och utifrån det 

ska dom bilda sig en uppfattning om man behöver prata med någon och få ett annat stöd 

utanför det kollegiala liksom. 

En av de andra informanterna ansåg att det skall finnas en automatik, att om det händer till 

exempel en stor tragisk olycka, så skall de som varit i tjänst sedan bli omhändertagna. Han 

tyckte inte att det skall vara ett val, utan ett krav att man skall gå på ett möte, vilket inte alls 

har fungerat. Han menade att de kanske inte behöver sitta i ett längre samtal direkt, i 

anslutning till den händelse som uppstått, då de oftast är trötta och har jobbat över. Då skall de 

istället bli inkallade en dag senare, och med alla som varit på plats, även räddningstjänst och 

ambulans. 

Det är en chef som skall kunna bedöma när det finns behov av stöd och då genast sätta igång 

”apparaten”. Chefen skall bestämma hur det skall administreras, vilken tid personen ska 

komma in och få det här stödet, berätta för personen att ”så här är läget, du ska ha det här”. En 

av informanterna berättade att det är deras närmaste chef, yttre befälet, som skall göra detta, 

men att det emellanåt blir vakthavande befäl som får ta över.  

Jag upplever samma sak där, att dom inte har förmågan att dra igång det här. Dom har 

säkert fått informationen om det, men ja, det sitter fast någonstans att göra det. Och vad 

det beror på, det är man väldigt frågande inför. 

Polisen har trots detta blivit mycket bättre på avlastningssamtal och debriefing under åren. 

Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men det har blivit bättre. Det fortfarande finns en 

kultur, som inte är unik för polisen, att om någon frågar hur det är så svarar man gärna att det 

är okej även fast det kanske inte är det. 

Det är inte säkert man svarar så för att man vill vara tuff, utan man känner sig faktiskt 

okej, nog är det här bra nog, det är lite fjärilar i magen, men nog går det bra. Men det 

kan ju faktiskt visa sig helt annorlunda efter några timmar eller nån dag, så det gäller att 

följa upp det där. 

En informant menade på att man inte skall lita för mycket på vad individen tycker strax efter 

en situation, utan att man måste gå lite på erfarenhet, att man vet att det borde kännas mer än 

så i en situation. Han sade även att han aldrig har varit i den situationen att han behövt söka 

stöd från chefer. Han tror däremot att om det hade varit så att han hade behövt söka stöd så 

hade han inte tvekat att gå till sin chef och säga att han inte orkar vara ute, utan behöver göra 
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något annat en stund. Han tror att han skulle få förståelse från cheferna och att de hjälpt 

honom omgående. En av de andra informanterna menade att cheferna är förstående om man 

påpekar det, men tycker det är fel att man skall behöva säga att det har hänt någonting och att 

man behöver lite stöd. 

En annan informant sade att han hellre skulle se att det var en självklarhet med 

avlastningssamtal och inte bara i undantagsfall eller vid speciella händelser.  Det behöver inte 

vara så avancerat, utan att det räcker att någon håller i samtalet och att de sitter och pratar om 

vad som hänt och hur de upplever det. I sådana fall är det bra om det är någon som är insatt 

som håller i samtalet. Om man skulle behöva gå vidare efter detta, om man känner att man 

fortfarande inte är i balans så tror han det är rätt bra om någon utomstående tog över.  

Endast en av informanterna tycker att avlastningssamtalen fungerar som de skall, men var av 

den åsikten att alla borde gå på terapisamtal eller avlastningssamtal med en utbildad någon 

gång per år. Han tror att en person som är utbildad terapeut kanske kan se saker som de inte 

själva ser, och så får denne göra en bedömning om man behöver mer hjälp eller inte. Han 

trodde att oavsett om man är polis eller inte så går nog alla och bär på saker som gnager i 

dem, mer eller mindre omedvetet. 

Och jag kan tänka mig att just i såna yrken som vi har, utsatta yrken, så att det inte rinner 

över för nån utan att kollegorna märkt det. 

Det finns en person som är utbildad på debriefing som skall kopplas in när det behövs. Alla 

vet inte vem den personen är, men en del av dem har hört att när han väl blir inkopplad så 

utför han sitt arbete väl.  Det är dock inte denna person som är ansvarig, det är inte han som är 

den felande länken, utan det är den som skall kalla in honom. En informant sade att: 

Jag tror faktiskt att det finns en psykoterapeut som är kopplad till oss. Men det skulle 

kunna göras lite mer känt bland oss också, att det finns om man behöver. 

