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Sammanfattning 

 
Poliser arbetar under tuffa arbetsförhållanden som kan resultera i diverse stressförhållanden. 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på polisers upplevelse av stressrelaterade faktorer 

som är kopplade till kraven i arbetet, samt hur de hanterar dessa. För att få en mer djupgående 

inblick i polisers arbetssituation användes en kvalitativ ansats där nio poliser intervjuades. 

Resultatet visade att polisernas upplevelse av stress är kopplade till de krav de har i arbetet, 

hög arbetsbelastning som tillkommer utav personalbrist, treskiftsarbete, långa 

uttryckningsvägar och vetskapen om att de kan tvingas använda vapen. Treskift visar ha en 

inverkan på polisernas hälsa genom de oregelbundna tider de arbetar. Det ställs höga krav 

från chefer på att utföra alla de arbetsuppgifter de blir tilldelade, vilket försvåras genom 

bristen på personal. Samtliga innehar kontrollmöjligheter genom att kunna fatta beslut, medan 

arbetsuppgifterna inte går att påverka. Långa uttryckningsvägar utgör en stress genom 

avstånden, där det längsta kan vara cirka 18 mil bort. Hur samtliga informanter hanterar dessa 

faktorer är i första hand med hjälp av stöd av kollegor. Många gånger hade de önskat ett större 

stöd av chefer vid jobbiga händelser. En slutsats som kan dras är att Polismyndigheten 

uppvisat brister i att förebygga dessa orsaksfaktorer som informanterna lyft upp.  
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Abstract 

 
Police officers work in tough working conditions that can result in various stress conditions. 

The purpose of this study was to investigate police officers’ experiences of stress-related 

factors which is connected to the demands of work and how this is handled. To get a deeper 

insight in police officers’ working conditions, a qualitative approach was used and nine police 

officers’ were interviewed. The result showed that the police’s experience of stress is linked 

to demands they have at work, high workload because of the shortfall of staff, three-shift 

work, long emergency routes and the knowledge that they can be forced to use weapons. 

Three-shift shows have an impact on the police’s health because of the irregular working 

hours. High demands are placed from the managers to perform all assigned tasks, which is 

difficult because of the shortfall of staff. All have control opportunities by being able to make 

decisions, while the work-tasks cannot be controlled. Long emergency routes are stressful 

because of the distances, where the longest distance can be about 18 miles away. How all 

informants handle these factors is primarily with the help of colleagues. Many times they 

wished a greater support from the managers in tough events. One conclusion that can be 

drawn is that the police authority has shown deficiencies in preventing these cause factors 

which the informants highlighted. 

 

Keywords: Polices, stress, demands, control, support, workload 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................................................... 1 

Stress och stressorer ............................................................................................................................................ 2 

Hälsa kopplat till krav & arbetsbelastning .......................................................................................................... 4 

Stöd av omgivning ............................................................................................................................................... 4 

Krav i arbetet ....................................................................................................................................................... 5 

Syfte ..................................................................................................................................................................... 7 

Frågeställningar ................................................................................................................................................... 7 

Metod ........................................................................................................................................................ 8 

Val av metod ........................................................................................................................................................ 8 

Urval av data........................................................................................................................................................ 8 

Presentation av intervjupersoner ........................................................................................................................ 9 

Insamlingsmetod................................................................................................................................................ 10 

Bearbetning av analys och data ........................................................................................................................ 10 

Etiska överväganden .......................................................................................................................................... 11 

Resultat ................................................................................................................................................... 12 

Rollen som polis ................................................................................................................................................. 12 

Stressreaktioner i arbetet .................................................................................................................................. 13 

Hälsopåverkan av stress .................................................................................................................................... 15 

Krav och kontroll i arbetssituationen ................................................................................................................. 16 

Gemenskap bland poliskollegorna ..................................................................................................................... 16 

Avlastning och socialt stöd i arbetet .................................................................................................................. 17 

Diskussion ............................................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ................................................................................................................................................ 21 

Slutsatser............................................................................................................................................................ 23 

Förslag till vidare forskning................................................................................................................................ 23 

Referenser ............................................................................................................................................... 24 



1 

 

 

Inledning 
 

Poliser fyller en viktig samhällsfunktion då de arbetar för att skapa trygghet och ordning i 

samhället, samt bekämpar brottslighet (Polisen, 2019). Poliser arbetar under tuffa 

arbetsvillkor i en varierande och komplex arbetsmiljö där psykiska och fysiska påfrestningar 

är aktuella (Riksdagen, 2016). Under åren har antalet poliser i Sverige blivit allt färre, en av 

anledningarna till detta är att alltfler väljer att lämna yrket och idag råder en polisbrist. Det 

har inneburit att de poliser som för närvarande arbetar får arbeta alltmer övertid 

(Polisförbundet refererat i SVT 2018a). Några anledningar till de frivilla uppsägningarna är 

enligt Polisförbundets ordförande låg lön och att den rådande arbetsmiljön måste förbättras 

(SVT, 2018b).  

 

Som polis i yttre tjänst ställs man inför olika situationer som ibland kan vara livshotande. De 

möter situationer som ställer höga krav på förmågan att hantera både sin egen men också 

andras stress. Vidare ska de ha förmågan att göra en bedömning av situationer och därtill 

kunna fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, vilket kräver kunskap och gott omdöme 

(Polisen, 2019). I en undersökning genomförd av Polisförbundet (2017) framkom att sju av 

tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren. Undersökningens 

resultat genererade bland annat en diskussion om ytterligare lagskärpningar för brott mot 

blåljuspersonal för att öka säkerheten för tjänstgörande personal (ibid).  

 

En god arbetsmiljö är en rättighet alla verksamheter och anställningsformer har. 

För att säkerställa att denna rätt upprätthålls finns bland annat Arbetsmiljölagen (AML 

1977:1160). För att veta hur denna lag tillämpas i praktiken finns Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är en av Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, som syftar till främjan av en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på 

grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.  

 

Genom åren har olika satsningar genomförts för att stärka polisers välmående i sin 

arbetssituation. En av dessa satsningar har varit den obligatoriska professionella handledning 

som infördes år 2006 för poliser. Syftet med handledningen var att poliser som arbetar i yttre 

tjänst skulle få möjlighet till avlastning för den utsatthet som arbetet innebär men också för att 

minska stress (Polisförbundet, 2017). Tre år senare efter riksdagens beslut fick 

Rikspolisstyrelsen dra i bromsen för satsningen på grund av försämrad ekonomi 

(Polisförbundet, 2017). 

 

Trots att alla har rätt till en god arbetsmiljö enligt AML (1977:1160) och olika satsningar 

gjorts för polisers välmående så väljer många att lämna yrket, samtidigt som utsattheten för 

hot och våld ökat. Det är därför viktigt att undersöka hur poliser uppfattar och hanterar sin 

arbetssituation med avseende på stress och arbetsbelastning. Nedan följer en genomgång av 
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centrala begrepp såsom stress och stressorer, samt teorier och tidigare forskning som studien 

berör. 

 

Stress och stressorer 

Stress kan definieras som en naturlig reaktion som tillkommer i kroppen om individen har för 

höga krav eller förväntningar på sig, även om individen har mycket att göra och för lite tid för 

det (Jönsson & Löfgren, 2005). Stress är bra när individen har bråttom eller behöver göra 

något snabbt. Om individen däremot ofta är stressad eller inte har möjlighet till återhämtning, 

kan stressen bli ett problem (ibid). I de psykologiska sammanhangen finns en skillnad mellan 

stress respektive stressorer. Stress syftar till den stressreaktion som uppstår hos individen, 

medan en stressor utgörs av sådant som orsakar påfrestningarna, det vill säga den utlösande 

yttre situationen (Ekman & Arnetz, 2013). Hur detta upplevs beror på individens förmåga att 

hantera dessa sociala faktorer (Cassidy, 2003). Stress och högt tempo är något som brukar 

förknippas med varandra. Vidare berör stressen hela människan i fråga, närmare bestämt hur 

vi känner oss till mods, hur vi beter oss och hur kroppen reagerar (Frankenhaeuser, 1993).  

 

När individer gör bedömningen att de har ett problem som de känner har en viss betydelse för 

dem och som gör att de inte är säkra på att de kan hantera problemet på ett effektivt sätt, 

påbörjas stressreaktioner (Eklöf, 2017). Huruvida reaktionerna är starka eller inte kopplas 

bland annat till innebörden av problemet, det vill säga om problemet är viktigt eller inte för 

individen i fråga. Stressreaktionerna kan vara negativa om individen inte lyckas bemästra 

problemet effektivt. Hur problemet påverkar individen kan ses genom två olika perspektiv, 

dels det korta tidsperspektivet som leder till en negativ påverkan på funktioner som är 

nödvändiga i arbetet, i form av de olika krav som ställs i arbetet. Ur ett längre tidsperspektiv 

kan dessa reaktioner resultera i sjukdomsmekanismer (Eklöf, 2017). 

