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 Abstract 

I denna rapport tar vi upp diskussionen om polisens psykiska välbefinnande. En fråga 

vi ställde oss var hur det är ställt med polisens psykiska hälsa är idag? Vi har 

intresserat oss för denna fråga då det snart är dags för oss att möta alla de komplexa 

situationer som polisyrket medför. Det sägs att man som polis får se mycket av 

samhällets baksida. Hur klarar man som privatperson av allt man får se i sitt 

kommande yrke utan att den psykiska hälsan drabbas. Vi har intervjuat personal på 

tre olika polismyndigheter om hur arbetet med hälsa bedrivs på deras myndighet. Vi 

har även tagit del av gjorda undersökningar för att svara på dessa frågor. Våra studier 

har visat att polisen idag mår förhållandevis bra, men det finns fortfarande mycket 

som kan förbättras. I polisförbundets undersökning från 2004 säger nästan hälften av 

alla de tillfrågade att de någon gång känt en oro för att bli utbränd på grund av stress 

eller av hög arbetsbelastning. I en annan undersökning gjord av statistiska 

centralbyrån 2003 säger sig endast en tredjedel att de skulle välja att bli poliser igen 

om de på nytt fick välja yrke. Vi anser det viktigt att det inom polisen bedrivs ett 

fortgående arbete för att ta tillvara på den psykosociala hälsan hos de anställda och 

att de känner att det arbete de utför är meningsfullt för att den psykiska hälsan skall 

vara god.
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1  Inledning 

Polisyrket är ett omväxlande yrke. Som polis ställs du dagligen inför en mängd olika 

situationer som skall lösas. Många av dessa situationer är av den enklare och mer 

rutinmässiga sorten, men med jämna mellanrum inträffar det att en polisman blir 

kallad till en plats där en händelse av det mer mentalt krävande slaget. Exempel på 

det kan vara en svår trafikolycka eller ett dödsfall. Dagligen i det polisiära yrket ser 

man som polis delar av samhällets baksida som den stora allmänheten inte lika ofta 

ser. 

Detta gör att polismannen utsätts för pressande situationer där de förväntas klara av 

att lösa uppgiften. Ofta blir det övertidstimmar, nattpass, kvällar och helger. Dessa 

erfarenheter och minnesbilder från extraordinära händelser följer med även efter 

arbetspassets slut. På fritiden skall polismannen kunna ha ett väl fungerande socialt 

liv med vänner och familj. Det psykiska välbefinnandet hos individen är viktigt, så 

även för en polisman. 

1.1 Bakgrund 

Polisen utsätts för psykiskt påfrestande situationer och händelser i det dagliga 

arbetet. I en undersökning gjord av polisförbundet 2004 säger nästan hälften av de 

tillfrågade att de har känt en oro för att bli utbränd1. Det talas ofta om att 

skilsmässor hos poliser är överrepresenterade och att de oftare utvecklar alkoholism 

än övriga yrkesgrupper.  

 

 

                                                
1 Polisförbundets hemsida. Kommentarer till Medlemsundersökning gjord av exquiro markets 

2004. Senast uppdaterad 060224. 

http://www.polisforbundet.se/Document/ViewDocument.aspx?documentId=2101&areaid=1021

3&checkPA=1 
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1.2 Syfte 

Baserat på detta vill vi få en inblick i polisens vardag och utifrån detta dra slutsatser 

om hur polisens psykiska välbefinnande är överlag idag. Syftet är även att för oss 

själva få en bättre förståelse och insikt i hur vi i vår vardag skall förhålla oss till det 

vi kommer att möta i yrket. 

1.3  Frågeställningar 

Hur är myndigheternas ansvarstagande gentemot poliser beträffande deras psykiska 

status?  

Är det någon skillnad mellan hur olika myndigheter ser på hälsa? 

Mår verkligen polisen sämre än den genomsnittlige arbetstagaren? Och om det är så 

vilka är dessa anledningar? 

            Hur mår den enskilda polismannen idag? 

1.4  Avgränsningar 

Vi kommer i denna rapport att fokusera på polisens övergripande psykiska hälsa och 

hur den påverkar individen. Vi har valt att inte inrikta oss så mycket på specifika 

händelser som kan leda till ett trauma, utan att fokusera till det dagliga livet såväl 

utanför som inom yrket hos den enskilda polismannen. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi kommer att intervjua personal på olika myndigheter som jobbar med hälsa. Vi 

kommer även att använda oss av litteraturstudier och information från tidigare 

gjorda undersökningar som behandlar ämnen som till exempel stress och utbrändhet 

med anknytning till polisyrket. 
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2 Teori 

2.1 KASAM-begreppet 

Aaron Antonovsky har studerat de faktorer som rör människans hälsa och 

sjukdomstillstånd. Han fokuserade på de faktorer som gör att individen mår bra och 

inte de saker som gör personen sjuk. Han utvecklade då sitt KASAM-begrepp.  

