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Sammanfattning:  

Bakgrund: Sjukfrånvaron inom Polisen har ökat under de senaste åren och den kraftigaste ökningen har 

skett för kvinnliga poliser över 50 år. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att kartlägga förekomst av fysiska symtom, emotionell utmattning 

och cynism hos kvinnliga poliser verksamma inom ingripande och utredande verksamhetsområden i Region 

Nord. 

Metod: Studien genomfördes med webbaserad enkät som besvarades av kvinnliga poliser: ingripande 

polis (n=40) och polis inom utredning (n=44) i region Nord. Enkäten bestod av sammanlagt 37 frågor. För 

att mäta utbrändhet användes Maslach Burnout Inventory.  

Resultat: En signifikant skillnad sågs i förekomst av fysiska symtom mellan ingripande polis och 

utredning i avseendet besvär av huvudvärk. Gruppen utredande polis rapporterade in högre förekomst av 

huvudvärk än gruppen ingripande polis. Ingripande polis har skattat Depersonalization (DP) högre än 

gruppen utredande polis. 
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Abstract:  

Background: Sick leave within the police has increased in recent years and the highest increase has been 

seen among female police officers over 50 years. 

Objective: The aim of the present study is to identify the presence of physical symptoms, emotional 

exhaustion and depersonalization of female police officers working with patrolling and police officers 

working with investigation in the North region of Sweden. 

Method: The study was conducted with web-based questionnaire, answered by female police officers: 

police officers working with patrolling (n=40) and police officers working with investigation (n=44) in the 

North region of Sweden. The survey consisted of a total of 37 questions. To measure burnout Maslach 

Burnout Inventory was used. 

Results: A significant difference was seen in the presence of the physical symptom headache between 

female police officers working with patrolling and female police officers working with investigation. The 

group working with investigation reported higher incidence of headaches than the group working with 

intervention. Furthermore the group working with patrolling have estimated depersonalization (DP) 

higher than the group working with investigation. 
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Introduktion 

Antalet sjukskrivningar i Sverige har ökat kraftigt. Arbetssjukdomar beroende på psykisk ohälsa har ökat 

med 70 procent sedan 2010 (Arbetsmiljöverket, 2014). Poliser är från perioden 2012 till 2014 en av de 

yrkesgrupper som har störst andel sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 2015a). Kvinnliga poliser har mer 

sjukfrånvaro än manliga poliser (Körlin, Alexanderson & Svedberg, 2009; Försäkringskassan, 2015b). Inom 

perioden 2012 till 2014 har sjukfrånvaron ökat med 28 % hos kvinnliga poliser (Försäkringskassan, 2015b). 

 

I Sverige består Polismyndigheten av sju polisregioner och nio avdelningar med omkring 28 264 

medarbetare, av alla anställda vid Polisen är 42 procent kvinnor, bland dessa anställda är andelen kvinnliga 

poliser 31 procent. Medelåldern inom polisen är 43,9 år. Polismyndigheten är en enrådsmyndighet och leds 

av en chef som regeringen utser. Polisens uppdrag och mål är att minska brottsligheten och öka människors 

trygghet (Polisen, 2015). Polisverksamhetens syfte beskrivs i Polislagen (1984:387): ”Som ett led i samhällets 

verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning 

och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp”. Vad som avses med polisman 

styrs av regeringen. Enligt Polislagen (1984:387 4 §) definieras en polisman som ”tjänsteman vid 

Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen”. 

 

Polisens uppgift i samhället är bland annat att minska antal brott, upprätthålla lagen samt öka tryggheten 

bland befolkningen. Polisens verksamhet innehåller olika arbetsuppgifter, exempelvis arbete i yttre tjänst 

och arbete som kriminalpolis. Poliser som arbetar i yttre tjänst patrullerar till fots eller med fordon för att 

upptäcka brottslighet samt förebygga eventuella brott. Kriminalpolisens arbetsuppgifter handlar om att 

utreda olika typer utav brott exempelvis inbrott, stölder och skadegörelser (Polisen, u.å). 

 

Polisarbetet är att betraktas som ett stressfyllt arbete där poliserna kan utsättas för traumatiska upplevelser 

och situationer med risker, våld och hot (Collins & Gibbs, 2003). Under första halvåret av 2015 

rapporterades sammanlagt 1948 skadefall bland poliser i Sverige. Orsaker till dessa skadefall angavs bland 

annat avsiktligt fysisk skadad av annan person, att den skadade föll, fordonsolycka/påkörning och hot som 

orsaker. Under samma period rapporterades även 1204 anmälda tillbud, innefattande exempelvis problem 

med utrustning, tillbud att bli skadad av person, hotsituationer, teknisk brist/problem samt organisatoriska 

orsaker (Polistidningen, 2015). 