En del av informanterna berättade att de själva inte har haft något behov av att gå vidare efter 

avlastningssamtalen, men en av dem ansåg att avlastningssamtalen har varit till stor hjälp. 

Han tror att det är tack vare dessa samtal som han inte funderat desto mer efteråt på vad som 

hänt och vad han varit med om. 

Det finns inte någon direkt handlingsplan på hur poliserna skall agera och hantera hotfulla 

personer, utan de har alla en liknande utbildning. Det är dels kommunikativa metoder, men 

även fysiska. Om de möter en person som är väldigt våldsam så handlar det om att möta med 

våld och att försöka få personen lugn. De skall försöka vara så lite provokativa som möjligt, 

men det fungerar inte med alla personer, då en del går inte att påverka genom att vara lite 

mjukare.  

Idag är denna utbildning inbyggd i polisutbildningen och heter bastaktik, grundläggande 

taktiskt tänkande. Där tar de upp olika händelser som är vanligt förekommande och poliserna 

får lära sig hur de ska tänka och agera för att minska risken att de själva, kollegan eller någon 

utomstående skall bli drabbad. De som jobbat länge har fått gå den utbildningen i efterhand. 

En av informanterna berättade att han gärna skulle sett att de hade fått gå någon 
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vidareutbildning i hur man hanterar psykiskt sjuka människor. Han sade att han inte är orolig 

för att hantera dessa personer, men att det finns så många olika typer och det är intressant att 

förstå hur de fungerar. 

I och med att informanterna upplever att stödet de bör få från sina chefer och organisationen 

inte alltid fungerar som avsett så är det än viktigare att stödet från kollegorna finns där. 

5.3 Stöd från kollegor 

Att kunna få stöd från sina arbetskamrater är även detta en viktig del för att må bra i arbetet. 

Lennéer-Axelson & Thylefors (2005) menar att arbetsgruppen kan ses som den psykosociala 

arbetsmiljöns viktigaste beståndsdel. Har individen då ett väl fungerande socialt stöd så är det 

lättare att klara av arbetet trots höga krav och låg egenkontroll (Arbetsmiljöverket & SCB 

2001). Även Cassidy (2003) hänvisar till modern forskning som visar på att de individer som 

har ett gott socialt stöd är tåligare mot stress. Vad sade då informanterna då om det stöd de får 

från sina kollegor? 

Samtliga informanter berättade att de har en bra kontakt med sina kollegor. De pratar mycket 

med varandra om vad de varit med om och tycker det är viktigt, för att de måste få ur sig det 

som hänt. De möter mycket obehagliga situationer och då är det nödvändigt att prata med 

varandra, annars klarar man inte av att jobba så länge. En informant berättade att det är mer 

regel än undantag att de pratar med varandra om någonting de varit på, om det som hände var 

någonting olustigt. De går igenom händelsen för att få en förståelse för hur deras kollega 

uppfattat situationen, vilket de anser vara viktigt. Att de faktiskt förstår vad alla har gjort och 

hur alla uppfattat situationen.  

Sen är det ju så att dom som har varit med i situationer pratar med varandra. Så just dom 

bitarna, där har ju aldrig chefer varit med och det ska dom inte vara heller.  

Alla påverkas inte lika mycket av de händelser de varit med om. Men då man märker att en 

kollega påverkats mycket mer än en själv så gäller det att fånga upp den kollegan och se till så 

att han får hjälp. En informant berättade att han känner att han inte kan hämta stöd hos alla 

kollegor. Detta berodde på att det hela tiden kommer nya kollegor och andra slutar, men att 

han har lärt känna en del som han mer förtroende för. Han tyckte ändå att det har en bra miljö 

kollegor emellan. En av de andra informanterna var inne på samma spår och sade att han är 

närmare vissa kollegor än andra, att man fungerar bättre ihop med en del. Han kände att han 

har en god kollegial samvaro med de flesta och att de kan säga precis allt till varandra, vilket 

är nödvändigt. 

Någonstans är det det som krävs när man blir utsatt för saker. Det är att få berätta ut det 

och helst mer än en gång. 

Det som är bra i Boden är den sammanhållning informanterna har med sina kollegor. De sade 

att alla känner alla och att de vet ungefär vad alla går för, vilket leder till att många mår bättre. 

