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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Kristina Johansson och Elisabeth Berg. Jag vill 
också tacka min examinator Saila Piippola samt poliser runt om i Sverige som har ställt upp 
på intervju och medverkat i detta arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Sammanfattning  
 

Detta examensarbete utgår från Karasek och Theorells teoretiska modell krav-, kontroll- 

och stödmodell. Syftet är att undersöka polisens arbetsmiljö framför allt på poliser i yttre 

tjänst. Detta är en kvalitativ undersökning på polisers egen uppfattning av deras arbetsplats. 

Denna studie har genomförts med hjälp av tidigare forskning och kvalitativa intervjuer av sex 

polismän och kvinnor runt om i Sverige i åldrarna mellan 30 och 45 år för att sedan tolka hur 

dom uppfattar sin arbetssituation och arbetsmiljö. Studien inriktar sig endast på poliser i yttre 

tjänst då de har mest kontakt med det arbetet som sker ute bland allmänheten vilket ställer 

unika krav på dem som i sig skapar en unik arbetsmiljö. 

 

 Under genomförandet av studien framkom det att poliser i yttre tjänst kände att kraven var 

varierande beroende på hur mycket som hände i staden eller kommunen där de för tillfället är 

anställda, samtidigt kände de att det inte fanns tid att utföra uppgifter det gärna hade velat 

göra vid sidan av sina primära uppgifter. Poliser ansåg att de hade en begränsad egen kontroll 

över sitt arbete samt pekade ut brister i det sociala-stödet. 

 

 I diskussionen analyserar jag den empirin som har samlats in genom detta arbete samt 

föreslås vad man kan bygga vidare på inom detta område för framtida forskning genom att till 

exempel ha fler intervjupersoner samt genomföra arbetet på en specifik geografisk plats.  

 

Nyckelord: Polis, krav, kontroll, socialstöd, arbetsmiljö. Kvalitativ, yttre tjänst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract  
 

This essay is based on Karasek and Theorell affecting of requirements, control and support 

model. The method of this study is a Qualitative investigation of the police's perception of 

their workplace and work environment. This study has been conducted using previous 

research and qualitative interview of six police officers around Sweden and then interpret how 

they perceive their workplace and work environment. This study focuses only on dispatch 

officer as they have the most contact with the work that happens on the field in close contact 

with the civilians. Which contributes to unique demands on them which in itself creates a 

unique working environment. The report also presents earlier studies that have been done on 

the policemen's work environment and well-being around the world. 

 

 The study revealed that dispatch officer felt that the requirements were variable depending on 

how much was going on in the city or state, while they felt there was a lack of time to perform 

tasks that would have liked to do by the side of their primary tasks. Police officers believed 

that they had a limited control over their work demand and pointed out the flaws in social 

support.  

 

The discussion I analyze the result I got and compare it to the earlier studies done in this field 

I also suggested what could be done in future research like having more interview people or 

doing it in a specific geographic aria  
 
 
Keywords: police, demands, control, social support, work environment. Qualitative, dispasch 
officer. 
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Inledning  
 
Polisens nuvarande arbetssituation kan enkelt sägas vara turbulent. En undersökning som har 

genomförts av Novus på uppdrag av Polisförbundet för att få en uppfattning av hur poliser trivs 

med sitt arbete, i undersökningen framkom det att 8 av 10 poliser har funderat på att säga upp 

sig. 61 % av poliserna uppger att anledningen till att de vill säga upp sig beror på den låga 

lönen och 42 % uppger att det vill säga upp sig på grund av den omstruktureringen som sker 

inom organisationen (SVT 2015) Omstruktureringen innebär att sedan den 1 januari 2015 har 

polismyndigheten börjat arbeta som en sammanslagen organisation istället för 21 lokala 

myndigheter ( SVT 2015). Polisförbundets medlemmar anser också att omorganisationen har 

skapat kaos. 

 

 ”Just nu med flyktingströmmar, ökat terrorhot och all grov brottslighet så behövs vårt fokus 

och effektivitet kring detta. Då går det inte att genomföra en så här stor omorganisation i den 

här storleken, med alla andra krav vi har på oss” säger Lena Nitz ordförande för 

Polisförbundet till SVT Nyheter. 
 

Polisförbundet vill att inrikesministern tillsätter en kriskommitté som får till uppdrag att 

bestämma vilken fokus polisen ska prioritera just nu och vad polisen kan vänta med tills det 

tillkommer mer resurser. År 2015 har 142 fler poliser sagt upp sig än under 2014 och vid 

tillfället av undersökningen var det fortfarande två månader kvar av året, även detta är en av 

sakerna som presenterades i Novus undersökning.  

 

Att en så stor del av poliser inte är tillfredsställda med sin anställning är självklart ett problem.  

I ett modernt och demokratiskt samhälle är lagar och regler en grundpelare för att det ska 

fungera. Polisen är dem vi väljer ut för att uppehålla dessa lagar och regler. Därav anser jag 

det vara i sociologins intresse att studera hur väl deras arbetsplats tillåter dem att genomföra 

det arbete som dem förväntas klara av.  

 

Polisen är en statlig myndighet som arbetar för att utreda, förebygga och förhindra brott. 

Enligt polisens hemsida kan man sammanfatta polisens mål för de kommande åren på 

följande vis:  
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   ”Färre brott ska begås 

   Polisen ska genom planlagt brottsförebyggande arbete bidra till att färre brott begås. 

   Fler brott ska klaras upp 

   Polisen ska genom sin utredande verksamhet verka för att fler brott klaras upp. 

   Människor ska känna sig trygga 

   Polisen ska bidra till att människor känner trygghet och mindre oro för brott. 

   Polisen ska bli synligare 

   Polisen ska arbeta enligt metoder som gör polisen synligare och mer tillgängliga för                                                  

   allmänheten. 

   Förtroendet ska vårdas och stärkas 

   Polisen ska slå vakt om det höga förtroende allmänheten har och arbeta för att det stärks         

   ytterligare ” ( polisen 2015 ).  

 

2014 fanns det inom polisen 26 000 anställda som arbetar med allt från personalfrågor till 

utredningar av brott. Denna uppsats har sitt fokus på polisen som arbetar i yttre tjänst. Med 

poliser i yttre tjänst menar man poliser som arbetar som ordinarie poliser eller närpoliser. 

Dem känner man igen på deras uniformer. Dom strävar efter att vara synliga och tillgängliga i 

samhället, det mesta av deras tid används till att patrullera i radiobil eller till fots för att 

upptäcka brottslighet och andra störningar av den allmänna ordningen. I yttre tjänst ingår även 

att hjälpa folk i nöd och rycka ut till nödhändelser efter att larmcentralen har mottagit ett 

samtal till larmcentralen det vill säga samtal som kommer in via 112 ( polisen 2014).  

En polis som arbetar i yttre tjänst genomför även förhör, utredningsåtgärder som att ta upp 

anmälningar eller beslagta olämpliga föremål så som droger, vapen eller till exempel alkohol 

från minderåriga. Poliser i yttre tjänst har även krav på sig att det arbete de utgör ska vara 

väldokumenterat så en viss del utav polisens arbetstid genomförs inne på polisstationen vid en 

dator, detta kallas även ”avrapportering” bland poliser ( polisen 2015).  

 

För att lyckas genomföra sitt arbete och uppnå de mål som är polisens huvudsakliga uppdrag 

har poliser, framför allt de i yttre tjänst vissa befogenheter. Exempel på dessa befogenheter är 

till exempel rättigheten att avlägsna och omhandta personer som uppför sig olämpligt för att 

till exempel förebygga misshandel. I vissa fall har de även befogenhet att använda sig av våld 

om inga andra medel räcker till och om det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna. 

Polisen har även vissa redskap som de har befogenhet att bära på sig för att kunna hantera de 

situationer som kan förekomma i yttre tjänst så som handbojor batong och ett tjänstevapen. 
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Lagen om hur polisen bör uppföra sig och vad de inte får göra kommer att finnas i bilagor där 

det finns en länk som heter Polislag (1984:387). Att arbeta inom polisen innebär ofta att 

rädda folk i nöd. Det innebär att poliser har till jobb att bege sig till platser och hantera 

situationer som resterande av befolkningen helst håller sig undan ifrån.  

 

I denna undersökning kommer jag att utgå ifrån poliser som arbetar i yttre tjänst då de är i 

direkt kontakt med folk som kan behöva deras hjälp. Jag kommer att beskriva och analysera 

den aktuella arbetsmiljön för att få en djupare förståelse i hur de uppfattar sin arbetssituation. 

För att utföra det har jag tagit hjälp av den teoretiska utgångspunkt som presenterades av 

Karasek och Theorells modell som omfattar följande teman krav-, kontroll- och 

stödmodell. 

Krav: Hur mycket krav som ställs på poliser i yttre tjänst. Det vill säga både fysisk 

belastning, administrativa arbetsuppgifter men även psykisk belastning.  

kontroll: Hur mycket kontroll polisen har över det arbete som de är avsatt att de ska 

genomföra. 

Socialstöd: Vilket stöd dessa poliser har av sina kollegor, närmaste chefer eller ledningen 

inom organisationen. 