 

Sjukfrånvaron inom Polisen har ökat från 3.6 % till 4.3 % jämfört med 2014. Långtidssjukfrånvaron har ökat 

från 1.8 % 2014 till 2.3 % 2015. Den ökade sjukfrånvaron har ökat för såväl kvinnor som män, inom alla 

ålderskategorier. Den kraftigaste ökningen har rapporterats för kvinnor över 50 år, som redan tidigare hade 

den högsta sjukfrånvaron. Under 2015 rapporterades att kvinnor hade högre sjukfrånvaro (6.4 %) än 

männen (2.3 %) inom alla ålderskategorier (Polisen, 2015).  

 

Hälsa 

WHO s definition av hälsa lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (WHO, 1988). 
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Stress är ett ökande problem i arbetslivet. I dagens samhälle är stress något som påverkar människan både i 

det privata livet och i arbetslivet. Negativ stress kan vara skadlig om återhämtning från den stressande 

situationen inte fungerar (Lundberg & Wentz, 2005). Stress kan leda till negativa konsekvenser som 

exempelvis hjärt-kärlsjukdom, depression och ångest (Sharma & Rush, 2014).  

 

Stress kan bland annat leda till utbrändhet vilket är en översättning av en amerikansk arbetspsykologisk 

term "burnout", vilket beskriver en psykologisk reaktion i arbetet som använts sedan 1960-talet. Burnout är 

en reaktion på frustration på grund av otillräckliga resurser, övermäktig belastning eller frånvaro av socialt 

stöd. Tre dimensioner  i begreppet "burnout" beskrivs, emotionell utmattning, avståndstagande från arbetet 

(depersonalisation) samt minskad effektivitet i arbetet (Maslach, 1978). Den kroniska emotionella 

påfrestningen kan medföra både fysiska och psykiska problem. Höga krav i arbetet kan leda till emotionell 

utmattning. Grunden i utbrändhet är emotionell utmattning och emotionell överansträngning. 

Depersonalisation kan visa sig som bristande empati och kan yttra sig i att personen är negativ, kall och har 

en cynisk attityd och som följs av nedsatt personlig prestation (Maslach & Jackson, 1981). Processen kan 

pågå i flera år och börjar ofta med trötthet, smärta i rörelseorgan, sömnstörningar, hjärtklappning, 

magproblem, nedstämdhet och minnes- och koncentrationsproblem (Schaufeli, 1998).  

 

I en studie av Backteman-Erlanson, Padyab och Brulin (2012) rapporterades att en fjärdedel av kvinnliga 

och manliga poliser upplevde emotionell utmattning på grund av höga krav i arbetet. Studien visade på att 

olika faktorer bidrog till utmattning. Bland de manliga poliserna beskrevs låg kontroll i arbetet ha störst 

betydelse för emotionell utmattning och för kvinnorna bristande socialt stöd. Kvinnor skattade cynism (DP) 

lägre, med ett medelvärdet på 12.66 (5.19 sd) jämfört med männen som rapporterade ett medelvärde på 

14.14 ( 5.92 sd). I en studie av Burke och Mikkelsen (2005a) som undersökte sambandet mellan utbrändhet 

och inställning till användande av våld,  rapporterades att poliser som skattade högre grad av cynism hade 

positivare inställning till användandet av våld. 

     

En studie genomförd i Turkiet bland 250 personer inom räddningstjänsten påvisades ett signifikant 

samband mellan utbrändhet och arbetstillfredställelse. Även utbildning, civilstånd och yrke och kön hade 

betydande inverkan på arbetstillfredställelse. Personer som var ensamstående skattade högre nivåer för 

utbrändhet särskilt gällande emotionell utmattning och depersonalisation. Medelvärdet för utbrändhet 

rapporterades högre bland kvinnor i jämförelse med männen (Tarcan, Tarcan & Mehmet, 2016). 