En informant berättade att han kommit väldigt nära en del kollegor. Han tror inte att det är 

någonting unikt för Polisen i Boden att man blir nära varandra som kollegor, men att det 

kanske är unikt för yrket polis.  
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Man ägnar mycket tid tillsammans och man ägnar tid tillsammans i speciella situationer. 

Och den närheten finns inte i ett annat yrke kan jag uppleva. Och det är bra, det är skönt 

att ha det. 

Eftersom det är en liten grupp så får de en mer familjär stämning, inte bara dem sinsemellan, 

utan även med övriga poliser i huset. Jämfört med Luleå så har de en ganska nära kontakt med 

varandra allihop, vilket ses som en stor fördel. Eftersom de är så få så jobbar de med varandra 

ganska ofta och lär då känna varandras egenskaper och hur de är som personer. Detta gör att 

det är lättare att fånga upp om det är någonting, hur man mår och vad som händer i varandras 

liv.  

Jag kan tänka mig ett ställe där det är stort, där det är mycket folk som jobbar, att man 

kan fara in i mängden. Och där är det mycket större risk att man psykiskt kanske mår 

dåligt och glider undan och folk inte uppmärksammar det.  

Det har dock varit lite oroligt på jobbet emellanåt eftersom en del kollegor ser olika på hur 

man skall jobba. En del verkar anse att det räcker med att vara på arbetet och åka ut på de 

jobb som kommer, andra att man kan göra mycket mer. Då dessa grupper kommer i ihop sig 

med varandra kan det upplevas som obehagligt att sitta mitt emellan och få höra båda 

gruppernas syn på saken. Det är lugnare nu, men det har varit perioder när ”skitsnacket” 

mellan grupperna har varit riktigt jobbigt. 

Det finns två skiljelinjer i vad som påverkar informanternas mående på arbetet. En informant 

berättade att han mår bra som individ och han mår bra med gruppen. Det finns dock saker i 

verksamheten som gör att man tappar arbetssug. Det handlar om möjligheter till fysisk 

träning, schemaläggning och löner. Allt sådant påverkar måendet och han upplevde att de 

delarna inte fungerar bra i Boden. De tjänar inte bra, de har dåliga arbetstider och gymmet 

håller på att rasa samman. Informanten tror att detta i förlängningen kan leda till att folk 

slutar.  

Än så länge har det inte gått så långt att någon har slutat, men farhågan finns där, att folk 

tröttnar på ordningen och funderar på andra tjänster inom yrket.  När det kommer ut nya 

tjänster så är det många som söker, vilket är ett tecken på att man inte är riktigt nöjd med 

situationen. En informant berättade att även han kan fundera på att byta till ett jobb där han 

kan arbeta dagtid och vara ledig på helgerna. 

Jag känner ju själv att man ibland går i tankar och funderar att jaa, undra om jag ska 

byta yrke bara för att, inte för att jag, jag ser det som en förmån att få jobba som polis, 

jag trivs med jobbet, men jag trivs inte med jobbet utifrån de förutsättningar som ges. 

En annan informant berättade att han kan känna sig lite som en förbrukningsvara utifrån 

arbetstiderna. De får inte heller gehör från cheferna att de vill jobba på ett annat sätt för att må 

bättre. Det kan vara irriterande.  

Det blir som att man kopplar bort och försöker leva i bubblan Boden med sina kollegor, 

annars så skulle man lämna skeppet. Så det är inte bara bra i Boden. Arbetsgruppen är 

bra, men förutsättningarna är inte riktigt bra.  
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6 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur poliser i yttre tjänst i Bodens kommun 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Syftet utvecklades till att även undersöka vilka 

stödfunktioner det finns inom Polismyndigheten för att hantera störningar i den psykosociala 

arbetsmiljön För att kunna göra studien genomförbar skapade jag fem frågeställningar utifrån 

syftet. 

 Hur upplever poliser i yttre tjänst sin psykosociala arbetsmiljö? 

 Upplever poliser i yttre tjänst oro och/eller rädsla som hindrar dem i deras 

arbetsutövande? 

 Upplever poliser i yttre tjänst att de får stöd av organisationen då de är i behov av det? 

 Hur upplever poliser i yttre tjänst relationen till sina kollegor?  

 Upplever poliser i yttre tjänst att hotet och våldet ökat de senaste åren, och i så fall, på 

vilket sätt? 