 

1.1 Syfte: 
 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ undersökning beskriva och analysera 

polisers arbetsmiljö i yttre tjänst. Den centrala frågeställningen är vilken innebörd har krav, 

kontroll och socialt stöd för polisens nuvarande arbetsmiljö? 

 

Frågeställningar  

• Hur uppfattar de kraven som ställs på dem? 

• Hur upplever de att de har kontroll över sina arbetsuppgifter?  

• Hur upplever de sin arbetsmängd? 

• Hur uppfattar de stödet ”uppifrån” i hierarkin? 
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1.2 Avgränsning:  

I denna studie valde jag som tidigare nämnts att genomföra undersökningen endast på poliser 

i yttre tjänst, det vill säga poliser som arbetar ute på fältet för att stoppa, utreda och förebygga 

brott direkt bland den civila befolkningen. De poliser som jag kommer att avgränsa mig till är 

dessutom i åldrarna 30 till 45 år gamla då jag gärna ville ha intervjupersoner med några års 

erfarenhet av yrket. Geografiskt sett är alla deltagande intervjupersoner anställda i Sverige då 

syftet med detta arbete är att undersöka just hur svenska poliser uppfattar sin arbetssituation 

då detta kan variera från land till land.  

 

Disposition  

 
Denna uppsats inleds med att ta upp aktuella händelser inom polisen för att sedan presentera 

den teoretiska utgångspunkten samt presentera relevant tidigare forskning inom det aktuella 

ämnet. 

Metodkapitlet kommer beskriva hur jag har gått tillväga för att genomföra uppsatsen samt 

förklara varför jag har gjort vissa val samt vilka motgångar som kan ha uppstått.  

Under resultatdelen läger jag fram det generella resultatet samt presenterar var person för sig. 

Detta följs av min diskussion där jag kopplar samman det resultat jag har fått samt lägger 

fram förslag för framtida forskning. 
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Tidigare forskning  
 
Polisyrket innehåller en viss emotionell belastning på grund av att de måste kontrollera deras 

egna emotioner trotts att de får en del kritik från allmänheten. Även om polisyrket ofta 

förknippas med maskulint arbete som går ut på att bekämpa brott, krävs det också av poliser 

att upprätthålla ordning och utföra ett varierande arbete vilket i vissa sammanhang kan 

uppfattas som feminint. Det riktiga polisarbetet och den stereotypa bilden av polisarbetet är 

väldigt långt ifrån varandra. Utöver att jaga kriminella ansvarar dom även för att förebygga 

brott, och försvara befolkningen 24 timmar om dygnet.  Bilden av en polis är att dom är ute 

och jagar en farlig tungt kriminell person vilket gör att polisyrket betraktas som väldigt 

maskulint. Sanningen bakom deras arbetsuppgifter är att det oftast kan vara tråkigt och 

”smutsigt”. Den största delen är att uppehålla ordning för offer, skadade eller handskas med 

skyldiga till brott som vill ” komma undan” deras handlingar. En sådan arbetsmiljö påverkar 

hur kulturen blir i polisyrket till exempel förväntas en polis att alltid ställa upp som stöd för 

sina kollegor, troligen på grund av att de tar avstånd från den civila världen som kan uppfatta 

dem som skrämmande och fientliga. Den informella kulturen bland poliser är att det förväntas 

att de kan distansera sig från sina känslor vilket är självklart när det ska hålla en professionell 

roll när det möter arga, utsatta eller ledsna individer. Men att även efteråt tala ut om sina 

känslor är tabu då dom kan uppfattas som ”svaga” och inkapabla att klarar av sitt yrke. När 

det väl pratas om den emotionella belastningen av arbetet gör man dock det i enrum, till 

exempel i omklädningsrummet eller liknande. Eftersom att prata om sådant högt förknippas 

som feminint (Susa Ehrlich Martin 1999).  

Studien kom emellertid fram till slutsatsen att både beteenden som uppfattas som maskulina 

och feminina är nödvändiga för att kunna genomföra ett framgångsrikt polisiärt arbete. Att 

vara maskulin som förknippas med att kunna hantera farliga riskfyllda uppdrag belönas 

emellertid av både andra poliser men även samhället samtidigt som det inte är lika viktigt att 

vara feminin i omgivningens ögon. Kvinnor som blir poliser kan uppmärksamma 

könsrelaterade dilemman på grund av den normen som uppstår bland poliser i hur man 

bearbetar den emotionella belastningen. Även om kvinnor förväntas att agera professionellt 

ute i yttre tjänst tenderar de att ta på sig en form utav ” mamma roll ” bland sina kollegor. 

Även om könsfördelningen bland poliser har blivit mer jämnfördelad ser man att det har 

förekommit motstånd i att förändra yrkeskulturen (Susa Ehrlich Martin 1999). 
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Höga nivåer av stressrelaterade sjukdomar i samhället har börjat oroa människor. Vad detta 

kan bero på har forskare försökt besvara genom att identifiera nyckelfaktorerna för 

arbetsrelaterad stress (P. A Collins and A.C.C. Gibbs. 2003). Polisarbetet har alltid betraktats 

som ett stressfyllt yrke då man som polis utsätter sig själv för risk genom att konfrontera folk 

och riskera att utsättas för våld och hot men även andra traumatiska upplevelser. På grund av 

allt detta kan det uppstå stressrelaterade symptom bland anställda hos polisen.( P. A Collins 

and A.C.C. Gibbs. 2003) Syftet med denna forskning var att undersöka de stressrelaterade 

symptomen inom polisen för att beskriva deras psykiska hälsa. 

Artikeln använde sig av en kvantitativ metod där de undersökte svar av 1206 poliser som fått 

besvara frågor om stress både inom arbetet och sitt privatliv, därefter delades dom upp i två 

grupper, dom som hamnade högt i stress nivån och dom som hamnade lågt i stress nivå enligt 

GHQ (General Health Questionnaire).  Resultatet av denna studie visade att stressfaktorerna 

inte var specifikt relaterade för själva polisarbetet utan att det framför allt berodde på 

organisatoriska problem, så som till exempel för höga krav på de anställda och brist på 

kontroll över den arbetsbelastningen polisen fick. Denna studie visade också att kvinnor led 

av fler stressrelaterade symptom än män. 

 

 Även undersökning bland just svenska poliser har preciserats i till exempel Contanz 

Leneweber, et. al,( 2010) som studerade sjukfrånvaron bland svenska poliser där syftet var att 

se sambandet med arbetsplatsen. Undersökningen genomfördes kvantitativt och visade på ett 

flertal faktorer som anledning till frånvaro men en av de tydligaste faktorerna var stress. Lågt 

stöd från kollegor och låg kontroll över arbetsbelastningen visade också på tydligt samband på 

sjukfrånvaro bland äldre poliser. 

Resultatet visar även på att sjukfrånvaron berodde på organisatoriska skäl bland anställda som 

ansåg att de hade en överlag god hälsa (Contanz Leneweber, et. Al, 2010). Hur man då kan 

hantera denna stress och bidra till minskning av ohälsa, det är svårt att ge en enkel lösning på 

det problemet men Jennifer H Webster genomförde en stor undersökning som baserades på 40 

år av empirisk data vilket resulterade i 103 artiklar både från publicerade och inte publicerade 

källor. Resultatet visade på det bidrag som tidigare forskning inom området ”stress bland 

poliser” brister i på grund av att i den nuvarande forskningen har brist på information och att 

mycket av forskningen är genomförd med olika metoder och olika sätt att mäta resultat. Något 

som är viktigt för framtida forskning är att komma överens om vad som är det viktiga inom 

problemet för att ha samma teoretiska utgångspunkt för att studera vidare. Även trotts alla 

dessa brister med den nuvarande forskningen lyckades man komma fram till två huvudsakliga 
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faktorer för att förebygga stress, Den första visar på att tidigare trauman, sjukdomar eller 

andra fysiska skador ökar stress. Organisationer som är intresserade av att förebygga stress 

borde känna till att stress inte endast uppstår på grund utav någon enstaka traumatisk 

upplevelse utan kan byggas upp över en lång tid på grund av flera psykiskt påfrestande 

upplevelser. 

Det enda som är viktig att känna till är att en av huvudfaktorerna till minskad stress är det 

sociala stödet man får av sina kollegor eller chefer undersökningen visar även att det inte 

finns någon huvudsaklig form utav socialt stöd, så länge individen har det från åtminstone ett 

håll (Jennifer H Webster 2013).  
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Teori  
 

Teorin som används i denna uppsats är utvald på grund av att den ofta förekommer i samband 

med utvärderingen av arbetsmiljö och anses vara väldigt relevant i liknande sammanhang och 

har hög relevans för denna typ av undersökning.  

 

Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell 

 

Krav och kontroll modellen är ingen ny modell, den introducerades redan 1979 av Robert 

Karasek  och har sedan dess använts av forskare som studerar det psykosociala på 

arbetsplatser. Tores Theorells och Jeffrey Johnsons har båda haft en viktig del i utvecklingen 

av denna teori. Theorell samlade empirisk data och kollade närmare på saker som hjärt- och 

kärlsjukdomar för att se om det har ett samband med stress (Theorell, 2003) på arbetet 

Johnsson utvecklade därefter teorin med att lägga till begreppet social stöd (Theorell, 2003). 

