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Sammanfattning:  
Polisyrket i Sverige kan innefatta olika inriktningar och arbetsuppgifter, men en stor del av 

verksamheten består av ingripandeverksamhet eller brottsutredning. Sjuktalen hos kvinnliga 

poliser i Sverige har ökat de senaste åren, något som medför svårigheter för såväl individen som 

drabbas, arbetsgivaren och samhället. I tidigare studier konstateras att sjukskrivning och ohälsa 

hos kvinnliga poliser är ett ämne i behov av mer forskning då evidens gällande polisers 

arbetsmiljö till stor del har omfattat manliga poliser.  

Syftet med studien var att beskriva kvinnliga polisers upplevelse av arbete och hälsa. 

Studien genomfördes med kvalitativ induktiv design. Tio kvinnliga poliser i Västerbotten 

intervjuades i tre fokusgruppsintervjuer samt en individuell intervju, materialet analyserades 

med hjälp av tematisk analys.   

Analysen resulterade i fyra huvudteman; “Stressorer som påverkar hälsan”, “Förmågan att 

hantera stressorer”, “Vikten av närvarande ledarskap” och “Att vara kvinna och polis”, samt tio 

underteman. 

Hur kvinnliga poliser upplever sitt arbete och sin hälsa är ett komplext ämne. Denna studie har 

belyst vilka stressorer i arbetet som kan påverka hälsan och hur de kvinnliga poliserna hanterar 

detta. Även upplevelsen av att vara kvinna och polis samt vikten av välfungerande 

organisatoriska faktorer såsom ledarskap har beskrivits.  

 



 

UMEÅ UNIVERSITY 

Department of nursing 

 

 

Masters Thesis 

        15 Credits 

 

 

 

Master programme in occupational health 60 credits 

Title:  

Experiences of work environment and health among female police 

officers in Västerbotten, Sweden.   

 

Year:   

2016 

Author:  

 
Annika Lindskog 
anli0515@student.umu.se 
 
Anna Paegle 
ande0049@student.umu.se 

 

 

Tutor:  

Susann Backteman-Erlanson   

Med.Dr Universitetslektor    

Institutionen för omvårdnad,  

Umeå universitet 

susann.backteman@umu.se 

Tel: 090- 786 98 59 

 

Keywords:  

Female police, experiences, focus-groups, thematic analysis, work and health. 

Abstract:  

Working as a police officer in Sweden involves a variety of working tasks but the major part of 

these tasks consists of patrolling and crime investigation. There has been an increase in sickness 

absence among female police officers in Sweden. This leads to damaging consequences for 

employees, employers and society, therefore it is a subject in need of further research. 

The aim of the present study was to describe experiences of work environment and health among 

female police officers.    

A qualitative design and an inductive approach was used. Ten female police officers in 

Västerbotten, Sweden, were interviewed in three focus-groups and one individual interview. The 

interviews were analyzed with thematic analysis. 

The findings are presented in four themes: “Stressors affecting health”, “The ability to cope with 

stressors”, “The importance of a present leadership” and “To be a woman and a police officer”, and 

ten supplementary subthemes.  

This present study has illustrated working stressors which possibly could affect the health and also 

how the female police officers cope with these stressors. The experience of being both a woman and 

a police officer, and the importance of functioning organizational factors such as leadership were 

also described.   
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Introduktion 

Polisens yrkesbeskrivning 

Polisyrket i Sverige innefattar olika inriktningar och arbetsuppgifter, och en stor del av 

verksamheten består av yttre tjänst eller brottsutredning (Polismyndigheten, u.å.). Att arbeta som 

polis inom yttre tjänst (ingripandeverksamhet) innebär varierande arbetsmiljö, med 

arbetsuppgifter såsom exempelvis att hjälpa människor i nöd efter samtal till 112, ta upp 

anmälningar, närvara vid större evenemang, hantering av våldsamma familjesituationer, 

trafikkontroller, dokumentation och omhändertagande av personer som är påverkade av alkohol 

eller narkotika. Inom brottsutredning involverar arbetsuppgifterna exempelvis att hålla förhör 

och att hantera bevis (Polismyndigheten, u.å.). 

 

Förklaringsmodeller för uppkomst av arbetsrelaterad stress 

Det finns flera teorier om hur arbetet påverkar individers psykosociala hälsa. I krav-kontroll-

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) beskrivs förhållandet mellan de krav individen upplever 

och hur mycket kontroll och handlingsutrymme individen har i arbetssituationen. 

Handlingsutrymmet kan både syfta på kontroll i hur, när och var arbetet utförs och högt 

deltagande i beslutsfattande, men också vilket handlingsutrymme individen har för att få 

möjlighet att använda och utveckla färdigheter. Krav-kontroll-stödmodellen beskriver att vid 

kombinationen av stor mental belastning samtidigt som det föreligger ett litet beslutsutrymme, 

kan en spänd situation uppstå för individen, som eventuellt leder till stress och risk för sjukdom 

hos arbetstagaren. Skyddande komponent i modellen beskrivs som närvaro av socialt stöd från 

t.ex. arbetskollegor och chefer (Karasek & Theorell, 1990). 

En annan förklaringsmodell för hur arbetet påverkar individens hälsa är effort-reward-modellen, 

beskriven av Siegrist (1996). Modellen fokuserar på balansen mellan individens insats och den 

uppskattning och därmed belöning som individen upplever sig få tillbaka för sin ansträngning. 

Ansträngningen som modellen syftar på kan antingen drivas av inre ambitioner hos individen 

(intrinsic) eller av yttre faktorer i strävan efter att leva upp till omgivningens krav (extrinsic). 

Belöningen kan vara materiell, social eller psykologisk, såsom tillexempel löneförhöjning, 

möjligheter till befordran och socialt stöd. Om ansträngningen är hög men belöningen liten så 

upplever individen en obalans och en arbetssituation som inte är tillfredsställande, vilket ökar 

risken för utveckling av psykosocial ohälsa (Siegrist, 1996).   

Ovanstående beskrivna modeller har legat till grund för studier som undersökt samband mellan 

faktorer i arbetet och utvecklingen av både psykisk och fysisk ohälsa. Personer som upplever en 

arbetsmiljö med höga krav kombinerat med lågt handlingsutrymme, låg kontroll, obalans mellan 

ansträngning och belöning och lågt stöd på arbetsplatsen utvecklar hjärtsjukdom i något högre 

utsträckning än andra (SBU, 2015). Det finns också ett samband mellan låg kontroll över arbetet 
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och risken för att utveckla stroke och högt blodtryck (SBU, 2015) samt samband mellan faktorer i 

arbetet och depression (SBU, 2014) samt sömnbesvär (SBU, 2013). 

 

Bakgrund 

Möjliga stressorer inom polisyrket 

Polisarbetet kan ses som ett krävande yrke innehållande stora kontraster och varierande 

arbetsuppgifter, vilket ställer höga krav på ett professionellt förhållningssätt (Stenmark, 2005). 

Många av insatserna i polisens vardagliga arbete innebär att hjälpa människor som av någon 

anledning befinner sig i nöd (Polismyndigheten, u.å.). För poliser i yttre tjänst kan arbetsdagen 

innehålla allt från vardagligt kontorsarbete till allvarliga krissituationer som gäller liv och död.  

 

En internationell studie av Anderson, Litzenberger & Plecas (2002) visade att poliser i yttre tjänst 

(n=76) fick en förhöjd hjärtfrekvens vid och under kritiska arbetssituationer, såsom olyckor eller 

våldssituationer - en reaktion som sannolikt härstammar från psykisk och fysisk stress. Bortsett 

från större och mer kritiska händelser, så påvisade samma studie även en förhöjning av 

hjärtfrekvensen inför arbetspassens start, en slags “förväntansstress”. Poliser som i en svensk 

intervjustudie berättat om sina upplevelser av omhändertagandet av svårt skadade eller avlidna 

personer (Backteman-Erlanson, Jacobsson, Öster & Brulin, 2011), beskrev att de använde sig av 

organisatoriska stödsystem inom Polismyndigheten, likväl som egna copingsstrategier och stöd 

från kollegor och familj, för att hantera dessa svåra situationer. En känsla av osäkerhet uppstod 

när stödsystemen upplevdes otillräckliga.  