Precis som i resultatet så är det utifrån mina teman som jag presenterat min diskussion. 

6.1 Krav & Kontroll 

Informanterna beskrev sin arbetsdag som väldigt varierande när det gällde arbetstider, 

arbetstempo och arbetsuppgifter. Det var mellan radiojobben och arbetet med de nationella 

målen som informanterna har möjlighet att själva styra sitt val av arbetsuppgifter. Tyvärr så 

fungerade detta inte så bra för informanterna eftersom att bemanningen i Boden inte är så hög. 

Det fanns med andra ord inte så mycket tid de själva kunde styra över. Det egna 

handlingsutrymmet är lågt samtidigt som det ställs krav på dem vad de måste uppnå. Enligt 

Karasek & Theorells krav-kontrollmodell (Eriksson, 1991) så kan detta förklaras som att 

informanterna har ett spänt arbete, vilket kan leda till en hög stressnivå på sikt. Informanterna 

gav dock inte intryck av att ha en hög stressnivå på sin arbetsplats. Detta kan kopplas ihop 

med det stöd de kan hämta av varandra.  

Psykosocial arbetsmiljö är ett samspel mellan både psykiska och sociala faktorer, och detta 

samspel sker från båda hållen. Den psykosociala arbetsmiljön är av betydelse för hur väl man 

utför sitt arbete, och finns brister i denna kan det leda till att individen inte mår bra, och i 

längden inte kan utföra sitt arbete på ett önskvärt sätt. Eftersom polisyrket är ett utsatt yrke så 

är det viktigt att poliserna skall veta att de får stöd, både från organisationen men även 

kollegorna om de varit med om en psykiskt påfrestande situation.  

Vad gäller arbetstiderna så går det ganska bra att få ihop ett schema – förutsatt att inte någon 

kollega är frånvarande av någon anledning. Eftersom poliserna redan i nuläget är så pass få 

kan detta resultera i att det blir svårt att få ihop ett tillfredsställande schema. Och med för lite 

bemanning faller sådant som ledigheter tillbaka, vilket kan leda till att informanterna blir 

trötta och utarbetade. En del av informanterna uppgav att de fått sömnproblem och att det kan 

vara svårt att ställa om efter att ha jobbat natt, vilket kan leda till att de är lite halvtrötta.  

Informanterna berättade också att bristen på bemanning innebar att de inte alltid kan lösa ett 

problem på ett optimalt sätt. De sade att de då får hitta på en annan lösning, det kanske inte är 
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den bästa lösningen, men ändå en lösning. Mer resurser till Boden skulle troligen leda till att 

poliserna lättare kan hitta lösningar på problem som uppstår under en arbetsdag, kan lägga 

bättre scheman och få ledigt om de så önskar. I förlängningen skulle de bli mer utvilade och 

med det följer en större trygghet för dem i sitt arbete. 

De situationer som kan upplevas som ”skrämmande” för informanterna är då det uppstår 

våldssituationer, men att det då gäller att inte visa att de är rädda. Även här kan de bli tvungna 

att lösa en uppkommen situation på ett annat sätt än de från början tänkt sig. Ett visst mått av 

nervositet behövde enligt informanterna inte vara någonting negativt, eftersom att detta gör att 

sinnena skärps och de blir mer fokuserade på uppgiften. I rapporten Negativ stress och ohälsa 

beskrivs att ett visst mått av stress inte behöver vara någonting negativt, utan snarare positivt 

(Arbetsmiljöverket & SCB, 2001). Men om våldssituationerna skulle bli fler finns då en ökad 

risk för ohälsa (www.av.se). Även osäkerhet inför arbetsuppgifter kunde uppstå. Det rörde sig 

då i informanternas fall om bristfällig information och att de egentligen inte vet vad en uppgift 

går ut på. Sedan kunde det även dyka upp problem som de inte visste hur de skulle hantera. 

Men trots detta så var det ingen av informanterna som upplevde att denna rädsla eller 

osäkerhet hindrade dem i arbetsutövandet.  

Polisyrket är som sagt ett arbete med hög risk att utsättas för hot, våld och traumatiska 

upplevelser, vilket informanterna var medvetna om redan innan de började arbeta som polis. 

Enligt statistik så har Boden flest våldsbrott i länet, och kurvan har pekat uppåt i flera år. 

