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Förord 
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älskade syster Bahar Vargül för hennes underbara stöd och råd under den långa perioden, 
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er hade jag inte haft orken att fortsätta då det känts som svårast. Slutligen vill jag tacka min 
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Sammanfattning 

Denna studie handlar om polisers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön samt med 

avseende på hot och våld i arbetet. Genom en kvalitativ undersökning har intervjuer utförts 

med poliser för att få en djupare förståelse. Slutsatsen för denna studie görs genom att svara 

på frågeställningarna som är konstruerade för denna studie. Det finns tre frågeställningar: Hur 

påverkar psykosociala arbetsmiljöer polisers privatliv? Gruppdynamikens roll i psykosociala 

arbetsmiljöer? Faktorer som påverkar/motverkar psykosociala arbetsmiljöer? Polisernas 

upplevelser på sin psykosociala arbetsmiljö var varandra väldigt lika. De upplever att deras 

psykosociala arbetsmiljö är positiv när det gäller gemenskapen och kommunikationen i deras 

arbetsgrupp. Dessa är några utav de faktorer som är utmärkande för en god psykosocial 

arbetsmiljö enligt Thoerells (2003). Poliserna möter svåra situationer och deras arbetsmiljö är 

ständigt vid stor risk för utsatthet och därför är det enligt poliserna viktigt att det finns 

förtroende i gruppen. Informanterna berättade att deras psykosociala arbetsmiljö är positiv då 

det gäller grupparbete och sammanhållning och det har en mer personlig kommunikation då 

de arbetar i mindre grupper som gör att de lär känna varandra mer. Att jobba som polis i 

Malmö upplevdes som väldigt stressigt och det var alltid högt tempo jämfört med Trelleborg 

som är en mindre stad. En av polisernas upplevelser var det en lägra stressnivå och 

människorna mer lugna i Trelleborg.  

 

Nyckelorden till denna studie är: polisen, psykosocial arbetsmiljö, hot, våld. 
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Abstract  

The purpose of this study is to gain more understanding for police officers' experiences for the 

psychosocial work-environment and their experiences of threat and violence in the work-

environment. Through a qualitative study has interviews conducted with police officers to 

gain a deeper understanding. My main question is: How do police officers experiences their 

psychosocial work-environment? And the other research questions are: How do psychosocial 

work environment affect police officers privacy? How the dynamics of the group’s role in the 

psychosocial work environment? What are the factors that affect/prevent psychosocial work 

environments?  The officers' experiences of their psychosocial work-environment were very 

similar to each other. They feel that their psychosocial work-environment is positive for their 

fellowship and communication in their work group. These are some of the factors that are 

characteristic of a good psychosocial work-environment according to Thoerells (2003).The 

informants were told that their psychosocial work-environment is good when it comes to team 

work and cohesion and it has a more personal communication as they work in small groups 

which allows them to get to know each other more. Working as a policeman in Malmoe was 

experienced as very stressful and there was always a fast pace compared with Trelleborg, 

which is a smaller town. According to one of the informants' experiences is it less stressful 

and more peaceful people in Trelleborg comparing to Malmoe. 

The keywords in this study are: police, psychosocial work environment, threats, violence.  

 

 



V 
 

Innehållsförteckning  

Inledning.................................................................................................................................................. 6 

Bakgrund ............................................................................................................................................. 7 

Tidigare forskning................................................................................................................................ 8 

Syfte och frågeställning ....................................................................................................................... 9 

Disposition........................................................................................................................................... 9 

Material och metod............................................................................................................................... 10 

Forskningsansats ............................................................................................................................... 10 

Urval .................................................................................................................................................. 10 

Tillvägagångsätt................................................................................................................................. 11 

Studiens tillförlitlighet ....................................................................................................................... 11 

Teori....................................................................................................................................................... 13 

Symbolisk interaktionism .................................................................................................................. 13 

Grupper och gruppdynamik ............................................................................................................ 14 

Psykosocial arbetsmiljö ..................................................................................................................... 15 

Karaseks krav – och kontroll modell.................................................................................................. 16 

Resultat.................................................................................................................................................. 19 

Informanter ....................................................................................................................................... 19 

Arbete................................................................................................................................................ 20 

Gruppdynamik................................................................................................................................... 23 

Arbetstempo ..................................................................................................................................... 24 

Förändring ......................................................................................................................................... 25 

Analys och diskussion............................................................................................................................ 26 

Slutsats .............................................................................................................................................. 31 

Vidare forskning ................................................................................................................................ 32 

Referenser ............................................................................................................................................. 34 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................. 37 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................. 38 



6 
 

Inledning 

”Våld och hot på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem” säger polisförbundets 

ordförare Jan Karlsen. Polisförbundets undersökningar visar att det har skett en stor ökning 

bland poliser som har blivit utsatta jämfört med år 2007. I en rapport från Brottsförebyggande 

rådet framkommer det att det blivit allt mer vanligt att kriminella personer trakasserar poliser 

genom olika förfaringssätt utan att begå en kriminell handling. De kriminella tydliggör 

trakasseringarna genom att de enligt Karlsen, exempelvis visar att de vet vart deras barn går 

på dagis, kartlägger och fotograferar poliserna. Detta gör att hotet går mot individuella poliser 

och det blir ett mer personligt påhopp mot en som civilperson än som tjänsteman, polis. Detta 

är ett allvarligt problem som man måste snabbt agera på och försöka förhindra innan det leder 

till brottsliga handlingar menar Karlsen. Rikspolischefen Bengt Svenson uttalar sig om att 

brottslighet startar först med trakasseringar och därför måste en snabb handling tas för att 

försöka förhindra dessa fenomen. Att poliserna känner sig trygga på arbetet är arbetsgivarens 

ansvar att se till enligt Karlsen och att den här sortens problematik ska tas på allvar 

(www.polistidningen.se).  

Enligt arbetsmiljöupplysningen har hot och våld i arbetet ökat det senaste året, detta är ett 

växande problem då en hotfull arbetsmiljö medför konsekvenser. Dessa konsekvenser är ofta 

fysiska skador eller också psykiska för de personer som utsätts för hot och våld. Det kan 

också beskrivas som känslan av rädsla som arbetstagare och arbetsgivare känner över att de 

kan utsättas för hot och våld i arbetet som i sin tur kan leda till stress. Och poliser har högre 

risk att möta provocerande och aggressiva människor i deras arbete. Poliser har en arbetsmiljö 

där de ständigt är utsatta, möter svåra situationer och ser mänskligt lidande dagligen. Poliser 

kan utsättas av hot och våld när de t.ex. ska patrullera ute på festivaler eller vid ett gripande 

(www.arbetsmiljöupplysningnen.se).  

Bland poliser mellan åren 2000 -2001 har det skett 392 anmälningar med fysiska och psykiska 

skador genom hot och våld (www.arbetsmiljöverket.se). För anställda inom polisen är hot och 

våld en central fråga. De största orsakerna till arbetsskador inom polisyrket som anmäls till 

myndighet är vid ingripanden eller vid något annat yttre gripande med förekomsten av våld. 

LISA är en webbaserad arbetsskade- och tillbudssystem som kom till år 2009 för att göra det 

lättare att följa upp inträffade arbetsskador och tillbud samt att det ska vara möjligt för ett 

förebyggande arbetsmiljöarbete (www.polistidningen.se). 
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Brottsportalen visar statistik på att genomsnittet av alla kommuner i Sverige sker det 9 870 

brott utav 100 000 kommuninvånare och Malmös motsvarande siffra ligger på 10 598 brott 

som är anmälda. Dessa siffror visar på att brottsligheten i Malmö år 2010 var högre än 

genomsnittskommunen. De totala anmälda brotten i Malmö år 2010 var det 61 350 

anmälningar (www.brottsportalen.se). 

”Malmö omnämndes som stad första gången år 1275 och erhöll sitt eget 

stadsvapen 1437. Efter att ha varit danskt blev Malmö svenskt år 1658, vid freden 

i Roskilde. Staden hade då omkring 3 000 invånare.” 

(www.malmo.se). 

 

Malmö stad är nu Sveriges tredje största stad, och är en mångkulturell stad med 30 procent av 

befolkningen som är födda i ett annat land. I befolkningsprognosen för 2011 visas att den 27 

april var Malmös folkmängd 300 031 personer, vilket innebär att Malmö nu passerat 300 000 

invånare (www.malmo.se). 

 

Mitt intresse till polisens organisation har alltid funnits, då den särskiljer sig från andra 

organisationer på många sätt. Poliser lever i en arbetsmiljö som är svår att jämföra med andra 

organisationers då den är så unik. Polisyrket är väldigt brett och därför har jag valt att inrikta 

mig på poliser som arbetar i yttre tjänst. Min fungering är att om det polisiära arbetet påverkas 

negativt när poliser blir utsatta av hot och våld i arbetet som kan leda till att polisen inte vågar 

bekämpa brott i vissa situationer. Denna studiens uppgift är att skapa en större förståelse för 

hur poliser upplever sin psykosociala arbetsmiljö med avseende för hot och våld.   

Bakgrund 

Polisens uppgift är att bevaka allmänhetens ordning, förebygga brott, göra brottsutredningar 

och spaning som framställs i Polislagen (1984:387). Regeringen offentliggör ett regeringsbrev 

som beskriver polisens uppdrag och mål de vill polisverksamheten skall uppnå för varje år. 