 

I en svensk studie av Backteman-Erlanson, Padyab & Brulin (2012) skattade både kvinnliga och 

manliga poliser (n=856) en hög nivå av cyniskhet/depersonalisation (52 % av kvinnorna och 60 

% av männen). Studien rapporterade också att ungefär en fjärdedel av de svenska poliserna 

klassificerades som högriskgrupp för emotionell utmattning. Även i en holländsk studie skattade 

poliser (n=358) en högre nivå av cyniskhet/depersonalisation än referensgruppen (Kop & 

Euwema, 2011), dock visade inte resultatet en högre nivå av emotionell utmattning bland de 

holländska poliserna än inom andra yrkesgrupper.  

 

När holländska poliser fick rapportera krävande aspekter inom polisyrket så nämndes 

organisatoriska faktorer såsom låg bemanning, bristfällig ledning och omorganisation av flest 

poliser (Kop & Euwema, 2011). Andra stressorer som också beskrevs av hög andel poliser var 

byråkrati, administration, skiftarbete och “macho-kultur”.  I en annan studie (Liberman, Best, 

Metzler, Fagan, Weiss & Marmar, 2002) uppmärksammades yrkesrelaterade stressorer, såsom 

organisation, administration och byråkrati, vara en starkare prediktorvariabel för psykisk stress 
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än den kumulativa effekten av allvarliga och kritiska händelser. Organisatoriska faktorer verkar 

således ha en viktig betydelse för hur poliser upplever sitt arbete.  

 

En annan möjlig faktor som kan påverka polisers hälsa är arbetstiderna, som är förlagda under 

dagar, kvällar och nätter (Polismyndigheten, u.å.). Skiftarbete kan störa kroppens naturliga 

dygnsrytm och medföra vissa hälsorisker, med ett dokumenterat samband mellan skiftarbete och 

utvecklingen av stroke och högt blodtryck (SBU, 2015) samt utvecklingen av sömnstörningar 

(SBU, 2013). Forskning tyder också på en ökad risk att drabbas av bröstcancer och magsår vid 

nattarbete (Stressforskningsinstitutet, 2010). Skiftarbete kan även påverka det sociala livet 

utanför arbetet, då det kan vara svårare för arbetstagaren att finna tid till familj, fritidsaktiviteter 

och vänner (Stressforskningsinstitutet, 2010).  

 

Svedberg & Alexanderson (2012) undersökte huruvida det fanns ett samband mellan svenska 

polisers sjukfrånvaro (n=16 725), gällande både civilpoliser och poliser i yttre tjänst, och 

upplevelsen av trakasserier, diskriminering, våld och hot om våld.  Fler kvinnor än män upplevde 

diskriminering och sexuella trakasserier från kollegor eller överordnade inom organisationen. 

Detta med undantag från trakasserier på grund av sexuell läggning eller etnicitet, där manliga 

poliser representerades i högre utsträckning. Manliga poliser rapporterade även högre frekvens 

av trakasserier och hot om våld från allmänheten. Resultatet visade också att kvinnliga poliser var 

sjukskrivna i högre utsträckning än manliga poliser.  

 

En systematisk litteraturstudie (Körlin, Alexanderson & Svedberg, 2009) konstaterade att 

sjukskrivning var vanligare hos kvinnliga poliser än hos manliga i flera länder, men att området 

är relativt outforskat och behöver undersökas mer konsekvent. Vidare har förekomsten av svenska 

polisers sjuknärvaro, dvs. huruvida de gått till arbetsplatsen trots att de varit så sjuka att de 

egentligen känner att de borde sjukskrivit sig, undersökts i en studie av Leineweber, Westerlund, 

Hagberg, Svedberg, Luokkala & Alexanderson (2011). I studien konstaterades att nästan hälften 

av de tillfrågade (n=11 793) det senaste året gått till arbetet trots att de varit sjuka. Stress, dåligt 

socialt stöd från kollegor och chefer samt otillräckligt med tid och resurser var faktorer som ökade 

närvaron på arbetsplatsen trots sjukdom. Att individen har en sjuknärvaro på mer än fem tillfällen 

per år, visade sig enligt Bergström, Bodin, Hagberg, Aronsson & Josephsson (2009) öka risken för 

framtida sjukfrånvaro.   

 

Polismyndighetens organisation 

1 januari 2015 genomgick Polismyndigheten i Sverige en större omorganisation (Dir. 2012:129). 

Den tidigare uppdelningen av 21 polismyndigheter samt Rikspolisstyrelsen och Nationellt 

Forensiskt Centrum (tidigare SKL) ombildades till en sammanhållen Polismyndighet, med 
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strävan efter förbättrad effektivitet, kvalitet och flexibilitet inom organisationen (Dir. 2012:129). 

Den nya Polismyndigheten består av en nationell ledningsgrupp samt indelning i sju regionala 

avdelningar; Stockholm, Öst, Syd, Väst, Bergslagen, Mitt och Nord (SOU, 2015). 

Omorganisationen har mottagit en del kritik. Enligt en webbenkät genomförd av Polisförbundet 

(2015a) i november 2015 tyckte ingen av de 2558 poliser som svarat på enkäten att 

omorganisationen hade gjort polisen mer effektiv, och tre av fyra trodde inte heller att 

effektiviteten skulle komma att öka framöver. Lena Nitz (2016) ordförande i Polisförbundet, har 

påtalat att polisreformen har allvarliga brister och beskriver vidare att undersökningar inom 

förbundet visar att sju av tio poliser upplever mer negativ stress på arbetsplatsen efter 

omorganisationen och att fyra av fem poliser anser att deras arbetssituation förändrats negativt 

sedan reformen. Å andra sidan är omorganisationen inom Polismyndigheten omfattande, med ett 

stort förändringsarbete som därför kan möta motstånd och kräva tid innan planerade resultat 

framkommer (Ahrenfelt, 2013).  

 

Sjuktal  

Antalet sjukskrivningar har ökat för Sveriges befolkning som helhet, enligt Försäkringskassan 

(2015). En stor ökning har skett bland svenska kvinnor, särskilt i andelen långtidssjukskrivna. År 

2014 var 66 % av alla långtidssjukskrivna personer av kvinnligt kön. En del av orsakerna uppges 

kunna härröra till sjukskrivning kopplat till graviditetsrelaterade besvär 

(Socialförsäkringsrapport 2015:1), men den enligt Försäkringskassan (2015) vanligaste 

sjukskrivningsorsaken hos kvinnor är psykisk ohälsa, med stressreaktion och ångestsyndrom som 

de vanligaste diagnoserna. Hos män är det sjukdomar i rörelseorganen som utgör det vanligaste 

skälet till sjukskrivning (Försäkringskassan, 2015). Liknande trend ses även inom polisyrket, där 

antalet sjukskrivningar generellt har ökat mellan år 2012 och 2014 enligt Polisförbundet (2015b). 

Manliga polisers sjukskrivningar ligger i linje med snittvärdet för män i samma grupp. Kvinnliga 

poliser däremot, ligger över snittet i denna grupp (Polisförbundet, 2015b). Även hos kvinnliga 

poliser är psykisk ohälsa den mest förekommande orsaken till sjukfrånvaro, därefter kommer 

sjukdomar i rörelseorganen och på tredje plats kommer sjukskrivning till följd av graviditet 

(Socialförsäkringsrapport 2011:17). Mellan år 2012 och 2014 ökade sjukskrivningarna för kvinnor 

inom polisen med nästan 30 procent (Polisförbundet, 2015b). 

 

Det kan konstateras att det förekommer skillnader mellan könen gällande sjukskrivningar inom 

polisen i Sverige. För att ytterligare illustrera skillnaderna mellan män och kvinnors sjuktal inom 

polisen kan antalet påbörjade sjukskrivningar, pågående i mer än 14 dagar per 1000 anställda, 

jämföras. År 2009 var denna siffra 66,4 för manliga poliser, medan motsvarande siffra för 

kvinnliga poliser låg på 115,1 (Socialförsäkringsrapport 2011:17). Sjukfrånvaron bland manliga och 

kvinnliga poliser i Stockholm län undersöktes 2007 och visade att kvinnorna hade högre frånvaro 
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än männen oavsett vilket mått som mätte sjukfrånvaron; hur många sjukskrivna fall med 

individer, antal dagar eller antal individer som uppbringade sjukersättning (Kjeldgård et al. 2010).  

