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Abstract 

Turnover of personnel within the Swedish Police Authority has during the last few years 

increased and there is today a lower number of police officers working in the field (SVT, 

2018b). This lack of personnel can be explained by a decreased interest in applying for the 

police academy as well as more officers deciding to voluntarily terminate their employment 

(SVT, 2018a). This can generate thoughts regarding possible reasons for voluntary turnover. 

The chairman of the Swedish Police Union, Lena Nitz (SVT, 2018c) addresses that a crucial 

factor to reduce the amount of voluntary turnover is an improved work environment. 

 

The aim of this study is to analyze the psychosocial work environment for patrolling police 

officers and to gain knowledge if elements in it might make certain police officers choose to 

terminate their employment. Previous research within the field tend to separately study police 

officers psychosocial work environment and turnover within police authorities and has 

indicated that the psychosocial work environment can cause stress and emotional exhaustion. 

Further research shows that emotional labor is common within police work and that voluntary 

turnover is the main form of turnover for police officers. This study has consisted of 

qualitative interviews with employed as well as previously employed police officers who 

voluntarily terminated their employment. Our conclusions demonstrate that the psychosocial 

work environment for Swedish police officers tends to be characterized as unpredictable, 

exposed and psychologically demanding. The foremost reasons for voluntary turnover have 

been considerably low salaries in relation to the demands, lack of appreciation from the 

organization and the shortages of manpower within the Swedish police authority. 

 

Keywords: Swedish police, psychosocial work environment, turnover, voluntary turnover, 

salaries, emotional labor, control -demands, social support.   



 

Sammanfattning 

Den svenska polismyndighetens personalomsättning har under de senaste åren ökat och vi har 

idag den lägsta polistätheten på över tio år (SVT, 2018b). Denna polisbrist kan förklaras 

genom att allt färre väljer att utbilda sig till polis samtidigt som fler yrkesverksamma poliser 

frivilligt väljer att avsluta sin anställning (SVT, 2018a). Detta kan föranleda tankar om vad 

den ökade mängden frivilliga uppsägningar grundar sig i. Polisförbundets ordförande Lena 

Nitz (SVT, 2018c) poängterar att en avgörande faktor för att minska antalet frivilliga 

uppsägningar är en förbättrad arbetsmiljö. 

 

Syftet med följande uppsats är därför att analysera den psykosociala arbetsmiljön för poliser i 

yttre tjänst samt komma fram till om något i den gör att vissa poliser väljer alternativt skulle 

välja att avsluta sin anställning. Den tidigare forskningen kring dessa områden tenderas att 

behandlas separat och polisers psykosociala arbetsmiljö har visats orsaka stress och andra 

utmattningssyndrom. Vidare belyser forskning hur emotionellt arbete är vanligt 

förekommande inom polisyrket samt att frivilliga uppsägningar är den främsta orsaken till 

personalomsättning för poliser. Denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med 

yrkesverksamma poliser samt poliser som avslutat sin anställning. Studien har resulterat i 

slutsatser som påvisat att polisernas psykosociala arbetsmiljö präglas av att vara psykiskt 

krävande, utsatt och oförutsägbar. De främsta anledningarna för frivilliga uppsägningar inom 

polisen är att lönen inte är skälig i relation till arbetets krav, brist på uppskattning från 

organisationen samt en brist på personal.  
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1 Inledning 

Idag har antalet poliser i Sverige blivit allt färre och ett flertal nyhetskällor beskriver att det 

råder polisbrist samt att vi idag har den lägsta polistätheten på över tio år (SVT, 2018b). 

Polisbristen kan förklaras genom att allt färre väljer att utbilda sig till polis samtidigt som fler 

yrkesverksamma poliser frivilligt väljer att avsluta sin anställning (SVT, 2018a). Detta kan 

föranleda tankar om vad den ökade mängden frivilliga uppsägningar grundar sig i. 

Polisförbundets ordförande Lena Nitz (SVT, 2018c) poängterar att en avgörande faktor för att 

minska antalet frivilliga uppsägningar är en förbättrad arbetsmiljö. 

 

När fler poliser lämnar yrket för en högre lön och bättre arbetsförhållanden i en annan bransch 

påverkas de kvarvarande polisernas psykosociala arbetsmiljö negativt (Polisförbundet, 2018). 

Den försämras på så sätt att färre poliser ska utföra samma mängd arbetsuppgifter som 

tidigare vilket ökar deras arbetsbelastning. När en arbetsmiljö försämras påverkas individens 

arbetstillfredsställelse och kan i sin tur leda till valet att lämna en organisation.  

 

Polisen fyller en viktig funktion i samhället och polisbristen påverkar möjligheten att 

garantera ett tryggt och säkert samhälle. Det kan vara svårt att garantera denna säkerhet då en 

förändrad brottslighet i samhället kräver fler resurser, som även gör polisernas arbetsmiljö 

mer utsatt. Fler terrorattentat, demonstrationer samt en ökad mängd attacker mot polisen har 

genererat i en oroväckande arbetsmiljö som gör detta till ett samhällsproblem 

(Polismyndigheten, 2017).  