KASAM-begreppet grundar sig på känsla av sammanhang som viktigast av allt för 

bibehållen hälsa. Begreppet KASAM kan beskrivas med tre grundstenar som gör att 

en individ mår bra. 

1. Begriplighet. Personens upplevelse av inre och yttre stimuli som förståligt, 

strukturerat och gripbart. 

2. Möjlighet att med hjälp av resurser och stöd hantera de krav som de 

strukturerbara stimuli ställer på individen. Att det är genomförbart. 

3. Meningsfullhet. Att kraven från de stimuli personen får är något som känns 

meningsfullt. Viktigt är att personen känner sig motiverad inför arbetsuppgiften 

och känner att dessa är värda att lägga ned energi för att genomföra.  

Dessa tre stolpar kan inte ses var och en för sig utan samspelar med varandra.2 

2.2 Spänningsteori 

Granér skriver i sin studie stämningen är rå men hjärtlig om humorns betydelse i 

yrket som polis. En teori som presenteras inom humor är spänningsterori. Den syftar 

till att med humor och skratt kan spänningar upplösas. Så väl kroppsliga som 

relationsbetingade.3 I den enskilda polismannens fall kan humorn hjälpa till att lösa 

konflikter i relationer till kollegor men även i relationer med vanekriminella. 

Användning av humor och skämt kan bidra som en avstressande faktor och på så 

                                                
2 Sammanfattning av KASAM-begreppet ur bokens hälsans mysterium (Antonovsky,A). 

Söksidan paranormal.se http://paranormal.se/topic/halsans_mysterium.html 
3 Granér, R (2000): Stämning är rå men hjärtlig. s.13. Karlstad University Studies 2000:18. 
Universitetstryckeriet 
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sätt minska möjligheten att på sikt bli utbränd som enskild polisman för att applicera 

spänningsteorier till de problem polisyrket medför. 

3 Resultatet 

3.1 Litteraturstudier 

När poliserna kommer färdigutbildade från skolbänken så är de dokumenterat 

friskare än resten av befolkningen. När de många år senare går i pension är de 

sjukare än genomsnittet av befolkningen. Baserat på detta ligger det nära till hands 

att säga att polisyrket är ett krävande arbete. Brottsligheten blir allt grövre, vilket i 

sin tur ställer allt högre krav på den enskilde polismannen. Brottsutvecklingen idag 

kräver att polisen måste ändra sina metoder i sitt arbete. Det är viktigt att polisen 

samtidigt satsar på friskvård och rehabilitering.4 

Det sägs ofta att det är mer slitsamt att jobba skift som många poliser gör än att ha 

ett vanligt nio till fem jobb fem dagar i veckan. Forskare på Karolinska institutet 

frågade via en enkät 1500 poliser i yttre tjänst om de kunde se något samband 

mellan deras arbetstider, hälsa och säkerhet. Resultatet visade att de som jobbar 

dagtid många gånger mår sämre än de poliser som jobbade skift. Det visade sig att 

de poliser som jobbade skift hade mer sömnsvårigheter men de upplevde inte att de 

mådde sämre eller var mer sjukskrivna.  

Undersökningen visade även att poliserna inte tyckte om att jobba många pass i 

sträck, men att det däremot inte var något problem att ha kort vila mellan passen. I 

undersökningen gjorde man en jämförelse mellan Uppsalapolisen och Skånepolisen. 

I båda länen hade man nyligen ändrat arbetstiderna. Poliserna i Uppsala fick vara 

med och påverka hur de nya arbetstiderna skulle se ut. De som arbetade som poliser 

i Skåne kände sig överkörda. Poliser verksamma i både Uppsala och Skåne fick 

lämna ett salivprov där man mätte halterna av ett stresshormonet kortisol och även 

halten testosteron. Det syftade till att avläsa hur fort poliserna återhämtade sig. Det 

                                                
4 Polisförbundets hemsida. Artikel om friska poliser. Senast uppdaterad 060309. 
http://www.polisförbundet.se/Document/ViewDocument.aspx?documentId=3121&areaid=1021
3&checkPA=1 
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visade sig att poliserna i Uppsala var mindre stressade och återhämtade sig fortare 

än sina kollegor i söder.  

Undersökningen visade även att de poliser som jobbade dag ofta hade svårare att 

sluta tänka på jobbet när de kom hem. De upplevde även att de hade större krav på 

sig. Beträffande psykisk ohälsa, ångest, utmattning och utbrändhet var det ingen 

skillnad mellan grupperna.5 

Som tidigare nämnts utsätts poliser för en mängd händelser och situationer i sitt 

dagliga arbeta som ofta kan leda till stress. Det är viktigt att man bearbetar denna 

stress. Indikationer på obearbetad stress kan visa sig på olika sätt.  