 

Alexopoulos, Palatsidi, Tigani och Darviri (2014) undersökte upplevd stress, arbetstillfredsställelse, 

livskvalitet och dess samband i arbetet hos poliser i Grekland. General Health Questionnaire (GHQ-28) 

användes för att bedöma den allmänna hälsan och perceived stress scale (PSS-14) frågeformulär användes 

för att bedöma livskvalitet och upplevd stress. Upplevelsen av en hög nivå av stress var relaterad till låg 

arbetstillfredsställelse. I detta avseende rapporterade manliga deltagare och högre rankade polismän lägre 

arbetstillfredsställelse. Kvinnor  rapporterade lägre livskvalitet relaterat till den psykiska hälsan. Leineweber 

et al. (2010) påvisade bidragande faktorer till sjukfrånvaro hos svenska poliser. Det som tydligast påverkade 

sjukfrånvaron var stress, låg kontroll över arbetsbelastningen och lågt socialt stöd från kollegor. 
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Åkerstedt (2001) rapporterade att skiftarbetande poliser hade ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar och 

sömnstörningar. En studie gjord i Australien påvisade att det systoliska blodtrycket hos de kvinnliga 

poliserna ökade efter skiftarbete (Jaymen & Lal, 2015). Sambandet mellan skiftarbete och arbetsrelaterad 

stress undersöktes hos poliser i USA. Resultaten visade på att eftermiddags- och nattskiften ofta 

rapporterade fler stressande händelser än dagskiftet (Ma et al., 2014). Fysiologisk stress hos poliser 

förväntas under perioder där den fysiska aktiviteten ökar samt innebär ökad intensitet, men även den 

psykosociala stressen ökar vid kritiska händelser och om det exempelvis finns potentiella hot (Anderson, 

Litzenberger & Plecas, 2002).  

 

Den nya föreskriften AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) började att gälla 31 mars 2016 

vilken innebär att arbetsgivaren måste bli bättre på att förebygga stress och kränkningar på arbetet. Enligt 1§ 

är syftet med den nya föreskriften att arbeta för en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa orsakat av 

organisatoriska och sociala förhållanden. Tydliga mål ska finnas för organisatoriska och social arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstagaren inte utsätts för ohälsosam arbetsbelastning och tydliga 

rutiner för kränkande särbehandling ska finnas. Arbetstiderna skall förläggas så att så att medarbetarna inte 

riskerar hälsan. Arbetsgivaren ska också ansvara för att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om hur 

man kan förebygga och hantera ohälsosam belastning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.  

 

Psykisk påfrestning leder i många fall till mental ohälsa som i sin tur kan leda till sjukskrivning (AFS 

1980:14). Varför kvinnor har högre sjukfrånvaro kan bero på att kvinnor eventuellt har högre krav på sig i 

jobbet, att arbetsuppgifterna är utformade utifrån en manlig normer som fysiska aspekter och sociala 

strukturer, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för sjukdom och skada (SOU, 2000). Flera studier tyder på 

att kvinnor har sämre möjligheter att kunna påverka sitt arbete än män och att det medför större sjuklighet 

(Hall, 1990). En studie gjord i Norge påvisade att kvinnliga poliser som rapporterade lägre jämställdhet på 

arbetsplatsen var mer benägna att skatta lägre arbetstillfredsställelse, cyniska och indikerade fler 

hälsoproblem (Burke & Mikkelsen, 2005b).  

 



4 
 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga förekomst av fysiska symtom, emotionell utmattning och 

cynism hos kvinnliga poliser verksamma inom ingripande och utredande verksamhetsområden i Region 

Nord. 

 

Frågeställningar 

Förekomst av fysiska symtom emotionell utmattning och cynism hos kvinnliga poliser. Finns det samband 

mellan fysiska symtom, emotionell utmattning och cynism inom verksamhetsområdena ingripande polis och 

utredande polis? 

  

Material och Metod 

Kvantitativ studiedesign användes i form av enkätstudier.  

 

Studiepopulation och urval 

Deltagarna bestod av kvinnliga poliser i Region Nord (n=339), i föreliggande studie ingick Norrbottens län, 

Västerbottens län och Jämtlands län. Deltagarna som erhöll enkäten arbetade inom ingripande och 

utredande verksamhetsområden hos Polisen. Av de 339 enkäter som skickades ut erhölls 84 korrekta 

enkätsvar. 

 

Datainsamling 

Deltagarna erhöll en webbenkät samt informationsbrev via Polisens intranät. Webbenkät användes eftersom 

det ansågs relativt enkelt för deltagarna (Henricson, 2012). Efter två påminnelser var svarsfrekvensen 84. 

Enkäten skapades via Google Docs.  