För år 2011 står det i regeringsbrevet att polisen ska medverka till att tryggheten för 

allmänheten skall öka, förtroendet för polisen skall höjas, polisen skall effektiviseras samt att 

resultatet på deras arbete skall förbättras, brottsutredning och förebyggande utav brott skall 

utvecklas och utredas mer. Rikspolischefens uppdrag är att utifrån sin egen tolkning av 

regeringsbrevet beskriva genomförandets gång, vilka områden som skall prioriteras och 

polisens mål inom deras arbete (www.polisen.se). 
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Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att regeringen och riksdagen följer arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningar. De krav som ställs av arbetsmiljölagstiftningen är att arbetsgivaren 

har ansvaret för arbetsmiljöfrågorna. Säkerhetsföreskrifter skall följas och vid upptäckt av 

något fel har arbetstagaren skyldighet att larma och hjälpa till. Arbetsgivaren har en 

skyldighet att undersöka arbetsmiljön hela tiden och åtgärda de risker som finns. Genom ett 

samarbete mellan fackförbund och arbetsgivare arbetas det fram bestämmelser som alla från 

arbetsmarknaden är överens om. Det finns kontrollistor utformat av arbetsmiljöverket för 

arbetsgivare hur de ska förebygga hot och våld i arbetet (www.arbetsmiljöverket.se).  

”Organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor.” Detta är 

ett enkelt sätt att definiera en organisation enligt Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus och 

Rönning (1998). Genom organisationer sluter människor samman för att kunna uppnå mål och 

samarbeta tillsammans för att underlätta och effektivisera arbetet. Organisation är en grupp 

människor som kan identifiera medlemskap där de har gemensamma insatser för att nå ett 

gemensamt mål enligt Anthony Giddens (2007). Göran Ahrne och Peter Hedström (1999) 

anser att människor som tillhör en organisation agerar på ett visst sätt genom organisationens 

vägnar och det är inte alltid de gör saker som de själva hade valt. 

Lenneer Axelson och Thylefors (2005) menar att samhälls- och arbetslivsförändringar medför 

lagförändringar samt att författningar omarbetas. Arbetsmiljön växer och det gör också 

människan i arbetslivet. Arbetsmiljölagens (1977) normgivande uttryck för den 

arbetsvetenskapliga kunskapen säger ”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Robert Jakobsson (2008) anser att som arbetsgivare 

är målet att kunna analysera, ha koll på kostnaderna för att minska sjukfrånvaron på 

arbetsplatsen. 

Tidigare forskning  

Här kommer det att presenteras tidigare forskning som genomförts inom olika områden bland 

annat psykosocial arbetsmiljö samt om arbetsmotivation som bland annat använts av Robert 

Karaseks krav- och kontroll modell.  

Åsa Kardelind (1999) har gjort en studie genom att analysera verksamheten vid 

utryckningsenheten inom Luleå polisområde, ur ett beteendevetenskapligt perspektiv för att 

undersöka verksamhetens problem och vad det kunde bero på. Genom observationer, 

teoretiska studier, psykosociala undersökningar och djupintervjuer kom Kardelind fram till att 
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grundorsaken utgjorts av historiskt betingad oförmåga från ledningshåll för att kunna 

motivera och göra poliserna delaktiga i uppställande och genomförande av verksamhetsmålen. 

Tina Bäckström och Karolina Parding (2002) gjorde en studie om hur samhällets ständiga 

förändring påverkar arbetslivet. De har använt sig utav kvalitativ metod för att undersöka 

arbetsmotivationen ur ett psykosocialt perspektiv. Bäckström och Parding (2002) fokuserat 

sin studie på intervjupersonernas uppfattning om deras arbetsvillkor, deras sociala stöd och 

om de är arbetsmotiverade. Deras undersökning har de genomfört med de anställda vid ett 

industriföretag. De har två forskningsfrågor och den första är: Finns det samband mellan 

upplevda arbetsvillkor, det vill säga nivån av arbetsmotivation? Och den andra är: Påverkas 

upplevelsen av arbetsvillkoren av det sociala stödet? Resultat av de genomförda intervjuerna 

var att socialt stöd påverkar intervjupersonernas upplevelser av arbetsvillkor och 

arbetsmotivation. De intervjupersoner som upplevde en högre nivå av socialt stöd verkade ha 

en bättre balans mellan arbetskrav och kontroll samt att de var mer arbetsmotiverade. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur poliser upplever sin psykosociala arbetsmiljö 

med avseende på hot och våld och hur det påverkar poliser i sitt privatliv. Detta för att 

fördjupa min kunskap om yttre polisers upplevelser av den svårt definierade och väldigt 

växlande dagliga arbetsmiljön. Då Malmö är en stad som jag är välbekant med och även en av 

Sveriges större städer valde jag att avgränsa mig mot polisen i Skånelän.   

- Hur påverkar psykosociala arbetsmiljöer polisers privatliv? 

- Gruppdynamikens roll i psykosociala arbetsmiljöer. 

- Faktorer som påverkar/motverkar psykosociala arbetsmiljöer. 

Disposition  

Det inleds med metodavsnittet som visar tillvägagångssättet i studien, urvalet av informanter 

samt studiens tillförlitlighet. Efter en inblick i studiens tillvägagångssätt introduceras 

teoriavsnittet med en presentation av de relevanta teorierna för studien. I avsnittet resultat 

presenteras det analyserade materialet från intervjuerna som genomförts för denna studie. Och 

därefter kommer avslutningsvis diskussionsavsnittet som sammankopplar teori- samt 

resultatdelen med en diskussion av analys och studiens slutsats.  
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Material och metod 

Här presenteras det vilka metoder som används i studien, hur syfte och frågeställningar har 

besvarats, hur jag har gått tillväga med urvalet av intervjupersoner samt intervjuernas 

genomförande. Sedan följer ett avsnitt av studiens validitet och reliabilitet samt etik och 

moral.  

Forskningsansats 

Detta är en induktiv studie och som forskare ska man utgå från empirin först som sedan ska 

anpassas till teoridelen. Då intresset ligger på polisernas egna erfarenheter och berättelser av 

hur de upplever deras arbetsmiljö med avseende på hot och våld, valde jag att göra intervjuer 

med poliser för att få en bättre förståelse för deras upplevelser. Hermeneutik betyder 

tolkningslära och lägger tonvikten på förståelse och tolkning enligt Karl Erik Rosengren och 

Peter Arvidson (2002). Kvalitativ metod är hermeneutiskt då metoden är till för att ge en 

större förståelse av det som studeras. Därför har jag valt att använda mig utav en kvalitativ 

metod då jag har för avsikt att få en bättre förståelse av hur individer upplever sin arbetsmiljö.  

Urval 

Då Malmö är en stad som jag är välbekant med har detta varit styrande för mitt urval och det 

har riktats mot södra delen av Sverige. Jag bestämde mig att kontakta 

enhetschefer/närpolischefer genom telefon för att kunna boka in intervjutillfällen med poliser. 

Från början ville jag göra sju till åtta intervjuer men det gjorde det omöjligt att boka in några 

tider. Detta för att enhetscheferna upplevde att det inte hade tid att ställa upp speciellt när 

antalet var stort enligt dem som gjorde att de tackade nej till att ställa upp på intervjuer. Jag 

ändra antalet till fyra intervjuer för att göra det möjligt att boka in intervjuer med poliser. 

Cheferna upplevde att det var en mer rimlig siffra och tackade ja till att ställa upp på min 

studie. Intervjuerna genomfördes under polisernas arbetstid och på polisstationen. Eftersom 

psykosocials arbetsmiljöfrågor kan upplevas som känsliga samt kan vara jobbigt att prata om 

det då det bygger på informanternas personliga upplevelser. Jag valde därför att genomföra 

intervjuerna enskild för att pressen från kollegorna skulle minska samt att det skulle vara mer 

avslappat för informanterna under intervjutillfället.  

Urvalet av intervjupersoner var slumpartat, då enhetschefen valde ut tre poliser som jobbar i 

yttre tjänst och en närpolischef. Tre av dessa fyra poliser som jag fick tilldelat till mig var de 

flesta av dem väldigt nya inom yrket, och därför valde jag att komplettera med en till 
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intervjuperson som hade mer erfarenhet inom polisyrket. Informanterna som studerats bestod 

av två kvinnliga poliser och tre manliga men då kön var okänt innan intervjutillfället valdes 

genusperspektivet att uteslutas från denna studie.  

Tillvägagångsätt  

För att testa om min intervjuguide var användbar gjordes en pilotintervju först med en 

utomstående polis. Efter att korrigering av intervjufrågorna gjorts genomfördes intervjuerna 

individuellt. Alla intervjuer spelades in med en bandspelare, detta för att jag som intervjuare 

mer aktivt skulle kunna följa med under intervjun samt skapa en så tydlig och ärlig bild av 

varje enskild intervju som möjligt. Transkribering av samliga intervjuer gjordes för att 

underlätta analyseringen av intervjuresultatet. Enhetschefen bestämde lokaliseringen för 

intervjutillfällena som genomfördes i deras polisstation under deras arbetstid. Den femte 

informanten som tillkom efterhand genomfördes i utanför Malmö och inte under informantens 

arbetstid. Alla intervjupersoner informerades i början på intervjuerna om de etiska reglerna 

samt att intervjuerna är konfidentiella vilket menas att redovisning av delar i intervjuerna som 

beskriver individernas personliga identitet har valts att inte tas med för att skydda individernas 

integritet och anonymitet. Jag valde att ge alla informanter fingerade namn i empiridelen för 

att underlätta läsningen för läsaren samtidigt som anonymitetskravet uppfylls. Jag utformade 

två intervjuguider, en för poliserna som arbetar i yttre tjänst och en för enhetschefen. 