Informanterna sade att orsaken till detta dels kan bero på flyktingförläggningen som ligger i 

Boden, men även på att polisen i sig blivit skickligare på att upptäcka brott och att de arbetar 

mer effektivt. Det förebyggande arbetet har enligt en av informanterna prioriterats och de 

arbetar mer aktivt med att vara synliga och närvarande.  Men samtidigt så ansåg de flesta 

informanter att de inte såg någon skillnad, eftersom de inte åker ut på fler våldsbrott än 

tidigare. De menade på att allting går i vågor. Uppsatsen visar att det ändock torde ligga i 

organisationens intresse, eller åtminstone prioriteras högre, att placera mer personal till ett 

område som är i behov av det. 

Om en individ hela tiden utsätts för hot och våld (vilket hör polisyrket till) så kanske gränsen 

för vad man accepterar flyttas fram. Jag tror inte att någon människa mår bra av att bli utsatt 

för detta utan att man får hjälp att hantera händelserna. Behovet av stöd är otroligt viktigt och 

framförallt i ett sådant utsatt yrke som informanterna har. I de följande avsnitten diskuterar 

jag närmare hur stödet från organisationen och från kollegorna fungerar för poliserna i yttre 

tjänst i Boden. 

6.2 Stöd från organisationen 

Det har genom åren genomförts undersökningar huruvida en grupp kan fungera utan en 

ledare, men de flesta visar på att en grupp behöver en chef. Även verksamheten behöver 

styrning av chefer, och de skall finnas där vid behov av stöd (Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2005).  

Syftet med ett gott psykosocialt stöd inom Polisen är att alla medarbetare inom polisen skall 

veta att de får ett gott psykosocialt stöd om de blir utsatta för händelser som är psykiskt 

påfrestande. Alla chefer och arbetsledare inom Polisen skall ha kunskap och beredskap att 
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vidta rätt åtgärder i rätt tid då medarbetare drabbats av psykiskt påfrestande situationer 

(Krisstöd och förebyggande åtgärder. Riktlinjer för det psykosociala stödet i Polisen, 2008). 

Men för att en chef skall kunna se att hans eller hennes personal mår bra krävs ett visst mått 

av närhet. Nackdelen för Boden är att poliserna i yttre tjänst inte har någon chef stationerad i 

Boden, utan cheferna sitter i Luleå.  

Tanken är att om en psykiskt påfrestande situation uppstått så skall det komma ett yttre befäl 

och hålla ett avlastningssamtal, där han skall kolla upp hur alla mår. Återigen, de yttre befälen 

sitter i Luleå. En av informanterna upplevde att det blir mer fokus på kollegorna i Luleå 

eftersom cheferna är stationerade där, och då är det lätt att de poliser som arbetar i Boden 

glöms bort. Trots att detta har påtalats till cheferna i Luleå vid ett flertal tillfällen så har det 

inte blivit någon förändring. Distansen till cheferna kan medföra en alienering, där poliserna i 

Boden i slutändan kan få svårt att lita på sina chefer och får istället större förtroende för sina 

kollegor. 

Det som framkommer tydligast i mitt resultat är vikten av det sociala stödet i arbetet. 

Informanterna berättade att de känner förtroende för varandra, att de kan prata med varandra 

och att det är nödvändigt för att de ska må bra på arbetet. Detta resultat stämmer väl överens 

med tidigare forskning. Jag trodde dock att informanterna även skulle kunna hämta stöd hos 

chefer och att stödet från organisationen fungerade som avsett.  

Informanterna upplevde som sagt att det stöd de får inte kommer från cheferna, utan från 

kollegorna. Det skall i första hand vara ett yttre befäl som skall finnas där och kunna bedöma 

om det finns behov av avlastningssamtal, och även om det är någon som behöver ytterligare 

stöd utöver detta. Det händer dock lätt att beslutet läggs på informanterna och deras kollegor 

huruvida de behöver avlastningssamtal eller inte, vilket är fel. Dessutom finns det en kultur, 

som visserligen inte är unik för polisen, att man gärna svarar att det är okej när någon frågar 

hur det är, trots att det inte är det. Detta behöver inte nödvändigtvis vara för att man inte vill 

visa sig sårbar, utan även för att man kanske känner sig okej för stunden. Reaktioner och 

känslor kan uppstå senare när individen har hunnit landa i situationen. 

