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Sammanfattning 

 

Att arbeta som polis innebär att ställas inför en mängd olika situationer med en rad olika 

sinnesintryck som följd. Samhällsklimatet blir allt tuffare och med det även polisyrket. En 

polis skall vara beredd att bli utsatt för nästan vad som helst, trots det är även poliser 

människor som måste ta vara på alla de intryck som inhämtas. 

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att kartlägga polisens arbete med arbetsmiljöfrågor, 

gällande vad som påverkar den enskilde polisens möjligheter till egen kreativitet och 

utveckling. Vi har som underlag för arbetet använt oss av det samverkansavtal som skrevs år 

2000 och en enkätundersökning gjord av Statistiska Centralbyrån på drygt 3000 poliser om 

deras syn på arbetsmiljön. I våran teoridel som utgår ifrån Antonovskys modell KASAM har 

vi kunnat dra tydliga paralleller med de synpunkter som framkommer i enkätundersökningen. 

Möjligheterna för polismannen att påverka sitt arbete är begränsade. Det framkommer även 

att många har svårt att prata om känsliga saker, och att förtroendet för de överordnade 

cheferna är bristfälligt. I polisens samverkansavtal tas många av de områden upp som 

poliserna är missnöjda med, och det finns även förslag till lösningar. En av våra slutsatser blir 

således att i teorin om samverkansavtal ser det väldigt bra ut, men när det skall implementeras 

i verkligheten så är det inte lika lätt att få det att fungera.      

 

Vi tror att den enskilde polismannens möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter och sin 

arbetssituation är en viktig faktor för att motverka utbrändhet, tristess och passivitet. De olika 

polismyndigheterna har en skyldighet att i största möjliga mån tillmötesgå varje enskild 

polismans krav och önskemål, och skapa ett arbetsklimat där ”det höga taket” verkligen kan 

existera. 

 

 



Innehållsförteckning 

Sammanfattning 2 

1 Inledning 4 

1.1  Bakgrund 4 

1.2  Syfte 5 

1.3  Frågeställningar 5 

2 Teoretisk bakgrund 6 

2.1  Den byråkratiska modellen vs entreprenörandan 6 

2.2  Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 7 

3 Metod 8 

4 Resultat 8 

4.1  Arbetsmiljö utifrån samverkansavtalet 8 

4.1.1   Utvecklingssamtal 9 

4.1.2   Arbetsplatsträffar 10 

4.1.3   Samverkansgrupp 10 

4.2  Vad tycker poliserna? 11 

4.2.1   Arbetstakt 11 

4.2.2   Svårigheter i arbetet 12 

4.2.3   Funderingar kring att sluta med polisyrket 13 

4.2.4   Ledarskapet och förtroendet för cheferna 14 

4.2.5   Samverkansavtalet 15 

4.2.6   Problem med att diskutera de psykosociala frågorna 16 

4.3  Resultatsammanfattning 17 

5 Diskussion 18 

5.1  Slutsatser och förslag 19 

6 Litteraturreferenser och källhänvisningar 21 

 

   

 
 
 
 
 
 
 



1  Inledning 
 

Intresset för att skriva denna uppsats har bland annat väckts genom möten och samtal med 

polismän som vi träffat under våra praktikveckor. De poliser som vi har fått följa med under 

praktikveckorna har varit mycket tillmötesgående mot oss, hälsat oss välkomna och pratat 

varmt om den nya polisutbildningen. Efter att ha lärt känna oss lite bättre har vi alltid 

tillfrågats varför vi valt polisyrket och vad vi har för förväntningar. Vi har svarat och ställt 

motfrågor som vad och vart de har arbetat och hur de har trivts med sitt yrkesval. Poliserna 

berättar då om det positiva med polisyrket som frihet under ansvar, omväxlande 

arbetsuppgifter och arbetsdagarna ter sig olika, därefter kommer nästan alltid ett men,.. 

 

Nästan alla de poliser vi samtalat med har någon mindre positiv erfarenhet av sin arbetsgivare 

som de vill dela med sig av. Ett exempel på det kan vara som vi beskriver nedan: 

 

En polisman berättar att han gick polisutbildningen direkt efter avslutat gymnasium, en 

pojkdröm som gick i uppfyllelse. Efter ett tiotal år på ordningsavdelningen började jobbet 

kännas tungt, allt elände som han stött ihop med i sitt jobb gjorde att han nästan slutade tro 

gott om folk. Åren som polis hade satt sina spår, främst på det psykosociala planet. 