Tillvägagångssätt vid analys av intervjuerna presenteras under resultatdelen där det 

sammanställs vad som framkommit under intervjuerna med hjälp av en del citat av 

informanterna. Därefter sammankopplas teori och resultat i diskussion och slutsats.  

Studiens tillförlitlighet 

Här sker en presentation på validitet och reliabilitet samt etiken för denna studie. 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att utvärdera studiens metod, problemställning 

och teknik. Validiteten i studien är att mäta det som är avsett att mätas. Det ska finnas ett 

samband mellan den teoretiska och den operationella definitionen i studien. Kvalitativ metod 

valdes vid utformningen av mitt syfte för att få så hög validitet som möjligt i studien. För att 

kunna svara på mina frågeställningar och mitt syfte har två intervjuguider utformats för att 

kvalitativ metod innebär intervjuer. Intervjuguiderna har medfört ett väsentligt 

intervjumaterial för studien genom den anpassning som gjort. Intervjuernas genomförande 

hade tydliga frågor då det gjordes en pilotintervju i förväg för att få en bra ordningsföljd på 

intervjufrågorna och på det sättet har en hög validitet kunnat uppnås. Enhetschefen gjorde 
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valet av vilka informanter som deltog för studien. Den femte informanten kontaktade jag efter 

genomförandet av de första intervjuerna genom att kontakta en annan chef. Det finns båda 

för- och nackdelar av enhetschefens tilldelning av informanter då jag inte hade någon 

möjlighet att påverka urvalet av informanterna. Det som är negativt med att någon annan som 

väljer ut informanter till intervjuerna, som i detta fall, var att de var väldigt unga inom yrket 

och hade inte stor erfarenhet inom polisyrket. Detta gjorde att svaren på intervjufrågorna var 

styrande då informanterna inte hade upplevt så mycket inom yrket.  

Med reliabilitet anges hur noggrann man är i sina mätningar i studien. Det Ejvegård (2009) 

menar är att valet av material och problemformulering påverkar studiens resultat. Ejvegård 

(2009) anser att vilken sorts metod som används i studien påverkar också resultatet samt att 

metoden som används påverkar de material som samlas in. Genom att använda reliabla 

mätningsverktyg kan materialet användas igen och få samma resultat. En pilotintervju gjordes 

för att undvika onödiga och misstolkande frågor i intervjuguiderna. Följdfrågor efter varje 

fråga har försökts ställas och tydliggöras samt upprepanden av frågorna. På detta sätt har 

studien en hög reliabilitet. Jag vill tydliggöra att det är genom mina egna tolkningar av 

intervjuernas berättelser och upplevelser som jag har format resultatet. Det är 

intervjupersonernas subjektiva berättelser som presenteras i resultatet och deras personliga 

upplevelser. 

Etik och moral tillämpas i studien genom att avstå från att skriva ut information som kan 

skada informanternas anonymitet och vardagliga liv. Forman (1997) anser att moral kan vara 

utformande av vad som är rätt och fel av människan och samhället medan etik kan vara 

medlemmarna i en yrkesgrupp. Etiska problem enligt Giddens (2007) är att sociologer skall 

vara uppmärksamma i en undersökning om att deltagarens vardag inte skall påverkas från vad 

som framställs i studien. Intervjupersonernas specifika arbetsplats angivs inte och inte heller 

individens personliga information.  
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Teori  

Teorin förklarar inte hur undersökningen fungerar utan teorins roll är till för att göra det 

enklare att förstå kopplingen i en bild och dens funktion. I detta avsnitt kommer det att 

presenteras relevanta teorier för denna studie.  

Symbolisk interaktionism  

En av de stora huvudpersonerna inom symbolisk interaktionism är George Herbert Mead men 

det var Herbert Blumer, en av Meads studenter och efterföljare, som skapade begreppet 

symbolisk interaktionism (Månsson, 2003). Enligt Bosse Angelöw och Thom Jonsson (2000) 

utgår symbolisk interaktionism ifrån symboler och interaktion. Hur en person beter sig och 

uppför sig är symboliskt och det sker genom olika rörelser, gester och tankar, alltså är våra 

handlingar symboliska. Människan ses som en symbolförmedlande varelse och genom 

samspel skapar sitt medvetande och sin jaguppfattning. Mer utmärkande är att kunna närma 

sig frågor om det sociala samspelet och förändringar. Gunnar Augustsson (2004) menar att 

den teoretiska fokusen ligger på den mellanmänskliga interaktionen i symbolisk 

interaktionism. Människor som samverkar i sociala interaktioner tar med sig intryck de får 

från allmänna sociala sammanhang och det är utgångspunkt för det teoretiska. Enligt Jan 

Trost och Irne Levin (2010) kan symbolisk interaktionism vara bra när grupper och mänskligt 

beteende ska studeras enligt författarna. 

Den symboliska interaktionismen bygger i första hand på tre ledande antaganden enligt 

Augustsson (2004). Det första antagandet är att människan agerar utifrån sakers mening, för 

det andra att människan skapar mening när den förhåller sig till andra. För det tredje bildar 

människor mening på ett effektivt sätt. Individer är sociala och det är utgångspunkten inom 

den symboliska interaktionismen enligt Per Månsson (2003). 

Situationer är pågående processer som människan ständigt omdefinierar och det leder till att 

beteende och tankesätt påverkas och förändras. Den verklighet människor lever i är subjektiv 

men upplevs som objektiv. Människan är en social varelse som har lärt sig namn på olika 

företeelser och accepterar deras betydelse genom verkligheten som människan lever i. 

Integrering sker inte bara genom att två eller fler parter samtalar verbalt med varandra, det är 

också genom kroppsspråket. Trost och Levin (2010) menar att människan hela tiden socialt 

integrerar sig och det sker inte bara i sociala situationer utan även genom tankar.  
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Människan är en social varelse som är aktiv hela tiden, är i en ständig process. Hur vi 

använder språket och beter oss är inlärda företeelser enligt Trost och Levin (2010). Genom 

symboler i form av ord sker integrering i vårt tänkande. De erfarenheter och språkkunnigheter 

människan besitter leder till att ett tänkande skapas, utan dessa erfarenheter och 

språkkunskaper försvinner tänkandet.  

Grupper och gruppdynamik 

Kjell Granström (2000) beskriver att arbetsplatser har börjat organisera arbetsuppgifterna i 

olika arbetslag och i grupper allt mer, och det kan bara vara en tillfällig period eller också 

permanent. Genom arbetsgrupperna tas det beslut och planeringar sker genom möten och 

olika samlingsträffar. Granström (2000) berättar att genom tidigare erfarenheter visas det att 

samarbetet i grupper fungerar bra men att det också uppstår konflikter och svårigheter. Detta 

kan bero på att samarbetet och personkemin på enskilda gruppmedlemmar inte fungerar med 

resterande av gruppmedlemmarna och gör det svårt att samarbeta som grupp. Granström 

(2000) anser att arbetarna påverkas av organisationens ansvarsfördelning, strukturen och dess 

historia. När det uppkommer hinder och tvister i organisationen kan det lätt bli utpekande till 

en viss person som får bära organisationens brister.  Det är ett vanligt fenomen att individer 

blir ansvariga för organisationens tvister och dessa individer är ofta chefer, ledare, 

maktmänniskor eller liknande personer. Personalens kunskap om organisationen gör det 

lättare att lägga brister över på en viss person enligt Granström (2000). 

Grupper fungerar på olika sätt beroende på antalet medlemmar i gruppen. Svedberg (2007) 

beskriver hur det kan se ut i grupper med olika storlekar. Fysiskt avstånd påverkas av antalet 

medlemmar i gruppen, desto högre antal medlemmar ökar det fysiska avståndet mellan dem 

och leder till att kommunikationen i gruppen blir allt mer opersonlig. I mindre grupper kan 

medlemmarna lättare läsa av varandra och behöver inte höja rösten för att höras. 

Svedberg (2007) beskriver att begreppet feedback fungerar bättre i mindre grupper då det 

finns en större möjlighet till att få feedback. Alla medlemmarna i gruppen har chansen att 

prata om sina funderingar och åsikter, ställa frågor och har diskussionsmöjlighet. Detta gör att 

gruppmedlemmarna får en mer realistisk bild av varandra.  

Kurt Lewin (2007) införde begreppet gruppdynamik som är ett välkänt begrepp och genom 

honom har synen på gruppers fungerande påverkats. Det Lewin (2007) strävade efter var att 

forskningen skall vara utgående efter de problem som finns ute i verkligheten som sedan teori 

bildas efter. Detta kunde vara att undersöka varför det fanns spänningar i olika grupper i 
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samhället. Att kunna koppla samman praktiken med teorin var ett stort intresse för Lewin 

(2007). Relationen mellan medlemmarna i en liten grupp och vilken påverkan de har på 

varandra utgör gruppdynamik i gruppen.  