1. Förr var det vanligt att förtränga stressen som polis. Man valde att inte erkänna 

att man var stressad. Detta kan bero på attityder och värderingar inom polisen 

som funnits väldigt länge. Det var inte tillåtet att visa känslor i polisyrket.  

2. Det är inte ovanligt att stressen ger sig utryck i kroppsliga symtom vilket i sin 

tur kan leda till sjukskrivningar.  

3. Stressen kan också leda till att polisen skyller på någon eller något annat. Man 

skyller på organisationen, chefer, utrustning mm 

4. Polisen kan även visa psykiska symtom. De är lättretliga, aggressiva, de kan 

känna rädsla, oro och rastlöshet. De kan ha svårt att koncentrera sig och få svårt 

att lösa problem på ett bra sätt.  

Dessa olika symtom kan uppstå när en person känner sig stressad. Det är viktigt att 

en fungerande omgivning finns, att man har ett fungerande skyddsnät av socialt 

stöd. 

Stödet kan vara polisens egen familj eller egna föräldrar som man har en 

känslomässig relation med. Ett annat socialt nätverk kan vara vänner och 

arbetskamrater. Ofta har man dock inte en lika djup känslomässig anknytning till 

                                                
5 Tidningen Svensk Polis (2004-12-13): Rikspolisstyrelsen. Stockholm. Internet. 

www.svenskpolis.polisen.se (20070320) 
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dem. Det tredje nätverket är professionell hjälp där man kan söka och få stöd och 

hjälp. Det kan till exempel vara en läkare eller en psykolog.  

Det har visat sig att ju mer utvecklade skyddsnät man har desto mindre är risken för 

en stressreaktion. För en ensamstående tog det fyra gånger så lång tid att bearbeta 

och återhämta sig som för en person med familj och ett fungerande socialt 

skyddsnät.6    

Polisförbundet gjorde telefonintervjuer med 1008 poliser mellan 7 juni och 20 juni, 

2004. I den intervjuundersökningen ställdes bland annat frågor om poliser och 

utbrändhet i anslutning till yrket som polis.7  

Frågor om utbrändhet och 
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6 Sivertsson, T (1993):Debreafing – krisstöd. s.16-18. Juni 2000. Trio Tryck AB, Örebro 
7 Polisförbundets hemsida. Medlemsundersökning gjord av exquiro markets 
2004.http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2084 
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Som framgår av diagrammet har 46 procent av de tillfrågade känt en oro för att bli 

utbränd. Som synes är det ingen markant skillnad i hur de 185 kvinnliga eller de 823 

manliga poliser som tillfrågats svarade. 

Frågor om utbrändhet och 
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De poliser som återfinns i åldersspannet mellan 20-29 år har en mycket lägre 

benägenhet att bli sjukskrivna för utbrändhet eller svår arbetsbelastning än vad de 

som är över 30 år har enligt undersökningen. Endast en av de trettio tillfrågade 

mellan 20-29 år har blivit sjukskriven av den anledningen medan 39 av 88 

tillfrågade poliser som är över 60 år har blivit sjukskrivna av samma anledning.8 

Anmärkningsvärt är att endast tio procent av poliserna mellan 20-29 år har känt en 

oro för att bli utbränd. Den oron är många gånger större hos de äldre kollegorna. 

Humorns och skämtandets roll mellan kollegor i det dagliga arbetet har ofta en 

välmående inverkan på polismannen. I en studie gjord av Granér där han fick följa 

                                                
8Polisförbundets hemsida. Medlemsundersökning gjord av exquiro markets 2004. 

http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2084 
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en specialenhet på polisen i Stockholms län under våren 1999 framkom att många 

av dem som var i gruppen framhöll humorns betydelse för att klara arbetet.  

En av de tillfrågade sade i studien att ”Man har en psykisk press när man gör ett 

jobb. När det sedan blir klart kan man bli extra barnslig. Man lagrar på sig 

konstigheter som sätter sig i kroppen och i huvudet. Skämtandet är ett sätt att tömma 

sig så man kan vara neutral inför nästa jobb.” 

”Skämtandet är en form av defusing, nästan som en mini-debreafing” sagt av en 

annan från specialenheten i studien av Granér.9 

Statistiska centralbyrån gjorde en enkät på polisförbundets begäran 2003. Enkäten 

innehöll 154 frågor. Flera av dessa frågor behandlade polisernas välbefinnande. Det 

var drygt 3000 medlemmar som deltog i undersökningen. De arbetsuppgifter de 

tillfrågade hade var både i inre och i yttre tjänst spritt över hela landet, så väl 

storstadsregioner som mindre orter och med olika antal tjänsteår bakom sig. 