 

Individer är olika bra på att hantera stress och en del är mer toleranta gentemot stress än 

andra. Stresstolerans är ett begrepp som definieras som förmågan hos en person, som lever 

under i övrigt normala omständigheter, att hantera ett plötsligt trauma eller stressor och kan 

behålla normala psykologiska och fysiologiska funktionsnivåer (Ekman & Arnetz, 2013). 

Toleransen kännetecknas genom en lägre självskattad och biologisk stress samt bättre sömn 

och livsstil i helhet. Individer får även i genomsnitt en förbättrad prestation under kritiska 

professionella omständigheter (Ekman & Arnetz, 2013). Det går att mäta den så kallade 

stresstoleransen genom att utgå från individens skattning av sin egen förmåga att hantera 

stressorer, det vill säga den tro individen har till den egna förmågan att hantera utmaningar. 

Det finns tre primära modeller för att mer djupgående beskriva innebörden av stresstolerans, 

vilka är följande: 

 

• Kompetensmodellen (Compensatory model): Denna talar för att exponering av stressorer 

sänker en individs kapacitet men att personliga egenskaper som exempelvis hög IQ gör att 

vissa personer kan anpassa sig till stressorn. De som inte klarar av att stå emot stressorn med 

de önskvärda egenskaperna har risk för att utveckla psykiska problem. 
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• Skyddsfaktormodellen (Protective factor model): Denna modell syftar snarare till fokus på 

vissa personliga egenskaper som gör att effekterna av stressorerna kan dämpas.  

 

• Utmaningsmodellen (Challenge model): Den tredje och sista modellen anger att exponering 

för rimliga stressorer, som individen klarar av att hantera, leder till att stresstoleransen ökar. 

Denna exponering fungerar närmare bestämt som en vaccination eller inokulation mot 

stressorer.  

 

De personer som faktiskt kan ses som stresstoleranta uppvisar högre kognitiv flexibilitet, 

vilket innebär att de inte enbart omtolkar situationer i mer positiva hänseenden utan även 

söker mening i negativa händelser (Ekman & Arnetz, 2013). En annan faktor som också 

bidrar till stresstolerans är förmågan att kontrollera negativa känslotillstånd samt begränsa 

omfattning och längd på negativa sinnestillstånd. Gällande skyddsfaktorer mot stress visar 

tidigare studier att män är mer motståndskraftiga gentemot psykologiska trauman, vilket även 

gäller äldre personer med högre kognitiv förmåga (Ekman & Arnetz, 2013). Det är dock svårt 

att dra några slutsatser kring sambandet då bakomliggande faktorer kan ha betydelse i varför 

det ser ut som det gör. Det kan bland annat vara så att resurserna för att hantera stress ser 

olika ut mellan män och kvinnor, eller att typen av stressorer kan variera mellan könen 

(Ekman & Arnetz, 2013). De individer som anser sig kunna hantera stress och därmed 

förväntar sig ett positivt utfall av hanteringen, upplever mindre psykofysiologisk stress. I det 

avseendet är aktiv hantering av den stressfyllda situationen en mycket bättre åtgärd än att inte 

göra det. Hanterar individen inte stressen aktivt kan utfallet istället bli en mer kronisk form av 

stress som därav blir allt svårare att hantera (Ekman & Arnetz, 2013). Det finns dock åtgärder 

för att få en ökad stresstolerans, detta genom olika former av kognitiv terapi. Denna form av 

terapi har gett resultat genom förstärkt stresstolerans i det hänseende att personen börjar se 

mer optimistiskt på tillvaron och mentalt omstrukturerar hot. Studier inom detta område har 

även visat att polisaspiranter som psykologiskt förbereder sig för eventuella framtida 

svårigheter får en högre utvecklad mental och biologisk stresstolerans (ibid).  

 

När det gäller stress i polisyrket innebär det bland annat externa stressorer, dessa ligger 

utanför organisationen men är i grunden ändå kopplade till arbetet. Att en brottsling får ett 

lägre straff än vad polisen egentligen vill, är ett exempel på extern stressor (Malach-Pines & 

Keinan, 2007). Personliga stressorer är en annan stressor inom ramen för polisyrket vilket är 

det som är kopplat till jobbet och privatlivet. Detta kan vara familjerelationer som hamnar i 

kläm som ett resultat av yrket som polis. Långa nattskift är också en faktor som bidrar till 

ökning av de personliga stressorerna (Malach-Pines & Keinan, 2007). I en studie på israeliska 

polisers situation framkom att den främsta stressorn var på grund av upplevelsen att känna att 

lönen var för låg i relation till det arbete de utför. Att de kände sig orättvist behandlade av 

överordnade, hade för hög arbetsbörda och personalbrist för att kunna utföra jobbet på det sätt 

de egentligen hade önskat var ytterligare stressorer (ibid). Thompson, Kirk och Brown (2006) 

utförde en studie på kvinnliga poliser i Australien där de fann att arbetsbörda och tidspress är 

de stressorer som påverkar individerna i högsta grad. En stressor som nästan var lika hög som 

föregående, var problem med ledningen och deras höga krav, samt en bristande fungerade 
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kommunikation (Thompson et al., 2006). I en kvantitativ studie som genomfördes av 

McCreary och Thompson (2006) framkom istället att skiftesarbete, tung arbetsbörda och 

attityder av överordnade, var de vanligaste stressorerna. 

 

Hälsa kopplat till krav & arbetsbelastning 

Det ställs många olika krav på poliser och Baka (2018) skriver att kraven som ställs från 

organisationen har en större inverkan på polisers hälsa än några andra typer av krav i deras 

arbete. Vidare betonar Dollard och Winefield (1998) att poliser som upplevt höga arbetskrav 

även påvisat hög psykologisk ångest, jobbmissnöje och psykiska ohälsosymptom. Dessa 

negativa resultat visades vara desto påtagligare när arbetet innebar höga arbetskrav i samband 

med låg kontroll och lågt socialt stöd (Ibid). I en annan studie konstaterades att socialt stöd 

hämmar de negativa effekterna av arbetsbelastning för utbrändhet i polisverksamheter 

(Smoktunowicz et al., 2015). Liknande resultat har även framkommit i en studie av Brough 

och Williams (2007) där de genomförde studien på australiensiska kriminalvårdare och kom 

fram till vikten av det sociala stödet (ibid). Däremot fann Taris et al., (2010) i sin 

longitudinella studie att det inte var socialt stöd, utan arbetskontroll, som minskar effekterna 

som tillkommer av till exempel tidspress.  

 

Stöd av omgivning 

Individer i samhället kan påverkas av faktorer i omgivningen som skyddar dem och som 

således kan dämpa skadliga stresseffekter. En benämning för det är den så kallade 

stressbufferten som är människorna själva, närmare bestämt det stöd de kan ge varandra. Det 

kan vara stöd i krissituationer och i det dagliga slitet på och utanför arbetsplatsen 

(Frankenhaeuser, 1993).  

 

Fyra slags socialt stöd har definierats när det gäller att bemästra stress på arbetsplatsen; 

instrumentellt stöd, informativt stöd, värderande stöd och emotionellt stöd (Frankenhaeuser, 

1993). Instrumentellt stöd står för en slags ”avbrytare” som gör att individen kan gå ifrån ett 

tag. Råder det hög arbetsbelastning kan extra personal tillsättas, vilket ses som ett 

instrumentellt stöd. Det informativa stödet syftar till att arbetskamrater och chefer ger råd för 

att lyckas i genomförandet av en uppgift som ligger på en för svår nivå för att klara av själv. 

Värderande stöd är genom feedback där personer på arbetsplatsen talar om hur bra individen 

presterar. Det emotionella stödet syftar till behovet av trygghet, gemenskap och uppskattning. 

I relation till detta hör det till att ha kamrater som man kan prata med under en arbetsdag när 

allt går på tok (Frankenhaeuser, 1993). Det är viktigt att stressen inte överstiger en rimlig 

gräns, därav är det av vikt att det finns en balans mellan de krav som ställs och individens 

förmåga att hantera kraven. Vid den rimliga gränsen upplevs den goda och glada stressen, det 

vill säga arbetsglädjen (ibid). I det stora hela är alltså stress och aktivering inte skadligt för ett 

friskt system, utan tvärtom. Sker det i anknytning till en obehaglig situation är aktiveringen 

inget fel i sig eftersom denna aktivering är nödvändig för förbättrade prestationer, samt för 

inlärning och träning (Ekman & Arnetz, 2013). Om aktiveringen däremot inte avtar och 

istället förblir på samma nivå med en bestående aktivering kan det resultera i vävnadsskador i 

olika organ. Skadorna kan uppstå om individen är genetiskt mottaglig för sådana skador 

(Ekman & Arnetz, 2013). 
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Det sociala stödet ses som en viktig aspekt inom arbetet (Karasek & Theorell 1979; Lennéer-

Axelson & Thylefors 2005). Det är funnet att socialt stöd i form av praktisk och känslomässig 

hjälp från chefer och arbetskamrater utgör en mindre risk för sjukdom. Vidare ses socialt stöd 

som en stötdämpare i förhållande till krav och belastning i arbetslivet, detta benämns som 

bufferthypotesen (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). I det stora hela ses arbetsgruppen 

som en viktig källa till gemenskap och förväntas även att i viss mån kunna tillfredsställa de 

behov en individ har av vänskap, stimulans och känslomässigt utbyte Lennéer-Axelson & 