Polismannen kände att han behövde komma bort från det polisiära ett slag för att få tillbaka 

drivkraften och vidga sina vyer. Han sökte då ett annat arbete och fann ett vikariat åt en annan 

statlig myndighet men beviljades dessvärre inte tjänstledighet. Han tvingades därmed fortsätta 

jobba trots den olustkänsla som tyngde honom. I efterhand känner han att han var alldeles för 

ung då han började jobba som polis, han borde ha varit betydligt äldre och mer livserfaren. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Vårt samhälle förändras ständigt. Under den senaste 10-15 års perioden kan man utan att 

stödja sig på någon specifik forskning säga att klimatet har hårdnat och våldet har blivit allt 

råare. Att arbeta som polis har med detta inneburit en förhöjd utsatthet, och en allt mer 

påtaglig hotbild emot polisen. I och med detta har ju självklart polisen varit tvungen att följa 

med i förändringen, och man har tagit fram nya tekniska materiell som ny ammunition, 

expanderbatong, pepparspray m.m. Men hur ser det egentligen ut i polisens organisation, och 

främst då när det gäller arbetet med arbetsmiljön. Vad har det skett för förändringar där, och 



har man lyckats följa med i den samhälleliga utvecklingen för att kunna möta de anställdas 

krav när det gäller just arbetsmiljön inom polisen. Polisorganisationen är en hierarkisk 

myndighet med en ålderdomlig struktur.  Som alla byråkratiska myndigheter kan man tänka 

sig att det finns en viss risk att hänga kvar vid det gamla och inte alltid vara öppen för 

förändring. Hur påverkar detta dagens moderna polisarbete och de moderna poliser som 

jobbar i denna gamla struktur?  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att kartlägga polisens arbete med arbetsmiljöfrågor, 

gällande vad som påverkar den enskilde polisens möjligheter till egen kreativitet och 

utveckling. 

 

1.3  Frågeställningar 

 

De frågeställningar som skall besvaras i arbetet är: 

1. Hur ser polisorganisationens arbete med arbetsmiljön ut i fråga om den 

enskilde polisens möjlighet till kreativitet och utveckling? 

2. Vad tycker den enskilde polisen om arbetsmiljön i fråga om hans/hennes 

möjlighet till kreativitet och utveckling? 

3. På vilket sätt kan man förändra arbetsmiljön för att främja den enskilde 

polisens kreativitet och utveckling? 

 

 

 



2  Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska delen hade vi tänkt använda oss av den israeliske medicinsociologen Aaron 

Antonovsky, och hans teori kring KASAM. Innan det vill vi i ett kortare avsnitt belysa teorin 

kring den byråkratiska modellen för att lite djupare konkretisera innebörden och strukturen i 

den. Som ett modernt angreppssätt mot byråkratin vill vi även belysa W Edwards Demings 

ledningsfilosofi Total Quality Management. 

 

2.1 Den byråkratiska modellen vs. entreprenörandan 

Den offentliga sektorn i vårt samhälle har länge präglats av en ålderdomlig struktur, och har 

sitt ursprung i den byråkratiska modellen. Byråkratin utvecklades i ett samhälle, och under 

omständigheter som skiljde sig mycket från det vi upplever idag. Det var ett långsammare 

tempo på utvecklingen och förändringar skedde i en långsammare takt. Den utvecklades under 

hierarkins tid då bara de på toppen av pyramiden hade tillräckligt med information för att fatta 

riktiga beslut.  

 

I dagens samhälle sker förändringar blixtsnabbt. Vi lever i ett informationssamhälle där 

arbetarna tyglas med strikt arbetsledning men där de efterfrågar självstyre. Under dessa 

förutsättningar sviker oss de byråkratiska institutionerna, såväl de offentliga som de privata 

(Osborne & Gaebler s.31). 

Idag efterfrågas institutioner som är extremt flexibla och anpassningsbara. Det skall vara 

verksamheter som levererar varor och tjänster av hög kvalitet, och där de anställda upplever 

mening och självständighet och kanske till och med delägarskap. Medborgarna blir mer 

delaktiga, och görs inte bara till mottagare av tjänster. 