Frågor ställdes beträffande polisens arbetstider där det visade sig att hela 70 procent 

inte ville ha någon annan arbetstid än den de har idag. 41 procent tyckte att det var 

påtagligt mer ansträngande att arbeta natt. Fyra av tio blir tvungna att dra in på 

luncher, arbeta över eller ta med jobb hem under minst ett arbetspass per vecka på 

grund av hög arbetsbelastning. 

36 procent av de tillfrågade har så stressigt att de inte hinner prata om eller tänka på 

något annat än arbetet under minst hälften av tiden. Dock säger tre fjärdedelar av 

alla tillfrågade att det tar dem högst ett par timmar att varva ned efter arbetspasset. 

22 procent säger att de ibland tar alkohol eller lugnande medel för att kunna koppla 

av efter jobbet. Enkäten visade att drygt en fjärdedel av poliserna har haft 

svårigheter att sova minst en dag i veckan på grund av att de tänkt på jobbet. Den 

stora majoriteten (80%) känner dock sällan olust att gå till arbetet.  

Drygt hälften har någon enstaka gång eller oftare haft funderingar att sluta arbeta 

som polis under det senaste året. 36 procent skulle inte välja polisyrket idag om de 

stod inför ett yrkesval. På frågan om de psykiska påfrestningarna ökat under den 
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senaste femårsperioden svarade nästan åtta av tio att så är fallet medan 88 procent 

tillstår att arbetstakten ökat under samma period. 
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Diagrammet visar att de poliser som arbetar på utryckningen är i dubbelt så stor 

utsträckning mer nöjd med sitt yrkesval än de som arbetar på 

utredningsavdelningarna. 

Att öppet diskutera svåra upplevelser på arbetsplatsen man som enskild polisman 

varit med om inom arbetet tycker 57 procent att de alltid eller för det mesta kan 

göra. Endast åtta av 100 säger att det inte finns särskilda rutiner eller 

handlingsplaner för krisstöd på arbetsplatsen.  

I enkäten ställdes frågan om polismannen hade varit sjukskriven på grund av trötthet 

eller stress orsakat av arbetet någon gång under den senaste tolvmånadersperioden. 

Svaret blev att elva procent hade varit det.10  

                                                                                                                                               
9 Granér, R (2000): Stämning är rå men hjärtlig. s.53. Karlstad University Studies 2000:18. 
Universitetstryckeriet 

10 Polisförbundets hemsida. Undersökning gjord av statistiska centralbyrån 
2003.http://www.polisforbundet.se/Texteditor/DisplayAttachment.aspx?id=2041 
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3.2 Egna intervjuer 

Vi har intervjuat personal vid tre olika myndigheter som arbetar med frågor rörande 

hälsa. De tre myndigheterna är Västernorrland, Skåne och Uppsala. Vi valde dessa 

tre polismyndigheter för att få en liten geografisk spridning samt att få en indikation 

på hur arbetet bedrivs på olika myndigheter. 

I Skåne var vi i kontakt med Susanne Olofsson som är friskvårdsansvarig i östra 

Skåne. Dem som har ansvaret för polisernas hälsa är respektive enhetschef. Det 

finns även friskvårdsansvariga som har ett mer övergripande ansvar i olika delar av 

myndigheten. I Skåne har man utbildat en del poliser till hälsoinspiratörer. På detta 

sätt blir det lättare att komma i kontakt med friskvård då man har en inspiratör i sitt 

turlag. För att kontrollera den mentala statusen hos poliserna sker olika former av 

utvärderingar, till exempel ”hur mår vi i gruppen”. Det syftar till att diskutera hur 

arbetsklimatet är och hur man mår i sin arbetsgrupp.  

För att förbättra hälsan, förebygga och minska risken för sjukskrivningar så erbjuder 

man sin personal olika former av kurser och aktiviteter, så som stressföreläsningar, 

qigong, pilateskurser, motivationskurser och kurser i basal kroppskännedom. Man 

jobbar lika mycket med den mentala hälsan som med den fysiska. Susanne upplever 

inte att det är speciellt många som är sjukskrivna eller som mår dåligt. Det hon 

reflekterar över är att de civilanställda känner en oro på grund av att de är rädda för 

att bli varslade. Susanne upplever att det finns vissa skillnader på hur det psykiska 

välmående hos poliser i inre och yttre tjänst är. De poliser som jobbar ute känner 

inte samma stress som en polis som till exempel jobbar med utredningar. De har 

ofta tidspress och om de är borta från jobbet några dagar blir det ändå mer att göra 

när man kommer tillbaka till arbetsplatsen. Det som kan påverka poliserna i yttre 

tjänst är om de utsätts för någon särskild händelse.11  

I Västernorrland intervjuade vi Mats Åkerlund, personalchef och Anna Olsson, 

personalhandläggare vid Sundsvallspolisen. Dessa två har det övergripande ansvaret 

för hälsofrågor på polismyndigheten i Västernorrland. De berättar att organisationen 