Thylefors 2005). Karasek’s (1979) krav-kontroll-stödmodell kan vidare kopplas till 

psykologisk arbetsmiljö där arbetskrav och arbetskontroll kombinerar varandra. Arbetskraven 

är kopplade till den arbetsbelastning de anställda har, det vill säga hur mycket arbetskraft de 

behöver ge och under vilken tidspress detta sker (Karasek, 1979). Arbetskontrollen syftar 

snarare till arbetarens förmåga att kontrollera arbetsuppgifterna. En kombination av höga 

arbetskrav och låg arbetskontroll är kopplat till psykologiska stressreaktioner (Ekman & 

Arnetz, 2013; Karasek, 1979). Utöver att uppleva kontroll är det även viktigt att individen har 

en upplevelse av konsekvens och förutsägbarhet i situationen. Antonovsky (2005) grundare 

till Känsla av sammanhang (KASAM; sense of coherence), betonar att hur fruktansvärd den 

situation än är som individen drabbas av, har hen större chans att växa om hen upplever att 

situationen är förutsägbar, möjlig att kontrollera samt att det finns någon mening i det som 

sker (Antonovsky, 2005; Ekman & Arnetz, 2013). I korthet handlar Känsla av sammanhang 

(KASAM; sense of coherence) om personens förmåga att skapa mening i det som händer i 

deras liv (Ekman & Arnetz, 2013). Känsla av sammanhang delas in i tre dimensioner som 

beskrivs med Begriplighet, att uppfatta arbetsmiljön och arbetsuppgifterna som begripliga och 

förutsägbara. Hanterbarhet, bedömningen att ha personliga och yttre resurser för att hantera 

kraven. Meningsfullhet, att arbetet och det som skapas där har en mening som går utöver det 

rent instrumentella och har en djupare existentiell mening (Ekman & Arnetz, 2013). 

 

Krav i arbetet 

Enligt Eklöf (2017) innebär Karaseks krav-kontroll-stöd-modell olika kombinationer av 

psykiska krav, kontroll och socialt stöd som skulle vara särskilt hälsofrämjande respektive 

hälsofarliga (Ibid). En kombination av höga psykiska krav och små kontrollmöjligheter 

benämns som spänt arbete (eller strain) och innebär att individen hamnar i ett tillstånd där 

ingen kontroll finns över arbetssituationen. Det resulterar således i medförda hot mot vitala 

personliga intressen och i detta skede aktiveras de så kallades stressmekanismerna. Vid en 

längre brist av kontroll medförs även passivisering (’’inlärd hjälplöshet’’) och detta ses också 

som stressande. Spänt arbete har lyfts fram som en risksituation där både psykisk och fysisk 

ohälsa kan bli aktuell (Eklöf, 2017, Karasek & Theorell 1979). En kombination av istället 

höga krav och höga kontrollmöjligheter benämns som aktivt jobb. Denna kombination som 

leder till aktivt jobb förmodas leda till avspänning, måluppfyllelse och till positivt lärande av 

de erfarenheter individen har. Efter en längre tid av aktivt jobb resulteras det även i 

tillfredsställelse, kompetenstillväxt och bättre hälsa (Eklöf, 2017).  

 

Höga krav i arbetet kan ses i enighet med arbetsmängd och svårighetsgrad. En större mängd 

arbetsuppgifter i relation till tillgänglig arbetstid och krav på att arbeta i ett högt tempo visar 
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på höga psykiska krav. I denna riktning följer även psykiskt svåra arbetsuppgifter. Vid höga 

mängdkrav i kombination med hög svårighetgrad blir kraven tveklöst höga (Eklöf, 2017). 

Men när går det egentligen att hävda att kraven är höga? En indikation på riskabelt höga krav 

och en varningssignal rörande hälsan är när arbetet går utöver fritiden samt där möjligheten 

för nödvändig återhämtning inte finns (Eklöf, 2017).  

 

En annan fråga att spekulera i är när man kan fastslå att kontrollmöjligheterna är stora? I och 

med att det inte finns någon standardiserad måttenhet för kontrollmöjligheter ligger fokus på 

vilka möjligheter och begränsningar som finns i individens egenkontroll. Enligt forskning 

(Sverke et al., 2016, refererat i Eklöf, 2017) har större kontrollmöjligheter samband med mer 

arbetstillfredsställelse, högre engagemang, lägre personalomsättning och frånvaro, färre 

olyckor och arbetsskador, mindre risk för symptom på depression, bättre psykisk hälsa och 

mindre utbrändhet. Vid små kontrollmöjligheter går det därigenom tänka sig det omvända, det 

vill säga med motsatt resultat (Sverke et al., 2016, refererat i Eklöf, 2017). En teori som 

däremot ses kunna hjälpa individen att hantera stressen är Känsla av sammanhang (KASAM; 

sense of coherence). Teorin ses som en personlig resurs och en stabil personlig egenskap, som 

i vidare tur anses kunna hjälpa individen att hantera stress. 

 

På senare år har även friskfaktorer i allt högre grad uppmärksammats inom arbetsmiljöarbetet. 

Istället för att fokus ska vara på identifiering av problem och lösa dem, läggs fokus på det som 

faktiskt fungerar och det som leder till positiva resultat (Kostenius & Lindqvist, 2006).  

Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) beskriver Gardells (1977) forskning som 

sammanfattat vilka faktorer som skapar arbetsglädje. Att ha möjligheter till kontroll och 

inflytande över sin arbetssituation har visats leda till arbetsglädje, samt att ha möjlighet att 

uppleva sin arbetssituation som meningsfull och angelägen och möjligheter att ha kontakt och 

gemenskap med andra människor (ibid). Eftersom dessa faktorer är viktiga ha i sitt arbete är 

det därav intressant att undersöka om poliser upplever sig ha detta i sitt arbete, det vill säga 

kontroll och inflytande i sin arbetssituation. Om inte poliser anser sig ha detta kan det 

sammanfattningsvis leda till stress och ohälsa. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka polisers upplevelse av stressrelaterade faktorer som 

är kopplade till de krav som finns i arbetet och hur dessa hanteras. 

 

Frågeställningar 

De frågeställningar undersökningen utgår ifrån är: 

 

• Hur upplever poliserna krav, kontroll och stöd i deras arbete? 

• Hur hanteras de föreliggande kraven och den stress som är aktuell? 
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Metod 
 

 

Val av metod 

Valet av kvalitativ metod grundar sig i en önskan att få tillgång till informanternas 

uppfattningar, upplevelser och beskrivningar av deras situation i arbetet som polis 

(Widerberg, 2002). I kvalitativa studier utgår forskaren från att verkligheten kan uppfattas på 

många olika sätt och att det således inte finns en självklar och objektiv sanning (Widerberg, 

2002). Detta faktum är något som tagits i hänsyn till genom de olika intervjuerna. 

Forskningsprocessen har präglats av deduktiva inslag då forskaren utgått från teoretiska 

utgångspunkter som därmed påverkat intervjufrågornas utformande (ibid). Även av induktiva 

inslag i viss mån, genom att även öppna frågor har ställts och vissa slutsatser dragits utifrån 

resultatet (Widerberg, 2002). 

 

I hänseende till syftet valdes semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer som 

insamlingsmetod. Valet av insamlingsmetod togs för att uppnå flexibilitet och struktur. 

Intervjuformen möjliggör att ställa öppna frågor samt följdfrågor där informanterna fick 

utrymme att utveckla sina svar (Bryman, 2011). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är 

att det finns möjlighet till att förklara eller utveckla frågan om informanterna inte riktigt 

förstår innebörden av den. En nackdel och risk med semistrukturerade intervjuer är att 

intervjun kan vara tidskrävande och därav kan svaren komma att påverkas genom att de 

snabbt vill bli färdig med intervjun och kan ge mer kortfattade svar.  

 

Urval av data 

Urvalet bygger på kombinationen av målinriktat urval och bekvämlighetsurval, vilket betyder 

att lämpliga deltagare för studien valdes ut med tanke på studiens syfte samt att deltagarna var 

tillgängliga (Bryman, 2011). Det kan även ses som målinriktat urval i det hänseendet att 

forskaren utförde urvalet utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Urvalet bygger på poliser i yttre tjänst där informanterna 

kommer från två olika kommuner. I denna studie var det inte jämnt fördelat av könen eftersom 

det var sex män och tre kvinnor.  

 

Vid studiet av en begränsad social grupp talas det ibland om att nå en ”mättnad” i 

informationen, vilket syftar till att det inte framkommer mycket ny information på 

efterföljande intervjuer (Alvehus, 2013). När det kommer till antal och mättnad av intervjuer 

är det svårt säga på förhand om ett visst antal är det rätta (Alvehus, 2013). Det beror bland 

annat på hur fyllig information som kommit ur till exempel intervjuerna. I denna studie kunde 

en mättnad på information fastställas efter nio intervjuer, med en god och djup grund för att 

kunna påbörja analysen.  