 

Både bland kvinnor i Sverige generellt (Försäkringskassan, 2015), och bland kvinnliga poliser 

(Socialförsäkringsrapport 2011:17), är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. En 

bidragande orsak skulle kunna vara att kvinnor i Sverige i större utsträckning har det huvudsakliga 

ansvaret för barn och hushåll (Socialförsäkringsrapport 2014:14), vilket innebär att kvinnor i 

kombination med yrkesarbete axlar ett dubbelarbete i högre grad än män, något som visat sig 

utgöra en ökad risk för sjukskrivning (Socialförsäkringsrapport 2014:14). Skillnaderna mellan 

tiden som kvinnor och män lägger ned på hushållsarbete har dock börjat att minska, enligt SCB 

(2010a). Angelov et al. (2010) menar att det finns ett samband mellan ökad sjukfrånvaro och 

föräldraskap när det gäller kvinnor, men att detta samband inte kan påvisas bland män. Kvinnor 

mår dessutom sämre än män av skiftarbete, särskilt om de har barn (Stressforskningsinstitutet, 

2010). Ansvaret för hemarbete och barn verkar också ha en stark koppling till kortare sömn efter 

nattskift (Stressforskningsinstitutet, 2010). För kvinnliga poliser har hög skattning av psykisk 

ohälsa i form av emotionell utmattning associerats med samvetsstress, höga krav och dåligt 

organisationsklimat på arbetsplatsen (Backteman-Erlanson, Padyab & Brulin, 2012).  

 

Det är fler män än kvinnor som arbetar som poliser i Sverige. Andelen kvinnor inom polisen ökar 

dock, en ökning som kan ses i statistik från SCB (2010b), där endast 11 % av poliserna i 

åldersgruppen 50-64 år var kvinnor, medan motsvarande siffra var 35 % i den yngre 

åldersgruppen 20-34 år. Enligt beräkningar kommer siffran att ligga på 37 % kvinnor inom polisen 

år 2030 (SCB, 2010b). Forskning visar att kvinnor som arbetar i yrken som i hög utsträckning är 

mansdominerade har en högre sjukfrånvaro än de som arbetar på arbetsplatser där fördelningen 

av män och kvinnor är mer jämn (SOU 2004:43). En av förklaringarna till den ökade 

sjukfrånvaron hos kvinnor på mansdominerade arbetsplatser beskrivs vara att kvinnorna på dessa 

arbeten upplever att de har lägre inflytande över sin situation på arbetet än vad männen upplever 

sig ha (SOU 2004:43).  

 

Polisen i Västerbotten 

Denna studie genomfördes på uppdrag av Polisförbundet i Västerbotten, med sjuktalsstatistik från 

Västerbottens län år 2014 (personlig kommunikation, Jari Kiemunki, ordförande Polisförbundet 

Västerbotten, 28 jan 2016). Statistiken inkluderade både poliser och civilanställda inom 

Polismyndigheten i Västerbotten (personlig kommunikation, Peter Burman, huvudskyddsombud 

Västerbotten, 28 april 2016). Även här förekom skillnader i sjukskrivning mellan män och 

kvinnor. Statistiken visade att i antalet sjukfall, både längre och kortare än 60 dagar, låg kvinnorna 

i samtliga åldersgrupper procentuellt högre än männen. I ålderskategorin 30-49 år har 48,6 % av 
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kvinnorna haft sjukfrånvaro under 2014, med motsvarande siffra är 27,3 % för männen. I 

åldersgruppen 50 år och uppåt hade 50 % av kvinnorna och 29,4 % av männen haft sjukfrånvaro. 

Största skillnaden mellan män och kvinnor återfanns i åldersgruppen 30-49 år när det gällde 

sjukfrånvaro i minst 60 dagar (1,5 % respektive 10,3 %). Vård av barn samt omplacering på grund 

av graviditet ingick inte i sjuktalen (personlig kommunikation, huvudskyddsombud Peter 

Burman, 28 april 2016).  

 

Problemformulering 

Individens upplevelse av arbete och dess påverkan på hälsan kan omfatta både medvetna och 

omedvetna faktorer - där attityder, värderingar, utbildning, familj, socialt sammanhang, 

ekonomiska och arbetsplatsrelaterade faktorer tillsammans skapar en komplex grund för 

uppfattningen av arbete och hälsa (Ilmarinen, Tuomi & Seitsamo, 2005). Ökade sjukskrivningar 

är idag ett växande folkhälsoproblem som medför svårigheter och stora kostnader för 

arbetstagare, arbetsgivare och samhället (Ekman & Arnetz, 2013). Sjuktalen hos svenska poliser 

påvisar en ökning av sjukfrånvaro bland kvinnliga poliser (Polisförbundet, 2015b) och en märkbar 

skillnad mellan könen (Socialförsäkringsrapport 2011:17; personlig kommunikation, ordförande 

Jari Kiemunki, ordförande Polisförbundet Västerbotten, 28 jan 2016; Kjeldgård et al. 2010). 

Tidigare studier konstaterar dessutom att sjukskrivning och ohälsa hos kvinnliga poliser är ett 

ämne i behov av mer forskning (Körlin, Alexanderson & Svedberg, 2009; Svedberg & 

Alexanderson, 2012), då evidens gällande polisers arbetsmiljö till stor del har omfattat poliser av 

manligt kön (Backteman et al., 2012).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnliga polisers upplevelse av arbete och hälsa. 

 

Material och metod 

Design 

Denna studie utfördes med en kvalitativ design, vilket är en lämplig metod att använda gällande 

studier vars syfte är att förstå en situation, studera erfarenheter eller ett visst fenomen. En induktiv 

ansats användes, för att utgå från deltagarnas upplevda erfarenheter (Henricson, 2012).  

 

Deltagare och urval 

Studien genomfördes vid Polismyndigheten i två städer i Västerbotten, på uppdrag av 

Polisförbundet i Västerbotten. Godkännande inhämtades av Polismyndigheten, Polisförbundets 

ordförande i Västerbotten och av samtliga deltagare. Inklusionskriterier för studien var (1) 

Kvinnliga poliser i Västerbotten (2) Frivilligt önskemål om att delta i studien och dela med sig av 

sina erfarenheter av arbete och hälsa. Som urval användes bekvämlighetsurval, där 
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Polisförbundets representanter initierade kontakt med deltagare från två städer via 

intresseanmälan. Deltagarna tillhandahöll därefter ett informationsbrev om studiens bakgrund, 

syfte och etiska aspekter.  

 

Sammanlagt tio personer intervjuades, fördelat på tre fokusgrupper och en individuell intervju. 

På grund av deltagarnas möjlighet till medverkan resulterade antalet individer i varje grupp till 

fyra, tre och två deltagare, samt en separat intervju med en deltagare. Intervjuerna i fokusgrupp 

pågick i ca 60 minuter och den individuella intervjun pågick i ca 30 minuter. Medelvärdet för de 

tio deltagarnas ålder var 45 år och medelvärdet för antal arbetade år som polis var 16 år. De 

kvinnliga poliserna arbetade både i ingripandeverksamhet och inom utredning.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden som tillämpades var främst i form av fokusgruppsintervjuer, en metod 

som enligt Morgan (1997) är ett sätt att utvinna information genom interaktion i en grupp 

individer som samtalar kring ett förutbestämt ämne. Wibeck (2010) menar att 

fokusgruppsintervjuer har styrkan att de kan ge forskare en fördjupad insikt kring individers 

åsikter och upplevelser. Deltagarna ges möjlighet att inför varandra delge sina åsikter och 

erfarenheter samt väga dessa mot de andra i gruppen. Fokusgruppsintervjuer är en väl lämpad 

metod när det kommer till att utforska känsliga ämnen, eftersom interaktionen mellan 

gruppdeltagarna kan underlätta för dem att uttrycka sina egentliga åsikter (Kvale & Brinkman, 

2014). 