 

Total Quality Management (TQM), eller kvalitativ helhetsstyrning, är en ledningsfilosofi som 

är utvecklad av W Edwards Deming. Deming hävdar att när vi lärt oss något om dåligt 

utförande eller kvalitet, som är den term han använder, är det inte så att vi nödvändigtvis vet 

vad som orsakat den. Det kan vara saker som ligger utanför chefens eller den anställdes 

kontroll (Osborne & Gaebler s.129). Deming menar även att verksamheterna kan lösa 

problem bättre om de anställda involveras i arbetet med att hitta lösningar. TQM säger att en 



organisation kan beskrivas vara uppbyggt med tre viktiga komponenter. Den viktigaste är 

kunderna, därefter är det de som direkt betjänar kunderna och slutligen, ledningen som är till 

för att serva dem som betjänar kunderna.  

 

2.2 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet  

Den israeliske medicinsociologen Aaron Antonovsky har forskat kring människans hälsa och 

vad det är som gör att människan klarar av tuffa omständigheter i vardagen. Han har i sin teori 

KASAM försökt visa på några viktiga parametrar för hälsa. Resultatet har han kommit fram 

till genom 51 djupintervjuer med sinsemellan mycket olika människor. Det som alla 

personerna hade gemensamt var dels att de hade upplevt ett svårt trauma, och att de ansågs ha 

klarat av detta anmärkningsvärt bra. Teorin om KASAM är uppbyggd av tre komponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De personer i undersökningen som hade en 

hög KASAM hade även höga värden på dessa komponenter. 

 

Med begriplighet menas i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig. (Antonovsky s.39) Har man en hög känsla av begriplighet uppfattas de stimuli som 

individen kommer att möta i framtiden som förutsägbara. Kommer de som överraskningar så 

går de åtminstone att ordna eller förklara. Denna människa klarar av att göra svåra saker 

begripbara, och har en förmåga att bedöma verkligheten.  

 

Den andra komponenten, hanterbarhet, innebär den grad till vilken man upplever att det står 

resurser till ens förfogande för att kunna möta de stimuli som man blir bombarderad av. 

Resurserna kan vara sådana som står under ens egna kontroll eller som kontrolleras av andra – 

ens make eller hustru, vän, kollega eller kanske chef, någon man känner att man kan lita på. 

Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. (Antonovsky s.40) 

 

Den tredje och sista komponenten som man även skulle kunna kalla motivationskomponenten 

är meningsfullhet. Denna komponent är den mest centrala och syftar på att man har en känsla 

av att man har livsområden som betyder extra mycket. Den person som har en stark känsla av 



meningsfullhet upplever även en delaktighet i det som sker. Man känner att livet har en 

känslomässig innebörd, att en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda 

att investera energi i. När något svårt drabbar en person med en hög känsla av meningsfullhet 

drar den sig inte för att konfronteras med utmaningen, inställd på att söka en mening i den och 

göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den. (Antonovsky s.41) 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som vi tror kan implementeras på alla 

livssituationer. De tre komponenterna är viktiga byggstenar för att trivas med det arbete man 

jobbar med, så även polisyrket.   

 

3  Metod 

Denna studie är uteslutande en litteraturstudie. Som grund för polisens riktlinjer i arbetet med 

arbetsmiljön har vi begränsat oss till att använda det samverkansavtal som kom ut i januari 

2000. Detta avtal har uppkommit från ett samverkansavtal gjort för hela den statliga sektorn. 

Detta samverkansavtal slöts hösten 1997. Med polisens samverkansavtal som grund vill vi 

jämföra de riktlinjer som utgörs av avtalet med de synpunkter som poliserna själva ute på 

”fältet” har. Dessa data hämtar vi från en enkätundersökning gjord av Statistiska Centralbyrån 

2003, mer om den under aktuell rubrik.   

 

4 Resultat 

 

4.1 Arbetsmiljö utifrån samverkansavtalet 

 

”Samverkan för utveckling” är ett avtal som slöts mellan de centrala parterna i den statliga 

sektorn hösten 1997. Med detta avtal har man som syfte att stödja effektiviseringsarbetet inom 

de statliga myndigheterna genom att stimulera till en positiv utveckling av arbetsplatserna. 