 

Enkäten bestod av 37 frågor, innehållande frågor angående demografi, fysiska och psykiska symtom. 

Enkäten innehöll också Maslach Burnout Inventory (MBI) för att mäta utbrändhet relaterat till arbetsmiljö. 

Instrumentet mäter tre dimensioner av utbrändhet, emotionell utmattning (EE), cynism (DP) och personlig 

prestation (PA). Instrumentet är uppdelat i tre subskalor med nio frågor angående EE, fem frågor inom DP 

samt åtta frågor angående PA. Sammanlagt 22 frågor. Varje fråga besvaras på en skala numrerad från 0 till 

6, där 0 är aldrig och 6 är varje dag. Höga poäng på EE och DP medför ökad risk för utbrändhet (Maslach, 

1981). Frågorna tar upp dessa tre dimensioner och hur ofta och när dessa känslor förekommer och när 

utbrändheten är svår respektive lindrig (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). PA presenteras inte i resultatet 

eftersom “burnout” betraktas alltmer som bestående av endast två kärnfaktorer EE och DP (Bakker, 

Demerouti & Verbeke, 2004). I enkäten ombads deltagarna rapportera vilket verksamhetsområde de 

arbetade inom, vilket var ingripande polis, trafikpolis, utredning och övrigt. I databearbetningen 

kategoriserades verksamhetsområdena ytterligare utifrån liknande arbetsuppgifter till två grupper: 

ingripande polis och utredande polis.   

 

Statistisk analys 

Analyserna genomfördes med Social Package for the Social Sciences (SPSS) version 23. För att analysera 

resultatet användes T-test för att beskriva på relationen mellan nominala variabler. För att undersöka 
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samband mellan ordinala variabler användes Chi2-test. P-värdet sattes till det vedertagna <0,05 (Muijs, 

2011). 

 

Från subskalorna EE och DP räknades medelvärde och standardavvikelse ut och medelvärdena jämfördes 

med hjälp av T-test.  

 

Etiska övervägande 

Det finns fyra huvudkrav på forskningen som legat till grund för denna studie. Det första kravet är 

informationskravet, vilket innebär att de som berörts utav studien fått information kring denna samt dess 

syfte  (Vetenskapsrådet, 2013). Deltagarna informerades om studiens syfte samt frivillig medverkan men att 

om man valt att skicka in sitt svar kunde deltagandet inte avbrytas eftersom enskilda svar inte kunde spåras 

direkt till individen (Bilaga 2).  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen får bestämma över sin 

medverkan själv (Vetenskapsrådet, 2013). I samband med informationsbrevet informerades deltagarna att 

medverkan i enkäten var frivillig och genom att de svarade på enkäten medgav sitt godkännande.  

 

Det tredje kravet syftar på konfidentialitet och innebär att personuppgifter som finns skall hanteras så 

obehöriga inte kan ta del av dessa (Vetenskapsrådet, 2013). Informationsbrevet delgav att eftersom 

personuppgifter eller ID för webbenkäten inte var tillgängliga så kunde inte enskilda svar härledas till 

enskild individ.  

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjande kravet som innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer 

endast används till forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2013). Inga obehöriga hade tillgång till enkätsvaren 

och via informationsbrev informerades deltagarna om att studien var del av en magisteruppsats inom 

Arbetsliv och hälsa. Rapporten ska delges till Polismyndigheten Region Nord. 
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Resultat 

Det huvudsakliga resultatet i föreliggande studie visade på en signifikant skillnad i förekomst av fysiska 

symtom mellan ingripande polis och utredande polis i avseendet besvär av huvudvärk. Utredande polis 

rapporterade in högre förekomst av huvudvärk n=25 (29.8%) än ingripande polis n=12 (14.3%), (p=0.013). 

Gällande förekomst av orolig sömn och svårigheter att sova rapporterade en tredjedel av gruppen utredning 

högre förekomst av besvär medan cirka en femtedel av ingripande polis rapporterade högre förekomst, 

skillnaden var dock inte signifikant (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Förekomst av fysiska symtom hos kvinnliga poliser. 