 

Krav och Kontroll-modellen 

 

Med andra ord kan man förklara dessa två med arbetskrav d.v.s. den mängden av 

ansträngning som man förväntas genomföra på sin arbetsplats för att det arbetet som man 

utför ska bli genomfört på ett tillfredställande sätt. Man kan även kalla de för den insatsen 

man är anställd att göra. (Karasek och Theorell 1990). 

Med kontroll menar man den egenkontrollen och handlingsfrihet man har på sin arbetsplats 

för att genomföra de uppdrag man har. Genom att ha en kombination med dessa två får man 

huvudtyper av arbeten (Karasek och Theorell 1990). 
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Figur 1 Krav- kontroll- stöd- modellen efter Karasek och Theorell (1999, s.32) 

 

Syftet med modellen är att visa hur de anställda påverkas ur ett psykosocialt perspektiv av 

kombinationer av dessa olika krav 

 

Exempel på olika kombinationer 

Höga krav – begränsad handlingsfrihet 

Bidrar med en risk för psykisk påfrestning vilket bidra till att personen löper en större risk för 

tillsjuknad både fysiskt men även psykiskt. För att en person ska kunna genomför arbeten som 

omfattar höga krav är det viktigt att personen har egenkontroll över sitt arbete.  

 

Låga krav – begränsad arbetsfrihet 

Denna kombination kallas även för passivt arbete. Denna form utav arbetsplats kan leda till 

att den anställda kan tappa sin förmåga att fatta beslut för att lösa de problem som uppstår på 

arbetet. Man kan även kalla det för en ” inlärd hjälplöshet” 

Krav  

 

Arbetsgivare anställer personal i syftet att de ska genomföra ett arbete som de själva inte 

hinner med och måste delegera vidare för att själva kunna fokusera på att driva och fördela 

arbete. Arbetstagaren får i sin tur uppdrag att genomföra som man kan förklara med ordet 

krav. Dessa krav brukar man översätta till stimuli. Man brukar tala om över och under 

stimulerande arbetsuppgifter. Arbetsrelaterad stimuli omfattar flera olika delar till exempel 

kan man prata om fysiska stimuli som innebär den fysiska arbetsmiljön det vill säga ljud och 

ljus på en arbetsplats men man talar även om social stimuli som beskriver ens möjligheter till 
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den sociala delen av en arbetsplats t.ex. Finns en möjlighet att ha konversationer med 

kollegorna. 

Att ett arbete med höga krav är psykiskt påfrestande är rätt enkelt att föreställa sig. De flesta 

har nog egen erfarenhet av det, Men vilka jobb är då mest psykiskt påfrestande? Mycket tyder 

på att det arbetet som är mest påfrestande för psyket är de arbeten som är väldigt jäktiga och 

krävande men samtidigt väldigt enformiga. Vad ”psykiskt påfresta ” innebär är svårt att 

definiera då de flesta har en egen uppfattning om vad det innebär, Men jag utgår från att det är 

arbeten som är både krävande och stressiga samtidigt. 

Krav och stress 

  

Vad händer när det ställs krav på en person? Det första individen gör är att göra en bedömning 

av de krav som ställs på en och därav väger dem mot sin egen förmåga att kunna genomföra 

dessa. Känns inte dessa krav speciellt svåra upplever personen ingen stress om de krav som 

ställs på en verkar oöverkomliga utgör kroppen en reaktion t.ex. ökar pulsen och blodtrycket 

men även hormonavsöndringen. Det vill säga att man börjar uppleva stresshormoner. Att vara 

måttligt stressad kan vara bra för en. Man får till exempel en bättre koncentrationsförmåga. 

Man talar även om positiv stress så som att känna att arbetet inte är tråkigt som leder till att 

man känner arbetsglädje, men att under lång tid känna stress och olustkänslor kan däremot 

vara skadligt psykiskt men även leda till fysiska problem. 

När man diskuterar om att hantera stress använder man sig av begreppet ”coping”, alla har 

olika sätt att hantera stress på men de vanligaste sätten är att förtränga hur stressad man är, 

vilket kan fungera tillfälligt men inte är en speciellt bra ide för att lösa problemet . Ett annat 

sätt att hantera stress är att börja söka efter nya alternativ på hur man ska lösa problemet, det 

tredje sättet är att försöka minska sin belastningsnivå genom att framför allt be om hjälp av 

sina kollegor. Det sista sättet som man kan använda och som faktisk har vetenskapligt stöd att 

det fungerar är att helt enkelt ta en paus från arbetet att ta en kort ledighet och samla sina 

krafter. 

Vad som är lagom stimulerande är självklart svårt att säga då alla personer reagerar på stress 

olika. Man måste även ha i åtanke hur mycket egenkontroll en person har över sitt arbete.  
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Kontroll  

Hur mycket man får bestämma över sitt arbete antas ha en stor betydelse för individens 

psykiska välmående. Den främsta fördelen med att ha handlingsfrihet över sitt arbete är att 

man kan hitta sätt att gå runt de saker som orsakar stress på arbetet med hjälp av att kunna 

arbeta på annat håll än just på arbetet eller till exempel arbeta när man själv känner att man 

fungerar som bäst beroende på om man är en morgon människa eller en person som fungerar 

och kan prestera bättre på eftermiddagen eller kvällen. Egen kontroll kan självklart inte 

garantera att man är förblir frisk men man har sett att folk som har egen kontroll över sitt 

arbete löper lägre risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Jag vill dock tillägga att egen kontroll 

över arbetet blir viktigare ju mer krav ens arbete ställer på en. Har man inte speciellt höga 

krav krävs inte samma nivå av egen kontroll som man behöver om ens arbete ställer höga 

krav på en. 

 

Socialt stöd  

Socialt stöd är ett brett begrepp som kan omfatta olika sorters stöd till exempel kan det handla 

om emotionellt stöd det vill säga till exempel omtanke från dina arbetskollegor eller din 

arbetsledare vilket oftast har en direkt koppling till den anställdas psykiska välmående. Den 

andra formen utav stöd kallas för värderande stöd den innebär att en individ har möjlighet att 

jämföra och värdera sitt arbete med andras prestation för att bland annat kunna se att man inte 

presterar sämre än de andra på arbetet. Den tredje formen utav stöd som man kan behöva ha 

på sitt arbete är informativ stöd som innebär att man får information, tips och råd av 

arbetskollegorna så man har en möjlighet att utvecklas och bemästra sina arbetsuppgifter.  

Den fjärde och sista typen utav socialt stöd kallas för instrumentellt stöd vilket innebär att 

man får avlastning i det man gör ( House 1981). 
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Metod 

 

Denna studie som undersöker polisens krav, kontroll och social stöd är genomförd på ett 

kvalitativt sätt för att få en djupare förståelse i hur en polisman tänker och känner kring sin 

anställning på polismyndigheten sam hur de uppfattar sina arbetsvillkor. Arbetet inleddes med 

att med stöd av Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell göra relevanta intervju 

frågor för att sedan hitta relevanta intervjupersoner som var lämpliga för denna typ av 

undersökning. 

 

Urval  

För att få intervjuer med polisen inledde jag med att kontakta polismyndigheten via 114 14 

och de bad mig skicka ett e-mail där jag kort beskrev vad min undersökning gick ut på, där-

efter fick jag vänta på svar från ledningen. Då jag antar att dom har en hög arbetsbelastning 

och mitt arbete inte hamnade som hög prioritet vände jag mig till min lokala polisstation för 

att med hjälp av dom anställda där kunna genomföra mina intervjuer och även nå deras 

kollegor genom deras personliga relation till dem. Personer jag sökte efter skulle helst ha 

några år erfarenhet inom polisyrket och arbetar i yttre tjänst, det vill poliser som arbetar i 

direkt kontakt med personer som är i behov av polisens tjänster. Det var även intressant att se 

den uppfattningen som personer med mer erfarenhet hade i jämförelse med dem som var 

relativt nya på arbetet. Jag ville även ta med ett genusperspektiv i detta arbete och därför var 

det viktigt att få minst en kvinnas åsikt med i uppsatsen.  

 

Insamling  

Målet med insamlingen av intervjuerna var att få träffa så många poliser som möjligt men 

både av geografiska och organisatoriska skäl gick det endast att genomföra fyra av sex 

intervjuer genom en träff medan två av intervjuerna fick genomföras via telefon, vilket i sig 

skapar en viss problematik. Problematiken som kan uppstå via telefon är att jag inte kan vara 

närvarande och analysera deras beteende under tiden, där av är det svårt att tolka om någon av 

frågorna var mer obekväma att besvara än andra. Under intervjuerna upptäckte jag dock att 

poliser är vana att arbeta med människor och vara i diskussioner så det uppkom inga problem 

med att hålla igång intervjuerna. Där av pågick varje intervju i 40 till 60 minuter. Eftersom 

intervjupersonerna fick genomföra intervjuerna på sin fritid var det upp till dem att kontakta 
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mig när det passade dem bäst då jag inte ville störa verksamheten på något sätt. Trots att vissa 

intervjuer var via telefon anser jag att dem ändå levde upp till de förväntningar jag hade på 

empirin jag ville samla in då jag upplevde att jag fick väldigt ärliga svar, jag utgår självklart 

från att denna studie är en kvalitativ studie och de sex intervjuade är endast en väldigt liten del 

av poliser och därav finns det många fler uppfattningar och åsikter bland poliser i yttre tjänst.  