är uppbyggd som så att närpolischefer och avdelningschefer har det yttersta ansvaret 

för sin personals välmående. Beroende på antalet år de suttit som chef har de fått 
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olika utbildning i dessa frågor. En rehabiliteringsutbildning kommer att ske under 

hösten och i rikspolisstyrelsens ledarskapsutbildning finns det inslag av 

hälsoutbildning som cheferna genomgår. Det finns även ett par utbildade 

hälsoambassadörer inom organisationen. I dagsläget är de mellan sex till åtta 

stycken spridda på länet. Utbildningen är styrd från rikspolisstyrelsen och omfattar 

två plus en dag där det utbildas i hälsofrågor.  

Två stycken hälsovägledare är projektanställda. Dessa två delar på en heltidstjänst. 

Hälsovägledarna arbetar som så att en polisman först får fylla i en enkät där han 

eller hon svarar på frågor rörande sin livssituation för att sedan genomgå fysiska 

tester, mätande av kroppsfett och blodtryck. Efter det sätter sig hälsovägledaren och 

polismannen ned och diskuterar vad som är bra och vad som behövs förbättras. Det 

läggs upp en hälsoplan. Uppföljning av denna sker genom ett nytt samtal ett halvår 

senare. Sanningen är ju den att om man mår psykiskt bra så inverkar det även på den 

mentala hälsan. Myndigheten ordnar även med föreläsningar inom hälsoområdet. 

Myndigheten i Västernorrlands län har ett samarbete med företagshälsovården dit 

man som polismän kan gå till för att samtala. Mats säger att det är en hel del av 

poliserna som går dit och att det är uppskattat. På frågan om hur många 

myndigheten har som är sjukskrivna på grund av stress eller utmattningssymptom 

säger Mats att det förekommer men inte i någon större omfattning. Det skall dock 

påpekas att det är även andra faktorer än hög arbetsbelastning och stress inom yrket 

som kan leda till sjukskrivning. Ett exempel kan vara trassliga hemförhållanden med 

skilsmässa eller annat. 

Polisens välbefinnande följs upp i myndigheten till stor del via enkäter. 

Rikspolisstyrelsen skickar ut en nationell enkät vartannat år. Den sista gjordes för 

ett och ett halvt år sedan och nu kommer en ny om ett halvår. I den finns frågor om 

polisens psykosociala hälsa. Varje vår har varje närpolisområde en egen enkät på sin 

avdelning. Några av alla frågeställningar i den rör just detta. Utöver enkäter sker det 

medarbetarsamtal en gång per år. Där chefen får en bättre inblick i sin personals 

välmående. 13 stycken debreafinghandledare finns utbildade som kan ta tillvara på 

de mest akuta problem som kan infinna sig och det har skett något extraordinärt. 

                                                                                                                                               
11 Telefonintervju med Susanne Olofsson, friskvårdsansvarig polismyndigheten i östra Skåne. 070326  
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Mats ser spontant ingen skillnad mellan poliser i inre eller yttre tjänst när det gäller 

den psykosociala hälsan. Av dem som har problem är det en blandad mix. Både 

Anna och Mats upplever polisen som frisk på myndigheten. De har en hög 

frisknärvaro och de upplever även att poliserna har en god förståelse för vikten av 

att må bra, såväl fysiskt som psykiskt. Yngre poliser är ofta fysiskt vältränade och 

har bra kosthållning och arbetar i yttre tjänst. Äldre poliser arbetar ofta i inre tjänst 

och kroppsvikten har ökat från de år då de arbetade i yttre tjänst. Men som tidigare 

sagt ser de ingen större skillnad i det psykiska välbefinnandet. 

Anna säger att generellt är det så att myndigheten ställer upp med en bra grund för 

psykiskt och fysiskt välbefinnande men att det i slutänden är upp till individen att ta 

sitt eget ansvar.12 

I Uppsala län intervjuade vi Jane Ståle som är personalansvarig. Hon berättade att 

förr hade man haft en hälsopedagog på myndigheten men av ekonomiska skäl har 

man inte det längre. Nu försökte de själva driva och engagera poliserna att tänka på 

sin hälsa. Jane berättar att poliserna får träningskort och att fysisk träning får den 

enskilde individen ta ansvar över. Den uppföljning av den psykiska hälsan som sker 

görs ofta av polisernas närmaste chef. I Uppsala jobbar man med handledning och 

under dessa handledningar brukar man göra en uppföljning av den psykiska hälsan. 

Jane berättar att de även jobbar med debreafing hon säger att det är viktigt att 

poliserna själva får bestämma när de vill ha debreafing. Det kan vara händelser som 

polisen upplever som väldigt jobbiga som en betraktare utifrån inte tycker borde 

vara jobbiga att bearbeta.  