Samverkan skall vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet. Detta avtal är sedermera ett 

ramavtal, som polisen har grundat sitt samverkansavtal på. Samverkansavtalet ligger till grund 

för att samverkan inom polisen skall skapa en bättre och effektivare verksamhet genom att de 

anställdas engagemang, inflytande och delaktighet ökar. Det är viktigt att ledningen inom 



polisen bedriver en verksamhet där de anställda stimuleras till engagemang, och att de 

anställdas kunskaper och erfarenheter tas tillvara på bästa sätt (Rikspolisstyrelsen s1.)  

 

Det är parterna på myndigheten som tillsammans avgör vilka frågor som skall behandlas inom 

ramen för samverkanssystemet. Det hela innebär en ny form för inflytande. Samtliga anställda 

skall ges möjlighet att påverka och medverka i utvecklingen av verksamheten. De frågor som 

inte inbegrips i samverkansavtalet är frågor som behandlar t.ex. löner och anställningsvillkor.  

De frågor och områden som är i fokus när det gäller samverkansavtalet är utvecklingen av 

chefs- och medarbetarrollen liksom av arbetsorganisationernas roll i verksamhet. 

(Rikspolisstyrelsen s.4)  

 

Chefens viktigaste uppgift är att försöka få balans mellan verksamhetens krav och de 

anställdas individuella behov. Tre centrala delar i samverkanssystemet är dialog, 

kommunikation och samarbete. Att genom lyhördhet och förmåga att på ett konstruktivt sätt 

möta och se problemlösningar är viktiga chefsegenskaper (Rikspolisstyrelsen s.4) Det ska 

vara självklart för en chef att se de anställdas delaktighet som något naturligt och positivt för 

verksamheten. Kontentan blir att förändringar inte ses som ett hot mot den trygghet de 

anställda är vana vid eller kritik mot hur arbetet tidigare har utförts. 

 

När det gäller medarbetarna så skall deras ökade inflytande leda till ökat ansvar, vilket i sin 

tur skapar delaktighet och engagemang. De frågor som rör den aktuella verksamheten 

behandlas direkt där de uppstår. Medarbetarna skall vara med i beslutsprocessen från början 

för att kunna påverka besluten. Vi tänkte gå in och belysa tre olika former av samverkan som 

beskrivs i avtalet. Dessa former är menade att vidareutvecklas på de olika myndigheterna och 

anpassas till förhållandena vid varje myndighet. 

 

4.1.1 Utvecklingssamtal 

 

Utvecklingssamtal omfattar den enskilde och dennes chef. Man utgår hela tiden från individen 

när man pratar om samverkan i verksamheten. Det är viktigt i en modern polisorganisation att 

det finns en ständig dialog mellan ledning och medarbetare för planering och utveckling av 

verksamheten. De utgör också ett tillfälle att utvärdera arbetsresultat och planera kommande 

arbetsuppgifter och utvecklingsinsatser. 



 

4.1.2 Arbetsplatsträffar 

 

Arbetsplatsträffar är träffar som oftast sker i turlag, och där hela arbetsplatsen innefattas. 

Dessa träffar är grunden för samverkan. De bygger på att alla deltagare känner ansvar för att 

ta upp och belysa frågor som är angelägna för verksamheten och att alla kan komma till tals 

och bli delaktiga. Som exempel på frågor som kan diskuteras kan nämnas planering och 

utveckling av verksamheten, kompetensutveckling, arbetsmiljö- och organisationsfrågor. 

Träffarna skall vara regelbundna och planerade i förväg (Rikspolisstyrelsen s.6).  

 

4.1.3 Samverkansgrupp 

 

I en samverkansgrupp bereds de frågor som skall ligga till grund för arbetsgivarens beslut.    

De typer av frågor som behandlas är de som hänskjuts till samverkansgruppen eller som inte 

har behandlats vid en arbetsplatsträff och som omfattas av medbestämmandelagen eller i 

förekommande fall arbetsmiljölagen. Meningen är även att samverkansgruppen ska fullgöra 

skyddskommitténs uppgift enligt arbetsmiljölagen och frågor om interkontroll av 

arbetsmiljön. Detta får till följd att det ges en större möjlighet till en helhetssyn på 

verksamheten.  