 

Tillvägagångssättet för etablering av kontakt med intervjupersonerna var genom besök på 

polisstationen i en kommun i södra Sverige. I receptionen uppgavs kontaktuppgifter till den 

kommande kontaktpersonen. Vid etablering av kontakt med kontaktpersonen bestämdes att 

denne skulle se intresset bland poliser i yttre tjänst om deltagande i intervju, varpå tre 
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personer kort efter hörde av sig och gav sitt medgivande. I samtliga telefonsamtal bestämdes 

tidpunkt för intervju. För att hitta ytterligare intervjupersoner kontaktades sex poliser i yttre 

tjänst i norra Sverige i en mindre kommun. Sex personer gav sitt medgivande varpå bokning 

av tid och plats fastslogs för genomförande av intervjuerna.  

 

Presentation av intervjupersoner 

IP1 är man och arbetar som polisassistent i en större kommun i södra Sverige. Antal år i tjänst 

är 9 år. 

 

IP2 är kvinna och arbetar som polisassistent i en större kommun i södra Sverige. Antal år i 

tjänst är 9 år. 

 

IP3 är man och arbetar som polisassistent i en större kommun i södra Sverige. Antal år i tjänst 

är 9 år. 

 

IP4 är man och arbetar som polisassistent i en mindre kommun i norra Sverige. Antal år i 

tjänst är 10 år. 

 

IP5 är kvinna och arbetar som polisassistent i en mindre kommun i norra Sverige. Antal år i 

tjänst är 9 år. 

 

IP6 är man och arbetar som polisassistent i en mindre kommun i norra Sverige. Antal år i 

tjänst är 12 år. 

 

IP7 är man och arbetar som polisassistent i en mindre kommun i norra Sverige. Antal år i 

tjänst är 30 år. 

 

IP8 är kvinna och arbetar som polisassistent i en mindre kommun i norra Sverige. Antal år i 

tjänst är 9 år. 

 

IP9 är man och arbetar som polisassistent i en mindre kommun i norra Sverige. Antal år i 

tjänst är 5 år. 
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Insamlingsmetod 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med 15 huvudfrågor samt möjliga följdfrågor (se 

Bilaga 1). Frågorna utformades delvis utifrån tidigare forskning men med möjlighet till öppna 

svar. Intervjuguiden användes för samtliga intervjuer.   

 

Samtalsintervjuerna genomfördes på två olika orter. De tre första genomfördes i södra Sverige 

i en mindre kommun, och de sex andra i norra Sverige i en mindre kommun. 

Intervjuerna ägde rum på vardera kommuns polisstation i ett utvalt rum där risken för 

störningsmoment var mindre eftersom det var i ett lugnt utvalt rum, med andra ord var det 

enbart intervjuperson och intervjuaren som befann sig där. Inför intervjuerna informerades 

informanterna om vad arbetet handlar om, samt till vilket ändamål. En person i taget 

intervjuades, där de tre första intervjuerna var under samma dag. De tre efterkommande var 

också under samma dag samt de tre sista. Vid intervjutillfällena följdes intervjuguiden enligt 

en ordning, där det fanns utrymme för följdfrågor vilket förenklade intervjuprocessen. 

Intervjuerna inleddes med att presentera syftet av undersökningen samt de etiska principerna 

enligt Vetenskapsrådet (2017). Därefter började frågorna ställas. Samtliga intervjuer pågick 

mellan 25–40 minuter och spelades in med godkännande av informanterna. Ljudinspelning 

blev aktuellt i den bemärkelsen att intervjuaren mer skulle kunna fokusera på vad den 

intervjuade säger och inte behöva anteckna lika mycket under själva intervjun. Ljudinspelning 

har dock sina nackdelar genom att den intervjuade kan känna sig störd av inspelningen samt 

känna en begränsning i hur öppen hon eller han kan vara. Detta kan alltså ha påverkat 

deltagarnas utlåtanden genom intervjuerna. Vetskapen var stor om att författarens 

inspelningsmaterial kanske inte skulle fungera, som i detta fall var mobiltelefon, därför 

säkrades det upp med två mobiltelefoner varpå intervjun spelades in på dem båda. 

Transkriberingarna genomfördes efter var tredje intervju, där alla tre intervjuer 

transkriberades direkt. 

 

 

Bearbetning av analys och data 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant enligt sekreterarstilen (Bryman, 2011). 

Intervjuerna spelades upp i programmet O’Transcribe vilket är en webbaserad app för att 

spela upp ljudfiler där hastigheten kan justeras. I samverkan med appen transkriberades 

materialet. Efter transkriberingarna lästes texterna igenom flertalet gånger för att bli insatt i 

materialet (Braun & Clarke 2006). Meningsenheter identifierades som sedan kondenserades, 

vilket innebär att de förkortades till det mest väsentliga innehållet. Det framkom sex 

huvudteman i samband med kodningarna, dessa var Rollen som polis, Stressreaktioner i 

arbetet, Hälsopåverkan av stress, Krav och kontroll i arbetssituationen, Gemenskap bland 

poliskollegorna, och Avlastning och socialt stöd i arbetet. Ur de olika temana valdes 

dessutom citat ut för att styrka och representera innehållet bättre och dessa citat citerades 

ordagrant.  
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Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar i det stora hela om hur individer som deltar i studier får och ska 

behandlas. I undersökningen har det primära målet varit att så långt som möjligt efterleva de 

fyra forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet uppfylldes genom att 

muntligt delge information till deltagarna om studiens syfte, metod, om frivilligt deltagande 

som kan avbrytas när som helst och att val av besvarande av frågor är upp till 

intervjupersonen. Vidare informerades deltagarna om att intervjun spelas in i forskningssyfte 

och att deltagarnas personuppgifter eller andra känsliga utlåtanden genom intervjuerna 

behandlas konfidentiellt (se Bilaga 1).  Samtyckeskravet uppfylldes genom deltagarnas 

muntliga medgivande till deltagande i intervjun. Individen underrättades även om att denne 

när som helst under studiens gång får avsluta sitt deltagande om så önskas. Vidare uppfylldes 

konfidentialitetskravet genom att informera att ljudfilerna av intervjuerna kommer behandlas 

med försiktighet samt raderas efter avslutat projekt. Intervjupersonerna avidentifierades för att 

skydda informanterna i studien. Fiktiva namn skapades även för de intervjuade. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att det inkomna och insamlade material endast används i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2017).  
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Resultat 

 

Resultatet av studiens intervjuer presenteras under sex teman; Rollen som polis, 

Stressreaktioner i arbetet, Hälsopåverkan av stress, Krav och kontroll i arbetssituationen, 

Gemenskap bland poliskollegorna och Avlastning och socialt stöd i arbetet. 

Intervjupersonerna kommer representeras i texten enligt IP (Intervjupersoner). 

 

Rollen som polis 

Informanternas roll tyder på ett krävande och betungande arbete där inga dagar går att förutse. 

I ingripandeverksamheten i yttre tjänst där samtliga informanter arbetar i treskiftsarbete är det 

händelsestyrt vad deras arbetsuppgifter kommer att bli. Regionledningscentralen (RLC) avgör 

ordningen på de prioriterade arbetena, där de sedan skickar patrullen till det ärende som 

prioriteras i första hand. Regionledningscentralen är ett rapporteringscenter där de tar emot 

inkommande samtal för att bedöma och registerna informationen samt prioritera och beordra 

polisresurser till olika uppdrag som är enligt en nationellt fastställd prioriteringsordning. Det 

finns olika ’prioärenden’ där prio1 ses som det allvarligaste och sådant som skall prioriteras 

direkt. IP 4 förklarade de olika prioärendena. Prio1 kan innebära att en person ringer 

larmcentralen angående pågående inbrott, bråk och våld i hemmet eller att en trafikolycka 

inträffat. Skillnaden på prio 1 och prio 2 ses enligt digniteten i ärendet, vad som bör 

prioriteras först. Prio 3, 4, 5 kan gälla upphittade cyklar, att göra platsundersökningar och 

gamla bostadsinbrott. Prio 1 larm berättas vara betydligt färre under månaderna december, 

januari och februari vilket beskrivs vara på grund av att inte lika många personer vistas ute 

under den tidsperioden. När regionledningscentralen inte har ärenden att skicka ut patruller 

till, jobbar poliserna med den så kallade egna verksamheten och denna kan vara planlagd. 

Ärendena kan innebära handräckning till myndigheter, landsting, sjukvård och besök på 

skolverksamheter. En informant beskriver variationen i arbetet så här:  

 

’’Det har väl säkert med väder och temperatur att göra, det kanske inte är så många som är 

ute. Men sommartid när vi har festivaler och fint väder ute, då genererar det genast mycket 

mer jobb. Så generellt sett, har vi väl en grundnivå runt hela året, men sommartid tycker jag 

det är betydligt mer arbete’’ (IP 1). 