 Nästan aldrig/Sällan  

n (%) 

Ibland/Ofta 

n (%) 

P-värde 

Besvär av huvudvärk 

 

Ingripande polis  

Utredande polis 

Totalt 

 

 

28 (33.3) 

19 (22.6) 

47 (56) 

 

 

12 (14.3) 

25 (29.8) 

37 (44) 

0.013 

Orolig sömn och svårigheter att somna 

 

Ingripande polis 

Utredande polis  

Totalt 

 

 

23 (27.4) 

17 (20.2) 

40 (47.6) 

 

 

17 (20.2) 

27 (32.1) 

44 (52.4) 

0.084 

Sover dåligt under  jour/beredskap 

 

Ingripande polis 

Utredande polis  

Totalt 

 

 

20 (23.8) 

21 (25) 

41 (48.8) 

 

 

20 (23.8) 

23 (27.4) 

43 (51.2) 

0.835 

Besvär av hjärtklappning 

 

Ingripande polis 

Utredande polis  

Totalt 

 

 

32 (38.1) 

31 (36.9) 

63 (75) 

 

 

8 (9.5) 

13 (15.5) 

21 (25) 

0.313 

Besvär av orolig mage 

 

Ingripande polis 

Utredande polis  

Totalt 

 

 

18 (21.4) 

24 (28.6) 

42 (50) 

 

 

22 (26.2) 

20 (23.8) 

42 (50) 

0.382 

Sveda i maggropen, sura uppstötningar eller halsbränna  

 

Ingripande polis 

Utredande polis  

Totalt 

 

 

29 (34.5) 

32 (38.1) 

61 (72.6) 

 

 

11 (13.1) 

12 (14.3) 

23 (27.4) 

0.981 

 

Medelvärdet i hela gruppen (n=84) för aktivt arbete som polis redovisades till 12.6 (9.4 sd) år. Signifikant 

skillnad ses hos utredande polis (n=44) och ingripande polis (n=40) i avseendet aktiva arbetsår (p=0.000). 

Gruppen utredande polis redovisade 17.3 (10.2 sd) år och ingripande polis 7.5 (4.5 sd) år. Gruppen 

utredande polis skattade högre emotionell utmattning (EE) än ingripande poliser, men dock inte signifikant. 

Ingripande polis skattade cynism (DP) högre än gruppen utredande i detta avseende var skillnaden 

signifikant (p=0.018), (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Anställningsår samt förekomst av EE och DP samt fysiska symtom. 

 Ingripande polis 

n= 40 

Utredande polis 

n= 44 

Totalt 

n= 84 

P-värde 

Aktiva anställningsår som polis (sd) 7.5 (4.5) 

 

17.3 (10.2) 

 

12.6 (9.4) 

 

0.000 

 

Emotional Exhaustion (sd) 18.6 (7.3) 22.5 (11.4) 20.7 (9.8) 0.06 

Depersonalization (sd) 9.2 (5.1) 6.6 (4.75) 7.8 (5.1) 0.018 

Totalindex fysiska symtom (sd) 2.1 (0.6) 2.25 (0.7) 2.2 (0.7) 0.490 
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Resultatdiskussion 

Föreliggande enkätstudie visade skillnader hos de två olika kvinnliga arbetsgrupperna (ingripande polis och 

utredande polis) utifrån fysiska och psykiska symtom. Kvinnliga utredande poliser skattade högre förekomst 

av huvudvärk än kvinnliga ingripande poliser. Det var även denna grupp som skattade högre grad av 

sömnbesvär. I en studie av Habersaat, Geiger, Abdellaoui och Wolf (2015) på både manliga och kvinnliga 

poliser visade resultatet att ingripande poliser rapporterar färre fysiska symtom och poliser inom utredning 

tenderar att skatta högre nivå av stress utifrån ett instrument gällande personliga och organisatoriska 

riskfaktorer samt psykiska och fysiska hälsoindikatorer. Cohen, Janicki-Deverts och Miller (2007) menar att 

stress är en viktig faktor gällande fysiska symtom, men i vilken utsträckning de har ett samband är svårt att 

fastställa. 

 

Maslach beskriver betydelsen av balans, vilket skulle kunna sammanfatta kunskap om hur man motarbetar 

utbrändhet. Maslach menar att balans mellan att ge och få, mellan stress och ro, mellan arbete och hem, 

mellan för mycket och för lite engagemang och mellan för mycket arbete och för lite personal är raka 

motsatsen till utbrändhetens obalans. När det inte finns begränsat utrymme för den mänskliga sidan av 

arbete ökar risken för utbrändhet.  Utbrändhet kan påverka hälsan och det kan också leda till allvarliga 

försämringar av arbetsprestationen (Maslach et al. 1996). 