Jane upplever att Uppsalapolisen inte har något större problem med sjukskrivningar 

på grund av stress, utbrändhet eller hög arbetsbelastning. Det är viktigt att cheferna 

inte värderar hur mycket stress man ska tåla som polis, utan att möta varje individ 

efter deras egen stresstålighet.  

När någon blir sjukskriven försöker man att ta en så snabb kontakt som möjligt för 

att tidigt kunna utarbeta en plan för hur man ska komma till rätta med problemet. 

                                                
12 Telefonintervju med Mats Åkerlund, personalchef och Anna Olsson, personalhandläggare vid myndigheten 
i Västernorrlands län. 070326 
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Uppsalapolisen har Previa företagshälsa som hjälper till med rehabilitering och 

experthjälp så som psykologer och läkare.      

De förebyggande åtgärder man just nu har i Uppsala är att ge sin personal 

träningskort. Förr hade man olika former av kurser men när hälsopedagogen slutade 

så slutade man även med kurserna.13  

3.3 Kritisk granskning av resultatet 

3.31 Litteraturstudier 

Undersökningar visar på att brottsligheten blir grövre idag och att det ställs större 

krav på den enskilde polismannen. Visst är det så men samtidigt får poliserna idag 

en bättre utbildning i att lösa dessa problem och möta kraven med. Detta borde 

medföra att polisen idag är bättre förberedd och kan ta itu med den grövre 

brottslighet utan att känna det stresspåslag som de hade gjort om de inte haft denna 

grund att stå på. 

I undersökningen huruvida skiftarbete är mer slitsamt än dagtidsarbete framgick det 

att de som jobbade dagtid oftast mådde sämre. Det som inte framgår är vilka 

arbetsuppgifter de tillfrågade hade. Låt säga att arbetsuppgifterna varit de samma för 

de båda grupperna. Då hade kanske de med skiftjobb haft ett större stresspåslag med 

tanke på den oregelbundna arbetstiden. De som arbetar dagtid kan ha mer stressande 

arbetsuppgifter där man kanske tar med sig jobbet hem i större utsträckning. 

I samma undersökning gjordes en jämförelse mellan Uppsalapolisen och deras 

kollegor i Skåne. Efter mätning av stresshormon och testosteron framgick det att 

Uppsalakollegorna hade en bättre återhämtning. Anledningen enligt undersökningen 

skulle finnas i inflytande beträffande arbetstider. Det behöver inte vara enskilt så, 

utan en massa andra variabler kan påverka. Det framgår till exempel inte hur 

arbetsbelastningen var. Jobbade de i Skåne mer och oftare? Är de underbemannade i 

Skåne medan man i Uppsala har det gott ställt med poliser i yttre tjänst? Hur är 

arbetsklimatet överlag i jämförelse? Hur många år i tjänst har de tillfrågade på 

respektive myndighet? Hur ser hemförhållanden ut hos de tillfrågade? 

                                                
13 Telefonintervju med Jane Ståle, personalansvarig vid polismyndigheten i Uppsala län.  070327 
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Polisförbundets undersökning som gjordes 2004 var det 1008 som svarade på frågor 

om stress och utbrändhet. I den konstateras det att andelen unga som känner en oro 

för att bli utbränd var betydligt mindre än hos sina äldre kollegor. Vad som är lite 

missvisande är att endast 30 stycken av de 1008 tillfrågade var mellan 20 till 29 år 

medan de var många gånger fler som tillfrågades i äldre åldersspann. Det ger en 

större osäkerhet om det är så att de flesta unga verkligen känner så och inte bara det 

fåtalet som är intervjuade i denna undersökning. 

I statistiska centralbyråns enkät 2003 ställdes många frågor rörande polisens hälsa. 

Resultatet från de frågor som är mest adekvata för vårat område har vi redovisat 

ovan. Vissa frågor har dock få alternativ. Ett exempel är frågan om hur lång tid man 

som enskild polis behöver för att varva ned efter jobbet där det alternativ som var 

det kortaste sträcker sig till högst ett par timmar. Alternativet direkt fanns inte. 

3.32 Egna intervjuer 

Vi har valt att bara intervjua personal från tre olika polismyndigheter. Eftersom vi 

valt dessa tre mellanstora distrikt kan vi inte dra några slutsatser om dessa 

förhållanden stämmer överens med hur man arbetar med hälsofrågor över hela 

landet och om det skiljer sig mycket mellan storstad och landsbygd. 

En annan aspekt som vi tror att man måste beakta är att det är inte helt säkert att vi 

hade fått samma svar av någon annan på myndigheten som inte har det övergripande 

ansvaret över hälsofrågor. De personer som vi har intervjuat har haft ansvaret över 

just dessa frågor och det kan finnas en möjlighet att de inte vill ställa sin myndighet 

i dålig dager när de har svarat på våra frågor.  