 

Under intervjuerna framkom att många av informanterna beskriver sig med ett bra tålamod, 

inre lugn, en mognad och stresstålighet. Egenskaperna beskriver varför de tror att de klarar av 

att arbeta som polis då de menar att utan egenskaperna hade arbetet varit mer utmanande. En 

faktor som betonas som mer utmanande är vetskapen om att inte få komma hem i tid när de 

åker ut till ett ärende. De kan behöva jobba övertid, samt hoppa över måltider. Till följd av 

detta hamnar familjerelationerna i kläm. ’’ Få ihop familjelivet och med jobbet. Det är det här 

med att passa tider och sånt när man får dra över arbetspass och liknande’’ (IP 7). Citatet 

beskriver att det kan vara svårt att få ihop familjelivet med jobbet på grund av förekommande 

övertid. Han menar vidare att situationen med familj innebär att passa mycket tider, vilket kan 

försvåras genom övertid på arbetet. 
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Stressreaktioner i arbetet 

Den stress som uppstår i samband med arbetet och arbetsuppgifterna skiljer sig åt hos 

informanterna. Vissa informanter anser sig inte vara påverkad av stress i större grad genom att 

de anser sig klara av den stress som tillkommer, medan andra starkt betonar att i arbetet som 

polis går det inte att undgå stress. Den stress som är aktuell ur informanternas svar ligger till 

grund i resursbristen som resulterar i att de inte hinner göra allt de hade velat utföra,’’Man 

räcker inte till helt enkelt’’ (IP 1). Vidare tillkommer stress utav de höga krav som ställs på 

poliserna, den höga arbetsbördan, treskiftsarbete och långa uttryckningsvägar.  

 

En av de intervjuade skiljer på olika sorters stress, där han menar att den arbetsrelaterade 

stressen är enklare att hantera. Stressen som framkommer på fritiden ses som en svårare stress 

än den som är kopplat till arbetet. Det förklaras genom att han innehar bred erfarenhet efter 

många år inom yrket, där det inte upplevs lika mycket stress i och med kännedomen om hur 

allt fungerar. Med andra ord när stressen väl kommer hos dessa informanter är den enklare att 

kontrollera med hjälp av deras erfarenhet och den trygghet de känner i arbetet. Samtliga 

informanter menar att stressen som ny polis är påtaglig när erfarenheten inte hunnit breddas, 

till skillnad från att ha arbetat flera år inom yrket.  

 

Under intervjuerna framkommer att arbetet sin polis innebär att ständigt behöva vara 

förberedd i den bemärkelsen att exempelvis behöva mötas av våld. I en sådan situation kan 

den utrustning de har inom sitt midjebälte behöva användas. Informanterna betonar att i värsta 

utgångsläget kan vapen behöva användas, detta faktum är något som bidrar till stress hos 

några av informanterna.  

 

En annan faktor som utgör stress, som nämnt, är resursbristen. I ärenden där 

regionledningscentralen skickar poliserna på uttryckning kan ett stresspåslag komma, 

eftersom det ofta är en tidsfråga hur snabbt de anländer. Oftast känns stresspåslaget som störst 

framtill att de fått grepp om situationen, vet vad det är för ärende samt hur de ska gå tillväga i 

den specifika situationen. I uttryckningen har kollegorna det sociala stödet sinsemellan genom 

att de i bilen diskuterar om vad de tror de kan vänta sig i ett ärende och där de även diskuterar 

hur de på bästa sätt bör gå tillväga vilket leder till att de får ett bättre grepp om ärendet.   

 

Under intervjuerna framkommer att samtliga informanter förberett sig på möjliga framtida 

svårigheter inom yrket, vilket de menar utgör en stressmildrande effekt i deras arbete. Genom 

dessa mentala förberedelser får de bredare perspektiv i arbetet och detta hjälper dem hantera 

stressen på ett bättre sätt. De tänker ofta på vad de kan ställas inför i situationer och vad 

utgångslägena kan bli, detta gör dem mer förberedda.  

 

En av informanterna berättar att det är omöjligt att inte uppleva stress som polis, detta 

faktumet härleds både till inre verksamhet där det handlar om mer administrativt arbete och 

till yttre verksamhet för de som arbetar i yttre tjänst. Vidare betonar en annan informant att 

stressen som väl upplevs, inte är kopplat med något negativt, utan istället ses som en positiv 

stress. 
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 ’’Det handlar ju inte kanske om en negativ stress där vi aldrig känner att vi hinner med det vi 

ska göra’’ (IP 9) 

 

Majoriteten av informanterna är däremot eniga om stresskänning i yrket genom bland annat 

att inte hinna göra allt de ska göra på grund av resursbristen där de inte finns tillräckligt med 

personal. Stressen som blir i samband med avstånd mellan destinationer är något som särskilt 

betonades från samtliga informanter på den mindre orten i norra Norrbotten. Problemet 

grundar sig i att det är långa sträckor mellan destinationer. Ett scenario kan vara att de 

befinner sig på en destination och de får ett samtal om en allvarlig händelse miltal bort. 

Stressen i detta blir att de har långt att åka till nästa ärende, samtidigt som det är svårt få tag i 

snabb förstärkning. Denna avståndsfråga ses som en grundstress hos samtliga informanter 

från norra Norrbotten. Följande citat beskriver problematiken i avstånden: 

 

’’Så händer det 2 jobb samtidigt, det är omöjligt vara på flera ställen samtidigt. Det finns väl 

en daglig stress i det här att man vill känna sig tillgänglig, man vill ju hjälpa folk och det är 

därför man blivit polis. Man vill ju vara bra och vara där det händer, vi har ju då faktorer 

som stör som te.x avstånd, så man känner en grundstress oftast’’ (IP 4).  

 

Övervägande del av informanterna i kommunen i norra Norrbotten känner tidspress i 

avseendet att de har långa avstånd från en destination till en annan. De ansvarar för fem 

kommuner, där det längsta avståndet är cirka 18 mil. Ur denna kontext kan de ha ett pågående 

ärende vid en kommun, där de sedan kan bli kallade till den som är 18 mil bort. Detta utgör 

ett stresspåslag hos dessa informanter, i hänseende till avståndet och att det kan vara bråttom 

infinna sig där. Avståndet i kombination med resursbristen utgör en grundstress hos samtliga 

informanter. Händelserna som uppstår är dock av stor betydelse för dem, vilket de menar 

mildrar effekten av stress, i och med att de vill vara på plats och hjälpa till i det som händer.   

 

 ’’Asså vi har ju med människor att göra, det där när det blir våldsam vändning absolut, då 

ökar stressen, när det riktas hot mot allmänheten eller mot oss som poliser så blir det ju ett 

påslag’’ (IP 8). 

 

Citatet illustrerar hur poliser känner stress i utsatta situationer som kan uppstå inom ramen för 

polisyrket. De får vara beredda på plötsliga vändningar som kan innebära plötsligt våld 

eftersom många personer de möter kan ha ett oförutsett beteende. De kan möta en person som 

vänligt diskuterar med en god och lugn nivå, där det plötsligt sker en vändning och poliserna 

får ta snabba beslut i hur de ska hantera den omvända situationen.  

 

I samtliga intervjuer betonas den höga arbetsbelastningen, samtidigt som tidspress är en 

bestående faktor inom det. Det är i många situationer de inte hinner vad de ska göra på grund 

av många ärenden, detta i relation till att de är för få personal vilket utgör en stress som blir 

svår att kontrollera för informanterna. Det finns samtidigt en vetskap om att de inte kan göra 

mer än sitt bästa och mer än vad de hinner med, vilket är en stressmildring för informanterna. 

Många betonar dock att de skulle vilja hinna göra mer, men resursbristen i kombination med 

antalet ärenden försvårar det.  
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Samtliga informanter känner sig trygg i alla de arbetsuppgifter de kan ställas inför, dock är 

förutsägbarheten i arbetsuppgifter sämre genom att verksamheten är händelsestyrd eftersom 

regionledningscentralen skickar de på ärenden.  

 

Ingen av de intervjuade tycker det ställs högre krav än vad de själva klarar av, varken fysiskt 

eller kompetensmässigt. De tycker däremot att det kan ställas höga krav i relation till mängden 

personal, vilket skapar ett missgynnande mot den personal som arbetar genom att de inte har 

tillräckligt med resurser och därav kan tvingas bortprioritera ärenden.  

 

Informanterna kan i viss mån påverka deras arbetssituation, men de menar att om man vill 

kunna påverka sin arbetssituation är yrket som polis inte ultimat i det perspektivet. Detta är 

dock inget som stör informanterna avsevärt mycket eftersom de ser en mening i allt arbete de 

gör. De gör skillnad för samhället och hjälper utsatta människor och detta ses som drivkraften 

för informanterna. De kan dock påverka sin arbetssituation genom att de väljer hur de ska gå 

tillväga i ärendet. De pratar tillsammans ihop sig om ett tillvägagångssätt innan de agerar.  

 

Hälsopåverkan av stress 

Det råder olikheter i informanternas svar om upplevelsen att stressen i arbetet påverkat dem 

negativt. Några informanter beskriver att sömnsvårigheter är en klar och tydlig faktor som 

tillkommit till följd av arbetet som polis. En informant förtydligar ovanstående genom 

följande:  

 

’’Sett över hela mitt yrkesliv som polis så har den påverkats negativt i form av 

sömnsvårigheter’’ (IP 1). 