Det är lättare att påverka en grupp människors normer än individuella människor enligt Lewin 

(2007). Olika arbetsmetoder för att påverka gruppmedlemmarnas attityder kan vara 

gruppterapi, konferenser, gruppmöten etc. Det är bortkastad tid enligt Lewin (2007) med att 

göra försök till att påverka enskilda människor. Gruppatmosfär är ett begrepp som Lewin 

(2007) använde sig av och med det menar Svedberg (2007) att den atmosfären som 

gruppchefer skapar på arbetsplatsen har en stor inverkan och byggs inte bara på kunskaper.  

Forskaren Gunnar Ekman (1999) framställer problematiseringen av att organisationer styrs av 

olika texttyper som policydokument.  Ekman diskuterar utgångspunkten i polisers vardagliga 

arbete, hur poliser hanterar de krav som ställs på dem, inte bara de krav som uttrycks i texter 

utan också från kollegor, chefer och allmänheten. Ekman menar att det även är normer som är 

styrande, dessa bildas genom polisers alldagliga småprat som sker i t.ex. fikapauserna. Enligt 

Ekman är det de samtal som sker bland poliser, de berättelser som berättas om bra och dåliga 

händelser är påverkande till hur poliser agerar. 

Sigmund Freuds (1856-1939) psykoanalytiska teori vill öka förståelsen av att tolka grupper 

och dess gruppdynamik. Utifrån de psykodynamiska teorierna kan en uppfattning skapas om 

hur olika beteenden uppfattas som meningsfulla vare sig de är medvetet eller omedvetet 

(Svedberg, 2007). Några centrala begrepp av Freud är omedvetet, förmedvetet och medvetet. 

Ett av de centrala begreppen av Freud är det omedvetna som består av människans minnen 

och känslor och så vidare som människan inte kan komma åt. Människan styrs utifrån 

impulser, önskningar och minnen som människan inte har någon kontroll över. Förmedvetet 

består av material som människan medvetet kan plocka fram spontant beroende på de krav 

som kommer från omgivningen. Det medvetna är det människan känner för ögonblicket 

såsom känslor, funderingar, önskningar och så vidare. Dessa känslor och funderingar 

förändras hela tiden i det medvetandet med nya tankar och funderingar enligt Freud. 

(www.socialpsykologi.twice.se) 

Psykosocial arbetsmiljö  

Enligt Theorell (2003) definieras psykosocial arbetsmiljö som samspelet mellan psykiska och 

sociala faktorer. För att kunna förstå växelspelet mellan dessa faktorer kan man se på det 

utifrån olika nivåer som individens samt omgivningens nivå och dess reaktioner. Människans 
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tidigare erfarenheter och förutsättningar ses utifrån individens nivå och reaktioner som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Andersson, Hägg och Rosén (2006) tar fram det som 

gör den psykosociala arbetsmiljön till en positiv upplevelse, dessa särskilda faktorer har 

arbetats fram från Arbetslivsinstituten. Faktorerna består av att kunna ha egenkontroll i 

arbetet, lagom arbetsbelastning, att atmosfären för arbetsledningen ska vara positiv, bra 

gemenskap i arbetet och att trivas med arbetet. Beteendevetaren Wojket Roginski 

(http://klubb.seko.se) delar upp begreppet psykosocial arbetsmiljö i två delar, psykiska sfären 

och den sociala. I en psykosocial arbetsmiljö sker det ett ständigt samspel mellan individerna i 

en så kallad interaktion. En bra psykosocial arbetsmiljö är utmärkande då arbetsgruppen har 

byggts på förtroende, bra samarbete, samhörighet, trivsel, bra kommunikation och känslan av 

trygghet. Tillsammans kan detta leda till att alla känner glädje och det växer samhörighet 

mellan individerna yrkesmässigt och privat. Genom trakasseringar, kränkningar och 

mobbning kan den psykosociala arbetsmiljön bli negativ och samarbetet mellan individerna 

motarbetas istället för samarbetas menar Roginski. 

 

Arbetsmiljölagen framträdde år 1977 som antogs från riksdagen, utgörande för 

bestämmelserna för det som gäller för miljön i arbetet. Arbetsmiljölagens ändamål är att 

kunna uppnå bra miljö för arbetet samt att det ska vara förbyggande för ohälsa och olycksfall 

på arbetsplatsen. Reglering för samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare och den 

skyddsansvarige på arbetsplatsen, men främst att det är arbetsgivares ansvar att leda till en 

god arbetsmiljö (www.arbetsmiljöupplysningen.se). Arbetsmiljölagen (1977:1160) tar med all 

arbetsmiljö på arbetsplatsen och rätten till att utvecklas som arbetstagare och medverkan på 

arbetstidsbestämmelserna. Avseende på att arbetstagarens möjlighet till egenkontroll, 

avseende på arbetstagarens psykiska välbefinnande samt att arbetstagare ska kunna påverka 

och utveckla förändringar i sin arbetssituation. För att undvika olyckshändelser på 

arbetsplatsen skall arbetsbelastningen anpassas för arbetstagare. Arbetsmiljölagen strävar 

också efter möjligheten till professionell utveckling, skiftande arbetsuppgifter samt att kunna 

arbeta tillsammans med människor. 

Karaseks krav – och kontroll modell 

Sociologen Robert Karasek är från USA och den som utvecklat krav – och kontrollmodellen 

där de två huvudvariablerna i modellen är arbetskrav och egenkontroll. Sammankoppling av 

arbetskrav och egenkontroll visar hur individer påverkas psykiskt i arbetet. Utifrån två 

huvudvariabler i Karaseks krav och kontrollmodell är den första huvudvarianten arbetskrav. 
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De arbetskrav som ställs på en individ för att genomföra ett arbete handlar om fysiska och 

psykiska krav. Den andra huvudvarianten är egenkontroll och det är den handlingsfriheten 

som arbetaren får i sitt arbete (Furåker, 1991).  

 

Robert Karaseks krav- och kontroll modell 

Syftet med modellen är att få en bild på hur sammankopplingen av arbetskrav och 

egenkontroll påverkar arbetstagarens psykiska status. När arbetskraven är höga och 

egenkontrollen är låg finns det stor risk för psykiska påfrestningar. Genom att arbetstagaren 

får höga arbetskrav samt relativt stor egenkontroll kan det medföra att den psykiska 

påfrestningen övervinns. Karaseks definition utav socialt stöd är de stöd individen får från sin 

omgivning. Svåra arbetssituationer kan fyllas ut med det sociala stödet på arbetsplatsen och 

bidra till en skyddande känsla.  

Nils Eriksson i boken Arbetets villkor (1991) anser att de arbeten som ställer höga krav men 

också ger ett stort beslutsutrymme för arbetstagaren är den optimala arbetssituationen och den 

typen av atmosfär på arbetsplatser som känns mer stimulerande. Passiv arbetssituation 

påverkas utav låga arbetskrav och lite egenkontroll som leder till att arbetstagarens förmåga 

av lösa svårigheter i arbetet och ta egna beslut försvinner. Chansen till att uppnå en god 

psykisk hälsa och höja trivseln på arbetet ska arbetstagaren ha stort inflytande samt hög 

egenkontroll i sitt arbete. Genom att ha hög egenkontroll ska möjligheten till att eliminera 

stressfaktorerna höjas. 

Egenkontroll innefattar de beslut- och handlingsutrymme individen har i sitt arbete. Att kunna 

ha den friheten att bestämma över sitt arbete han påverka individens hälsa och välbefinnande 

positivt. Men allt för mycket egenkontroll kan göra att individen omprövar situationer och 
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bestämmer nya beslut allt mer. Det leder till att man får ”beslutsstress” som ofta kan ses hos 

chefer då de har hög kontroll och höga krav som de kan känna sig pressade från. Genom att ha 

hög kontroll kan ses som att ha mycket ansvar. Eriksson anser att egenkontrollen skiljer sig 

från tjänsteman till arbetare. Egenkontroll för vissa tjänstemän innebär att de har ansvar för 

verksamheten och möjligheten eller skyldigheten att påverka och bestämma över andra 

människor. En arbetare har ansvar för mer specifika och enformiga arbetsuppgifter.  

Stress kan skapa obalans på individens upplevelse av hur krav ställs på denne och hur 

individen upplever sin egna förmåga. Om dessa krav medför stora känslor av olust kan 

individens arbetstillfredsställelse brista känslomässigt. Om individen upplever kraven som 

positiva leder det till positiv stress och känslor av arbetsglädje. Coping är ett sätt för 

människan att hantera de krav som ställs genom olika åtgärder för att klara av stressituationer. 

Det finns tre olika strategier för coping. Genom förträning, kognitiva strategier då individen 

letar efter ny information och andra alternativ, och den tredje är instrumentella strategier 

genom att ta rast eller be en kollega om hjälp. Copingsjukfrånvaro är när individer 

sjukanmäler sig från jobbet i syfte till att vila sig. Denna korttidsfrånvaro kan vara ett sätt att 

minska ohälsa samt reducera stressen enligt Eriksson (1991) som tidigare forskning visar att 

detta sätt har en viss verkan. 
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Resultat 

Det empiriska materialet för denna studie består av de fem genomförda intervjuerna som 

presenteras nedan. Resultatet kommer att presenteras utifrån de teman som kommit fram 

under transkriberings gång utav intervjuerna.  

Enhetschefen delade ut slumpartat poliser till intervjun vilket hade jobbat som längst i tre år. 