 



4.2  Vad tycker poliserna? 

 
Resultaten som presenteras är baserade på en enkätundersökning gjord år 2003 där 3012 

poliser fick svara på ett antal frågor om deras arbetsmiljö. En liknande undersökning gjordes 

1997, och vi kommer att göra vissa jämförelser med den undersökningen. 

 

4.2.1  Arbetstakt 

 

På frågan om arbetstakten uppger 41 procent av poliserna att de är tvungna att dra in på 

luncher, arbeta över eller ta med jobb hem minst ett arbetspass i veckan (SCB s.15). 

Tendensen man kan se i detta är att andelen som uppger detta tycks minska ju äldre man blir. 

Hos manliga poliser under 30 år uppgår siffran till 54 procent, medan det hos poliser mellan 

50-64 år ligger på 36 procent.  

 

66 procent uppger att de inte kan bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras. Detta gäller ju 

poliser generellt, men om man tittar på enbart utryckningsverksamheten så är siffran betydligt 

högre. Här uppger majoriteten (94 procent) att de för det mesta eller aldrig kan bestämma när 

arbetsuppgifter ska göras. Siffran hos utredningsverksamheten ligger på hälften (49 

procent)(SCB s.15). 

Andel poliser som har det så stressigt att de inte hinner prata 

eller ens tänka på annat än arbetet. I procent fördelat efter 

kön och ålder. 
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Figur 1. 



När det gäller upplägget av arbete så uppger 70 procent av personalen på 

utryckningsverksamheten att de för det mesta eller aldrig är med och beslutar om 

uppläggningen av arbetet. Personalen i utredningsverksamheten ligger på en siffra av 29 

procent. Även här är skillnaden stor mellan de olika enheterna. 

 

Ungefär en tredjedel (36 procent) av poliserna uppger att det minst halva tiden är så pass 

stressigt att de inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet (SCB s.17). Här 

är tendensen den motsatta till vad den var när det gällde arbetstakten, nämligen genom att 

siffran stiger med åldern istället för att sjunka. 39 procent av de mellan 50-64 uppger att de 

inte kan prata om eller ens tänka på något annat än arbete jämfört med 21 procent bland de 

under 30 år.  

 

74 procent av poliserna uppger att det tar högst ett par timmar att varva ner efter arbetet, det är  

14 procent som uppger att de endast kan känna sig avslappnade under helger eller fridagar. 

Den mest anmärkningsvärda siffran är att 12 procent av poliserna känner att de 

överhuvudtaget inte kan varva ner eller känna sig fria från jobbet, när de är lediga. 

 

4.2.2  Svårigheter i arbetet 

 

Över hälften (54 procent) av poliserna i undersökningen uppger att de efter minst ett 

arbetspass i veckan är uttröttade när de kommer hem.  

 

När det gäller svårigheten att sova uppger en tredjedel (27 procent) av poliserna att de har 

svårt att sova p.g.a. tankar på arbetet. Man kan även se en skillnad på glesbyggd och storstad. 

Siffran för glesbyggd ligger på 37 procent, medan den för storstad ”bara” ligger på 22 

procent. Det man även kan se är att andelen som har svårt för att sova är högre hos dem som 

har eller har haft tankar på att sluta (SCB s.19). 



Andel poliser med olika typer av besvär fördelade efter 

funderat respektive ej funderat på att sluta. Procent
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Figur 2. 

 

Diagrammet visar andelen poliser med olika typer av besvär fördelade efter funderat 

respektive inte funderat på att sluta. Man kan se att det är högre andel poliser, som minst en 

gång under de senaste 12 månaderna har funderat på att sluta än de som inte gjort det, som 

dras med något eller några av ovanstående besvär.   

    

4.2.3  Funderingar kring att sluta med polisyrket 

 

Om man tittar lite mer ingående på funderingarna som poliserna har om att sluta med jobbet 

som polis så är det drygt hälften (57 procent) som minst någon gång under de senaste 12 

månaderna har tänkt tanken. Benar man ut det ännu mer så är det 28 procent som tänkt tanken 

en enstaka gång, medan 7 procent funderat nästan dagligen (SCB s.21). 

Andel poliser som aldrig eller minst en gång under de 

senaste 12 månaderna har funderat på att sluta. 
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Figur 3. 