 

Intervjupersonerna arbetar i treskiftsarbete i ingripandeverksamheten. Att jobba enligt de 

nämnda faktorerna är en ofta uttalad del genom alla dess intervjuer i huruvida det kan ha 

påverkats polisernas välmående. Några av informanterna beskriver hur deras mående 

påverkats i hänseende till treskiftsarbete, till exempel genom sömnsvårigheter och därigenom 

mardrömmar, samt att måendet inte alltid är på topp vilket medfört humörsvängningar. Allt 

detta påverkar således familjen vilket utgör en stress i grunden, men som dessa informanter 

ändå menar är hanterbar. En av informanterna beskriver att denne upplever att han ändrats 

som person efter att han börjat arbeta som polis.  

 

’’..Man blir en annan människa när man jobbar som polis kontra innan’’ (IP 4).  

 

Många av informanterna tror att yrket som polis innebär en negativ hälsopåverkan i längden. 

Tron är särskilt stark för en informant som menar att underbemanning, hot, våld, skjutningar 

och grova brott leder till negativ hälsopåverkan i längden (IP 4). Att bli mer påverkad 

emotionellt är också en påverkan som lyftes fram av en informant.  

 

Övriga intervjupersoner är tveksamma och betonar att det inte råder större medvetenhet om 

att hälsan påverkats samtidigt som de inte tvivlar på att den troligtvis gjort det. En informant 
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menar däremot att han inte har några svårigheter med att koppla av efter arbetet och anser sig 

inte heller fått sin hälsa påverkad i ett negativt avseende till följd av arbetet. Detta genom att 

han lärt sig ett tillvägagångssätt i avkoppling som fungerar för han. Metoden går ut på fysisk 

träning, promenader och sedan fokus på generell avkoppling.  

 

Rent övergripande råder ett samband i informanternas tro om att hälsan drabbas i samband 

med den stress de upplever i polisarbetet. Den eventuella påverkan intervjupersonerna får är 

många gånger ovetandes på grund av att inga tydliga symptom finns, medan IP 5 berättar att 

han troligtvis har förändrats över tid till följd av yrket.  

 

Krav och kontroll i arbetssituationen 

Samtliga informanter menar att de har möjlighet fatta beslut inom ramen för polisarbetet, 

vilket de även känner sig trygga i. Kraven på kompetens överstiger inte heller den faktiska 

kompetens de har, berättas det. Om det råder osäkerhet i vissa situationer för hur en sak bör 

hanteras, kan de ringa chefen för att klargöra detta. Citatet nedan illustrerar hur en situation 

kan se ut hos poliserna om det är något de undrar över. I de fallen kontaktar de chefen för att 

säkerställa saker: 

 

’’Sen klarar vi ju ut det mesta vi hamnar i. Är det någon fråga, då ringer vi bara till våran 

chef, och kan bolla med det, antingen kanske man frågar vad man har för möjligheter eller 

vad man kan göra eller så kanske man bollar för att kolla så att man själv kanske tänker rätt 

eller likande’’ 

 

Arbetskontrollen handlar om arbetarens förmåga att kontrollera arbetsuppgifterna, vilket 

enligt samtliga informanter är väldigt svårt eftersom arbetsuppgifterna är händelsestyrda. Det 

är däremot undantag de gånger regionledningscentralen inte har inkommande ärenden för 

poliserna. I dessa situationer kan de i större grad styra och kontrollera deras arbete genom att 

arbeta med den egna verksamheten. Inom den får de i princip arbeta med vad de tycker är 

viktigt för verksamheten och prioritera därefter, berättas det. Det kan förslagsvis vara ärenden 

människor ringt om, till exempel att hämta en cykel som ligger efter vägen, att ha möten på 

skolor och med myndigheter.   

 

Gemenskap bland poliskollegorna 

I intervjuerna blir det tydligt att kollegorna är en viktig del i arbetet då samtliga informanter 

betonar detta. Inom arbetslaget råder ett öppet arbetsklimat där möjligheten för 

kommunikation alltid finns, samt att visa sig sårbar utan att det skulle vara några konstigheter 

i det. Kamratstödet lyfts fram som det bästa när det varit en jobbig händelse, då det oftast är 

kollegor de lutar sig tillbaka på. Relationen sinsemellan de arbetande blir även djup genom 

den omfattande tiden de spenderar tillsammans. Bland annat i bilen spenderar de mycket tid 

tillsammans, där de åker mellan destinationer och under dessa färdtider hinner mycket 

diskuteras vilket resulterar i en nära bekantskap, berättas det i ett antal intervjuer. Det är 

stödet som erhålls av kollegorna som underlättar svårigheter mest (IP 4). Svårigheterna kan 

innebära en specifik händelse som de varit med om i arbetet, som till exempel kan resultera i 

nedstämdhet. 
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’’…Kollegorna är ju det bästa. Är man med om en specifik händelse så är ju det bästa 

kamratstödet. Absolut A och O i ens välmående’’. (IP 4). 

 

Citatet framhåller vilken viktig plats kollegorna har i varandras arbetssituation för att känna 

välbefinnande i arbetet. Kollegorna tilldelar perspektiv till varandra i diverse händelser, det 

vill säga att de ger varandra nya infallsvinklar för att lättare bearbeta något. 

 

Avlastning och socialt stöd i arbetet 

En betydelsefull aspekt i en psykosocial arbetsmiljö är att bli tillhandahållen socialt stöd 

genom chefer. Det är däremot en märkbar delad uppfattning om huruvida detta fungerar enligt 

informanterna.  

 

’’Den fungerar ibland, och ibland inte. Och det innebär väl att det funkar dåligt på det sättet 

eftersom att det bara fungerar ibland, det är min upplevelse’’ (IP 1). 

 

En del tycker cheferna är bra på att se behovet av stöd, medan andra tycker detta borde 

förbättras och att cheferna bör höja förmågan att se behovet av samtal hos medarbetarna. När 

det däremot kommer till större traumatiska händelser poängteras det fungera betydligt bättre. 

Där sker samtal i direkt anslutning till händelsen där alla inblandade erbjuds delaktighet. Men 

att det fungerar bra stöds inte av samtliga informanter.  

 

Chefsstödet betonas däremot fungera bra vid funderingar och frågor, där närmsta chef ofta 

finns ett samtal bort om det råder tvetydigheter kring ett särskilt ärende. Ett nära ledarskap för 

samtliga poliser går därmed att fastställa, då cheferna alltid finns till nära hands i den mån 

poliserna behöver det. Det kan även vara juridiska ämnen för att avstämma möjligheter i ett 

specifikt fall och vad som kan vara bästa tillvägagångssättet. Följande citat beskriver en 

informants syn på stödet av chefer: 

 

..’’ Men jag upplever det som att så gott som alla chefer går att nå och ta sig till och prata 

med om man har mycket att styra med’’. 

 

En annan av informanterna betonar att det går att lyfta samma samtalsämnen med chefer som 

med kollegorna, men att de många gånger väljer att ta samtalet med en kollega istället. Det 

framkommer dock att de många gånger önskat ett större stöd vid påfrestande händelser. 

Många önskar bli mer uppfångade av cheferna för att sitta ner och prata, vilket de även ser 

som ett chefsansvar. Detta är dock något som betonas inte fungerar fullt ut. 

 

’’Jag har jobbat nästan 10 år och varit med om jätte mycket konstigt och det är bara en gång 

jag fått riktig debriefing’’ (IP 7). 

 

I citatet framkommer att debriefing-samtal kan ses som bristfälliga ur den ståndpunkten att 

det vid flertalet tillfällen varit självklart för informanten att debriefing-samtal borde ske och 

trots det inte gjort det. Samtalen sker i samband med en allvarligare händelse, till exempel 
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skjutning och trafikolycka. En av intervjupersonerna betonar upplevelsen av avlastning i 

arbetet, där denne berättar att de själva får ta kontakt med chefen om de anser sig behöva stöd. 

Det psykiskt påfrestande arbetet som förekommer kan se olika ut beroende på vilken individ 

det är och hur denne reagerar, eftersom alla reagerar olika. En del av informanterna framhäver 

att de själv inte är i något större behov av avlastning och samtalsstöd, samtidigt som de 

betonar att de kan se hur andra behöver ett större stöd. Dessa personer som kan behöva mer 

stöd och även hade önskat det, berättar hur mycket de uppskattar samtalen när dem väl sker. 

 

Då det i dagsläget råder en polisbrist där poliserna inte kan täcka upp de antal ärenden som 

behöver genomföras. En informant berättar att han tror cheferna gör vad de kan, men att det 

ändå inte räcker till på grund av resursfrågan (IP1). Vidare berättas att bristen på resurser blir 

i slutändan inte bara ett problem för de anställda utan även för cheferna som inser att 

resurserna inte räcker till. Ur medarbetarperspektivet ses detta som att de inte kan uppfylla 

chefernas önskan om att de ska utföra alla arbetsuppgifter, om de inte är tillräckligt med 

personal.  
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Diskussion 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka polisers upplevelse av stressrelaterade faktorer som 

är kopplade till de krav som finns i arbetet och hur dessa hanteras. De frågeställningar 

undersökningen byggde på är hur polisens krav, kontroll och stöd ser ut i arbetet. Andra 

frågeställningen syftade till hur de föreliggande kraven, samt den stress som är aktuell, 

hanteras.  