En informant menade att varje individ, oavsett om de är poliser eller inte, bär på saker som 

gnager i dem mer eller mindre omedvetet, vilket jag håller med om. Han menade på att det 

framförallt i ett sådant yrke polis är viktigt att få prata ut så att det inte blir för mycket för 

någon, så det ”rinner över”. Att då få gå och prata med någon utbildad terapeut några gånger 

per år, som informanten föreslog, skulle nog vara en bra idé för att minska risken att någon 

börjar må dåligt.   

Uppsatsen visar att det finns brister i rutinerna på när och hur avlastningssamtalen sker efter 

en belastande händelse. Naturligtvis kan det vara så ingen av poliserna som arbetar i yttre 

tjänst i Boden har varit i behov av att få ytterligare stöd utöver ett avlastningssamtal. Men då 

det inte finns någon överordnad i Boden så är det lätt att missa om det faktiskt är någon som 

är i behov av det. Och även ifall poliserna kanske inte känner att de är i behov av stöd från en 

överordnad för tillfället, så kan de komma att behöva detta senare. Kan det vara så att det 

finns en osäkerhet hos poliserna själva som gör att de inte vill be om hjälp? Detta skulle i 

sådana fall kunna avhjälpas genom en bättre uppföljning.  
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6.3 Stöd från kollegor  

Arbetsgruppen kan ses som den psykosociala arbetsmiljöns viktigaste beståndsdel (Lennéer-

Axelson & Thylefors, 2005). Enligt Krisstöd och förebyggande åtgärder. Riktlinjer för det 

psykosociala stödet i Polisen (2008) så kan arbetskamrater hjälpa varandra genom kriser och 

andra tunga händelser genom att lyssna och ge stöd, och i de flesta fall är detta tillräckligt. 

Kamratstödet skall vara en känslomässig första hjälp i krishantering och det stärker gruppens 

sammanhållning. Forskning visar även att individer som har ett gott socialt stöd är tåligare 

mot stress, och att ett väl fungerande socialt stöd gör det lättare att klara av arbetet trots att 

kraven är höga och egenkontrollen låg (Johnson, 1989). Johnson menar att socialt stöd 

innebär att man har en god relation och ett gott samarbete med sina kollegor, men även 

chefer. Det skapar en gemenskap och påverkar hela arbetsgruppens upplevelser av 

arbetssituationen.  

Alla informanter var överens om att de har bra stöd i sina kollegor. De pratar mycket med 

varandra om vad de har varit med om, och de inser även själva hur viktigt det är för att orka 

med sitt arbete. För att öka förståelsen för en händelse så ges alla möjligheten att berätta sin 

version av den, vilket är viktigt. Informanterna uppger att de har en bra sammanhållning 

sinsemellan. De känner varandra, vet vad de går för och har en familjär stämning. De känner 

sig även trygga med varandra, att de alltid har en kollega med sig, och att denne finns där 

bakom honom om det händer någonting. Tack vare detta så kan informanterna undvika att 

hamna i det som Theorell (2006) kallar för den ”iso-spända” situationen. Theorell (2006) 

förklarade att ett ”iso-spänt” arbete är ett arbete där arbetstagaren inte får stöd varken från 

kollegor eller från chefer, och Thylefors menade att om individen har ett lågt socialt stöd i 

arbetet så kan det leda till ohälsa (Holmér & Simonson, 2006). Informanterna kan alltså, 

genom att hämta stöd hos varandra och kollegorna, motverka att ohälsa uppstår.  

Styrkan i denna grupp är trots allt att de är så få, då det därmed blir lättare för dem att 

upptäcka och hjälpa varandra om det skulle bli för mycket för någon. Det är dock synd att 

informanterna upplever att stödet de kan hämta endast finns hos arbetskamraterna och inte hos 

chefer och organisationen.  

6.4 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Trots att det finns riktlinjer för det psykosociala stödet inom Polisen, samt hur verksamheten 

skall fungera så visar uppsatsen att det inte fungerar tillfredsställande. Hade det inte varit för 

att informanterna och deras kollegor har varandra så är jag rädd för att verksamheten i Boden 

skulle fungera på ett icke tillfredsställande sätt. Det mest framträdande i min studie var det 

faktiska bristande stödet från cheferna och organisationen till poliserna i yttre tjänst.  

Med stöd avses främst avlastningssamtalen, men även möjligheten till att arbeta nära en chef. 

Det är viktigt att personal skall kunna möta och tala med sin chef vid annat är krissituationer. 