 

Tre av intervjuerna anordnades i polisens lokaler, där inspelning genomfördes med 

mobiltelefoner. En intervju genomfördes och spelades in via ett virtuellt chattrum (Skype). Endast 

författarna och handledaren hade tillgång till materialet, som förvarades på ett tillförlitligt vis. 

Samtliga intervjuer var av semistrukturerad struktur och utgick från en utformad intervjuguide 

bestående av öppna frågor (Bilaga 1). Intervjuguiden konstruerades för att besvara studiens syfte. 

Vid varje intervjutillfälle medverkade en moderator som höll i intervjun, samt en observatör, vars 

syfte var att studera den icke-verbala interaktionen och föra detaljerade anteckningar. Henricsson 

(2012) menar att en fördel med att använda sig av en semistrukturerad intervjuguide är att 

frågorna inte behöver diskuteras i en särskild följd utan att de kan anpassas till vad som 

framkommer under intervjun. Wibeck (2010) beskriver att semistrukturerade fokusgrupper är 

särskilt lämpligt att använda när syftet med studien är att undersöka hur individers åsikter och 

tankar kring ett särskilt ämne lyder. Vid tre av intervjutillfällena var författarna moderator och 

observatör, men vid ett tillfälle byttes dessa ut mot två andra individer på grund av praktiska skäl. 

Dessa individer var kunniga inom området och anställda vid Umeå universitet.  
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Dataanalys 

Wibeck (2010) menar att det för studiens tillförlitlighet är viktigt att analysen utförs organiserat 

och systematiskt. För att analysera det insamlade materialet tillämpades en tematisk analys, med 

metod beskriven i sex steg av Braun & Clarke (2006).  

 

Wibeck (2010) beskriver att det inspelade materialet utgör den ursprungliga informationen, och 

det inspelade materialet genomlyssnades flertalet gånger. Transkriberingen av det inspelade 

materialet utfördes tillsammans av de båda författarna, för att ordagrant återge inspelningen i så 

hög mån som möjligt (Braun & Clarke, 2006; Wibeck, 2010). Den transkriberade texten lästes 

flertalet gånger av båda författarna, för att skapa en uppfattning av textens innehåll och mening.  

 

Därefter påbörjades en initial kodning av det material som var relevant för studiens syfte (Braun 

& Clarke, 2006), på ett öppet och systematiskt sätt, genom att använda tabeller med textutdrag 

samt placering i koder. När hela den transkriberade texten var genomarbetad så påbörjades 

sökning av teman inom koderna. I denna fas användes “mind-maps”, där huvudteman och 

underteman identifierades. Därefter granskades dessa teman noggrant, med fokus på tydlighet, 

betydelse, avgränsning och särskillnad, och huruvida vissa teman behövde slås samman eller 

separeras. Nästa steg involverade att identifiera kärnan inom varje tema, med analys om vad som 

var intressant inom varje tema för studiens syfte och varför, samt att namnge dessa teman på ett 

sätt som genast skapade en bild om temats kärna. Detta tillvägagångssätt överensstämmer även 

med hur Wibeck (2010) menar att fokusgruppsmaterialet skall analyseras, då hon beskriver hur 

materialet först skall kodas för att sedan delas upp i enheter för att slutligen identifiera mönster. 

Sista och sjätte steget i processen av Braun & Clarke (2006) var att sammanställa analysen på ett 

koncist och sammanhängande sätt (Bilaga 2). 

 

Resultat 

Studiens resultat beskrivs enligt följande fyra huvudteman och tio underteman (Tabell 1). I 

resultatet beskrivs samtliga teman med exemplifierande citat från intervjuerna under respektive 

undertema, samt fokusgruppernas interaktion.  
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Tabell 1. Huvudteman och underteman. 

 

Stressorer som påverkar hälsan 

Variationer i arbetet 

En stressor som definierades av deltagarna var polisyrkets utformning, med de variationer som 

arbetet innebär. Majoriteten av deltagarna beskrev arbetets stora kontraster, där arbetsinsatserna 

kunde växla från rutinärenden till mer akuta situationer. Dessa tvära kast gav ett behov av att få 

möjlighet till paus och mental omställning, innan en ny arbetsuppgift påbörjades. Det faktum att 

polisyrket innefattar mycket kontakt med människor, uppgavs i vissa fall ta kraft och energi, 

särskilt de situationer som berörde starkare på ett känslomässigt plan.  

 

“Det är allt från att man står där och pumpar i hjärtlungräddning och försöker få liv i någon, för att i 

nästa stund stå och dirigera trafik. Så det är snabba kast. Man ska hinna med uppe i huvudet också.” 

 

De deltagare som arbetade i skift beskrev att själva skiftarbetet var krävande, med ett ökat behov 

av återhämtning och viss påverkan på det sociala livet. Administration var en annan stor del av 



10 
 

arbetet som upplevdes vara en stressor av många, som beskrevs vara tidskrävande och ofta under 

tidspress. Den administrativa stressen kunde också påverkas av juridiska tidsfrister.  

 

“Det är väldigt mycket att skriva. För mig är det två olika delar som påverkar min vardag 

jättemycket. Det är liksom mötet och sedan all denna avrapportering som ska skrivas och lägga tid på. 

Oftast ska det också gå fort, vara rätt och det ska kunna hålla i rätten, och det är många krav i det.” 

 

Otillräckliga resurser 

Ett annat undertema som identifierades var hur otillräckliga resurser, främst i form av för få 

poliser, upplevdes som en stressor för många. Några poliser uttryckte att de upplevde krav på 

effektivitet och kvalitet, men att det var svårt att hinna med. Många beskrev en underkapacitet 

som gjorde att det kändes som att det saknades marginaler i arbetet. Vissa beskrev försämring i 

detta efter sista omorganisationen, medan några beskrev att inte upplevde någon större skillnad. 

Resursbristen beskrevs av vissa leda till känsla av otillräcklighet och avsaknad av tillfredsställelse 

och stolthet i sin yrkesroll, både gentemot allmänheten och sig själv.  

 

“Det finns inte utrymme för noggrannhet och att göra saker bra. 

Snarare är det så att man tar för lång tid på sig. Jag skulle säga att man mår dåligt på jobbet när man 

själv känner att man är otillräcklig. Att jag skulle vilja hinna göra mer på jobbet, men vi är för lite 

personal.”  

 

Belöning i förhållande till arbetsinsats 

Majoriteten av poliserna i studien påtalade att yrket är krävande och medför många risker för 

individen, men att yrket också är lågt lönesatt, vilket skapade obalans mellan belöning och 

arbetsinsats. Den låga lönen beskrevs både generera ekonomisk stress på ett privat plan, men 

också upplevelsen av att inte vara värdesatt i yrkesrollen. Flera poliser reflekterade kring att 

polisyrket inte kommer att ses som lika attraktivt av unga i framtiden, på grund av den låga lönen 

och arbetsvillkoren.  

 

“Lönen är också ett typ av kvitto på att man gör ett uppskattat jobb. Du värderas inte. Och att man 

faktiskt får en kompensation för de risker som man utsätter sig för.” 

 

Utbildning och personlig utveckling sågs också som en form av belöning i arbetet, något som ett 

par poliser beskrev att det inte fanns lika mycket utrymme för nu som tidigare. Dessa poliser 

betonade att utbildning både är en förutsättning för att genomföra gott arbete, men bidrar till 

välmående anställda och kan skapa känsla av stolthet och personlig utveckling. Att anstränga sig 

extra eller ta på sig extrauppgifter beskrevs inte heller generera uppmärksamhet eller belöning.  
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“Till slut så slutar man att göra det extra. Varför ska man göra det? Varför ska man slita men inte få 

något för det?” 

 

Förmågan att hantera stressorer 

Individens förhållningssätt 

Att förhålla sig till stress var enligt flera av deltagarna ett ansvar som låg hos den enskilda 

individen, genom att reflektera och medvetandegöra vilka situationer som utlöser stress och 

därefter finna egna strategier för att hantera detta. Några beskrev att de dagligen behövde förhålla 

sig till det, vilket kunde vara utmanande. Förmågan att säga nej när arbetsbelastningen blev för 

hög var en strategi som också beskrevs vara viktig av många.  