Efter intervjuerna genomförts valdes ännu en intervju för att komplettera materialet. Den 

slutliga intervjun genomfördes med ännu en polis i yttre tjänst men med längre erfarenhet. Av 

dessa fem intervjuer är fyra poliser som jobbar på yttre tjänst samt en närpolischef/enhetschef. 

Av de fyra poliser som jobbar yttre tjänst är det två kvinnliga och två manliga poliser som 

valts ut slumpartat av enhetschefen som informanter. Kategoriseringen av intervjuerna har 

gjorts med olika begrepp och tematiserats av det som varit mest framträdande i intervjuerna. 

För att underlätta läsningen av intervjuernas resultat och för att skydda intervjupersonernas 

anonymitet med största möjliga konfidentialitet, har i denna studie valts fingerade namn på 

informanterna.  

Informanter 

Pär har tjänsten som närpolischef inom ett visst område i Malmö och är ansvarig inom de 

större områdena personal, ekonomi och enhet. Han är också den ansvarige för personalens 

arbetsmiljöfrågor. Pär har jobbat inom poliskåren cirka 30 år och berättar att han stor trivs 

med yrket. 

Adam är polis och jobbar i yttre tjänst i Trelleborg. Adam har snart jobbat i åtta år som polis 

och har tidigare jobbat i Malmö under en längre period av sin poliskarriär.  

David är polis och jobbar just nu i yttre tjänst i Malmö. Han har jobbat i tre år som polis och 

har endast jobbat inom Skåne. 

Lisa är polis och jobbar i yttre tjänst i Malmö. Hon har jobbat snart i ett år som polis och har 

jobbat i Skåne under denna arbetsperiod. 

Mia är polis och jobbar i yttre tjänst i Malmö. Hon har också jobbat i snart ett år som polis 

och har jobbat i Skåne under denna arbetsperiod. 
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Arbete 

Det är svårt att beskriva hur en arbetsdag ser ut för en polis, speciellt om man jobbar yttre 

tjänst samtyckte samtliga informanter. Alla informanter berättade mer om vilka dagar som 

vilka sorters brott begås mest och anledningen till varför det var på detta vis. Under dagarna 

var det mindre brott som snatteri och inbrott i hus, kvällarna var det större brott som inbrott i 

butiker och större ställen, och helger var det mer misshandel och rån. 

Informanterna beskrev sin dag med att de inledningsvis började med en utsättning där de 

träffas med sin arbetsgrupp och yttre befäl. De går igenom vad som ska göras under dagen, 

vad de ska ha för inriktning, vem de ska arbeta tillsammans med samt köra radiobil med. Och 

med inriktning menas det att ifall det t.ex. förekommer brott på ett visst område väldigt 

mycket, ska poliserna hålla sig inom dessa områden för ett brottsförebyggande syfte.   

Trivseln på arbetsplatsen påverkas av vilka arbetskollegor och vilken grupp man arbetar med i 

ansåg informanterna. De upplevde att de hade ofta högt arbetstempo men mestadels var det 

positiv stress de upplevde. Det negativa var att de kunde missa vissa måltider och bli utan mat 

under en lägre tidsperiod. Som polis ska det finnas möjlighet för att socialisera sig med 

allmänheten för att bygga upp en bra kommunikation och sprida trygghetskänsla men den 

möjligheten är liten i Malmö på grund av att det händer saker hela tiden ansåg en del av 

informanterna. 

Det är ett brett yrke med varierande arbetsuppgifter som gör det till ett extra intressant yrke. 

Att inte veta vad som kommer att hända från den ena stunden till den andra gör det mer 

spännande höll samtliga informanter med om.  

”Om du åker till tillexempel ett brott, vi säger misshandel, och du tror att det är 

någon person som blivit misshandlad hemma eller på någon fest. Nästa fest du 

åker på misshandel tänker man att de är samma sorts misshandel som tidigare, 

men det är inte så. Det är olika förutsättningar osv. Man får se olika delar av 

yrket och det är rätt positivt, inte positivt för dem som blir utsatta för brottet men 

vi som poliser utvecklas att får komma och prata med olika människor, kunna 

styra upp saker och ting och för den som blivit utsatt försöker vi göra så lång 

åtgärd som möjligt för att personen ska få så mycket hjälp som möjligt. ” 

Adam  
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Positivt med polisarbetet var att de fick träffa människor samt olika sorters människor i olika 

kretsar, både från icke kriminella människor till kriminella. Att det finns mycket positivt med 

yrket håller samtliga informanter med om och anser att gemenskapen och sammanhållningen 

mellan kollegorna är bra. 

”Att man känner att man gör en insats, hjälper människor, man har kul på jobbet, 

man har trevligt med sina arbetskamrater och att man får stöd av varandra. 

Viktigt med att ha bra relation med varandra, man hjälps åt och hejar med 

varandra fast det är poliser från andra områden, en speciell kåranda så att säga.” 

Mia 

Negativt med yrket är att de kan få negativ respons från allmänheten berättar Mia och syftar 

till att de som polis gör sitt yttersta och följa lagar men att det ändå utifrån kan upplevas 

negativt för somliga. Vid ingripanden av en eller flera personer sker det ofta att personen eller 

personerna blir aggressiva och våldsamma. Enligt informanternas berättelser sker hotelser i 

olika former och hur man som polis upplever och tar emot hotelsen avgör om det är allvarligt 

eller mindre allvarligt. Tre av informanterna upplevde att bli igenkänd av kriminella när de är 

civila t.ex. ute eller i affären, har de fått blickar som kändes obehagliga.  

”Att folk känner igen en när man är ute privat. Att man är polis dygnet runt. Det 

är inte alltid man vill vara det.” 

David 

Adam berättade de negativa upplevelserna i dagsläget är bland annat hur mycket anmälningar 

det gör mot dem för ingenting, speciellt vid omhändertaganden. De som blir omhändertagna 

skall ha begått ett brott som följs utav de tre häktningssjälen: ”Du får gripa en person vid 

stöld, om person inte kan identifiera sig eller inte får vistas i landet och ljuger om det.” Det är 

olika fall som styr ett gripande och detta kan vara vid narkotika brott, individ är påverkad av 

knark eller vid rattfylleri. Då tas personen in för ett alkoholtest eller säkerställa om denna 

person är påverkad av narkotika eller annat. Och det är när poliser skall avlägsna individ från 

plants som han/hon blivit omhändertagen på leder det ofta till att poliserna blir anmälda. 

Adam anser att detta är en negativ påverkan på de yngre poliserna och att det blir en osäkerhet 

för deras del om vad de vågar göra inte vågar göra vissa tjänsteåtgärder för att det kan leda till 

anmälningar.  
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”De enda dem vet är att de har rättigheter och inga skyldigheter gentemot någon 

annan. Mycket ego tänk(...)Nu bryr jag mig inte om det eftersom jag har lång 

erfarenhet men man har yngre kollegor som nästan känner sig rädda för att 

ingripa för att dem ska bli anmälda, och det tycker jag är väldigt negativt.” 

Adam  

När det görs alkoholutblåsningar och olika trafikkontroller brukar folk yttra sig med olika 

kommentarer och ställer frågar till de poliser som stoppat dem om de inte har ”något bättre 

för sig än att göra sådana här onödiga kontroller”. Många människor kör bil 

alkoholpåverkade och utan bilbälte. Detta kan leda till dödliga olyckor där man inte bara 

utsätter sig själv som förare för risker utan också människorna runt om kring sig.  

När frågan ställdes angående familj och vänner, hur de påverkas av deras yrke, svarade 

samtliga informanter att familj och vänner är oroliga när dem är ute och arbetar. Från 

informanternas sida har de blivit mer beskyddande mot sin familj och sina vänner och ber 

dem vara extra försiktiga vid olika situationer som exempelvis när de ska öppna dörren eller 

vara mer uppmärksamma på vad det är för bilar som kör runt om kring dem. Familjer har 

blivit inblandade på grund av polisyrket och enhetschefen Pär berättar några händelser som 

poliser och deras familjer blivit utsatta för:   

”Man har sprängt kollegors hus, man har haft bilbomber. Har en kollega som 

blev blind efter en explosion där han fick splitter i ögonen. Det har hänt att 

kollegor har blivit hotade så att familjer har blivit tvungna att lämna sina 

bostäder under en längre eller kortare tid. ” 

Pär  

Informanterna berättar inte mycket till sina familjer om vad som händer på arbetet för det är 

ett påfrestat yrke som familjen hade upplevt obehagligt att höra. Det är viktigt att familjen kan 

leva ett normalt liv utan att ändra på sina rutiner och levnadssättet i hemmat på grund av 

polisyrket.  

”När man ska ut på en ute helg med sina vänner så påverkas dem också. Du 

måste först tänka till vart du går ut, hur du går ut, vem som rör dig. Vi skannar 

alltid när vi går in på ett ställe för att se vem som är inne, även på 

köpcentren.(…) Det är så omgivningen påverkas av mitt yrke då jag kan gå till 
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begränsade ställen. Man vill inte se kriminella när man är ute och tar en öl med 

sina vänner eller sitter med sin familj.” 

Adam  

Vilken sorts arbetsposition man har påverkar också hur mycket en polis blir utsatt av hot och 

våld anser informanterna. De poliser som arbetar längre fram med olika typer av ärenden har 

större risker för att bli utsatta av hot och våld jämfört med de poliser som arbetar inne framför 

en datorskärm. Mellan kvinnliga och manliga poliser är det inte stor skillnad på hur mycket de 

blir utsatta tycker Pär. Det är mer att folk, mest killar, som uttrycker sig på olika språk mot de 

kvinnliga poliserna.  