 

Resultatet visar att poliser upplever stress i arbetet till följd av den höga arbetsbelastning som 

tillkommer utav personalbrist, treskiftsarbete, långa uttryckningsvägar och vetskapen om att 

de kan tvingas använda vapen. I och med att det råder en hög arbetsbelastning, så går det 

således att tänka sig att poliser innehar höga krav i arbetet. Samtliga informanter beskriver 

däremot att det inte ställs högre krav än vad de själva klarar av, det vill säga att det inte krävs 

mer mental kraft i arbetsuppgifterna än de själva klarar av, vilket kan tolkas som att de 

genomgått en bra utbildning där de fått den kunskap de behöver för att känna sig trygga i 

arbetsuppgifterna. De tycker däremot att kravnivån är hög i förhållande till mängden personal 

och det kan bero på att det är för få personal till mängden arbetsuppgifter de blir tilldelade. 

Varför de upplever stress i samband med det kan bero på att de inte klarar av att hantera 

mängden arbetsuppgifter just på grund av att de är för få personal. En annan orsak till stressen 

kan vara att de inte upplever ett tillräckligt stöd från cheferna i situationer där de varit med 

om något jobbigt. Vid ett tillräckligt stöd kanske deras stress skulle minska, trots att de är för 

lite personal. Förslagsvis hade cheferna kunnat ha större inblick i polisernas ärenden, för att 

lättare backa upp med ett eventuellt behövt stöd till poliserna. Tidigare forskning har visat att 

det sociala stödet är en viktig aspekt inom arbetet och att praktisk och känslomässig hjälp från 

chefer och arbetskamrater utgör mindre risk för sjukdom (Karasek & Theorell, 1979; 

Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). I och med att det sociala stödet ses som en viktig 

aspekt och arbetarna inte upplever sig få det stödet de hade önskat vid jobbiga händelser, kan 

detta tänkas leda till sjukdom i framtiden. Om intervjupersonerna inte drabbas av sjukdom 

kan det bero på att de får stödet de behöver av arbetskamrater och att det är det som utgör en 

lindrig av effekterna av vad som hade kunnat leda till sjukdom. Detta är dock svårt spekulera i 

detta, då undersökningen inte varit att se till sjukdom och ohälsa. 

 

Mer personal hade troligtvis förbättrat arbetssituationen där de skulle hinna utföra alla 

arbetsuppgifter och inte tvingas bortprioritera ärenden. Det framgår i tidigare forskning att 

hög arbetsbörda är en hög stressor hos poliser (Malasch-Pines & Keinan, 2007; McCreary & 

Thompson, 2006). Därav är informanternas berättelser om påverkan av stress förenligt med 

vad tidigare forskning skriver eftersom de upplever en hög arbetsbörda. Enlig Ekmans och 

Arnetzs utmatningsmodell (2013) leder exponering för rimliga stressorer till att 

stresstoleransen ökar. Ekmans och Arnetz modell kan vara en förklaring till informanternas 

berättelser, det vill säga att de utsätts för rimliga exponeringar av stress som leder till att de 

får en stresstolerans som andra inte får. Det framkommer även från informanterna att de 
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förberett sig på möjliga framtida svårigheter inom yrket, som till exempel att behöva använda 

vapen. Denna mentala förberedelse gör att individen får en högre utvecklad mental och 

biologisk stresstolerans (Ekman & Arnetz, 2013). Att de innehar denna mentala förberedelse 

kan tolkas som att de utvecklar en högre stresstolerans än de annars hade haft om de inte haft 

förberedelsen i åtagande. Något som dock talar emot att de har förberett sig för detta, är att 

samtliga betonar att de blir stressade med vetskapen om att eventuellt behöva använda vapen. 

Det kan tolkas som att informanterna känner en osäkerhet i detta ämne och att de faktiskt inte 

har förberett sig på eventuella framtida svårigheter. 

 

De informanter som däremot känner sig påverkad av stress till följd av arbetet kan lära sig 

hantera stressen genom att skapa en känsla av sammanhang (KASAM; sense of coherence). 

Starkare KASAM har visat utgöra bättre hälsa och därför kan de stresspåverkade informanter 

möjligtvis lindra stresseffekterna med hjälp av KASAM (Eklöf, 2017). De tre dimensionerna 

som beskrivs i KASAM, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, kan ses i enighet med 

intervjupersonernas situation. Detta genom att de förstår sig på arbetsuppgifterna de blir 

tilldelade, det är med andra ord inte en bristande kompetens hos dem. Vidare kan de hantera 

de arbetsuppgifter de ställs inför och att de finner även en mening i allt de gör genom känslan 

att de bidrar till samhället. Detta är även en faktor som skapar arbetsglädje, det vill säga att 

känna meningsfullhet i arbetet (Gardells, 1977, refererat i Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2005). Att däremot kunna förutsäga arbetet som är en del av begriplighet, är en faktor som är 

svårare att förena med informanternas arbete. Detta genom att de aldrig kan förutse en dag på 

arbetet och de kan aldrig förutse deras arbetsuppgifter. Det dem däremot kan förutse är när de 

har planerat inom den egna verksamheten vad de ska göra (t.ex. besök på skola, myndighet).  

 

Några informanter beskriver sig däremot inte vara påverkad av stress, detta kan tyda på att de 

innehar en stresstolerans som övriga inte har. Ekman och Arnetz (2013) beskriver tre olika 

modeller om individens egna förmåga att klara av att hantera stressorer. Kompetensmodellen 

syftar till att individen lätt kan anpassa sig till stressorer. Anpassningen kan vara förklaringen 

till varför dessa intervjupersoner inte känner sig drabbade av stress. De intervjupersoner som 

inte ansåg sig vara påverkad av stress beskrev sig med egenskaper som ett inre lugn, mognad 

och tålamod. Dessa egenskaper menar de bidrar till att klara av att hantera stressfyllda 

situationer och det arbete som polisyrket innebär. Det kan med andra ord vara förklaringen till 

varför intervjupersonerna inte känner sig drabbad av stressorer. Vidare förklaring till varför 

en del av informanterna inte känner sig drabbad av stress kan vara att de upplever sig ha 

kontroll i arbetet. Detta kan fastställas genom att de upplever sig ha kontroll i samtliga 

arbetsuppgifter samtidigt som de har möjlighet fatta beslut. Huruvida de kan kontrollera 

arbetsuppgifterna är däremot svårare eftersom de inte kan kontrollera vad arbetsuppgifterna 

blir, genom att det är händelsestyrt utifrån vad som händer i samhället. Att de inte upplever en 

fulländad kontroll kanske betyder att de känner mindre tillfredsställelse i arbetet, samtidigt 

som det går att tolka som att de har en tillfredsställelse eftersom de poängterat att de blev 

poliser för att de vill hjälpa samhället och detta har betonats som en motiverande faktor hos 

samtliga. I Karasek’s krav-kontroll-stöd-modell (1979) talas det om att stressen ökar om 

individen känner att hen förlorar kontrollen över en situation. Ett tillräckligt stöd i form av 

vägledning i en sådan situation kan tänkas mildra stresspåverkan. Stödet poliserna får i arbetet 
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är förhållandevis bra. Stödet de får genom varandra betonas vara det som förenklar arbetet 

och de svårigheter de kan ställas inför. Det är dock flertalet informanter som flertalet gånger 

önskat ett bättre stöd av chefer vid händelser, i form av samtalsstöd. Orsaken till att en del av 

informanterna har dessa upplevelser kan bero på att cheferna inte ser behovet hos 

medarbetarna och att de möjligtvis inte heller prioriterar samtalsstöd. Möjligtvis kan 

organisationerna ha för lite resurser till samtalsstöd, men eftersom det är en arbetsgivares 

skyldighet att se till att detta följs, kan det tolkas som felaktigt om de inte gör det (AFS 

2015:4). Föreskrifterna verkar med andra ord inte fungera bra i hänseende till informanternas 

beskrivningar genom att de själva får framlägga om de behöver stöd i någon mån, inte att 

arbetsgivaren kommer och ställer frågan. Detta hade således kunnat förbättras genom 

avstämningsträffar med jämna mellanrum där varje anställd polis får chansen att prata med 

chefen för att delge synpunkter och önskemål, om sådana skulle finnas. Skulle detta bli 

aktuellt kanske missnöjet skulle försvinna gällande att de många gånger önskat ett större stöd 

från chefshållet.  