 

“Det handlar om att man måste lära sig att hantera sin egen stress. Ja, det låter ju lite dumt, men du ska 

lära dig att säga nej. För att säga ja, det är jättelätt.” 

 

Teamets betydelse 

Samstämmighet rådde bland poliserna att teamet hade stor betydelse när det kom till att hantera 

svårigheter på jobbet. Genom att man inom arbetsgruppen bearbetade både stora och små 

händelser tillsammans utgjorde teamet en viktig stödfunktion. Ett sätt att hantera och bearbeta 

stress och svåra händelser beskrevs vara att i gruppen använda skämt och humor som ett sätt att 

distansera sig. Teamet beskrevs också fylla en viktig funktion när det kom till att känna 

arbetsglädje genom att ha roligt tillsammans, vilket upplevdes leda till förbättrade arbetsinsatser. 

Dock beskrev några av deltagarna att det idag inte riktigt fanns tid och utrymme för att vårda de 

kollegiala relationerna, och att tillåtelsen att ha roligt tillsammans inte fanns på samma sätt idag 

som tidigare. Poliserna betonade även vikten av att känna förtroende inom gruppen, och stora 

flertalet upplevde att man inom gruppen var duktiga på att fånga upp varandra. Det nämndes att 

detta försvåras när gruppkonstellationer ofta förändras.   

“Precis, de professionella avlastningssamtalen fyller sin funktion, men ännu mer de här vanliga snacken 

när man spetsar till det lite och skruvar på händelsen så att den blir lite galen. Snack som man aldrig tar 

utanför husets väggar. Man är ju med om så många sjuka saker som man inte kan förklara för nån 

annan, och det går ju inte att leva med det om man inte får skoja och prata om det. Det är bara ett sätt 

att bearbeta bort det. Ett sätt att förhålla sig till det.”  

“Det blir som en ventil, att man får skratta och slappna av i allt det jobbiga. Det gör ju att man blir 

bättre sen, att man tar tiden att samtala, äter ihop. Och sen går man tillbaka till sitt rum och jobbar 

igen. Då samlar man mycket energi.” 

 

  



12 
 

Vikten av närvarande ledarskap 

Tydlig kommunikation 

Flera av poliserna betonade vikten av rak och tydlig kommunikation från ledningen och att det 

skapats oro inom arbetsgruppen när detta inte fungerat optimalt. Bland annat beskrevs exempel 

med ovisshet gällande rollfördelning, fördelning av arbetsuppgifter och löneutveckling. Några av 

deltagarna uppgav också att de önskade mer återkoppling från ledningen, särskilt gällande positiv 

feedback. Andra beskrev istället att de idag hade mer fungerande kommunikation med sina chefer 

än tidigare.  

 

“Det skapar förvirring att man inte vet - Vem gör ett bra jobb? Vad är det som ska lönesättas? Vad ska 

jag göra som individ?” 

 

Lyhördhet för anställdas förutsättningar 

En viktig del i ledarskapet beskrevs av deltagarna vara att chefer bör ha förståelse för 

arbetstagarnas arbetsbörda och skapa möjlighet att anpassa arbetet efter anställdas förmåga. 

Erfarenheterna av ledningens lyhördhet gentemot anställda varierade hos deltagarna. Några 

beskrev att de inte fått gehör när de markerat att arbetsbördan varit för stor, medan andra 

upplevde gott stöd och förståelse när behov har funnits. Vissa av poliserna beskrev svårigheter 

med att påtala när bördan blir för stor, medan andra kände att det var lättare att söka stöd hos 

chefen. Flera beskrev känsla av skam när man inte orkade med arbetsuppgifter.  

 

“Men när man inte får stöd när arbetsbelastningen varit för hög, och man sagt ifrån, men får höra att 

“alla andra har ju också, du är inget undantag, du har lika mycket som alla andra.” Fastän man 

försöker säga att “just nu orkar inte jag, just nu är det jobbigt och jag fixar inte detta”. Att man känner 

att de ifrågasätter “varför orkar inte du då, varför är du så speciell?”. Just det, att inte få förståelse, det 

är förödande för hälsan. Då känner man sig så otroligt kass, och skäms för att man inte orkar, för att 

man är svag.” 

 

“Vi poliser har någonstans blivit bedömda, av vår fysik, att vi är starka, att vi är psykiskt stabila, 

uthålliga, stresståliga och så vidare. Det finns nog därför också en skam, att prata om svagheter. Att 

man inte klarar av det som man har blivit tilldelad att göra. Du har valts ut på något sätt, på grund av 

dina kvalitéer och dina egenskaper.” 

 

Med lyhördhet syftades det även på ledningens förmåga att tillvarata individers särskilda styrkor 

och egenskaper. Om personlig lämplighet finns inom en viss arbetsuppgift- eller område så 

beskrevs önskemål om att det borde uppmärksammas i större utsträckning än vad det gör idag.  
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“Om man är väldigt duktigt på något särskilt, så verkar det inte uppmärksammas eller användas i 

verksamheten. Vi har ju en enorm bredd, och folk är duktiga på olika saker.” 

 

Att vara kvinna och polis 

Inre krav 

Flertalet av deltagarna beskrev närvaro av inre krav på prestation hos dem själva. Flera upplevde 

att kvinnor generellt tog stort ansvar för omgivningen och gärna engagerade sig i arbetssituationer 

på ett personligt plan, medan vissa av deras manliga kollegor beskrevs ha lättare att skapa mer 

distans till krävande situationer. En del av deltagarna nämnde att ytterligare skillnad mellan att 

vara kvinnlig och manlig polis var tilltron till den egna kompetensen. I intervjuerna beskrevs 

kvinnor generellt vara mer självkritiska och därför ha större behov av uppmuntran för att avancera 

inom yrket.  

 

“Men det är inte alltför många kvinnor som vågar sig på ledande positioner. Och jag tror inte att det 

bara beror på männens syn, utan även kvinnornas syn på det hela. Man måste vara så perfekt för att 

våga sticka ut och våga säga att man kan.” 

 

“Men där tror jag att det fortfarande är… Lite kvinnligt och manligt.  Att en kvinna som ska söka en 

tjänst kollar på kravprofilen, väldigt noga, ser om man kan bocka av, om man kan komma in där. 

Medan en man kollar och tänker ”jag söker alla de här tjänsterna för jag kanske få någon av dem, det 

löser sig”. Det är som i skolan liksom. Killarna räcker upp handen när de tror att de har rätt, och 

tjejerna måste veta att de har rätt innan de vågar.” 

  

Bemötande i yrkesrollen 

Som polis sker interaktion och kontakt med människor dagligen. Inom teamet beskrev flertalet 

deltagare att de uppskattade blandningen av manliga och kvinnliga kollegor, och samarbetet 

fungerade väl inom arbetsgrupperna. I interaktionen med allmänheten beskrevs både fördelar 

med att vara kvinnlig polis, exempelvis i mötet med vissa brottsoffer, men också nackdelar, såsom 

nedlåtande attityd från en del individer. Poliser som varit yrkesverksamma under många år 

betonade förändring och stor förbättring i bemötandet från allmänheten. Idag finns fler kvinnliga 

poliser inom professionen och allmänheten är van vid att möta poliser av kvinnligt kön.  

 

“Skillnader i att vara manlig eller kvinnlig polis, jo det är klart att det är skillnader. Men det behöver 

inte vara negativt. När jag jobbade i yttre tjänst kunde jag märka att framförallt äldre män inte ens 

tilltalade mig utan vände sig till min manliga kollega. Det är allmänhetens ena del. Sen kan jag känna 

att jag kan ha fördel i att vara kvinna, tillexempel när jag träffar kvinnor som blivit misshandlade.” 
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Beskrivningen av bemötandet inom Polismyndigheten varierade mellan deltagarna. Några 

upplevde att kvinnor kunde vara andrahandsval vid rekrytering av vissa högstatustjänster. Ett par 

poliser beskrev att manliga poliser togs på större allvar när de påtalade för sina chefer att 

arbetsbelastningen var för hög, och att arbetsanpassande åtgärder snabbare sattes in när män 

uttryckte missnöje. Andra deltagare hade inte märkt av någon skillnad i bemötande i sin yrkesroll 

inom organisationen.  