”Men det finns en oro hela tiden. Ifall någon har planterat något framför dörren 

eller när jag går till min bil varje morgon så känns det lite, jag är inte rädd eller 

så, jag sover på nätterna, men ifall någon nu har meckat med min bil. Det finns en 

sådan oro hela tiden. Det finns med i bakhuvudet.” 

Pär 

Gruppdynamik 

Gruppdynamik och grupptillhörighet var något som alla informanter kände var viktigt i 

arbetet, en trygghet att veta att de kan lita på sina kollegor när de är på olika ärenden. Viktigt 

att ha en bra relation med sina arbetskollegor och med sin chef, att kunna fråga om hjälp om 

man inte förstår eller klarar av något. Att det finns olika hjälpmöjligheter är också en trygghet. 

Trivseln på arbetsplatsen har en stor inverkan på hur mycket man presterar på arbetet. I 

Trelleborg är det inte lika många poliser som i Malmö och därför är det lättare för chefer att 

ge positiv kritik till sin personal som motiverar dem att göra ett bra polisarbete och detta syns 

tydligt i statistiken enligt Adam.   

”(…)gruppdynamiken som vi har i Trelleborg och som vi haft tidigare i Malmö, 

det gör så mycket, alla är positiva, alla skrattar, alla vågar ta för sig mer och 

göra mer.” 

Adam 

”Det är väldigt viktigt med vem man jobbar med, att man har en dynamik i 

gruppen. Har man det så har man otroligt kul. Arbetet blir annorlunda. Det som 
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också är viktigt med trivseln är att vi har mycket bra chefer, dem gör så att vi 

utvecklas och vi går vidare och det är väldigt bra, det är viktigt.” 

Adam 

Arbetstempo 

Arbetstempot upplevdes som relativt bra av samtliga och de upplevde att det var mestadels 

positiv stress i deras arbete. När de har ett ingripande vet de aldrig när de ska äta och i Malmö 

händer det något nästan hela tiden men att det är ofta en jämn nivå på arbetstempot enligt 

David. Det är positivt och han tycker om när de har mycket att göra på arbetet. Det är ett 

tempoväxlande yrke. När de får in anmälningar eller när det händer saker, kan det gå väldigt 

snabbt och som leder till en växlande arbetstempo.  

”Ibland är det ett jätte högt tempo ibland är det jätte lågt tempo. Man ska inte 

vara här om man inte kan tempoväxla.” 

Lisa 

Alla informanterna har arbetat som polis i Malmö samt en av informanterna i Malmö och 

Trelleborg. Fyra informanter visste inte helt säkert om det förkom mer våld i Malmö än andra 

städer men deras antaganden var sig lika och det var bland annat att det är lugnare stämning i 

de mindre städerna.  

”Eftersom vi har en gängkultur här i Malmö med många invandrarkillar så har 

dem en annan kultur med sig också utifrån att hota folk, men Malmö är inte den 

ända staden som har den problematiken.” 

Pär 

”I Malmö har folket en helt annan mentalitet, aggressiv stämning i Malmöfolket 

kontra Trelleborg är människorna mer lunga, man kan prata med dem.” 

Adam 

Storstadsklimat förändrar människorna som lever i sådan storstadsmiljö och det förändrar 

poliserna också enligt Adam. Han upplevde att det var stora skillnader på hur det var att 

arbeta i Malmö och hur de var att arbeta i Trelleborg. I Trelleborg var stressnivån lägre än i 

Malmö och Adam kunde se en förändring hos sig själv om att han var mer lugn som person.  
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Förändring 

Det nya arbetstidsavtalet som tillkom 2008 har varit missnöjande och påverkat polisernas 

arbetstider negativ. Förändringen innebär att de arbetar lika många timmar som en som jobbar 

vardagar när de arbetar helger och nätter. Informanterna tycker att kroppen slits mer på grund 

av att de arbetar mer timmar och att lagen inte tar hänsyn till detta upplevs negativt. Familjen 

blir lidande berättar Adam och det sociala livet har blivit tuffare, många kollegor hinner inte 

spendera tid med familjen på grund av att de arbetar väldigt mycket. Det har lett till att 

kollegor, ofta i större städer, har gått ner till att arbeta 75 procent för att de inte får tid över till 

det sociala.  

”Vårt arbetstidsavtal har blivit riktigt dåligt och det påverkar alla och det hoppas 

jag på att det blir en förändring på.” 

Adam 

Samtliga informanter ansåg att mycket inom polisen borde förbättras, bland annat deras 

radiosystem och uniformerna borde moderniseras då polisuniformen bland annat inte är 

vattentäta. Även ett bättre datorsystem, lagförändringar och nya lagar tillkommer därför bör 

poliser få mer utbildningar inom juridiken, mer utbildning till allmänt personal inom 

polisorganisationen, mer utbildningspass i veckan som omfattar bland annat att skjuta mer. 
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Analys och diskussion  

Här presenteras det analyserade materialet av resultatdelen samt en diskussion av studien.   

Polisen är statens förlängda arm som hjälper människor ute i samhället, bekämpar brott och 

får se den så kallade dåliga, kriminella, sidan av samhället. 

Ur mitt perspektiv är det sociologiska problemet att det polisiära arbetet påverkas negativt när 

poliser blir utsatta av hot och våld i arbetet som kan leda till att polisen inte vågar bekämpa 

brott i vissa situationer. Denna studiens uppgift är att skapa en större förståelse för hur poliser 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö med avseende för hot och våld.  

Hur jag själv ser på en bra psykosociala arbetsmiljö är att det psykiska, fysiska och de sociala 

ska uppnå en hälsosamnivå. Arbetsgivarna i organisationen ska vara de som har ansvaret för 

arbetsmiljöfrågorna enligt arbetsmiljöverket. Genom att följa textdokumenten som formgivs 

från arbetsmiljöverket om hur de ska skapa en god arbetsmiljö för arbetstagarna kan god 

arbetsmiljö uppnås. Samt med arbetstagarnas hjälp ska det underlättas för att kunna skapa en 

god arbetsmiljö och förhindra ohälsa. Enhetschefen är en av informanterna och han berättade 

att de använder sig av olika metoder som tex breafing, utsättningsmöten, m.m. som blir mer 

djupgående längre ner i diskussionen. Att använda sig utav olika metoder som breafing är ett 

sätt för de anställda att kunna prata av sig av om händelserna på arbetet och deras upplevelser. 

Detta upplever jag som ett bra sätt att uppnå en bra psykosocial arbetsmiljö för poliserna som 

kan vara höjande för deras arbetsmotivation samt trivseln på arbetet. Det är lätt att man tar 

med sig arbetet hem och istället för att inte prata ut med dem där hemma så samlar man 

allting inom sig. Detta kan orsaka att individen kan få psykiska problem och arbetslusten 

minska.  

Gruppdynamikens roll i den psykosociala arbetsmiljön har en stor inverkan på arbetarna. 

Informanterna upplever att deras psykosociala arbetsmiljö är positiv när det gäller 

gemenskapen och kommunikationen i arbetsgruppen. Enligt Thoerell (2003) är dessa faktorer 

utmärkande för en god psykosocial arbetsmiljö. Informanterna har en arbetsmiljö där de 

ständigt är utsatta och möter svåra situationer och därför är det viktigt med förtroende i 

arbetsgruppen som Thoerell (2003) också anser.  Att lita på sin kollega i en svår och riskfull 

situation kan handla om liv och död och därför behövs det en fungerande kommunikation 

mellan medlemmarna i gruppen, berättar informanterna. Genom att börja sitt arbetspass med 

ett gruppmöte som informanterna gör, är det lättare att skapa en trygghetskänsla och påverka 
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en grupps normer än individuella möten enligt Lewin (2007). Genom olika arbetsmetoder 

påverkas gruppmedlemmarnas attityder gentemot varandra enligt Lewin (2007). 

Informanterna arbetar sällen själva utan de är ofta uppdelade i mindre arbetsgrupper. 

Gruppens yttre befäl delar upp gruppmedlemmarna från en stor grupp till mindre 

grupperingar, vem som ska patrullera med vem etc. Informanterna tydliggjorde att det var 

viktigt med gruppdynamiken mellan kollegorna. Gruppdynamik och grupptillhörighet var 

något som alla informanter kände var viktigt i arbetet, en trygghet att veta att de kan lita på 

sina kollegor när de är på olika ärenden. Viktigt att ha en bra relation med sina arbetskollegor 

och med sin chef, att kunna fråga om hjälp om man inte förstår eller klarar av något. Att det 

finns olika hjälpmöjligheter sprider en trygghetskänsla hos informanterna. Enhetschefen var 

en av informanterna som tydliggjorde att det finns möjlighet till hjälp och att de försöker ha 

”briefing” som är samtals möten där poliserna pratar ut om händelser och upplevelser från 

arbetet. En av informanterna berättar hur kollegors hus har sprängts, bilbomber som 

exploderats och vilka effekter detta har orsakat. En poliskollega har blivit blind då denne 

person fått splitter i ögonen efter en explosion. Familjer har blivit tvungna att lämna sina hem 

under en viss tidsperiod eller till och med flytta till en ny plats för att familjen har blivit hotad. 