En av frågeställningarna var hur just deras egen personals välbefinnande psykiskt är. 

Alla de tre tillfrågade svarade att det inte var något stort problem med 

sjukskrivningar och mental ohälsa på just deras myndighet. Detta är utifrån deras 

synsätt och kan skilja från myndighet till myndighet på vad man ser som ett problem 

och när det är det. Det kan ofta vara lättare för någon utifrån att värdera hur 

poliserna mår på en myndighet än de som arbetar där dagligen och känner alla. 
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3.4 Resultatsammanfattning 

Något som framgått av våra studier är att i början av sin polisiära karriär är 

polismannen ung, frisk och ofta vältränad. Efter ett antal år söker han eller hon sig 

till att arbeta i inre tjänst och med det medför andra krav och andra arbetsuppgifter. 

I våran intervju med Susanne Olofsson vid polismyndigheten i östra Skåne berättar 

hon att hon upplever en skillnad på det psykiska välmående poliser i inre och yttre 

tjänst har. De som arbetar i yttre tjänst känner ofta inte samma stress som de som 

jobbar med till exempel utredningar i inre tjänst. Utredningsmän har ofta tidspress 

och om de är frånvarande från jobbet ligger utredningen kvar på skrivbordet. De tar 

oftare med sig jobbet hem medan när en polis i yttre tjänst går av sitt pass lämnar 

han eller hon över till nästa. Uppgifterna för passet är avklarade och de är ofta klara 

med sin del av arbetet. 

Kraven på den enskilda polismannen har ökat i takt med grövre brottslighet. I 

Statistiska centralbyråns undersökning från 2003 svarade 88 procent att arbetstakten 

ökat under den senaste femårsperioden och nästan åtta av tio tycker att den psykiska 

påfrestningen har ökat under samma tidsintervall. 

Polisförbundet gjorde en undersökning 2004 där frågor om sjukskrivningar kopplat 

till stress och utbrändhet ställdes. Det visade på att över hälften av alla tillfrågade 

kände någon kollega som blivit sjukskriven på grund av någon eller båda av dessa 

två faktorer. Samtidigt svarade 46 procent att de känner eller har känt en oro för att 

bli sjukskriven på dessa grunder. 

80 procent av de som svarade på undersökningen från 2003 sa att de sällan känner 

olust att gå till arbetet som polis. Mats Åkerlund vid polismyndigheten i 

Västernorrlands län säger att de har en hög frisknärvaro bland de anställda. I 

Granérs studie från 1999 påvisade han humorns betydelse som välmående faktor. 

Många av de medverkande vid en specialenhet inom stockholmspolisen framhöll 

humorn som viktig för bearbetning av upplevelser, att tömma huvudet på psykiska 

påfrestningar och klara av arbetsuppgifterna på ett bättre sätt. 
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 4 Diskussion 

Antonovskys KASAM-begrepp syftar till att hitta de faktorer som gör att människan 

trivs och på så sätt får en god psykisk hälsa. Enligt de telefonintervjuer vi gjort med 

de personer som arbetar med hälsa i myndigheterna framgår att de nu arbetar 

förebyggande för att skapa en bra hälsa. Det som ses viktigt är att få personalen att 

må bra. För att kunna arbeta förebyggande behövs det kunskap om vad som kan 

göras för att det förebyggande arbetet skall få effekt. Vad är det som gör att 

människor trivs på arbetet och sedan utveckla dessa faktorer.  

Vi har genom våra efterforskningar tolkat att det är viktigt med en fungerande 

omgivning för att bibehålla en god psykisk hälsa. Som vi nämnt i bakgrunden utsätts 

polisen för en mängd händelser och situationer med hög arbetsbelastning vilket kan 

resultera i stress och mental ohälsa. Det räcker inte att man har ett fungerande 

arbetsklimat utan att det är mycket viktigt med ett väl fungerande socialt nätverk 

omkring sig i form av kollegor och inte minst familj och vänner. Det är ett måste 

många gånger för att man som enskild polisman ska fungera bra på jobbet och lösa 

de situationer man kan ställas inför. 

4.1 Slutsatser och förslag 

I undersökningen från statistiska centralbyrån ställdes frågan om poliserna skulle 

välja att på nytt bli poliser om de idag fick göra ett nytt yrkesval. Som framgår i 

resultatdelen var det en mycket större andel av poliserna på utryckningen som skulle 

välja samma väg igen i jämförelse med poliserna på utredningen. Det tror vi beror 

delvis på att de ofta är yngre i tjänst och har en större motivation inför polisyrket. 