 

Validitet och reliabilitet  

Då både intervjufrågorna skrevs av mig och intervjuerna genomförde av mig kan jag påstå att 

det gick att hålla en trovärdig validitet i uppsatsen då jag kunde styra diskussionen för att se 

till att den förblir relevant. Att jag redan från början meddelade intervjupersonerna om att de 

kommer att vara anonyma tror jag gör att de kan svara ärligt på mina frågor utan att oroa sig 

för att de dom har sagt kommer till utomståendes vetande vilket kan ha en negativ inverkan 

för dem både arbetsmässigt och på privat nivå .  

Det är dock svårt att dra några generella slutsatser från en kvalitativ intervju med sex 

deltagare men förhoppningsvis bidrar den med redskap för vidare forskning inom det 

komplicerade ämnet. Reliabilitet i en kvalitativ studie måste nämligen beräknas på ett annat 

sätt än i en kvantitativ studie. Då en kvalitativ undersökning inte kan tillräkna på 

tillförligheten på samma sätt. Denna studie var menad att undersöka vad var och en av 

individerna hade för erfarenheter av sin arbetsplats för att få en bild av hur det kan se ut för en 

individ som är anställd som polis.  

 

Etik 

I detta arbete har jag utgått från de fyra huvudreglerna inom etiskt arbete med intervju 

personer enligt (www.codex.vr.se). Personerna som blev intervjuade blev informerade om 

syftet med mitt arbete. Dom fick veta att deltagande är frivilligt och alla faktorer som skulle 

kunna påverka deras villighet att delta. Alla personer som intervjuades var över 18 år. De blev 

informerade att de när som helst kunde avsluta intervjun eller välja att inte besvara någon 

fråga om dom inte kände sig bekväma med den och även att deras beslut att inte medverka 

inte kunde påverka dem negativt på något sätt. De individerna som valde att delta fick veta att 

de är helt anonyma och namnen för dem som har medverkat är påhittade av mig, jag har även 

avrundat åldern och i vissa av fallen valt att inte nämna mer specifikt än vad det behövs vart 

de arbetar. Jag informerade även om att intervjuerna kommer spelas in för att underlätta 

intervju processen för mig men har direkt efter transkribering av information tagit bort 

inspelningarna för att det ska vara omöjligt för utomstående att få tag i inspelningarna.  
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Resultat  
 

I mitt resultat kommer jag att presentera det generella resultatet min undersökning gav, 

därefter kommer jag att presentera varje intervjuperson för sig. Intervju personerna fick 

fiktiva namn, Mikael, Julia, Robin, Dennis, Tomas och Pontus. Deras ålder är också 

avrundad och i vissa sammanhang presenteras inte vilken ort de arbetar på för att inte råka 

avslöja deras identitet.  

  

Övergripande resultat  

 

Av intervjuerna framkom det en hel del likheter men även vissa avvikelser. Samtliga av de jag 

intervjuade tvekade till innan de besvarade hur en vanlig arbetsdag ser ut för en polis då 

arbetsdagarna ser väldigt olika ut från dag till dag beroende på vad som är aktuellt i deras 

arbetsområde. Samtliga utförde sitt arbete i grupp men framför allt två och två både för sin 

egen säkerhet men även av rättsliga anledningar då det annars kan bli ord mot ord i en 

rättsfråga. I vissa sällsynta undantag kunde arbetet utföras på egen hand men fram för allt 

handlade det om utredning, förhör eller liknande. Arbetsuppgifterna fördelades av en 

närmaste chef som arbetar med att prioritera resurser dock visste de som deltog sällan vad 

dagen kommer att erbjuda för att dom även arbetar med ingripande verksamhet. Det vill säga 

att dom åker ut på uppdrag som larmcentralen fördelar till dem. Hur fördelningen fungerar 

verkar variera beroende på hur stor stad polisen arbetar i. I större städer och samhällen arbetar 

de mer specifikt i jämförelse med mindre kommuner där en polisman får ta på sig alla 

utmaningar ett polis yrke har att erbjuda då brottsligheten är mindre.  

Arbetsfördelningen skedde framför allt av den närmaste chefen men det verkade finnas god 

kommunikation inom polisen där det fanns en viss möjlighet att kompromissa och få arbeta 

med det man är extra intresserad av. Det vill säga man utnyttja den kompetensen som fanns 

inom arbetsgruppen.  

Arbetstimmarna såg olika ut beroende på vilken polisstation man arbetade även 

schemaläggningen varierade beroende på plats eller tjänst men generellt sett skulle man kunna 

dela upp schemaläggningen i två typer av schemaläggning det roterande schemat som börjar 

om var sjätte vecka och ett schema där man får önska sig arbetspass men som sedan 

sammanställs av ledningen efter att det tagit hänsyn till de olika önskningarna för att arbetet 

ska fungera. Julia som arbetade inom utredning arbetade under två skift medan de övriga 
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arbetade tre skift, det vill säga morgon-dag, dag-kväll och kväll-natt. Samtliga var överens att 

arbetstimmarna var en av de största nackdelarna med att arbeta som polis. Intervju personerna 

var överens om att det är väldigt påfrestande för kroppen att byta dygnsrytm så som de gör. 

Men även att det är svårt att hitta tid för det sociala livet utöver arbetet. Samtliga var dock 

överens om att polisen är ett roligt arbete och det med arbetstimmarna är något man helt 

enkelt får acceptera när man söker till polis.  

 

Den generella bilden av arbetsbelastningen var att den är väldigt varierande en av de 

intervjuade sa  

 

”Ibland blir man väldigt rastlös för att det inte händer någonting alls och ibland hinner man 

inte ens ta en paus för att äta utan man bara åker från larm till larm” 

 

Därav var det svårt att besvara om det fanns en möjlighet att utföra det som förväntades av en. 

De lugnare dagarna gick det bra medan de hetsigare dagarna önskade samtliga att dom hade 

fått möjligheten att göra mer. Det var dock direkt relaterat till vilket område man arbeta i, den 

mest signifikanta anledningen till om man hann med sina arbetsuppgifter eller inte verkade 

bero på om arbetsplatsen hade god bemanning eller var underbemannad. Möjligheten att 

utföra det man hade velat var även mer begränsad, i viss mån gick det att få fördela arbetet 

mellan varandra för att få arbeta med det man är mest intresserad av men en svårighet som 

uppstod med det är att man sällan vet vad som kommer hända under arbetsdagen.  

Situationer när de anställda kände sig stressade varierade från person till person men den 

generella uppfattningen var att det finns flera olika sorter stress inom polis yrket.  

De ena sorten utav stress var sammankopplad med direkt farliga eller möjligtvis obehagliga 

situationer. Det vill säga om man är på väg till något som kan bli farligt så som stoppa ett bråk 

eller något obehagligt så som att fara till en trafikolycka eller exempelvis självmord. Men de 

flesta ansåg detta var positiv stress. Man blev förbered på det som kan uppstå under 

arbetsdagen vilket underlättade situationer som kan vara svåra att hantera.  

 

En annan form utav stress som samtliga var överens om är när man hamnar i situationer där 

man inte har full kontroll över situationen till exempel inte vet om ens kollega är i fara eller 

där man vet att förstärkning kan vara långt bort. En av de intervjuade beskrev sådana 

situationer som ”onödigt spännande ”  

Den övriga stressen kom av organisatoriska skäl i form utav frustration över arbetssituationen, 
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så som för hög belastning både i yttre tjänst och med administrativt arbete medan annan stress 

kunde uppkomma på grund av att till exempel elektroniken på arbetsplatsen inte fungerar som 

det ska. Det kunde även förekomma en viss frustration över ledningen men den generella 

synen på ledningen var positiv  

 

Hur intervjupersonerna hanterar situationer som var stressande varierade från person till 

person men de flesta tog framför allt hjälp av sina kollegor. Eller genom att helt enkelt 

försöka tänka bort stress.  

Ytterligare en coping metod som framkom av två av de som intervjuades var att ”gömma sig 

bakom uniformen ” vilket dom menade innebar att ta på sig en professionell yrkesroll och 

göra det som krävs av en polis. Något som samtliga också var överens om var att det är viktigt 

att ha ett givande liv utöver arbetet och att det är viktigt att lära sig att sålla sina problem för 

att lyckas separera på arbete och privat liv.  

 

När frågan om att vända sig för att be om hjälp kom på tal svarade samtliga att de föredrog att 

vända sig till sin närmaste kollega. Det förväntas att dom ska vända sig till sin närmaste chef 

men de flesta av dom intervjuade kände att man inte vill ”gnälla” eller uppfattas som 

”jobbig”. Även om de äldre poliserna sa att man har blivit betydligt bättre på det, förekommer 

det fortfarande en form av en ”machokultur” inom polisyrket vilket försvårar det att söka 

hjälp. Även om samtliga visste att det förekom stödsamtal både i grupp och individuellt och 

även att det fanns olika former inom rutiner för hur man hanterar att hjälpa sina anställda 

verkade de flesta inte riktigt veta hur dessa rutiner fungerar. Samtliga hade uppfattningen att 

man vänder sig till sin närmaste chef som sedan får avgöra vilka åtgärdens som skall tas.  