Detta är ett sätt som polisarbetet påverkar polisernas privatliv negativt och dens omgivning i 

dagens samhälle. Detta kan jämföras med kändisskapet som media framställer. Efter arbetet är 

man inte en privatperson utan man är den person som media har framställt individen som t.ex. 

en fotbollsstjärna, filmstjärna, toppmodell osv. Det gör det svårare att socialisera sig med 

andra människor utan att individens yrkestitel blir styrande. Min uppfattning är att många 

människor skapar en bild pågrund av en individs yrkestitel och inte utifrån individens 

personlighet och detta kan skapa ostabillitet hos individen socialt och psykiskt.    

Genom att arbeta i mindre grupper minskas det fysiska avståndet som Svedberg (2007) 

beskriver gör att det leder till att medlemmarna lär känna varandra på en mer personlig nivå 

och lättare kan läsa av varandra i olika situationer. Enhetschefen tydliggjorde att det var 

viktigt med feedback i grupperna och att de ofta försökte ha samlingar efter varje pass för att 

prata om hur arbetspasset varit, vad som har varit dåligt samt bra under arbetspasset och vad 

som kan förbättras i framtiden. Det är viktigt att kunna få feedback om hur man arbetar ansåg 

informanterna för att de ska kunna utvecklas och förbättras som individer men även kollektivt 

enligt Svedberg (2007). I Trelleborg är det inte lika många poliser som arbetar jämfört med i 

Malmö och därför är det lättare för chefer att ha en närmare kontakt med sin personal enligt 

en av informanterna. Att cheferna ser polisernas individuella arbete och utifrån det kan ge 
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konstruktiv kritik till personalen samt motivera dem att göra ett bra polisarbete tyckte en av 

informanterna var väldigt viktigt inom yrket. Genom min egen erfarenhet av hur grupper 

fungerar från min studietid och arbetserfarenhet är det viktigt att ha en fungerande grupp då 

det påverkar trivseln på arbetet och arbetslusten. Det är också viktigt med gruppdynamik 

inom olika sporter för att få ett fungerande lag och uppnå mål och se en vidareutveckling 

inom den lag man spelar för. Min uppfattning är att det sker en yrkes- och personlig 

utveckling påverkande av de människor man arbetar ihop med eller också tränar ihop med. 

Jag tycker förändringar och utvecklingar sker genom att få konstruktiv kritik och det spelar 

ingen roll om individen arbetar som lagerarbetare eller är en fotbollsspelare. Inom de flesta 

sport krävs det intensiv träning för att kunna uppehålla sin spelförmåga som är i synnerhet 

viktigt inom gruppsporter.  

Gruppdynamikens roll i polisernas arbetsmiljö har en stor betydelse och inverkan på deras 

arbete. Som en av informanterna berättade är det inte lika många poliser som arbetar i 

Trelleborg som i Malmö. Att det inte är lika många som jobbar i Trelleborg gör det lättare att 

för cheferna att visa ett större intresse för sina anställda och ge dem konstruktiv kritik. Att ha 

en bra relation med sin chef och få höra att man gjort bra ifrån sig på arbetspasset är 

motiverande för poliserna och detta upplevde jag var väldigt vikigt för samtliga informanter. 

En av informanterna upplevde en stor skillnad på arbetsorterna och ansåg att det är viktigt att 

ha en bra relation med sina kollegor och speciellt med sin chef.  

Gruppmötena leds utav yttre befäl som har det stora ansvaret över en tilldelad arbetsgrupp och 

därför har möjligheten att påverka gruppatmosfären i större utsträckning än de andra i 

gruppen som också beskrivs av Svedberg (2007). Denna påverkan sker genom hur mycket 

yttre befäl engagerar sig i gruppen. Enligt informanternas berättelser är gemenskapen med 

gruppen och yttre befäl positiv.   

Sigmund Freud använder sig av tre olika begrepp i sin psykoanalytiska teori och dessa 

begrepp är omedvetet, förmedvetet och medvetet. En av informanterna berättade om att varje 

brottsärende och fall de åker ut på ser inte desamma ut fastän att de kan vara inom samma typ 

av brott. När de åker ut på ett brottsärende som t.ex. en personmisshandel, får de en 

uppfattning om att såhär kommer det att se ut på nästa personmisshandel poliserna åker ut på. 

Det omedvetna består av människans minnen och känslor enligt Freud och genom de 

upplevelser som informanterna får på de olika brottsärendena skapar de också minnen. De 

styrs utifrån impulser och minnen som människan inte har någon kontroll över och tänker 
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omedvetet att nästa brottsärende informanterna åker på kommer inte vara den andra lik. När 

informanterna åker på ett nytt brottsärende som är personmisshandel är det inte desamma som 

den tidigare personmisshandeln. En av informanterna beskriver att det är en fördel för dem att 

se olika delar utav polisyrket och att de utvecklas som poliser. Freud beskriver det medvetna 

hos människan är det han/hon känner för ögonblicket såsom känslor, tankar, önskningar m.m. 

Dessa känslor och funderingar förändas hela tiden i det medvetna med nya tankar och 

funderingar enligt Freud. Detta leder till en utveckling hos människan och som också 

informanterna upplevde efter varje brottsärende de varit på. Det sker en ständig förändring i 

det medvetna. Detta ger informanterna en större möjlighet att kunna hjälpa människor i 

allmänheten allt mer enligt informanterna själva. För att kunna se en positiv förändring hos en 

arbetstagare har enligt min uppfattning de erfarenheter och upplevelser en stor påverkan på 

individer. 

Coping är ett sätt för människan att hantera de krav som ställs genom olika åtgärder för att 

klara av stressituationer. Informanterna beskriver Malmö som en stad där det händer saker 

hela tiden och att de hela tiden åker på olika ärenden. Malmös stressnivå är hög jämfört med 

Trelleborg enligt en av informanterna och Malmös storstadsklimat förändrar människorna och 

poliserna. Enligt en av informanterna är det svårare att prata med människor som bor i Malmö 

och upplever aggressiv stämning i Malmöfolket medans folket i Trelleborg är lugna och 

lättare att prata med. Genom att följa olika coping strategier kan informanterna lättare hantera 

de krav som ställs på dem och klara av olika stressiga situationer enligt Eriksson (1991). 

Poliserna använder sig ofta av instrumentella strategier då informanterna beskriver att de 

hjälper varandra i olika situationer som man inte klarar av själv, informanterna söker ofta efter 

nya lösningar och alternativ för att kunna gå vidare med svåra arbetsuppgifter. Informanterna 

kan inte förvänta sig att varje situation är samma och det gör att varje situation blir unik. 

Enligt min uppfattning har i Malmö tillväxten av stadsbefolkningens andel av den totala 

befolkningen ökar också på kriminaliteten.  En individs levnadssätt blir allt mer anonym och 

individen blir en i mängden istället för en enskild individ. Andra människors beteenden 

påverkar ens eget beteende. I en stad som stressnivån är hög och som befolkningen ökar gör 

också att stressen ökar. Detta enligt mig bidrar till att kriminaliteten också följer med i 

stigningen. Det är viktigt att vi människor är medvetna om förändringarna i vårt samhälle och 

på så sätt kan följa med i dessa förändringar. Samtliga informanter ansåg att det var viktigt 

med kommunikationen i arbetsgruppen för att i svåra situationer veta att kollegan eller 

kollegorna kommer att ställa upp för den andra. Detta är inte bara bland poliser utan inom 
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andra yrken, sporter och primära förhållanden också anser jag som bör vara ett mer centralt 

ämne inom vissa yrken.   

Informanternas arbete ställer höga krav men det ger också ett stort beslutsutrymme för dem 

som poliser. Det är en sådan arbetsmiljö som har en stimulerande atmosfär för arbetstagarna 

enligt Karaseks modell och ger den optimala arbetssituationen. De intervjuade poliserna har 

höga krav från både arbetskollegor och chefer men också från samhället. För att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter finns det lagar som måste följas. Poliserna arbetar ofta i grupp men har ett 

stort beslutsutrymme och måste ta egna beslut i olika situationer, vilka tillvägagångssätt som 

skall användas i arbetet. Informanterna upplever att allmänheten inte alltid tycker de gör ett 

bra jobb fastän att de följer lagen. Poliserna beskriver hur de känner att de inte alltid kan 

uppnå till att tillfredställa allmänheten och att de kan bli osäkra på om de tar rätt beslut. 

Karasek modell visar att för mycket egenkontroll i arbetet kan göra att arbetstagaren, även 

arbetsgivare, gör om och testar på nytt vissa situationer och tar nya beslut allt mer på grund av 

osäkerheten. En av informanterna berättar att poliserna anmäls ofta när de griper någon. Detta 

har gjort enligt informanten att en del poliser, oftast yngre poliser med mindre 

arbetserfarenhet, vågar inte gripa folk för att de är rädda för att bli anmälda. Att har 

egenkontroll med stort beslutsutrymme kan leda till osäkerhet i personens handlande om 

han/hon gör rätt eller inte och därför måste göra omprövningar på situationer och ta nya 

beslut. De får ”beslutstress” som Eriksson (1991) beskriver det. Om dessa krav medför stora 

känslor av olust kan individens arbetstillfredsställelse brista känslomässigt. Det medför 

obalans för poliserna då de inte vågar gripa folk i vissa situationer, de känner inte 

tillfredställelse som visas på ett sätt att poliser vågar inte agera för de är rädda att bli anmälda. 