 

I föreliggande studie skattade kvinnliga utredande poliser högre emotionell utmattning (EE) än kvinnliga 

ingripande poliser, skillnaden var inte signifikant. Backteman-Erlanson, Padyab och Brulin (2012) 

undersökte förekomst av utbrändhet och relation till psykosocial arbetsmiljö. Resultatet från Backteman-

Erlandson, Padyab och Brulins studie påvisade att medelvärdet för emotionell utmattning (EE) var större 

jämfört med andra studier gjorda i Holland och Norge hos både män och kvinnor. För kvinnliga poliser var 

organisationsklimat signifikant associerat med EE.  

 

I en studie av Padyab, Backteman-Erlanson och Brulin (2016) undersöktes samband mellan utbrändhet, 

samvetsstress och psykosocial arbetsmiljö hos patrullerande kvinnliga och manliga poliser i Sverige. Studien 

visade att emotionell utmattning och cynism är kopplad till samvetsstress. Känslomässig utmattning hos 

kvinnliga poliser har associerats med höga krav och samvetsstress. Samband kunde också ses mellan 

minskad cynism och stigande ålder. I föreliggande studie efterfrågades inte ålder utan endast aktiva arbetsår 

som polis. Däremot hade de som arbetar inom utredande polis fler aktiva år som polis än gruppen 

ingripande polis.  

 

I föreliggande studie skattade ingripande polis cynism (DP) högre än gruppen utredning, i detta avseende 

fanns en signifikant skillnad. Maslach, Jackson och Leiter (1996) menar att med depersonalisering tenderar 

personen att behandla de omhändertagna som ting snarare än människor. Man orkar inte känna för varje 

person som man möter i sitt arbete och därför börjar man se och bemöta dem mer som objekt än som 

människor i behov. Individen blir inte en person i behov av hjälp utan något som tar tid och pengar från 

myndigheten.  

  

http://h/
http://h/
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Hansson, Hurtig, Lauritz och Padyab (2016) genomförde en tvärsnittsundersökning hos svenska kvinnliga 

och manliga poliser (n=714) av sambandet mellan mental hälsa och psykosocial arbetsbelastning och i vilken 

grad socialt stöd på arbetet påverkar hälsan. Resultatet påvisade att hög arbetsbelastning och psykisk ohälsa 

var associerat med låga nivåer av arbetsrelaterat socialt stöd. Effekten av hög arbetsbelastning och låga 

nivåer av socialt stöd hade en signifikant effekt på psykisk ohälsa. Föreliggande enkätstudie visade att 

utredande poliser skattade högre emotionell utmattning (EE) än ingripande poliser vilket författarna tror 

kan bero på hög arbetsbelastning, vilket eventuellt kan förväntas bland utredande poliser. 

 

Rapporten från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) beskriver att kvinnor generellt sett har fått 

försämrad psykosocial arbetsmiljö de senaste åren. Rapporten påvisar att mängden negativ stress är större 

för kvinnor än män med utgångspunkt från arbetskrav och kontroll. Exempel på jobb där kvinnor vanligen 

arbetar är med hög risk för negativ stress är  arbeten inom vård och omsorg, undervisning, detaljhandel och 

service. 

 

Andra studier tyder också på att kvinnor rapporterar lägre nivåer av beslutsutrymme än män, såväl när det 

gäller uppgiftskontroll, som deltagande ibeslutsfattande och färdighetskontroll (Knudsen, Busck, & 

 Lind, 2011). Kvinnor har ofta även huvudansvaret över hem och barn och därmed kan en konflikt mellan 

arbete uppstå, konflikten uppstår oftare hos kvinnor än hos män (Calvo-Salguero, Carrasco-González, & 

Salinas-Martínez de Lecea, 2010). 

 

Det finns en stark evidens som har visat att  risken för utbrändhet är större om det finns lite socialt stöd 

  (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Personer som upplever ett stöd från antingen familj, vänner och 

arbetskollegor en effektiv buffert mot arbetsrelaterad stress och utbrändhetens skadliga effekter 

(Halbesleben, 2006). Det finns studier som har visat att brist på stöd från ledning har en större betydelse än 

stöd från arbetskollegor (Maslach et al., 2001). Rabe-Hemp (2009) beskriver i sin studie hur kvinnliga 

poliser upplever inre krav och självbild i förhållande till kön och yrkesroll. Kvinnliga poliser beskriver att de  

har ett mera emaptiskt förhållningssätt i sin yrkesroll än manliga kollegor. Vilket kan medföra en högre risk 

för emotionell utmattning. 