När det gäller frågan huruvida poliserna skulle välja polisyrket idag om de stod inför ett 

yrkesval så är det ungefär en tredjedel av poliserna (36 procent) som svarar nej och knappt en 

tredjedel (29 procent) som svarar ja. Andelen som inte vet hur de skulle göra är 35 procent. 

Här är andelen som skulle välja polisyrket igen betydligt högre bland dem som är under 30 år 

än de äldre. Man kan även se att siffran är högre i utryckningsverksamheten än i övriga 

verksamheter. En stor anledning är ju självklart att många av de yngre jobbar just där. 

 

Under de senaste fem åren har polisen genomgått stora förändringar, främst när det gäller 

arbetstakt och arbetssituation. Det har även skett förändringar i organisationen som har lett till 

att många poliser är missnöjda idag. Åtta av tio (79 procent) av dem som har jobbat minst 5 år 

uppger att de till största delen är missnöjda med deras möjligheter till påverkan under 

förändringsprocessen. Vidare är det lika många (79 procent) som är missnöjda med 

organisationen i stort, och några fler (82 procent) är missnöjda med närpolisverksamheten. 

Över hälften av poliserna uppger att de är missnöjda med möjligheterna att arbeta över 

verksamhetsgränserna och var tredje polis känner sig missnöjda med sin arbetssituation i 

dagsläget.  

 

4.2.4  Ledarskapet och förtroendet för cheferna 

 

När det gäller polisernas förtroende för rikspolischefen och gällande länspolismästare så är 

siffrorna ganska entydiga. Ungefär hälften (45 procent) känner lite eller inget förtroende för 

rikspolischefen eller länspolismästarens sätt att leda verksamheten.  
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Av detta diagram kan vi se att förtroendet för enhetschefernas sätt att leda arbetet är större än 

de högsta cheferna. Ungefär 26 procent uppger att de har lite eller inget förtroende för sin 

enhetschefs sätt att leda arbetet.  

 

41 procent anser att enhetschefen för det mesta inte eller aldrig diskuterar med personalen på 

arbetsplatsen innan viktiga beslut fattas som berör dem. Detta har dessbättre blivit bättre 

sedan 1997 då siffran låg på 77 procent (SCB s.26). När det gäller fördelningen av 

arbetsuppgifter på ett rättvist sätt anser två tredjedelar (65 procent) att enhetschefen gör detta, 

medan en tredjedel (35 procent) anser att han/hon inte gör det.  

 

Förtroendet för den närmste chefen är störst. Här är det 20 procent av samtliga poliser som 

uppger att de har litet eller inget förtroende för sin närmaste chef/arbetsledare att leda arbetet, 

medan 78 procent uppger att de har stort eller visst förtroende för sin närmaste chef.  

 

4.2.5  Samverkansavtalet 

 

Sju av tio (73 procent) av poliserna i undersökningen uppger att det finns ett samverkansavtal 

på deras myndighet. Det är däremot mindre än en tredjedel (24 procent) som inte vet om det 

finns ett samverkansavtal. Arbetsplatsträffar som anordnats under de senaste 12 månaderna 

har 83 procent av poliserna varit med på, och av dessa är det 79 procent som alltid eller för 

det mesta har känt sig delaktiga i de beslut som fattats på träffarna. Två av tio (21 procent) av 

dem som varit med på träffarna känner sig dock för de mesta eller aldrig delaktig i besluten 

som fattas (SCB s.28).  

 

När det gäller utvecklingssamtal så är det över hälften av poliserna (55 procent) som inte har 

haft något sådant under de senaste 12 månaderna. Trots detta kan man ändå se en förbättring 

jämfört med undersökningen från 1997, då siffran låg på 66 procent som inte hade haft 

utvecklingssamtal.  

 

Under utvecklingssamtalet pratade nästan alla (94 procent) om sina arbetsuppgifter. Några 

färre (70 procent) pratade om verksamhetens mål och sina egna utvecklingsmöjligheter. Det 



man kan se gällande diskussionen om sina personliga utvecklingsmöjligheter är att kvinnor i 

högre grad (80 procent) än män (68 procent) pratade om det.  

 

4.2.6  Problem med att diskutera de psykosociala frågorna 

 

Det är betydligt lättare att diskutera fysiska miljöproblem inom polisen än de psykosociala 

problemen. När det kommer till att prata om svåra upplevelser som man varit med om på 

jobbet och relationer till chefer/arbetsledare så är det inte lätt. 