Detta har en väldigt negativ påverkan på samhällets säkerhet samt formandet av befolkningen 

anser jag. 

Informanterna beskriver att det sker i deras arbete ett stort tempoväxelspel som kan vara 

ledande till stress i arbetet. informanternas upplever att det är ofta positiv stress i arbetet som 

Karaseks modell visar att positiv stress leder till känslor av arbetsglädje. Detta bl.a. för att 

informanterna upplever deras krav positiva från cheferna och kollegorna.    

Karaseks definition utav socialt stöd är de stöd individen får från sin omgivning, från 

arbetskollegor och stöd utifrån också. Poliser kan hamna i svåra arbetssituationer och 

informanterna berättar att de upplever att det finns en bra kommunikation med de flesta 
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kollegorna som gör att de får stöd från varandra. Socialt stöd kan bidra till en skyddande 

känsla enligt Karasek som också upplevdes viktigt av informanterna.  

Slutsats 

Slutsatsen för denna studie görs genom att svara på frågeställningarna som är konstruerade för 

denna studie. Det finns två frågeställningar: Hur upplever poliser sin psykosociala 

arbetsmiljö? Hur upplever poliser hot och våld i arbetet? Polisernas upplevelser på sin 

psykosociala arbetsmiljö var varandra väldigt lik. De upplever att deras psykosociala 

arbetsmiljö är positiv när det gäller gemenskapen och kommunikationen i deras arbetsgrupp. 

Dessa är några utav de faktorer som är utmärkande för en god psykosocial arbetsmiljö enligt 

Theorells (2003). Poliserna möter svåra situationer och deras arbetsmiljö är ständigt vid stor 

risk för utsatthet och därför är det enligt poliserna viktigt att det finns förtroende i gruppen. 

Det kan vara en situation gällande en persons liv och genom dålig kommunikation är det bara 

sekunder som styr en persons liv. Informanterna berättade att deras psykosociala arbetsmiljö 

är positiv då det gäller grupparbete och sammanhållning. De berättar att de arbetar i grupper 

med runt fyra till sex personer och de blir ytterligare uppdelade i ännu mindre grupper med 

vem de ska köra radiobil med. Informanterna är oftast med en eller fler kollegor när de jobbar 

yttre tjänst. Det blir att de umgås och pratar väldigt mycket och lär känna varandra mer 

personligt speciellt när de jobbar i mindre grupper. Näpo chefen berättade om hur två kollegor 

inte alls kom överrens, det skedde en lång utredning och polismyndigheten kom fram till att 

de båda två kollegorna blev omplacerade in i två olika arbetsgrupper. Att båda de två 

kollegorna blev omplacerade in i två olika arbetsgrupper var för att det skulle vara rättvist och 

att ingen skulle ha ”vunnit” över den andre. Enligt näpo chefen är detta inte ett fenomen som 

händer ofta men det händer och om det inte går att lösa problemet mellan två eller flera 

arbetare blir det beslutat för omplacering efter vilka förutsättningar som utspelas.  

Poliserna som intervjuades upplevde jag att de flesta informanter inte vågande berätta mycket 

för att de inte hade arbetat så länge som polis. Det upplevdes att de var för nya inom polisen 

för att kunna svara på en del av intervjufrågorna och därför var det lätt att de bytte 

samtalsämne och berättade om andra händelser. Min uppfattning var att de kände sig 

begränsade eller vågande inte berätta så mycket ingående på frågorna bl.a. på grund av deras 

korta arbetstid som poliser och osäkerheten på vad/hur mycket de får säga från 

polismyndigheten. Intervjusamtalen ledde till sidospår väldigt ofta och poliserna valde att inte 

svara på vissa frågor eller gav begränsade svar. Detta var anledningen till att jag valde att göra 
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en extra intervju med en till polis som jobbar yttre tjänst och som arbetat under en längre 

period än de andra poliserna som jobbar yttre tjänst.  

Eriksson (1991) beskriver coping jukfrånvaron som ett sätt för arbetarna att kunna vila sig då 

de sjukanmäler sig från jobbet. Genom att sjukanmäla sig från jobbet eller börja bobba 75 

procent istället för 100 procent är ett sätt ta vara på individens hälsa och sociala liv. Något 

som informanterna tycke var väldigt negativt var det nya arbetstidsavtalet som tillkom år 

2008. Informanterna upplevde att avtalet har påverkat deras privata sociala liv negativt då de 

inte orkar vara sociala efter ett arbetspass.  

Samtliga informanter ansåg att det var mycket inom polisen som borde förbättras. Några 

exempel var att polisen radiosystem och uniformerna borde moderniseras. Även ett bättre 

datorsystem, utbildningar inom juridiken, mer utbildningspass i veckan som omfattar bland 

annat att skjuta mer.   

Vidare forskning 

Hur har arbetstidsavtalet (2008) påverkat polisernas arbetssituation? År 2008 infördes det nya 

arbetstidsavtalet som samtliga informanter upplevde som negativt. Det nya avtalet har lett till 

att många poliser, enligt informanterna, arbetar 75 procent istället för 100 procent för att det 

har påverkat deras sociala liv negativt. Anledningen till att varför en del poliser väljer att 

minska sina arbetstimmar är för att de inte har någon ork att umgås och vara sociala efter 

arbetspassen enligt informanterna. Det har påverkat speciellt de poliser som har familjer och 

barn som väljer att minska sina arbetstider. Det hade varit intressant och studera det mer 

djupgående och se egentligen hur många som upplever det nya arbetstidsavtalet negativt samt 

positivt? Vad har avtalet för fördelar och nackdelar?  

Vad finns det för skillnader mellan olika polisstationer samt skillnaderna mellan 

polisstationerna i städer? Intervjuerna genomfördes på poliser från Malmö och Trelleborg. En 

av informanterna har arbetat som polis i de båda städerna och upplevde att det var stora 

skillnader på den psykosociala arbetsmiljön. Det fanns inte samma sort stress i Trelleborg 

som i Malmö och upplevde att han fick mer polisiärt arbete utfört. Men vad är polisiärt 

arbete? En av informanterna berättade också att det var en tuff arbetsperiod för många poliser 

och långa oregelbundna arbetspass när det var kravaller i Rosengård år 2010 i Malmö. Detta 

påverkade polisernas psykiska och fysiska hälsa negativt då arbetspassen var växlande hela 

tiden och väldigt långa. Att undersöka hur och vad som kan motverka stressen i en storstad, i 
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sådana svåra situationer som kravaller och demonstrationer kan vara något för vidare 

forskning. Och hur de poliser som arbetade under kravallerna i Rosengård upplevde deras 

arbete. Detta är ett intressant ämne som jag tycker borde studeras mer kring. Medias 

framställande av stadsdelen Rosengård i Malmö är att det speglar mycket av kriminalitet. Hur 

arbetar poliserna i Rosengård med invånarna i den statsdelen?  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Kön? 

Ålder? 

Hur länge har du jobbat som polis? Antal år? 

Har du jobbat någon annanstans än Skåne/Malmö? 

Varför valde du jobba som polis? 

Hur skulle du beskriva ditt arbete och dina arbetsuppgifter? - Beskriv en vanlig arbetsdag. 

Vilka arbetstider har du? 

Arbetsmiljöfrågor: 

Vad upplever du som positivt med ditt arbete? 

Vad upplever du som negativt med ditt arbete? 

Upplever du risker för din hälsa i ditt arbete? 

om ja, vilka? 

Tycker du att det förekommer mer våld och hot i Malmö än andra städer i Skåne? Varför? 

Har du varit med om att din kollega har blivit utsatt för hot eller våld? Hur hanterade du 

detta? Vad gjorde du då?  

Vad gör arbetsgivaren för utsatta arbetstagare? 

Upplever du att familj och vänner påverkas av ditt yrke? På vilket sätt då? 

Hur upplever du arbetstempot? 

Hur upplever du de kvar som ställs i ditt arbete? 

Känner du dig trygg på jobbet?  

Anser du att du har möjligheten till att påverka ditt arbete? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 

Upplever du att något skulle behöva förbättras, och i sådant fall vad skulle det vara? 
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Bilaga 2 
Intervju med personalansvarig inom Polisen 

Intervjuguide  

Bakgrund: 

Kön? 

Ålder? 

Vad har du för arbetsposition? 

Vad har du för arbetsuppgifter? Beskriv en vanlig arbetsdag. 

Hur länge har du jobbat inom polisen? 

Har du jobbat någon annanstans än Malmö? 

Varför valde du att jobba inom polisen? 

Arbetsmiljöfrågor: 

Vad för hot och våld utsätts poliser för i deras arbete? Hur hanterar ni detta? 

Hur mycket satsas på polisers psykosociala arbetsmiljö? Vad är det för satsningar som görs? 

Hur viktigt är det med gruppdynamik? 

Upplevs det att polisernas familj och vänner påverkas av deras yrke?  

Skiljer hotet och våldet sig mellan manliga och kvinnliga poliser? På vilket sätt i sådana fall? 

Vad är arbetsgivarens uppgift när arbetstagare blir utsatta av hot och/eller våld? 

Tycker du att det förekommer mer hot och våld i Malmö än andra städer i Skåne? 

Upplever ni att det finns hälsorisker för poliser i deras arbete? 

- Om ja, vilka? 

 

 