 

Intervjupersoner  

 

Mikael 16 
Mikael är en 33år gammal man som arbetar som Verksamhetspolis sedan tre och ett halvt år 

tillbaks.  

När jag bad Mikael att beskriva en ”vanlig arbetsdag” sa han att en sådan sak inte 

förekommer inom polisen. Det enda som är likt är att man börjar med att byta om till uniform 

och sedan har ett möte med en så kallad inrebefäl. Ett inrebefäl är en form utav gruppchef 

som arbetar med att fördela arbete och prioritera resurser. Under dessa möten hålls 
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information om vad som har hänt i kommunen under de senaste dagarna ifall någon har varit 

ledig eller kan ha missat viktig information av andra anledningar. Därefter går man in på vad 

man kommer att arbeta med den närmaste tiden. Men man arbetar inte endast med uppdrag i 

yttre tjänst utan man väntar på ”HR” från larmcentralen ett HR innebär Händelse Rapport, det 

vill säga att någon har ringt in till 112 eller 114 14 och varit i behov av polisens hjälp.  

På Mikaels arbetsplats arbetar man alltid i en grupp med samma kollegor som är under 

uppsyn av ett yttre befäl. När man däremot far ut på patrull åker man alltid två och två, vem 

man åker på patrull med kan dock förändras från dag till dag. Arbetet i gruppen fördelas fram 

för allt av yttre befäl, som är en gruppchef som arbetar i yttre tjänst tillsammans med de 

övriga poliserna men just inom Mikaels distrikt är dom duktiga till att ta hänsyn till om någon 

är trött eller till exempel har ätit dåligt, då kan man anpassa arbetet efter det. Utöver det vet 

man inte vad som kommer att hända.  

 

” man vet vad som kommer hända på ungefär en timma fram, efter det väntar man  

på att LKC ropar ut i radion och då är man på väg till något nytt igen ”  

(LKC är en förkortning för ”läns kommunikations central ” ) 

 

Polisavdelningen där Mikael är anställd arbetar dom efter ett sex veckors fastschema, ett så 

kallat ”rullandeschema ” där man till exempel arbetar tre nätter, ledig fyra dagar sedan jobbar 

en kväll och två nätter och efter det byter igen till dag och morgon pass.  

Mikael menar på att man klarar av sådana arbetsdagar bra så länge man är mitt i arbetsveckan 

men Mikael kom nyligen tillbaks till arbetet efter en längre semester och då kände han att 

kroppen var återhämtad och han förstod att det är såhär man ska känna sig, och då blev det 

svårt att gå tillbaks till ett arbete med treskift som är igång dygnet runt. Vilket minst sagt tär 

på kroppen enligt honom. Dessutom har poliser i yttre tjänst väldigt varierande 

arbetsbelastning.  

 

”vissa dagar kan det vara väldigt lugnt medan andra dagar hinner man inte ens ta en  

toa paus ”  

 

När frågan ifall Mikael känner att han hinner med sina arbetsuppgifter kom på tal svarande 

han att det är väldigt varierande  

 

”ibland hinner man göra det man ska men andra dagar är man ute och släcker bränder, det 
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vill säga att man är på larm efter larm och hjälper till med det man hinner. Man önskar att 

man hade kunnat stanna kvar på vissa platser ett tag och prata med folk. Man märker i 

sådana situationer att man är underbemannad. ”  

 

Med att släcka bränder menade Mikael att man far och löser dem mesta akuta fallen. I vissa 

fall hade Mikael gärna velat stanna och prata med en person som till exempel blev utsatt för 

misshandel under en lördags krogrunda då en sådan upplevelse kan vara traumatisk för offret 

även om hen inte kom till skada men man måste fara vidare för att till exempel stoppa ett 

annat bråk. Ytterligare ett problem som framkom under min intervju med Mikael var att han 

menade på att lönerna inom poliser i yttre tjänst är låga vilket gör att erfarna poliser antingen 

söker sig till andra bättre betalda positioner inom polisen eller byter arbetsplats, Mikael ser 

detta som ett problem då han menar på att mycket kompetens går förlorat.  

 

Mikael känner sig mest stressad i situationer där andra poliser kan befinna sig i fara  

 

”Jag blir mest stressad när kollegor är i fara. Eller vet att kollegor är i farliga situationer 

och man själv är en bit ifrån händelsen. Man känner ju ett ansvar för dom man arbetar med, 

det är bara poliser som hjälper poliser.” 

 

Mikael hanterar sådana situationer med att försöka tänka bort den stress han känner. En 

erfaren kollega hade sagt till honom ” stress är bara där för att varna dig” Så Mikael menar 

på att han försöker hålla sig lugn när han far ut på uppdrag samtidigt som han alltid förbereder 

sig på det värsta. Annars fungerar uniformen som en typ utav ”skydd”. Mikael menar på att 

man tar på sig en professionell yrkesroll och gömmer sig bakom den. Ett tecken på det är om 

man har varit på något väldigt jobbigt och sedan direkt efter måste fara och vara ” den glada 

polisfarbron ” när man till exempel pratar med utsatt barn.  

 

Stöd får man framför allt av sina kollegor, det är viktigt att vara öppen på sin arbetsplats och 

prata med sina kollegor om saker som känns jobbiga på arbetet. 

 

”Om man går till sitt yttre befäl får man det stöd man behöver via dem, dom har kontakter 

och kan ta det högre upp men man vill inte verka som någon som "gnäller ", det förekommer 

en viss machokultur bland poliser” 
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Mikael påstår dock att det är rätt tydligt vart man ska vända sig inom Polisen, nämligen sin 

närmaste chef, eller som i hans fall sitt yttre befäl. Men han menar också på att folk som man 

ska vända sig till inte är utbildade psykologer och inte heller är bekanta med polisiärt arbete. 

 

”dom vet inte vad vi är med om när vi är ute på tjänst ” 

 

Julia  
Julia är en 36 årig kvinna som arbetar som ungdomspolis i en större stad i södra Sverige, Julia 

har arbetat med yttre tjänst i åtta år.  

Hon arbetar mycket med att hämta in ungdomar som misstänks för något brott och håller 

förhör med dem. Resten av tiden spendera hon på skolor eller andra platser vart ungdomar 

kan befinna sig. Under sådana patrulleringar är Julia civilklädd för att inte skrämma iväg 

ungdomar och enklare patrullera. Under kvällarna arbetar Julia framför allt mot 

narkotikamissbruk eller narkotikaförsäljning bland ungdomar men självklart arbetar man även 

mot äldre säljare eller missbrukare. Arbetet utförs i en grupp, framför allt om man arbetar med 

större insatser. Men det förekommer att man far ensam på mindre arbeten så som att besöka 

en skola.  

 

” Man får helt enkelt tänka själv och planera om det är ett arbete man klarar av själv eller 

något man måste ha hjälp till.” 

 

Arbetsfördelningen sker efter kollegornas kompetens. Julia anser att det är bra att arbeta så då 

man får mer möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter men samtidigt att man får en möjlighet 

att arbeta med det man brinner för.  

Julia arbetar två pass morgon eller kväll: 

Veckodag: 07:00-16:00 eller 14:00-22:00  Helger kan man arbeta 15:00-01:00  

Julia ser detta som en väldigt stor fördel för att det blir mycket lättare att planera ett socialt liv 

efter ett sådant schema samtidigt som hon menar att hon inte haft problem att arbeta nattetid 

vilket även hon brukade göra när hon patrullerade i början av sin karriär. Dock säger Julia att 

hennes arbetsbelastning är väldigt hög. Julia arbetar i ett ”problemområde” i en av Sveriges 

storstäder.  
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”man känner ofta att man inte hinner med det man ska göra så det är nästintill aldrig man 

hinner göra det man faktiskt vill göra så som att stanna upp med folk som behöver ens hjälp. 

Man skulle kunna arbeta dygnet runt och fortfarande känna att det inte är tillräckligt stor 

bemanning vilket leder till att man känner sig otillräcklig .” 

 

Julia lade till skämtsamt att man hade kunnat anställa 100 poliser till och inte ens det skulle 

räcka. Julia lade även till att hennes chef ofta får skicka hem henne från jobbet så att hon inte 

stannar kvar och fortsätter arbeta efter den avsatta tiden, annars hade man kunnat jobba dag 

och natt. Det resterande får man helt enkelt lösa med bättre kommunikation och planering. 

Situationer där Julia känner sig stressad är när Julia vet att det finns folk som mår dåligt och 

hon hade kunnat hjälpa dem men det finns 1000 saker att göra så tiden räcker helt enkelt inte 

till. Något annat som kan vara frustrerande som man blir stressad av är bland annat 

språkbarriärer eller när personer inte vill samarbeta med polisen av olika anledningar.  

Julia anser att det som stressar upp henne allra mest på hennes arbetsplats är mängden arbete 

som finns att göra men det är något hon kan lösa med hjälp av sin chef och sina kollegor. 