 

Hela 43 procent uppger att de för det mesta inte eller aldrig kan diskutera svåra upplevelser de 

har varit med om i arbetet. Jämför man detta med dem som inte kan diskutera de fysiska 

miljöproblemen ligger den siffran på 4 procent. När det gäller problemet att diskutera 

relationer med chefer/arbetsledare så är det knappt en tredjedel (27 procent) som uppger att de 

för det mesta eller aldrig kan göra det. Relationer till arbetskamraterna är det en högre andel 

män än kvinnor som anser att de öppet kan diskutera, 86 procent av männen jämfört med 76 

procent av kvinnorna. 

 

I framförandet av kritiska synpunkter om arbetet till myndighetsledningen möts en större 

andel män av ovilja från ledningen än vad kvinnorna möter. 18 procent av männen och 9 

procent av kvinnorna har upplevt detta. Man kan även se att de poliser som är över 30 år möts 

av en högre grad av ovilja när de framför kritiska synpunkter än de som är under 30 år. Det är 

10 procent av dem som är över 30 respektive 4 procent av dem som är under som känner så.   
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4.3 Resultatsammanfattning 

I det samverkansavtal som vi har tagit upp i vårt arbete, som ligger till grund för de lokala 

samverkansavtalen i de olika polismyndigheterna, kan man se att intentionen att påverka den 

enskilde polisens inflytande och ansvarstagande finns där. Man kan även se att de områden 

som berörs finns med i det frågeformulär som ges till poliserna i enkätundersökningen. Vad 

som är mer alarmerande är de resultat som kommer fram ifrån enkätundersökningen gjord 

2003. När dessa frågor ställdes hade samverkansavtalet funnits i ungefär 3 år. Visserligen tar 

det ju ett tag innan lokala samverkansavtal skrivs, men den goda intentionen som är så tydlig i 

teorin tycks vara mer otydlig i praktiken. 

 

Frågor som gäller den psykiska anspänningen, och möjligheten att kunna prata öppet om de 

problem och känslor man har visar att en stor del inte har den möjligheten. Här kan man 

implementera Antonovskys begriplighetsbegrepp. Har man inte förmåga att möta alla de 

intryck, yttre stimuli, som det innebär att vara polis, eller ordna dem och få kontroll över dem 

kan det leda till ohälsa (Antonovsky).  

 

När det sedan handlar om det förtroende som poliserna känner för sina överordnade kan man 

se att ju längre upp i hierarkin vi kommer desto mindre förtroende har man. Ansvaret över sitt 



eget arbete påverkas också av det förtroende chefer och poliser har sinsemellan. Här råder det 

brist på hanterbarhet, de resurser som finns för att möta de yttre stimuli som vi tidigare 

pratade om. Resurserna i detta fall är chefer och ledning, och deras sätt att skapa 

förutsättningar för att poliserna ska känna att de kan påverka sin vardag på arbetet. Med detta 

kommer att de känner meningsfullhet, något område eller del som betyder extra mycket 

(Antonovsky). Kanske detta kan vara ett område man känner extra mycket delaktighet i, eller 

där man har ett extra stort ansvar.     

 

I en tydlig hierarkisk uppbyggd byråkrati kan det kanske vara svårt att få in tänkandet att det 

skall ges mer inflytande åt ”fotfolket” (patrullerande poliser). Beslutsfattandet inom polisen är 

väl uppstyrt, och det formella språket handlar huvudsakligen om att ge order (Granér s.37).  

Det som är nytänkande i samverkansavtalet, och som kanske krockar med den åldriga bilden 

av polisens hierarkiska tänkande, är just intentionen om att minska avståndet mellan den 

enskilde polisen och hans chefer på olika nivåer. Detta är även något som man tydligt kan se 

som en önskan hos poliserna i den aktuella enkätundersökningen.    