 

Med andra ord bearbetar informanterna många upplevelser inom sig själv eller med kollegor, 

möjligtvis för att de inte får det eftersaknade samtalsstödet. Detta tillvägagångssätt genom 

samtal med kollegorna är även hur de hanterar stress. Fysisk träning och avkoppling på 

hemmaplan är andra faktorer de faller tillbaka på för att hantera eventuella svårigheter i 

arbetet. Det går att tolka att informanternas hantering med hjälp av kollegor och även fysisk 

träning gör att det underlättar de tunga aspekterna som kan uppkomma i arbetet. Det går 

vidare att tolka som att utan kamratstödet hade de kanske inte orkat med arbetet. Brough och 

Williams (2007) har i sin forskning konstaterat att socialt stöd från medmänniskor är viktigt 

för samtliga. Stödet samtliga informanter får tyder i viss mån på att det är bristfälligt. Baka 

(2018) menar att ett otillräckligt stöd kan ge upphov till hög nivå av jobbstress, detta kan med 

andra ord vara förklaring till informanternas upplevelser av den emellanåt höga stressen.  

 

 

Metoddiskussion 

En intervjuguide användes för samtliga intervjuer där möjligheten fanns för att ställa 

följdfrågor. För insamling av data till denna studien hölls nio intervjuer varav sex stycken var 

med män och tre stycken med kvinnor, detta utgjorde inte ett heterogent urval. Om istället 

intervjuerna skett med lika många kvinnor som män, skulle det ge bättre möjligheter för att se 

eventuella skillnader mellan könen. Undersökningen hade därför kunna präglats av ett jämnt 

fördelat antal av könen i en fortsatt studie kring detta samt i statistisk form med kvantitativ 

metod, för fastställa eventuella skillnader mellan könen bland annat hur stresshanteringen ser 

ut.  

 

Intervjuarna låg på ca 30 minuter där det upplevdes en öppenhet ifrån 

undersökningsdeltagarna där ämnet kunde diskuteras öppet. Valet av intervjuplats som var på 

informanternas arbetsplats kan möjligen haft en påverkan på informanternas eftersom 

samtliga var i tjänst och därav hade någon form av tidsbrist. Trots detta upplevdes ingen 

påskyndande process från informanternas sida vilket känts betryggande. I vissa fall stod 

forskaren inför problem med att föra in intervjupersonerna på intervjuguidens frågor då de 
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haft mycket att berätta om ämnet. Intervjupersonerna delgav många upplevelser, tankar och 

åsikter om ämnet som uppsatsen berör. Som forskare upplevdes inte att det varit problem med 

att få intervjupersonerna att delge det ovan beskrivna. Då intervjupersonerna kunde delge 

information som var känslosam hade forskaren intagit en opartisk forskarroll och det bidrog 

till en distans till resultatet. Genom att utöka den teoretiska förståelsen som forskare togs det 

del av andra perspektiv än de som endast intervjupersonerna delgav kring ämnesområdet.  

 

En bristfällig faktor som framkom ur intervjuerna med poliserna i yttre tjänst var att två av 

dessa besatt en chefsroll och inte endast patrullerande arbetsuppgifter, möjligtvis kan detta 

påverkat resultatet eftersom vissa frågor grundade sig i upplevelsen om hur chefsstödet 

fungerar.   

 

Att genomföra forskningen i kombination med deltagande observation hade kunnat ge en 

desto större inblick i polisernas verksamhet. Att förslagsvis även inleda studien med en 

kvantitativ enkätundersökning för att därefter forma intervjuguiden runt resultaten från 

undersökningen, hade kunnat utgöra en bättre utformad intervjumall. Detta hade således 

kunnat ge möjligheten till att göra eventuella generaliseringar om ett större urval hade varit 

aktuellt. Med andra ord kan inte denna studie med kvalitativ ansats generaliseras till andra 

svenska poliser som har en yttre tjänst. 
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Slutsatser 

Med utgångspunkt i det empiriska materialet kan slutsatsen dras att effekter av polisernas 

arbete uppkomna genom den hårda arbetsbelastning, skiftesarbete, långa uttryckningsvägar 

och vetskapen om att tvingas använda vapen har i viss utsträckning påverkat 

intervjupersonerna negativt. Vidare upplevdes det sociala stödet av chefer som sämre än det 

stöd de får av kollegorna. Många gånger hade intervjupersonerna önskat ett bättre stöd av 

chefer, vid exempelvis jobbiga händelser som de varit med om. Detta sammantaget har 

inverkat på den totala arbetsmiljön hos poliserna. Utifrån tolkning och analys av 

intervjupersonernas upplevelser av deras arbete kan man dra slutsatsen att fler poliser måste 

tillsättas för att de ska få en ökad trivsel i arbetet och inte känna stress på grund av att det är 

för få personal och inte hinner utföra alla ärenden. Det går även att konstatera att de långa 

uttryckningsvägarna måste ses över, för att inte poliserna ska känna stress när de åker iväg på 

ärenden för att de kanske inte får förstärkning om det skulle behövas. Skiftesarbete kan 

konstateras skapar en stress hos intervjupersonerna eftersom de jobbar oregelbundna tider och 

kanske inte hinner återhämta sig fullt ut och få ett lugn om de kommer hem sent på kvällen. 

Sammanfattningsvis går det konstatera att det är uppenbart att Polismyndigheten är en 

organisation som inte är stressfri, samtidigt som förändringar behöver ske för att öka polisers 

välbefinnande i arbetet och bättre värna om deras hälsa. Slutligen går det att dra slutsatsen att 

Polismyndigheten uppvisat brister i arbetet att vidta lämpliga och anpassade åtgärder för att 

förebygga och motverka dessa orsaksfaktorer eftersom dem lyfts upp som problem.  

 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till ny studie och vidare forskning inom detta ämne är studera hur chefernas situation 

ser ut, hur de ser på ämnet att de är för få personal och vad de ser för lösning på det. Det hade 

även varit intressant studera hur variationen i stressexponering ser ut mellan könen. Detta 

eftersom studier talar för att det kan variera mellan könen (Ekman & Arnetz, 2013). Att även 

se hur sjukskrivningstalet ser ut inom Polismyndigheten till följd av bristande stöd av chefer 

vid jobbiga händelser hade varit en intressant vidare studie. Följande studier skulle kunna vara 

i kombination med deltagande observation, enkätstudie och intervjuer, detta för att få en djup 

grund i materialet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Informera 

- Presentation av mig själv 

- Förklara syftet med studien 

- Presentera de fyra etiska principerna 

        •Informationskravet 

        •Samtyckeskravet 

        •Konfidentialitetskravet  

        •Nyttjandekravet 

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in 

 

Inledande frågor 

• Hur länge har du jobbat som polis/på denna aktuella arbetsplats? 

• Arbetar du heltid/deltid, förlagd arbetstid dag/natt/skift? 

• Hur brukar en arbetsdag se ut för dig? (arbetsuppgifter) från morgon till hemgång. 

 

Stress/Krav 

 1. Hur upplever du din nuvarande arbetssituation? (te.x meningsfull, angelägen) 

-  Hur upplever du din arbetsbelastning? 

 

2. Hur upplever du att din stresstolerans är? 

-  Upplever du stress i ditt arbete? 

- I vilka situationer? 

-  Om ja: Hur har din hälsa påverkats av stress? 

 

3. Har du något exempel på när du upplevt stress och hur du hanterade detta? 

(med hjälp av viss personlig egenskap kanske) 

-    Vad upplever du ökar risken för att känna stress i ditt arbete? Några särskilda 

uppgifter? 

-  Upplever du dig mer stressad nu än när du började arbeta? 

- Finns det något som är svårt/mindre svårt att hantera? 



 

 

- - Vilken personlig egenskap skulle du säga att du har som gör att du klarar av att 

hantera de krav/den stress som arbetet kan innebära? 

 

4. Upplever du dig få stöd av kollegor/chefer? (till att hantera arbetsuppgifter, 

krav, stress) 

-  Hur ser relationen överlag ut till dina kollegor och chefer? 

-  Har du förberett dig på möjliga framtida svårigheter i yrket? 

 

 

5. Har du ingått i olika arbetsgrupper? 

Om ja:  Har du märkt någon skillnad i stresshantering beroende på vilken 

arbetsgrupp du ingått i? - Hur? 

-  Vad är det i dessa arbetsgrupper som varit bra/mindre bra? 

 

 

 

  Arbetsbelastning/Krav/Kontroll 

6. Upplever du att det ställs högre krav än vad du klarar av? 

- Om ja: I vilka situationer ställs det högre krav än du klarar av? 

 

7. Känner du att när du går hem för dagen kan koppla av från jobbet? 

 

8. Hur upplever du att du får tiden räcka till för familjeliv samt de krav som 

arbetet innebär? 

 

9. Hur mycket kontroll/inflytande upplever du dig ha i att påverka din 

arbetssituation? (Te.x över de arbetsuppgifter/arbetstid/ensamarbete du har) 

 

10. Har du möjlighet fatta beslut?  

 

11.  Vilka faktorer/situationer skulle du säga utgör mest stress inom polisyrket? 

-  Hur hanterar du dessa faktorer/situationer? Får du positivt resultat? 

 

 

Genus och stress 

 

12. Upplever du att det ställs olika krav beroende på kön? 

 

13. Upplever du att det finns olika förutsättningar bland män & kvinnor? 

 



 

 

14. Har du som man/kvinna en särskild uppgift utifrån kön? 

 

Övrigt 

 

15. Upplever du dig få samtalsstöd i arbetet om du behöver det? (Debriefing, 

avlastningssamtal) 
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