De trivs väldigt bra med den kollegiala stämningen och humorn som Garnér pratar 

om i sin studie. En annan aspekt på det hela kan vara känslan av sammanhang i det 

dagliga arbetet. Utredningsmännen sitter dag ut och dag in med utredningar i någon 

form av massproduktion där en viss känsla av meningslöshet kan uppstå och arbetet 

blir monotoniskt. På utryckningen finns denna känsla av sammanhang i högre 

utsträckning. Det märks att arbetet ger resultat och ofta väldigt snabbt vilket arbetet 

med utredningar sällan gör.  
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En frågeställning som vi hade när vi tog oss an arbetet var att utröna hur polisen mår 

idag överlag. Vad vi kan säga är att polisen mår förhållandevis bra och trivs bra på 

jobbet. I statistiska centralbyråns undersökning från 2003 säger den stora 

majoriteten att de sällan känner olust att gå till jobbet som polis. Det pekar på att 

polisen känner sig trygg och trivs bra på arbetsplatsen på det stora hela. Känslan av 

sammanhang och att man gör något som är betydelsefullt tror vi har en stor 

betydelse i detta sammanhang. 

Samtidigt som undersökningarna visar på att polisen trivs på jobbet är det en stor 

tvekan bland de tillfrågade huruvida de skulle välja att bli poliser idag om de fick 

chansen att på nytt göra ett yrkesval. Endast en tredjedel skulle göra det. Vad beror 

detta på? Ett svar bland många kan vara att polisyrket inte är speciellt högavlönat. 

Varierande arbetstider och att yrket för med sig en viss del av stress kan vara en 

annan.  Just stress är något som vi behandlat mycket i denna rapport. 40 procent av 

de tillfrågade i denna undersökning säger sig behöva dra in på luncher eller ta med 

sig jobbet hem. Det understryker att det finns en hel del faktorer i den polisiära 

arbetsmiljön som kan framkalla stress. 

Sett till de intervjuer och de litteraturstudier vi gjort anser vi att man inom polisen i 

större uträckning bör arbeta med tanke på Antonovskys KASAM-begrepp än vad 

som görs idag. Att se till att de poliser som arbetar idag mår bra och känner sig 

delaktiga och motiverade. Det är viktigt att inte utgå ifrån att alla mår bra bara för 

att myndigheten idag har en låg sjukfrånvaro. Vi tror att det finns en del poliser idag 

som går till jobbet och inte känner att de stimuleras och utvecklas. Vi tror att dessa 

poliser skulle göra ett bättre jobb och vara effektivare om de kände en större känsla 

av sammanhang i det dagliga arbetet. Vi tycker att det är väldigt viktigt med det 

förebyggande arbetet som bedrivs med tanke på den psykosociala hälsan. 

Vi har efter våra intervjuer kommit till den insikt att polismyndigheterna under de 

senaste åren börjat arbeta mer förebyggande och satt dessa frågor i ett större 

sammanhang än tidigare. Detta arbete måste ständigt utvecklas vidare på grund av 

att polisens arbetssituation samtidigt förändras. En sak som vi känner är viktig är att 

alla myndigheter drar åt samma håll och att dessa frågor lyfts centralt från 

rikspolisstyrelsen. Våran uppfattning är idag att man vid olika myndigheter lägger 
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olika stor vikt vid dessa frågor. Därför är det viktigt att det finns tydliga direktiv 

från central nivå. Som arbetsgivare får man aldrig bli nöjd och slå sig själv för 

bröstet. 

Arbetsgivaren som i detta fall är polismyndigheten arbetar med dessa frågor. De har 

handlingsplaner och ger stöd till de enskilda polismännen i olika former. I grund och 

botten är det så att hur mycket stöd, utbildning och engagemang de än ger är det i 

slutändan upp till individen att ta sitt eget ansvar för sitt psykiska välbefinnande, så 

väl på arbetet som i sitt dagliga liv. 
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Bilaga intervjufrågor med hälsoansvariga på polismyndigheterna 

 
 
 
Hur ser organisationen ut? Finns det någon ansvarig person för sådana frågor? 
 
Sker det någon uppföljning på hur poliserna mår psykiskt på myndigheten/arbetsplatsen? 
 
I så fall hur? 
 
Hur är det ställt med polisernas mentala hälsa på myndigheten? Har ni poliser som är  
sjukskrivna på grund av hög arbetsbelastning? eller stress? Utbrändhet? 
 
Om så är fallet hur arbetar ni för att hjälpa personen i fråga? 
 
Vem ligger ansvaret hos? 
 
Har ni samarbete med psykologer? 
 
Vad tror du är orsaken till utbrändhet? 
 
Förekommer något förebyggande arbete för att ta hand om personalens välbefinnande? 
 
Är det skillnad på poliser i inre och yttre tjänst när det gäller det psykiskt välmående? 
 
Hur många poliser verkar trivas riktigt bra på sin arbetsplats? 

 

 