 

Balans mellan arbete och privatliv 

En utmaning som många deltagare upplevde var att hitta en balans mellan arbete och fritid. Vissa 

av poliserna beskrev att de fick bromsa sig ibland gällande sociala livet och aktiviteter, för att få 

energin att räcka till. Poliserna reflekterade kring utmattningssyndrom, att för hög belastning 

både i arbetet och privat kunde orsaka psykisk ohälsa. Skiftarbetet gjorde att flertalet uttryckte att 

de försökte vara uppmärksamma på sitt behov av vila och återhämtning på fritiden.  

 

“Ja, så upplever jag iallafall om man ser på vänner och kollegor som gått in i väggen, det är ofta en 

blandning av både jobbet och privatlivet. Man ska vara så perfekt vid sidan av, man ska träna, barnen 

ska vara bra på allting. Men dygnet har bara 24 timmar.” 

 

Några av deltagarna poängterade att den största skillnaden i att vara kvinnlig och manlig polis 

uppstod i samband med föräldraskap, både gällande initial föräldraledighet och senare vård av 

sjuka barn. Om kvinnorna var borta mer från arbetet så halkade de efter i arbetsuppgifterna och i 

karriären i stort, vilket kunde upplevas som stressande. Andra deltagare reflekterade över att de 

ibland upplevt det som svårt att veta hur de skulle kombinera rollen som polis och rollen som 

förälder.  

 

“Jag upplever att det tagit ett tag i yrkesrollen, att hitta vem jag är som polis och vem jag är som 

mamma. Hur ska jag få ihop rollerna? Hur mycket energi ska jag lägga ned på de olika sakerna? För 

det förändras ju mycket när man blir mamma. Att hitta nån balans i det. För man vill ju kunna göra 

både och.”  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat gällande stressorer i arbetet stämmer överens med tidigare forskning, där både 

akuta situationer (Anderson, Litzenberger & Plecas, 2002), men likaså administration och 

byråkrati (Liberman, Best, Metzler, Fagan, Weiss & Marmar, 2002) samt låg bemanning (Kop & 

Euwema, 2011) beskrivits som stressande. Några poliser upplevde högre resursbrist efter den 

senaste omorganisationen 2015. Det kan dock inte dras i parallell med de ökade sjuktalen hos 
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kvinnliga poliser från Polisförbundet (personlig kommunikation, Jari Kiemunki, ordförande i 

Västerbotten, 28 jan 2016), då den statistiken var från år 2014. 

 

De kvinnliga poliserna i föreliggande studie upplevde att belöningen var för låg i förhållande till 

polisyrkets risker samt det engagemang de lade ner på arbetsplatsen. De menade att både låg lön 

och uteblivande av utbildningar ledde fram till känslan av att inte känna sig uppskattad. Studiens 

resultat kan jämföras med Siegrist (1996) som i effort-reward-modellen beskriver vikten av balans 

mellan den insats individen gör och den uppskattning och belöning som individen upplever sig få 

tillbaka för sin ansträngning. I fall då obalans mellan dessa faktorer råder upplever individen 

obalans och en arbetssituation som inte är tillfredsställande, vilket ökar risken för utveckling av 

psykosocial ohälsa.  

 

I studien betonade flera av deltagarna att de tyckte att ansvaret i hur individen förhåller sig till 

stress vilade hos den enskilde, och att de försökte att använda sig av egna strategier för att hantera 

utmanade situationer. Tidigare forskning (Backteman-Erlanson, Jacobsson, Öster & Brulin, 2011) 

har också beskrivit att många poliser använder sig av egna copingstrategier för att hantera 

svårigheter. Teamet hade stor betydelse gällande att hantera svårigheter på jobbet, vilket samtliga 

deltagare uttryckte. Kollegorna fyllde en viktig stödfunktion genom att man inom gruppen 

bearbetade både små och stora händelser tillsammans, bland annat med hjälp av skämt och 

humor. Karasek & Theorell (1990) har beskrivit betydelsen av det sociala stödet gällande hantering 

av hög arbetsbelastning med få resurser. Likaså beskrivs betydelsen av socialt stöd från bland 

annat kollegor vid akuta situationer i en studie av Backteman-Erlanson et al. (2011). Teamet fyllde 

även en viktig funktion när det kom till att känna arbetsglädje genom att ha roligt tillsammans, 

något som i sin tur upplevdes leda till bättre arbetsinsatser. Även Losada & Heapy (2004) har 

funnit att en viktig faktor för välfungerande team är att det råder ett positivt samtalsklimat genom 

positiv feedback och visat intresse för varandra i teamet. 

 

De kvinnliga poliserna i föreliggande studie uttryckte att ledarskap med tydlig kommunikation 

och lyhördhet inför anställdas individuella förutsättningar var av största vikt för deras arbete, 

vilket går i linje med annan forskning om ledarskap och arbetsmiljö (Johansson, Miller & Hamrin, 

2011). Lindberg & Vingård (2012) har också visat på samband mellan vilket ledarskap som bedrivs 

i en verksamhet och anställdas hälsa. Ett närvarande, rättvist och engagerat ledarskap är en viktig 

faktor för både de anställdas och verksamhetens välmående. Även Arbetsmiljöverket beskriver i 

sina riktlinjer (AFS 2015:4) att ledarskap som möjliggör kommunikation och tydlig dialog mellan 

ledning och arbetstagare främjar arbetsmiljö med god balans mellan krav och handlingsutrymme. 

En arbetsplats där anställda upplever höga krav kombinerat med låg kontroll och bristande stöd 

är dessutom en riskfaktor för utvecklingen av ohälsa, i form av sjukdom relaterat till hjärta och 
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kärl (SBU, 2015) samt sömnbesvär och depression (SBU, 2013; SBU, 2014). En organisation som 

systematiskt arbetar med ledarskap, kommunikation och delaktighet skapar således goda 

förutsättningar för arbetstagare att bibehålla sin hälsa (AFS 2015:4).  

 

Psykisk ohälsa med stressreaktion är överlag den vanligaste sjukskrivningsorsaken hos kvinnor i 

Sverige (Försäkringskassan, 2015). Psykisk ohälsa är också främsta orsaken för sjukskrivning hos 

kvinnliga poliser (Socialförsäkringsrapport 2011:17). En del av deltagarna i studien uttryckte just 

svårigheter med balansgången att kombinera arbete och privatliv, vilket kan diskuteras i relation 

till att kvinnor i något större utsträckning har ett huvudsakligt ansvar för barn och hushåll 

(Socialförsäkringsrapport 2014:14). Poliserna i föreliggande studie beskrev även att arbetstiderna 

inom polisyrket skapade ett ökat behov av återhämtning på ledig tid. Enligt 

Stressforskningsinstitutet (2010) har ansvaret för hemarbete och barn dessutom en stark koppling 

till kortare sömn efter nattskift.  

 

Känslomässig utmattning hos kvinnliga poliser har associerats med höga krav och samvetsstress 

(Backteman-Erlanson, Padyab & Brulin, 2012). Många av deltagarna i föreliggande studie 

uttryckte att kvinnor generellt tar stort ansvar för omgivningen och gärna engagerar sig i 

arbetssituationer på ett personligt plan, medan vissa av deras manliga kollegor beskrevs ha lättare 

att skapa mer distans till krävande situationer. Liknande inre krav och beskrivna karaktärsdrag 

har även Rabe-Hemp (2009) funnit in forskning, som visar att kvinnliga poliser upplever att de i 

sin yrkesroll i högre grund tillämpar ett empatiskt förhållningssätt än sina manliga kollegor.  