Om en polis mår dåligt och ett samtal om dennes välmående förs per telefon så kan risken 

vara stor att den överordnade missar att individen faktiskt inte mår bra. Genom att inte sitta 

tillsammans med den utsatte individen går man miste om vad kroppsspråket och 

ögonkontakten säger.  
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En organisation är inte fullständig utan individer och det ideala är när organisationen kan 

stärka individen och individen kan stärka organisationen. När det organisatoriska stödet 

brister så blir kollegorna än viktigare och de fyller en stor funktion. En intressant aspekt att 

studera vidare skulle vara att ta reda på huruvida det goda kollegiala stödet bland poliserna i 

Boden har uppstått på grund av att stödet från organisationen brister. Det skulle även vara 

intressant att genomföra fler studier inom samma ämne på polisstationer i större och mindre 

orter i Sverige för att kunna jämföra dem och se om det finns några skillnader i stödet från 

kollegorna och organisationen.   

 

  



34 
 

Referenslista 

 

Tryckta källor: 

Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Ejvegård, Rolf (2003). Vetenskaplig metod. 3., omarb. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Eriksson, Nils. (1991). ”Arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd – komponenter i den 

psykosociala arbetsmiljön”. I Furåker, Bengt (red.) (1991). Arbetets villkor. Lund: 

Studentlitteratur 

Esaiasson, Peter (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

3., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1991). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur  

Johnson, J (1989). “International Journal of Health Services”, Vol 19; nr 3. Collective 

Control: Strategies for survival in the workplace, s 469  

Lennéer-Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela (2005). Arbetsgruppens psykologi. 4., [omarb.] 

utg. Stockholm: Natur och kultur 

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael (1994). Qualitative data analysis: an expanded 

sourcebook. 2. ed. Thousand Oaks, CA: Sage 

Theorell, Töres (red.) (2003). Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur 

Theorell, Töres (2006). I spåren av 90-talet. Stockholm: Karolinska institutet University Press 

Thylefors, Ingela (2006). ”Arbets- och organisationspsykologi”. I Holmér, Jan & Simonson, 

Birger (2006). Forskning om arbete. Lund: Studentlitteratur 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Widerberg, Karin (2003). Vetenskapligt skrivande: kreativa genvägar. Lund: Studentlitteratur 

Uppsats: 

Vargül, Dilek (2011). En sociologisk undersökning av polisers psykosociala arbetsmiljö. C-

uppsats i sociologi, Luleå tekniska universitet. 

Elektroniska källor: 

Arbetsmiljöupplysningen: http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Amnen/Hot-

och-vald/ Hämtat den 4 mars 2012 

Arbetsmiljöverket: http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/ Hämtat den 3 mars 2012 

Arbetsmiljöverket & SCB: http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf 

Hämtat den 19 maj 2012 

http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Amnen/Hot-och-vald/
http://www.prevent.se/sv/Arbetsmiljoupplysningen/Amnen/Hot-och-vald/
http://www.av.se/teman/stress/psykosociala/
http://www.av.se/dokument/statistik/rapporter/IAM2001_02.pdf


35 
 

Brottsportalen: http://www.brottsportalen.se/index.php?curPage=26&kommun=82 Hämtat 

den 17 september 2012 

Polislagen (1984:387): 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Lagar/Polislagen_11_10_01.pdf 

Hämtat den 4 september 2012 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtat 

den 3 mars 2012 

Artiklar: 

Kuriren: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6200718 Hämtat den 17 

september 2012 

NSD: http://www.nsd.se/nyheter/boden/artikel.aspx?ArticleId=6627156 Hämtat den 17 

september 2012 

NSD: http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.aspx?ArticleID=6645941 Hämtat den 17 

september 2012 

NSD: http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.aspx?ArticleID=6828826 Hämtat den 17 

september 2012 

Internt material: 

Rikspolisstyrelsen: Krisstöd och förebyggande åtgärder. Riktlinjer för det psykosociala stödet 

i Polisen (2008) 

  

http://www.brottsportalen.se/index.php?curPage=26&kommun=82
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Lagar/Polislagen_11_10_01.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6200718
http://www.nsd.se/nyheter/boden/artikel.aspx?ArticleId=6627156
http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.aspx?ArticleID=6645941
http://www.nsd.se/NYHETER/ARTIKEL.aspx?ArticleID=6828826


36 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Man/Kvinna  

(Ålder)  

Antal år som polis i yttre tjänst 

 

Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

Hur ser dina arbetstider ut? – Är du nöjd med dem? (Känns de bra)? 