  

I föreliggande studie kan författarna se att det finns riskfaktorer för utbrändhet (EE) och (DP) vilket 

författarna delvis tror kan bero på förändring i polisens arbetsorganisation. Polisen omorganiserades i 

början av 2015 och faktorer som är associerade med utbrändhet är omorganisationer och neddragningar 

(Magnusson, Theorell, Oxenstierna, Hyde & Westerlund, 2008; Nordang, Hall-Lord & Farup, 2010). 

Omorganisation och neddragningar kan associeras med samvetsstress och förhållanden mellan utbrändhet 

och samvetsstress har rapporterats (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007; Åhlin, Ericson-Lidman, Eriksson, 

Norberg & Strandberg, 2013).  

 

Metoddiskussion 

Kvantitativ studiedesign i form av enkät ansågs vara lämplig metod utifrån syfte och frågeställningar. Enkät 

ansågs även vara en bra metod för att samla in mycket data på begränsad tid (Henricson, 2012).  
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Maslach Burnout Inventory (MBI) valdes för att mäta utbrändhet eftersom det är ett validerat och väl använt 

instrument, för att stärka validiteten (Henricson, 2012). Ett antal demografiska frågor ändrades för att passa 

deltagarna i föreliggande studiekontext. Frågeformuläret skapades och sändes ut via Google Docs, vilket kan 

ses som kostnadseffektivt och relativt enkelt. I ett fall uppmärksammades att respondenten inte kunde svara 

på enkäten på grund av brandvägg som blockerat Internet. Risk med en öppen enkät utan ID-nummer är 

även att en deltagare svarar på enkäten mer än en gång. ID-nummer hade varit ett bra alternativ för att hålla 

enkäten anonym men också för att säkerställa svarsfrekvensen. I föreliggande studie var dock deltagandet 

helt anonymt och därför ej möjligt identifiera individuella deltagare.   

 

En svarsfrekvens på omkring 70-75 % anses acceptabel vid en enkätstudie (Henricson, 2012). I föreliggande 

studie var svarsfrekvensen på omkring 25 % vilket kan anses som låg. Den låga svarsfrekensen kan bero på 

att fler respondenter än en har haft problem med brandväggar som blockerar Internet,  och istället avböjt att 

fullfölja enkäten. På informationsbrevet informerades deltagarna om att det var 37 frågor, som tillägg kunde 

uppskattad svarstid för enkäten redovisats, för att deltagarna skulle kunna avsätta tid för enkäten, vilket 

hade kunnat öka svarsfrekvensen.  

 

Nackdelar med en webenkät kan exempelvis vara svårigheter att uppfatta bortfallet (Henricson, 2012). I 

föreliggande studie är det svårt att uppskatta hur många i varje grupp (kvinnliga ingripande poliser och 

kvinnliga utredande poliser) som bortfallet består av.  

 

Enkäten inkluderade aktiva arbetsår som polis, vilket kan tolkas på olika sätt, om deltagarna exempelvis 

inkluderar eller exkluderar föräldraledighet eller liknande. Aktiva arbetsår avrundades nedåt till hela år om 

deltagarna hade skrivit månader (Körner & Wahlgren, 2010). Deltagarnas ålder undersöktes inte i 

frågeformuläret, vilket hade kunnat användas för att undersöka eventuella samband med fysiska symtom, 

EE och DP. 

 

Resultatet analyserades och bearbetades med handledning av universitetslektor Susann Backteman-

Erlanson. 

 

Implikation för arbetsliv och hälsa 

Enligt Arnetz och Ekman (2013), riskerar många människor i arbetslivet att drabbas av stress som påverkar 

den fysiska och psykosociala hälsan. Är arbetsmiljön utformad så att människor upplever att de har för 

mycket att göra, för lite återhämtning och social stöd, kan sjukdom med sjukskrivningar uppkomma som 

påverkar individen, arbetsgivaren och samhället. Arnetz och Ekman menar även att arbetsplatsen och 

organisationers förmåga att hantera stress och hälsotillstånd är beroende av att kunna hitta en balans 

mellan krav och resurser, som bidrar till att medarbetarna känner engagemang och kan arbeta med den 

bästa förmågan utan att det leder till ohälsa. Resultatet från föreliggande studie kan ge kunskap om 

skillnader i upplevelser av fysiska och psykiska symtom utifrån olika arbetsuppgifter. Cynism är kärnan till 

utbrändhet (Maslach, 1996) och genom att kartlägga cynism och emotionell utmattning i ett tidigt skede 