 

5             Diskussion 

Vi kan konstatera att den senaste utvecklingen inom polisorganisationen i form av 

utformningen av ett samverkansavtal är någonting positivt. Innehållet täcker till stora delar det 

behov som tycks finnas hos de enskilda poliserna när det gäller engagemang, ansvar och 

kreativitet. Det är ett bra underlag för hur den moderna polisen skall arbeta och fungera i ett 

samhälle under ständig förändring. Men det räcker ju inte med att det finns på papper, utan 

det måste ju även fungera i praktiken. En av slutsatserna vi drar av detta arbete är just att 

samverkansavtalet inte tycks fungera till hundra procent i praktiken. På vissa ställen fungerar 

det säkert bättre, och på andra sämre. Visst är det så att en förändring inte sker över en natt, 

och att det tar tid att implementera nya tankar i en stor organisation, men möjligheterna måste 

ändå ges. I nästa avsnitt vill vi dela med oss av de tankar och funderingar vi har kring möjliga 

förslag på förbättring.  

  



 5.1 Slutsatser och förslag 

 

Den enskilde polismannens möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation 

anser vi vara en viktig faktor för att motverka utbrändhet, tristess och passivitet. De olika 

polismyndigheterna har en skyldighet att i största möjliga mån tillmötesgå varje enskild 

polismans krav och önskemål, och skapa ett arbetsklimat där ”det höga taket” verkligen kan 

existera. I enkätundersökningen är det ganska uppenbart att många poliser känner sig 

hämmade i sin yttrandefrihet och på så sätt även begränsade i sin utvecklingsmöjlighet. 

Polismannen som vi nämnde i inledningen kanske hade fått tillbaka sin arbetsglädje om han 

fick chansen att prova på något annat för ett tag. Om han fick möjlighet att ägna sig åt något 

som inte nödvändigtvis hade med polisyrket att göra, för att kanske få perspektiv på saker och 

ting, hade han då kunnat uppskatta sitt jobb mer.  

 

Antonovsky talar i sin KASAM teori om vikten av att kunna hantera alla de intryck som vi 

dagligen matas med, och samtidigt känna att det vi kär är meningsfullt. Vi tyckte vid ett tidigt 

stadium att detta var oerhört passande för det yrke vi snart skall börja praktisera. För att man i 

polisyrket matas med en mängd olika intryck, och ställs inför massor av olika situationer är 

väl ingen som kan opponera sig emot. Därför tror vi att det är extra viktigt för oss poliser att 

kunna hantera och bearbeta dessa intryck och händelser. Hur man reagerar vid olika 

situationer och händelser är självklart väldigt individuellt och personligt, vilket gör att även 

möjligheten att hantera det blir väldigt individuellt. Ditt eget ansvar är därför inte något som 

får försummas, men detta tror vi ändå bygger på att polismyndigheterna tar sitt ansvar att 

skapa en arbetsmiljö där det finns möjlighet till utveckling och kreativitet.  

 

Vi tror att det behövs skapas större möjligheter för den enskilde polisen att fortbilda sig. Det 

kan handla om allt ifrån att gå kvällskurser till att läsa en kurs på högskolan, men att det inte 

behöver vara inom just den polisiära banan. Självklart kan det även handla om att man vill 

fördjupa sig i något som har att göra med det område man jobbar inom. Möjligheten till att 

vidareutbilda sig skiljer sig säkert en hel del åt beroende på vilken myndighet man befinner 

sig på, men ser man generellt på det så tror vi att det går att göra en hel del.  

 

Ett annat viktigt område som vi tror polisen kan bli bättre på är det som handlar om att prata 

om svåra saker man varit med om. När allvarligare händelser inträffar har man under senare 



år börjat jobba mer och mer med krisgrupper, eller s.k. ”debriefing”. Detta är någonting som 

är mycket positivt, men vi tror att det skulle behövas ett forum där man får möjlighet att prata 

ut om vardagliga händelser i en mer regelbunden form. Socialtjänsten har obligatorisk 

handledning med sina arbetstagare, där man ungefär en gång i månaden får prata med en 

terapeut om saker som kanske tynger en. Det kanske kan handla om sådant som man inte vill 

dela med vem som helst, och terapeuten har naturligtvis tystnadsplikt. Kunde detta vara något 

att införa i polisorganisationen? Kanske. Det förekommer säkert i viss form redan, men 

absolut tror vi det är viktigt att det finns någon form av utlopp för allt det man upplever och 

bär med sig. Vi tror att många poliser skulle må mycket bättre och göra ett bättre jobb om 

man slapp bära med sig vardagens händelser i sitt privata liv. 
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