Hur är arbetstempot? – Känns det bra eller dåligt? 

Kan du/har du möjlighet att påverka ditt arbete? 

På vilket sätt? 

Varför tror du att det är så? Vad beror på? 

Hur upplever du de krav som ställs på dig i ditt arbete? (Ställs det krav? Vilka?) 

Kan du ge något exempel på situationer som påverkar dig i arbetet? 

På vilket sätt påverkar dessa situationer dig (kan du beskriva)? 

Skulle du vilja ha mer att säga till om gällande din arbetssituation? 

I så fall vad/hur? 

Upplever du att du ofta blir utsatt för hot och våld? 

Om ja, vilken typ av hot och våld? 

Hur får det dig att må?      

Finns det någon handlingsplan för hur ni ska undvika eller agera då ni hamnar i hotfulla 

situationer?  

Om nej, vad tror du att det beror på?   

Om ja, hur ser den handlingsplanen ut? 

Upplever du att den fungerar i praktiken? 

 

Känner du oro inför några arbetsuppgifter?  

Vilka?  

Vad tror du att det beror på?  

På vilket sätt yttrar det sig? 

Känner du att det hindrar dig i ditt yrkesutövande? 

Finns det arbetsmoment du känner dig osäker i?  

Vilka?  

Hur yttrar den osäkerheten sig? – Hur får det dig att må? 

 

Upplever du att samhället har blivit våldsammare idag?  (I Bodens kommun) 

Om ja, på vilket sätt skulle du beskriva den förändringen? 

Upplever du att det har påverkat dig? – På vilket sätt? 

Har du fått förändra ditt arbetssätt på grund av detta?  Ny utbildning? 

 

Upplever du att du får något stöd från arbetskamrater då du varit med om en situation (i 

arbetet) som kan vara svår att hantera?  

Om ja, på vilket sätt får du detta stöd?  
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Om nej, varför tror du att det är så?  

Hur får det dig att må? 

Upplever du att du får något stöd från chefer då du varit med om någonting (i arbetet) som 

kan vara svårt att hantera?  

Om ja, på vilket sätt?  

Om nej, vad tror du det beror på?  

Hur får det dig att må? 

 

Vad tycker du är bra med ditt arbete?  

Finns det något du tycker är mindre bra med ditt arbete? – Vad? 

Finns det någonting du skulle vilja förändra i ditt arbete? – Vad? 

Känner du dig trygg i ditt arbete? 

Trivs du med ditt arbete? 
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Bilaga 2 – Informationsblad 

 

Hej! 

Jag heter Maria Berglönn och jag studerar på Sociologiprogrammet på Luleå Tekniska 

Universitet. Nu i vår är det dags för mig att skriva min C-uppsats om psykosocial arbetsmiljö.  

Syftet med min C-uppsats är att undersöka hur poliser i yttre tjänst i Bodens kommun 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö. För att kunna genomföra denna undersökning skulle 

jag gärna vilja intervjua Dig. Vill Du redan i förväg titta på de frågor jag kommer att ställa är 

Du välkommen att kontakta mig. 

Jag ser gärna att jag får spela in intervjun med Dig, då det är viktigt för mig att inte gå miste 

om ovärderlig information samt för att kunna återge det Du berättar för mig på ett korrekt sätt. 

Om detta inte är okej med Dig så kan vi självklart genomföra intervjun utan att spela in den. 

Jag kommer även att föra anteckningar under intervjun.  

Din medverkan är frivillig och Du kan närhelst Du vill avbryta din medverkan. Intervjun sker 

på Dina villkor och väljer Du att avbryta kommer det inte bli några konsekvenser av detta.  

Jag garanterar Din anonymitet genom att förvara allt material jag får från Dig på ett sådant 

sätt att ingen kommer att komma åt dem. Detta material kommer endast att användas till min 

C-uppsats och kommer att förstöras då uppsatsen är klar. Du kommer dessutom att få ett 

fingerat namn, så det inte går att spåra vad just Du sagt.  

Resultatet av alla intervjuer kommer att presenteras i min C-uppsats i början av juni 2012.  

 

Har du några frågor är det bara att kontakta mig på: 

Mailadress: marbep-8@student.ltu.se 

Telefon: 07x- xxx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Berglönn 

mailto:marbep-8@student.ltu.se