Något annat som gör henne väldigt stressad och frustrerad är när media målar upp en negativ 

bild av något som polisen har gjort men hon vet att media inte har fått hela bilden medan Julia 

själv befann sig på platsen, det mest frustrerande med den situationen är att Julia inte känner 

att dom får något offentligt försvar från organisationen. Utöver det söker Julia stöd hos sina 

kollegor vänner eller andra som arbetar inom polisen med liknande arbetsuppgifter. Julia 

menar på att det är otydligt var man kan vända sig på hennes arbetsplats ifall man behöver 

någon form av hjälp, Men hon vet att hon kan fråga sin närmaste chef.  

 

Robin  

Robin är en man som har arbetat som polisinspektör och områdespolis i åtta år. Robin är 40år 

gammal och arbetar i en mindre kommun i Norrbotten.  

 

Robin inleder med att säga att arbetet i små samhällen fungerar annorlunda än vad det gör i 

större städer. Han menar på att det är mindre akuta ärenden just i hans kommun så man får 

arbeta mer med utredning eller vara ute och träffa ungdomar. Å andra sidan kan det ske en 

trafikolycka någonstans och då kan det vara en lång körning framför en. Vissa dagar kan det 

enkelt bli 50-60 mil körning. Man arbetar nästan alltid två och två för att inte ta några onödiga 

risker. En sak som Robin kan finna väldigt skrämmande med sitt arbete är om man och sin 
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kollega inte kan hantera den situationen som behöver bli hanterad kan det bli att förstärkning 

är väldigt långt bort. Utöver patrullerna arbetar man oftast i grupp något Robin tyckte var 

väldigt positivt med att arbeta i en mindre ort är att han får arbeta mer med dom sakerna han 

är intresserad av. Något som han däremot ansåg vara ett utav de största minusen på arbetet var 

arbetstimmarna. Även hans arbetsplats arbetar efter en periodplanering vilket han och andra 

sidan ansåg vara väldigt praktiskt då han är separerad och har delad vårdnad av sitt barn.  

 

”Man får acceptera att arbetstimmarna ser ut som de gör när man tar arbetet ”  

 

Utöver det verkar Robin vara på samma spår som alla andra när det kommer till 

arbetsbelastningen, Han menar på att den är väldigt varierande från vecka till vecka och 

ibland har man en hel månad vart det kan vara svårt att få tiden att gå ihop. Under sådana 

tillfällen kan det vara väldigt svårt att finna tid för det man faktiskt skulle vilja engagera sig 

mer i som i Robbins fall innebär narkotikaförebyggande arbete. Utöver det kan det vara 

väldigt mycket administrativt arbete eller annat psykiskt belastande arbete. Några situationer 

vart Robin framför allt kan känna en psykisk belastning är när han är på väg på ett uppdrag 

och vet att förstärkningen kan vara väldigt långt bort eller när han befinner sig på en plats där 

han behövs och blir kallad till nästa uppdrag som kan vara väldigt många mil bort. Efter det 

kan det bli mycket administrativt jobb som gör att man inte hinner med det man egentligen 

hade planerat. Något som Robin anser vara viktigt för att klara av att arbeta som polis är att ha 

ett givande liv i övrigt, Han menar på att det är viktigt att ha andra intressen än sitt jobb som i 

hans fall jakt eller vara med sin familj. Han säger att det även finns avlastningssamtal med sin 

närmaste chef, men han menar på att man inte vill klaga. Han anser utöver det att det kan vara 

lite tveksamt med vad man egentligen ska söka hjälp för, men han menar samtidigt på att det 

har blivit mycket bättre inom polisen dom senaste åren och att det har tillkommit många bra 

rutiner i hur man hanterar stress.  

 

Dennis 

Dennis är en 35 årig man som arbetar just nu som utredare av grova brått men han har sju och 

ett halv års erfarenhet av att arbeta inom yttre tjänst i Umeå.  

Hans dagar börjar med att man kommer till arbetet och byter om så han är fullt påklädd och 

redo med all utrustning strax innan man ska börja arbeta då det kan hända att han behöver 

rycka ut direkt han börjar. Dagen börjar oftast med en introduktion av vad som har hänt i länet 
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och vad dom kommer lägga extra fokus på nu. Till exempel att åka på patrull, kontrollera 

bilar eller ha en spets insats mot narkotikabrott. LKC kommer sedan med ärenden som 

fördelas framför allt beroende på det geografiska det vill säga vart i staden/ länet man befinner 

sig. Alla i gruppen har samma arbetsuppgifter som leds av ett yttre befäl.  

Man arbetar oftast med sin grupp men när man är och patrullerar är man oftast två och två 

dom tillfällen vart någon åker ut ensam är om ett yttre befäl far till en brottsplats eller om en 

hundförare kommer till plats med hund. Anledningen till varför man alltid arbetar två och två 

är både av säkerhets skäl för polisen men även av rättsliga skäl det vill äga att det är mer 

trovärdigt om två poliser målar upp samma bild av vad som händer istället för att det blir ord 

mot ord mellan polisen och den som säger något annat. 

Ett Yttre befäl styr sina resurser LKC är dock med och prioriterar resurserna beroende på vart 

det ärende dom har fått in ligger i staden. Om det dock har varit mycket belastning och är 

lugnare idag så kan man prioriteras till att "skriva av sig” det vill säga dokumentera av det 

som man ännu har att dokumentera.  

När jag frågade hur arbetstimmarna ser ut svarade Dennis  

 

”3 skift, dygnet runt, 365 dagar om året .”  

 

Tidigare arbetade dom efter ett rullande schema på samma sätt som Mikael arbetar, vilket 

beskrevs tidigare i resultatet. Men nu arbetar dom istället efter ett så kallad ”periodplanering”. 

Periodplanering innebär att man har ett visst antal timmar man ska lägga ut på en vecka och 

man kan önska sig vilka pass man vill ha sex veckor framöver. Om passen inte går ihop har 

Umeå polisen en grupp personer anställda som arbetar med att planera och bearbeta 

schemaläggningen. Det nya systemet för schemaläggning underlättar det för till exempel 

ensamstående föräldrar samtidigt som det finns vissa nackdelar till exempel att det blir svårt 

att få en riktig laganda när man aldrig vet vilka man arbetar med om sex veckor. 

 ’’Ibland kan man hamna med en person som man inte alls fungerar med och då kan det bli 

väldigt tråkigt. Man hamnar ofta under nya chefer och samtidigt så måste det vara svårt för 

cheferna att styra och ställa om man inte är lika välbekant med personerna i sin grupp’’ 

 

Dennis menade på att hans arbetsbelastning är väldigt varierande 

 

”bland blir man väldigt rastlös för att det inte händer någonting alls och ibland hinner man 
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inte ens ta en paus för att äta utan man bara åker från larm till larm.” 

 

Vid ett tillfälle arbetade Dennis ett 18 timmars pass, men sådant händer bara under väldigt 

ovanliga omständigheter. Dennis menande dock på att det är bra med personal i Umeå då han 

uppfattat att det kan se mycket sämre ut runt om i Sverige så han ansåg att man hinner göra 

det man ska göra. Men när det kommer till att göra det man hade velat göra påstår Dennis att 

det beror på vad det är för dag. Som tidigare nämnt kan belastningen på arbetsplatsen vara 

väldigt varierande.  

 

”Är det en vanlig lugn dag så hinner man göra det, är det en stökig lördag kväll eller att det 

händer något speciellt kan det vara svårt att hinna med. Men när man arbetar på utryckning 

kan det finnas dagar då det är larm efter larm.” 

 

Dennis menar även på att han gärna hade velat kunna göra ” Det lilla extra ” men är det till 

exempel en stökig lördag så finns inte tiden eller förutsättningarna till att göra det.  

Situationer där Dennis känner sig stressade varierar. Inom polisen känner man olika nivåer av 

stress, ibland kan man bli kallad på en utryckning och känner att man är stressad när man är 

på väg dit och man känner hur adrenalinet kommer igång men det uppfattar Dennis som 

positiv stress, han påstod nämligen att vid sådana tillfällen känner man sig mer skärpt vilket 

innebär att man är bättre förberedd.  

 

”Det enda problemet med det är att efteråt känner man sig väldigt trött och utmattad.’’ 

 

 Andra dagar kan man känna sig stressad för att det finns så mycket att göra och man inte 

hinner ta en minut att pusta ut. En annan sak som Dennis uppfattar som stressande är 

byråkratin inom polisen det vill säga att man måste hinna göra en enkät till allt eller måste 

avrapportera allt efter en lång dag när det har hänt något. Utöver det är teknologin datorer och 

programvaran vara gammal och inte fungera som det ska när det behövs vilket också kan vara 

väldigt frustrerande och stressigt då man inte hinner göra det man skulle göra de närmaste 

timmarna.  

”Men det finns ju mycket stress i det arbetet i form av att lämna arbetet på arbetet man har 

fått kolla på samhällets baksidor år efter år, det är slitsamt att ställa om sig till olika skift 
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vilket gör att man spenderar mycket tid ifrån familjen och påverkar även ens sociala liv. ” 

 

Dennis hanterar den stress han känner på arbetet främst genom att prata med sina närmaste 

kollegor. Det är just hos de närmaste kollegorna han känner att man hämtar det mesta av sitt 

stöd, Dennis menar på att det kan vara svårt att vända sig till en chef då man inte vill verka 

gnällig eller vara den som går runt och klagar på arbetet, Men ifall det har hänt något extra 

tungt under arbetsdagen kan chefen kalla till ett grupp samtal eller enskilda avlastningssamtal. 