 

I interaktionen med allmänheten beskrev flera av deltagarna i studien att det fanns fördelar med 

att vara kvinnlig polis, exempelvis i mötet med vissa kvinnliga brottsoffer, vilket överensstämmer 

med liknande studier genomförda i USA (Rabe-Hemp, 2009). Svedberg & Alexanderson (2012) 

har beskrivit förekomst av trakasserier på arbetsplatsen, något som inte beskrevs av deltagarna i 

föreliggande studie. Dock upplevde några av poliserna att kvinnor blev bortvalda till fördel för 

män i vissa situationer och att kvinnor inte alltid togs på allvar i lika hög utsträckning som sina 

manliga kollegor. Det kan kopplas till att sjukskrivningstalen är högre bland kvinnor som arbetar 

i mansdominerade yrken, där en lägre grad av känsla av inflytande på arbetsplatsen har visats ha 

samband med sjuklighet (SOU 2004:43).  

 

Metoddiskussion 

Urval och deltagare 

För att studiens syfte skulle besvaras genomfördes ett bekvämlighetsurval där samtliga deltagare 

utgjordes av kvinnliga poliser i Västerbotten, vilket Wibeck (2010) beskriver som en redan 

existerande grupp. Vidare understryker hon att det kan ses som en styrka, eftersom en existerande 
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grupp kan motverka svårigheten i att få alla deltagare att diskutera fritt, något som kan hända i 

grupper där deltagarna aldrig träffats förut. En nackdel med att använda sig av redan existerande 

grupper kan vara risken att deltagarna tar sig an de roller i gruppen som de vanligtvis har i sin 

vardagliga kontext (Wibeck, 2010). Författarna kunde dock inte urskilja några särskilda roller hos 

deltagarna vid de olika fokusgruppsintervjuerna. 

 

Intervjuer i fokusgrupp 

Wibeck (2010) menar att antalet deltagare i en fokusgrupp bör ligga mellan 4-6 individer. I 

föreliggande studie var deltagarantalet lägre i två av fokusgrupperna, på grund av svårigheter att 

rekrytera fler deltagare till varje fokusgruppstillfälle. Datainsamlingsmetoden kompletterades 

därför även med en individuell intervju. Trots lägre deltagarantal upplevdes samtliga 

fokusgruppsintervjuer resultera i diskussioner och interaktion mellan deltagarna. Att samtala i 

grupp tycktes underlätta delgivandet av tankar och reflektioner kring arbete och hälsa, något som 

kan beskrivas som själva huvudsyftet för användningen av intervjuer i fokusgrupp (Wibeck, 2010; 

Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Wibeck (2010) skriver att fokusgruppsintervjuer som metod kan påverka studiers resultat, om 

deltagarna på grund av påverkan från gruppen inte vågar vara helt öppna med sina åsikter och 

tankar. Interaktionen tydde på att deltagarna var bekväma att dela med sig av sina upplevelser, 

men detta är svårt för författarna att avgöra. I samtliga fokusgrupper upplevde dock författarna 

att deltagarna gav varandra stöd vid diskussionen kring olika ämnen och bekräftade varandras 

erfarenheter. Ett öppet samtalsklimat uppfattades råda vid intervjuerna i fokusgrupperna. 

Diskussionerna mellan deltagarna skedde med ömsesidig respekt inför varandras åsikter och 

personligheter. Styrkan med fokusgruppsintervjuer är att forskaren kan få fördjupad insikt kring 

individers åsikter och upplevelser (Wibeck, 2010) och tillgången till andras berättelser kan 

uppmuntra deltagarna till att dela med sig av sina upplevelser. 

 

Intervjuguiden som användes som underlag innehöll frågor som var utformade för att besvara 

studiens syfte, vilket stärker studiens validitet. Författarna upplevde att den semistrukturerade 

intervjustrukturen öppnade upp klimatet för deltagarna att även själva ta upp ämnen som de 

tyckte påverkade deras hälsa och arbete.  

 

Genomförandet av intervjuerna 

Att intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplats kan ha haft en positiv inverkan på 

fokusgruppsdiskussionen, eftersom intervjuerna därmed i högre grad kunde hållas på deltagarnas 

villkor (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007).   
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Av praktiska skäl genomfördes fokusgruppsintervjuerna med två olika personer i rollen som 

moderator, vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet. Wibeck (2010) menar att reliabiliteten 

stärks om en och samma person i en studie agerar moderator vid samtliga intervjuer. Dock ska 

moderatorn vid en semistrukturerad fokusgruppsintervju i så stor mån som möjligt ska hålla sig i 

bakgrunden och låta deltagarna diskutera med varandra (Wibeck, 2010). Att författarna själva inte 

närvarade vid en av intervjuerna kan ha bidragit till författarna gick miste om att kunna studera 

nyanser i själva gruppinteraktionen, även om viss sådan kunde tydas genom att lyssna på 

inspelningen samt via diskussion med den andra moderatorn. Att liknande teman framträtt vid 

samtliga intervjuer trots olika moderatorer kan snarare stärka resultatets validitet.  

 

Analysprocess och tolkning av resultat 

Transkriberingen och analysen av det insamlade materialet genomfördes av två personer på ett 

strukturerat sätt, vilket kan anses säkra studiens reliabilitet. Handledare från Umeå universitet 

har haft insyn i analysprocessen och detta kan också ses som en positiv faktor för studiens 

reliabilitet (Wibeck, 2010). Kodning, kategorisering och begreppsbildning är viktiga verktyg i 

processen att bearbeta och tolka fokusgruppsdata (Halkier, 2010), varför tematisk analys 

beskriven Braun & Clarke (2006) användes. Styrkor med den tematiska analysen är dess tydligt 

beskrivna struktur samt dess flexibilitet (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys beskrivs som en 

tillgänglig och tillämpbar analysmetod eftersom den inte kräver omfattande bakomliggande 

teoretisk och teknisk kunskap, men ändock ger forskarna riktlinjer för att identifiera, analysera 

och rapportera teman inom ett insamlat datamaterial. Metoden resulterar ofta i en detaljerad, 

riklig och omfattande mängd kvalitativa data.  

 

Vad som uppfattades som teman samt dess omfattning var centrala frågor i analysprocessen. 

Braun & Clarke (2006) poängterar att teman som återfinns i analysen inte framträder på egen 

hand, utan identifieringen av teman är aktiva val från de forskare som genomför den tematiska 

analysen. Utgångspunkten för författarna under analysen var alltid huruvida temat hade fångat 

något viktigt i relation till studiens syfte. Författarna hade inte någon särskild förförståelse kring 

polisernas arbetssituation, varför intervjuerna genomfördes med induktiv ansats.  

 

Överförbarhet 

Studiens generaliserbarhet är begränsad, då syftet med en fokusgruppsstudie inte är att 

generalisera specifika konklusioner om en hel grupp (Wibeck, 2010). Kvale & Brinkman (2014) 

menar också att en gängse anmärkning mot intervjustudier är att antalet deltagare inte är 

tillräckligt många för att man ska kunna dra allmänna slutsatser om resultatet, vilket även gäller 

denna studie där antalet deltagare är begränsat till 10 individer.  
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Graneheim & Lundman (2004) beskriver däremot att det i kvalitativa studier snarare handlar om 

överförbarhet än generaliserbarhet. Detta säkras genom att studien utförts på ett trovärdigt, 

pålitligt och bekräftelsebart sätt (Henricson, 2012), exempelvis genom noggrann beskrivning av 

arbetsprocessen. Författarna tror att denna studies resultat kan vara överförbart till andra 

kvinnliga poliser i Sverige, då tidigare forskning om poliser har påvisat liknande resultat gällande 

stressorer som påverkar hälsan i form av stora konstraster i arbetet (Stenmark, 2005), upplevelsen 

av skiftarbete (Stressforskningsinstitutet, 2010), administration och byråkrati (Liberman, Best, 

Metzler, Fagan, Weiss & Marmar, 2002) samt vikten av välfungerande organisatoriska faktorer 

såsom tydligt ledarskap och tillräckliga resurser (Kop & Euwema, 2011). Studier med kvinnliga 

poliser är dock relativt outforskat i Sverige. I föreliggande studie medverkade poliser från två olika 

städer i Västerbotten. Dock kan arbetsuppgifter och arbetsmiljö variera än mer i olika delar av 

landet, med avseende på befolkningsmängd, geografiska skillnader och storleken på 

upptagningsområde, vilket kan påverka upplevelsen av arbete och hälsa hos poliserna. 