även kunna sätta in adekvata insatser. De nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
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2015:4) kommer förhoppningsvis vara behjälplig i arbetet med organisatoriska och psykosociala problem på 

arbetsplatserna.  Företagshälsovården har en bidragande roll i att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön 

och även utbilda kring ämnet. 
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Bilaga 1 
 

 

Institution för omvårdnad 

Umeå Universitet 90187 Umeå 

Telefon:  073-1519646 
E-post: susann.backteman@umu.se       Datum 
 

Till verksamhetschef 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra en enkät-undersökning på grund av 

det höga sjukskrivningsantalet hos kvinnliga poliser i yttretjänst, med syftet 

att undersöka faktorer i arbetsmiljön inom området hälsa/arbetsmiljö. 
 

Bakgrund 
Kvinnliga poliser är en av de yrkesgrupper som ökat mest i antal sjukfall de senaste åren. 

Under perioden 2012-2014 har Polisen i genomsnitt 96 sjukfall per 1000 anställda. Bland de 

kvinnliga poliser är den siffran 151 vilket är en ökning på 28,5 procent under perioden. I 

samtliga yrken är genomsnittet för antalet sjukfall hos kvinnor 122, detta är en ökning på 10,9 

procent. På grund av det höga antalet sjukskrivningar hos kvinnliga poliser i yttretjänst vill vi 

kartlägga vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar arbetet och hälsan. 

 

 

Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga och jämföra faktorer i arbetsmiljön som 

påverkar hälsan utifrån fysiska och psykiska symtom. 

 

Metod 
Metoden kommer bestå av enkäter som kommer att skickas ut tillsammans med samtycke hos 

deltagarna som i denna studie kommer att bestå av kvinnliga poliser i yttretjänst. Personerna 

är på förhand rekryterade av … Data kommer samlas in via enkäterna och kommer förvaras 

inlåsta under processen. Analysen kommer ske i ett statistik program. En påminnelse kommer 

att skickas ut, efter 2 veckor. 

 

Etiska bedömningar 
Utifrån etiska aspekter kommer studien att genomföras efter informerat samtycke av 

respondenterna. Med respekt för personens privatliv och skydda respondenternas 

konfidentialitet kommer deltagandet att vara anonymt.  

 

 

Studien genomförs på uppdrag av ? inom ramen för magisterexamen Arbetsliv och hälsa 

inriktning företagssköterska vid Umeå Universitet, institutionen för omvårdnad. 
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Med vänlig hälsning 

 

 

Anna Westin 
anna.westin@hotmail.com  
070-2221937 
       

Erica Nordlund 
nordlund.erica@gmail.com 
073-0657485 

Susann Backteman-Erlanson 
Universitetslektor 
Institutionen för omvårdnad 
Umeå universitet 
susann.backteman@umu.se 
073 151 9646 

 

 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:  
 

Umeå den………………… Namnteckning…………………………………………………… 
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Bilaga 2 
 
 

 
 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 
 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet pågår en studie som syftar till att   

Kartlägga arbete och hälsa relaterat till arbetsmiljön bland kvinnliga poliser. Vi är två 

studenter som läser magisterprogrammet inom arbetsliv och hälsa på Umeå universitet, som 

på uppdrag av Polisförbundet undersöker hur kvinnliga poliser inom Region Norr beskriver 

arbete och hälsa relaterat till arbetsmiljön. 

 

Vi vänder oss till Dig som arbetar som kvinnlig polis. Vi undrar om Du kan tänka Dig att 

delta i en enkätundersökning, bestående av 36 frågor. Ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt, efter inlämnat enkätsvar kan deltagandet ej avbrytas eftersom enskilt enkätsvar inte 

kan härledas till Dig som enskild person eftersom personuppgifter eller ID för webbenkäten 

inte finns tillgängliga. Om Du vill ställa upp i enkätundersökningen så kommer allt behandlas 

konfidentiellt. Svaren kommer inte att kunna härledas till Dig som enskild individ varken 

under insamling, analysering av data eller vid redovisning av resultat. Inga obehöriga har 

tillgång till enkäterna. Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet 

omvårdnad vid Umeå Universitet. 

Accepterar Du att delta i denna webbaserade enkätstudie besvarar du enkäten och skickar in 

enkätsvaren. 

Har du ytterligare frågor så är du välkommen att höra av dig till Susann Backteman Erlandson 

(handledare och universitetslektor vid Umeå universitet), se kontaktuppgifter nedan. 
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