Dennis menar också på att det finns rutiner inom polisen på hur man ska gå till vägas men 

känner fortfarande inte hur dom rutinerna ska användas, Till exempel när det är okej att be om 

hjälp. Vissa saker som Dennis har varit med om har det tagit honom år att bearbeta som man 

har bearbetat genom att prata med andra kollegor som delar erfarenhet av att vara med om 

liknande saker  

Tomas  
”Tomas” är en polis som har arbetat i yttre tjänst sedan 2008 det vill säga sju år, han arbetar i 

en mindre kommun i Norrbotten som kommun polis d.v.s. länken mellan polis och 

kommunen även om har det som sin titel spenderar han sin arbetstid fram för allt åt vanligt 

polisiärt arbete.  

 

Tomas inleder sin arbetsdag som alla de övriga poliser med ett kort möte, den stora skillnaden 

är att hans möten ofta sker över telefon. Därefter Väntar man på att LKC bestämmer vart man 

behövs mest. Direkt deras radio i polisbilen har startat kan larmcentralen se exakt vart dom 

befinner sig och kan utifrån det dirigera dit de behövs mest. Om man inte arbetar med att vara 

och patrullera arbetar man med utredning eller brottsförebyggande arbeten. Tomas gillar att 

arbeta i en mindre kommun, han menar på att man får arbeta med alla de olika delarna ett 

polisarbete har att erbjuda, samtidigt som han menar på att det blir mycket körning då det är 

så glest mellan de olika samhällen eller byarna. Arbetet fördelas mellan de anställda som 

befinner sig på stationen och ofta finns det möjligheter att arbeta med det man helst vill göra, 

samtidigt som alla hjälper till med allt. Tomas arbetsschema bestäms av periodplanering som 

har beskrivits tidigare i resultat.  Hans arbetstimmar se ut på följande sätt: 

 

07:00-16:00  

15:00-23:00 

22:00-07:00  
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Tomas sa dock att det är slitsamt att ändra sin dygnsrytm på detta sätt, speciellt om man 

tycker det är svårt att sova mellan passen. Han påpekar dock att det är också en fördel med 

periodplanering, att man enklare kan fördela passen efter de anställdas önskan och trivsel.  

Även Tomas menar på att arbetskraven varier till exempel kan arbetsbelastningen vara väldigt 

stor under semestertiderna då det är mycket folk i farten. Medan vissa perioder kan det vara 

klart hanterbart. En sak som Tomas verkligen gillar med sitt arbete är att det finns möjligheter 

att få arbeta mer med det området man är intresserad av. Däremot fanns det situationer som 

Tomas inte tyckte lika mycket om inom polis yrket  

 

”Ibland blir man rädd när man känner att man inte har kontroll över hela situationen, då kan 

det bli onödigt spännande ”  

 

Tomas lade sedan till att i sådana situationer är den skottsäkra skyddsvästen hans bästa vän. 

Att bära den om man är ute och patrullerar har blivit som att ha bilbälte när man kör. Det 

skapar en viss trygghet i situationer där man försöker skapar kontroll. Inom polisen kan man 

inte alltid styra eller planera sina vardagar, vilket kan medföra stress. Dock menar Tomas att 

det även är en av de största fördelarna med arbetet, men när det bli tungt vänder han sig till 

sina kollegor för att söka stöd. Han säger även att uniformen blir en form utav en identitet 

som gör att det blir lättare att hantera olika jobbiga situationer. Utöver det ska man vända sig 

till sin närmaste chef, Tomas sade även att de nya poliserna har i hans erfarenhet blivit bättre 

på att prata om saker som är jobbiga på arbete. Tomas avslutade med att säga att det är viktigt 

att komma ihåg att även polis yrket bara är ett jobb som man inte ska ta med sig hem efter att 

arbetstimmarna är slut.  

 

Pontus  
Intervjuperson sex kommer hädanefter att kallas Pontus. Pontus är 43 år gammal och arbetar 

som yttre befäl inom polisen, det vill säga att han arbetar både med personalfrågor för folk 

som arbetar under honom men även deltar i yttre tjänst precis som alla de övriga deltagare i 

denna undersökning. Pontus har 13 års erfarenhet inom polisen och sju år som yttre befäl.  

 

Då han numera har ansvaret som yttre befäl börjar hans dagar med att planera arbetsdagen och 

fördela resurserna på den gruppen som arbetar under honom. Därefter håller han i ett möte där 

han presenterar vad som är aktuellt för dagen. Pontus berättar att polisen i yttre tjänst arbetar 

framför allt med två pelare, brottsförebyggande arbete och ingripande arbete. I den 
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chefspositionen han befinner sig arbetar han mycket ensam med att leda och fördela, han 

menar på att sedan polisreformen den 1 januari 2015 där man skar ner på chefspositioner 

inom polisen har mer arbete hamnat på yttre befäl. Han säger att det på ett ungefär är lika 

mycket administrativt arbete som det är att patrullera. Men polisen arbetar på att minska på 

den administrativa belastningen. Sitt arbete på fältet utför han precis som en vanlig 

patrullerande polis. Pontus arbetar efter ett periodschema där man själv får önska pass, men 

trotts det menar Pontus att det börjar tära på kroppen. Pontus lade till att han inte tror det är 

hälsosamt att arbeta så som de gör framförallt att ändra dygnsrytmen som de tvingas göra. 

Han menar även att sedan förändringen 2015 har hans arbetsbelastning blivit för hög  

 

” man har sedan januari inte kommit hem och känt att man har hunnit med allt man skulle 

göra, Vissa dagar uppnår jag det till 95 % och andra bara till ungefär 20 % ”  

 

Pontus sa att han gillar sin arbetsuppgift och gillar att arbeta med arbetsmiljöfrågor och i en 

ledande position, men nu måste han till exempel även ansvara för att köpa in arbetskläder och 

övrig materiell till alla som arbetar under honom. Utöver det hinner han inte med dom sakerna 

han hade velat göra så som att visa mer uppskattning till folk som arbetar under honom, vilket 

beror på att han prioriteras till akut ärenden. Förutsättningarna att spendera tid på det han vill 

finns, speciellt när man har en bra och lyhörd chef som Pontus påstår att han har men det är 

alldeles för hög belastning för att kunna göra de så ofta som man hade önskat. Det som gör 

Pontus mest stressad är att veta att arbetsuppgifter staplas på varandra snabbare än man hinner 

beta av dem, Men även att ute på fältet hamna i situationer där man inte har kontroll över den 

pågående situationen. Sådana situationer kan bli väldigt obehagliga. Om Pontus känner sig 

stressad och överbelastad vänder han sig till sin närmaste chef, Men han menar även att man 

med åren lär sig att sålla problemen.  

 

”ibland gäller det helt enkelt att gilla läget” 
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Diskussion 
Här kommer jag analysera materialet med stöd av följande begrepp, krav, kontroll och stöd, 

Detta stycke kommer inledas med metodanalys  
 

Metodanalys  

 
I detta arbeta valdes ett kvalitativt tillvägagångsätt, fördelen med den metoden var att 

resultatet som samlades in var mer djupgående och man fick mer reflektioner kring ”Hur det 

känns att vara en polis’’. Samtidigt kan resultatet lämna mycket till fri tolkning och kan tolkas 

fel av mig. En kvalitativ studie är samtidigt inte lika representativ då jag endast får 

uppfattning av sju intervjupersoner till skillnad från om jag hade gjort intervjun på ett 

kvantitativt sätt. En annan sak som blev ett problem är att intervjuer tar relativt lång tid att 

genomföra. Vilket innebar att många av intervjupersonerna hade svårt att hitta tiden för att 

ställa upp och därav fick några av intervjuerna bli via telefon, vilket kan påverka resultatet 

validitet. Även trots jag anser att jag fick in det resultatet jag önskade mig.  

 

I intervjun hade jag gärna velat ställa fler frågor om själva omorganiseringen. Även då det 

kom upp på tal av de flesta jag intervjuade anser jag nu i efterhand att jag gärna hade velat 

samla in ännu mer data kring deras upplevelser av hur den organisatoriska förändringen har 

påverkat deras arbetsdag och överlag deras arbetsmiljö. Jag hade även gärna intervjuat fler 

personer och haft en mer jämställd könsfördelning bland mina intervjupersoner. Då jag är 

rädd att jag kan ha missat något genom att de flesta av dom som valde att ställa upp på en 

intervju var män. Även valet av intervjupersoner hade kunnat gå till på ett bättre sätt men på 

grund av tidsramen var jag tvungen att skicka ut en massa förfrågningar och ta dem som svara 

snabbast istället för att vänta på att Luleås polischef organiserar en grupp jag hade fått 

intervjua. Anledningen till att detta var en svårighet var på grund av semester och 

sjukskrivningar som var inom Luleå polisen under tiden detta arbete skrevs. Jag tror att även 

om intervjuerna av endast lokala poliser har gett mig en betydligt mer begränsad bild av hur 

poliser upplever sin arbetsmiljö, har det gett mig mer möjligheter att avgränsa mig mer på en 

viss typ av problem istället för att ha en persons perspektiv från varsin ort vilket kan visa på 

andra saker men blivit mer en jämförande studie mellan inland och tätort 
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Resultatanalys 

 

Resultatet visade på några tydliga teman och faktorer avgörande för att beskriva 

intervjupersoners uppfattning av det nuvarande läget inom polis branschen. Syftet med detta 

arbete var att undersöka hur poliser i yttre tjänst uppfattar sina krav, den kontrollen de har 

över sitt arbete och det sociala stödet som de upplever att de får på arbetsplatsen. Resultatet 

visade på följande:  

 

Krav  

Jag väljer med att skriva in citatet sagt av Lena Nitz ordförande för Polisförbundet 

”Just nu med flyktingströmmar, ökat terrorhot och all grov brottslighet så behövs vårt fokus 

och effektivitet kring detta. Då går det inte att genomföra en så här stor omorganisation i den 

här storleken, med alla andra krav vi har på oss”  

 

Den som uppfattade delar av det här problemet var Julia, vilket enligt min tolkning beror på 

att hon arbetar i ett av de svårare områden i en större stad, vilket ställer andra krav på henne 

än på det resterande. Även Pontus som efter den förändringen som organisationen genomfört 

fått andra utmaningar i form av högre administrativ belastning som medförde en hög 

belastning för honom då han även skulle utföra polisarbetet utöver det administrativa arbetet. 