 

Etiska överväganden  

Studien utgick från Vetenskapsrådets (2015) forskningsetiska principer, vilka består av fyra 

huvudsakliga krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebar skyldighet att informera deltagarna om studiens 

huvudsyfte och att deltagarna hade förmåga att förstå informationen och fatta beslut om 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2015). Deltagarna i föreliggande studie delgavs informationsbrev 

innehållande studiens syfte och tillvägagångssätt. I samband med varje intervjutillfälle 

upprepades denna information innan intervjun påbörjades, och deltagarna fick även möjlighet att 

ställa frågor. Samtyckeskravet innebar enligt Vetenskapsrådet (2015) att deltagares samtycke till 

att medverka i studien skulle inhämtas och att deltagarna alltid själva hade rätt att bestämma över 

sin medverkan, vilket beskrevs både skriftligt i informationsbrevet och bekräftades muntligt i 

samband med intervjutillfället. Med konfidentialitetskravet menas att de uppgifter som 

inhämtades från deltagarna alltid skulle förvaras så att de inte hamnade hos obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2015). Wibeck (2010) påpekar också vikten av att i transkriberingen byta ut 

samtliga namn och ytterligare uppgifter som skulle kunna göra att en enskild individ går att 

identifiera. Inspelningen av intervjuerna genomfördes med mobiltelefon som var försedd med 

kodlås, vilket gjorde att ingen obehörig kunde ta del av materialet. Enligt Vetenskapsrådet (2015) 

fjärde krav, nyttjandekravet, skulle de uppgifter som samlats in under studiens gång endast 

användas för forskningens ändamål, vilket överensstämmer med föreliggande studie där endast 

författarna och handledaren har haft tillgång till det insamlade materialet. 

 

En viktig etisk aspekt som togs i beaktande gällande fokusgrupper var anonymiteten. För att inte 

riskera att röja någon av deltagarnas identitet så inkluderades inte vissa uttalanden som 
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exemplifierande citat i resultatet. Författarna valde även att endast presentera ett medelvärde på 

ålder och arbetslivserfarenhet för att säkra att identiteten på deltagarna inte går att röja. 

Författarna kunde försäkra deltagarna om att den information som kom till deras kännedom 

skulle behandlas konfidentiellt. Däremot var det inte möjligt att å deltagarnas vägnar lova att 

informationen som framkom under fokusgruppsintervjuerna inte spreds vidare av andra 

deltagare. Författarna var noga med att poängtera vid intervjutillfällena att eventuella känsliga 

uppgifter om de andra i gruppen inte får föras vidare, ett faktum som även betonas av Morgan 

(1997).  

 

I föreliggande studie talade poliserna om förhållandena på arbetsplatsen med andra kollegor 

närvarande, vilket enligt Wibeck (2010) kunde upplevas som känsligt för deltagarna. Moderatorn 

fyllde därmed en viktig funktion genom att i början av intervjun påtala att funderingar och 

synpunkter som ska ligga till grund för diskussionen kan upplevas som både privata och känsliga. 

Innan intervjuerna genomfördes påpekades det av moderatorn att avsikten inte är att deltagarna 

ska delge information, som de senare kan komma att ångra och att de själva väljer vad och hur 

mycket de vill dela med sig.  

 

Implikation för arbetsliv och hälsa 

Hur kvinnliga poliser upplever sin arbetsmiljö och hälsa är ett komplext och mångfacetterat ämne. 

Denna studie har belyst vilka stressorer i arbetet som kan påverka hälsan och hur de kvinnliga 

poliserna hanterar detta. Betydelsen av ett närvarande ledarskap och de krav och förväntningar 

som kvinnliga poliser kan uppleva, både inom yrkeslivet och privatlivet, har beskrivits. Ökade 

antal sjuktal bland kvinnliga poliser motiverar vidare undersökning av kvinnliga polisers arbete 

och hälsa, då sjukskrivning ger svåra konsekvenser både på samhälls- och individnivå. Det är av 

största vikt att arbetsgivare arbetar systematiskt för att främja en god arbetsmiljö och förebygga 

ohälsa bland anställda.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

-Bakgrundsfrågor: Ålder, antal år i yrket, inom vilken verksamhet? 

- Kan ni berätta lite om ert arbete som polis? Hur ser arbetet ut och vad ingår i era 

arbetsuppgifter? 

- Hur upplever ni er arbetsmiljö just nu? 

- Hur mår ni på er arbetsplats? 

- Vad upplever ni skapar en mindre god arbetsmiljö?  

- Kan ni berätta lite om hur ni hanterar svårigheter relaterade till arbetet? 

(Följdfrågor: vilka faktorer påverkar, coping, stress)  

- Tror ni att det är skillnad mellan att vara manlig polis och att vara kvinnlig polis? 

(Följdfrågor: bemötande, tankesätt, inre & yttre) 

- Vad skapar en god arbetsmiljö? Vad behöver ni för att må bra på jobbet? 

- Hur har arbetsmiljön förändrats över tid? 

(Följdfrågor: händelser – konsekvenser – vad har det inneburit?) 

- Har ni något ytterligare att tillägga? Finns det något som vi inte har talat om som är viktigt för 

att förstå hur en polis upplever sin arbetsmiljö? 

 

  



26 
 

Bilaga 2. Tematisk analys med beskrivning av respektive tema 

HUVUDTEMA UNDERTEMA Beskrivning av vad som ingår 

  

 

Variationer i 

arbetet 

  

- Stora kontraster i arbetet. Rutin och akuta 

situationer. Snabb mental omställning, som kräver 

paus/omställning. Vissa situationer påverkar mer 

än andra 
- Skiftarbete 
- Tidskrävande administration 
- Juridiska deadlines  
- Människoyrke tar energi 

  

Stressorer som 

påverkar 

hälsan 

  

 

 

 

Otillräckliga 

resurser 

  - För få poliser  
- Förändringar av omorganisationen 
- Resursbrist leder till en känsla av otillräcklighet. 

Vill känna tillfredställelse och stolthet i yrket, 

gentemot sig själv och allmänheten 

  

Belöning i 

förhållande till 

arbetsinsats 

- Belöning syftar på = lön och utbildning 
- Låg lön skapar ekonomisk stress och arbetspress 
- Obalans mellan arbetsinsats och belöning, känner 

sig ej värderad. Stora risker, slitigt arbete – men låg 

lön 
- Extrauppgifter belönas inte 

  

  

 

 

 

 

 

 

Förmåga att 

hantera 

stressorer 

 

 

 

 

 

Teamets 

betydelse 

 

- Teamet som stödfunktion, bearbetar tillsammans  
- Arbetsglädje  
-Skämt och humor som bara andra poliser förstår 

Behov av att distansera sig, prata om annat. 
- Tillåtelse att ha roligt tillsammans, förtroende för 

varandra 
- Att fånga upp varandra.  
-När gruppkonstellationer förändras  

  

Individens 

förhållningssätt 

 

- Individens ansvar  
- Att hitta egna strategier för att hantera stress 
- Lära sig att säga nej 

  

 

 

Vikten av 

närvarande 

ledarskap 

Tydlig 

kommunikation 

  - Positiv feedback, inte bara feedback när något är 

fel 
- Rak kommunikation, ovisshet efter 

omorganisation skapar oro 



27 
 

 Lyhördhet för 

anställdas 

förutsättningar 

- Att ledarna anpassar bördan när man är 

svag/belastad 
- Lyhördhet för olikheter 
- Chefers förståelse för arbetsbördan 
- Lyhördhet att tillvarata styrkor hos anställda 
- Olika erfarenheter gällande stöd från chef 

   Inre krav - Beskrivna egenskaper 
- Lägre tilltro till sin förmåga, mer självkritiska 

Att vara kvinna 

och polis 

 

 

Bemötande i 

yrkesrollen 

  - I interaktion med omgivningen.  
-Fördelar och nackdelar med att vara kvinnlig polis 

i bemötandet 
-Inom myndigheten har vissa upplevt 

särbehandling, andra inte alls 

  

Balans mellan 

arbete och 

privatliv 

- Sociala livet, VAB, föräldraskap/mammaroll 
- Fördelning av energi mellan jobb och hem - att 

hitta balans 
-Återhämtning och vila 

 

 

 