Dem övriga som enbart arbetade med yttre tjänst ansåg att deras krav var varierande samtidigt 

som jag tolkade att den svåraste utmaningen var att arbeta efter de arbetstimmar de måste 

arbeta för att få samhället att fungera. Det är svårt att dra några generella slutsatser kring de 

kraven som ställs på poliser då kraven varierade beroende på var i Sverige de arbetade, dem 

som arbetade i glesbygden ansåg att den geografiska utmaningen var den svåraste delarna av 

arbetet medan de som arbetade i större städer verkade se arbetsmängden som det högsta 

kravet. Men oavsett om dem arbetade i glesbygden eller i storstäderna verkade den 

gemensamma faktorn vara underbemanning. Då kraven var för många för dagens poliskår att 

hantera. När man fick en djupare förståelse för både de fysiska kraven som uppkommer så 

som det arbetsschema som dem fick anpassa sig efter eller den psykiska belastningen man 

måste räkna med när man arbetar med de utsatta eller de som har fallit offer för brott förstår 

man att de som är anställda hos polisen känner en hel del stress. Även om denna studie visade 

att den största delen av stressen uppkom av organisatoriska skäl vilket får stöd i teorin P. A 
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Collins and A.C.C. Gibbs. (2003) som kom fram till slutsatsen att stressfaktorerna inte var 

specifikt relaterade för själva polisarbetet utan att det framför allt berodde på organisatoriska 

problem, så som till exempel för höga krav på de anställda och brist på kontroll. Den största 

delen av stress verkade förekomma dels på grund av organisatoriska skäl så som 

schemaläggning, det ökade administrativa arbetet och elektroniken som kunde vara 

frustrerande och dels på grund av att det är ett arbete var en kollega eller en själv kan hamna i 

situationer som dom inte känner att de har full kontroll över. 

 

Kontroll  

Det jag reagerade starkast på var att de medgav att de oftast hinner med det som ska 

genomföras, men det intervjupersonerna ville göra på arbetet oftast fick prioriteras bort på 

grund av de kraven som ställs på dem. Enligt min uppfattning av de genomförda intervjuerna 

är polisyrket inte ett arbete man väljer på grund av att man vill ha bekväma arbetstimmar eller 

tjäna en förmögenhet utan för att det är något man verkligen tror på och verkligen vill arbeta 

med, så det kan uppfattas som att man går miste om mycket personligt engagemang. Minskad 

kontroll över sitt arbete bidrar till psykisk påfrestning vilket kan leda till att personen löper en 

större risk att bli sjuk både fysiskt och psykisk. För att en person ska kunna genomföra 

arbeten som omfattar höga krav är det viktigt att personen har egenkontroll över sitt arbete. 

Jag anser att polisyrket är ett arbete med höga krav och därav drar jag slutsatsen att om de får 

mer kontroll över sitt arbete kommer det att leda till mindre sjukskrivningar men även att färre 

förmodligen skulle välja att säga upp sig då begränsad handlingsfrihet leder till mer stress. I 

intervjuerna framgår det att kontroll över arbetsbelastningen har ett tydligt samband på 

sjukfrånvaro bland äldre poliser. Resultatet visar även att sjukfrånvaron berodde på 

organisatoriska skäl bland anställda som ansåg att de hade en överlag god hälsa. (Contanz 

Leneweber, et. Al, 2010).  

 

Socialstöd   

Min tolkning av intervjuerna får mig att dra slutsatsen att det sociala stödet var det störta 

problemet inom detta yrke. Detta kan bero på att samtliga intervjupersoner svarade att man 

vänder sig till sin närmaste chef vilket i detta sammanhang utför mycket av samma arbete som 

de övriga poliserna genomför. Därav ville man inte ”klaga” eller uppfattas som ”gnällig”. 

Samtliga visste att det fanns rutiner för hur saker och ting ska hanteras men det var ingen 

förutom det yttre befälet som visste när och hur dessa rutiner skulle användas. Så det mesta av 

stödet kom från kollegor vilket självklart är bättre än inget stöd alls, men i intervjuerna 
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framgår det att  de anställda vill känna ett förtroende för ledningen för att hantera situationer 

där individer känner att de behöver stöd. Även undersökningen av Jennifer H Webster (2013) 

visade på att en av huvudfaktorerna till minskad stress är det sociala stödet man får av sina 

kollegor eller chefer. Den visar även att det inte finns någon huvudsaklig form utav social 

stöd så länge individen har det från åtminstone ett håll.  

 

En sådan arbetsmiljö påverkar hur kulturen utvecklas i polisyrket till exempel förväntas en 

polis att i ena minuten vara en stereotyp macho man för att i nästa minut agera som en glad 

och hjälpsam polisfarbror, vilket i sig kan vara belastande för individen.   

Där av måste chefer vara medvetna om att stress kan byggas upp över tid och där av är det 

viktigt att vara medveten om hur de anställda uppfattar sin arbetssituation (P. A Collins and 

A.C.C. Gibbs. 2003) som även kom fram till att det förekommer en viss machokultur bland 

poliser vilket gör att det blir svårare för det anställda att be om hjälp, vilket även kom fram i 

mina intervjuer.  
 

Framtida forskning  
 

Inför framtida forskning skulle jag föreslå att en undersökning med betydligt fler poliser som 

intervjuas eller också avgränsa undersökningen till ett specifikt geografiskt område så som en 

viss kommun eller en viss stad, för att därmed få en mer representativ insikt i just de 

arbetsmiljö-problem som kan förekomma på den studerade arbetsplatsen. Jag skulle även 

föreslå att studera mer kring individernas privata liv utanför arbetet, så som hur det är att bilda 

familj och hur det kan påverka deras uppfattning på sitt arbete eller till exempel en separation 

då polisen inte är ett ”vanligt åtta till fem arbete ”. Ett annat undersökningsområde skulle även 

kunna vara att studera skillnaderna bland poliser med lång erfarenhet inom yttre tjänst och de 

som har börjat arbete mer nyligen samt intervjua personer som nyligen har sagt upp sig från 

sitt yrke för se vad den främsta anledningen till att de sa upp sig var.  

 

Även då jag intervjuade ett yttre befäl skulle det vara intressant att intervjua fler samt högre 

uppsatta chefer för att se om de uppfattar problemen på ett liknande sätt i verksamheten och 

för att undersöka hur kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar och se 

om deras värderingar och attityder stämmer överens. Men även vad de kan ha för förslag för 

att lösa de organisatoriska problemen som förekommer inom polisen myndigheten.   
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Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag anser att mitt syfte har blivit besvarat. Det som 

överraskade mig mest av mina intervjuer är att trots den turbulenta situationen som pågår just 

nu och trotts alla problem som förekommer inom organisationen, var alla jag intervjuade 

väldigt positiva till att arbeta som polis och kände inte riktigt för att ”gnälla” på sin arbetsplats 

även då de var medvetna om vilka utmaningar som finns inom organisationen och trotts de 

krav som ställs på dem.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till poliser i Yttre tjänst  

1) Namn (hitta på)  

2 )ålder (på ett ungefär) 

3) kön 

4) arbetsuppgifter  

5) antal år inom polismyndigheten  

 

6) Beskriv en vanlig arbetsdag.  

7) Hur utför du arbeter i grupp eller ensam?  

8) Hur fördelas arbetsuppgifterna?  

9)Hur ser arbetstimmarna ut?  

Hur upplever du dem? 

 

10)Hur ser du på arbetsbelastningen?  

11) Känner du att du hinner med att göra det du ska göra?  

Hinner du med att göra det du faktiskt vill göra?  

12) Har du möjlighet att göra det du vill göra? 

13) När känner du dig stressad? Kan du beskriva en sådan situation?  

 

14) Hur hanterar du de? 

Får du något stöd? Av kollegor , arbetsgivaren eller på något annat håll?  

15) Är det tydligt för dig vart du kan vända dig ifall du behöver stöd av något slag? 

16) övriga kommentarer  