 

På grund av den ökade polisbristen som påverkar samhället samt de yrkesverksamma 

polisernas arbetsmiljö, vill vi bland annat studera vad som får poliser att avsluta sin 

anställning inom polismyndigheten. Då Polisförbundets ordförande föranledde att det finns 

arbetsmiljöproblem inom polisen vill vi vidare fokusera vid att förstå dessa problem och 

huruvida arbetsmiljön kan påverka de frivilliga uppsägningarna inom polisen.   
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera hur poliser i yttre tjänst upplever deras psykosociala 

arbetsmiljö samt komma fram till vad i den som gör att vissa poliser väljer alternativt skulle 

välja att avsluta sin anställning.  

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever poliser i yttre tjänst deras psykosociala arbetsmiljö?  

- Vilka element i den psykosociala arbetsmiljön kan förklara varför poliser i yttre tjänst 

skulle välja alternativt har valt att avsluta sin anställning?  

1.3 Avgränsningar 
Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till den psykosociala arbetsmiljön samt definitionen 

av att denna består av psykiska och sociala delar av en arbetsmiljö. Vidare är undersökningen 

endast utförd i Sverige och vi utgår från enskilda polisers perspektiv som arbetar alternativt 

har arbetat i yttre tjänst.  

1.4 Arbetets disposition 

Detta arbete består av sju kapitel. Det första innehåller en introduktion till och 

problematisering av det valda ämnet som vidare avslutas med en presentation av studiens 

syfte och frågeställningar. Arbetets andra kapitel består av en presentation över det aktuella 

kunskapsläget och är indelad i två teman som avslutas med en sammanfattande slutsats. I det 

tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram som är indelad i två separata avsnitt. 

Kapitel fyra innehåller en genomgång av den metod som har används i denna studie och en 

analys av empirin presenteras i arbetets femte kapitel. Det sjätte kapitlet utgörs av våra 

slutsatser där studiens frågeställningar besvaras. Det sjunde och avslutande kapitlet består av 

en diskussion där studiens resultat i relation till den tidigare forskningen diskuteras, styrkor 

och svagheter med vårt arbete presenteras samt förslag på ytterligare forskning.  
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2 Tidigare forskning 

 
Baserat på studiens syfte och vad den tidigare forskningen inom området tenderar att belysa 

har framställningen i detta kapitel organiserats utifrån två teman; “psykosocial arbetsmiljö” 

och “personalomsättning”. Forskningen vi funnit är från databaserna Sociological abstracts, 

International Bibliography of the Social Sciences samt Swepub och är samtliga “peer-

rewied” bedömda artiklar. I vår sökning har vi i använt oss av olika kombinationer av 

sökorden “police”, “work environment”, “turnover”, “psychosocial”, “demand” och 

“emotional labor”.  

 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
Tidigare forskning om polisers psykosociala arbetsmiljö tenderar framförallt att fokusera på 

olika former av stress, utmattningssyndrom och emotionellt arbete och är ofta baserade på 

enkätundersökningar samt en kvantitativ forskningsdesign. 

 

Polisyrket beskrivs som ett unikt yrke då det innebär olika utmaningar och oförutsedda möten 

med andra människor. Detta arbete kan generera i en arbetsrelaterad stress och påverka 

individens hälsa (Hanson, Hurtig, Lauritz och Padyab, 2017). Polisarbetet är viktigt för 

samhället och organisationen bör vara medveten om de effekter som krav, kontroll och socialt 

stöd har för polisernas arbete. Ett mönster vi finner i den tidigare forskningen rörande stress är 

att den ofta behandlar Robert Karaseks teori om krav och kontroll1.  

 

Socialt stöd har visats främja en god psykosocial arbetsmiljö och motverka olika 

utmattningssyndrom samtidigt som det är av vikt för organisationen att ha kunskap om 

polisers mentala hälsa och en medvetenhet om det sociala stödets positiva effekter 

(Backteman-Erlanson, Padyab & Brulin, 2013, 2016; Hanson, Hurtig, Lauritz & Padyab, 

2017; Singh & Nayak, 2015). Patrullerande poliser i Sverige skiljer sig från poliser i andra 

länder samt från den resterande befolkningen i det avseendet att de lättare utvecklar olika 

typer av utmattningssyndrom (Backteman-Erlanson et al., 2013,2016). Risken för att bli 

utbränd kan förebyggas med hjälp av den psykosociala arbetsmiljön och en viktig del inom 

denna utgörs av förmågan att kunna hantera olika situationer med hjälp av rätt stöd och 

verktyg (Singh och Nayak, 2015). 

                                                
1 En beskrivning av Krav-och kontrollmodellen återfinns på sida 8. 
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I polisyrket krävs det att poliserna uppvisar rätt känslor som stämmer överens med de 

förväntningar som finns på hur en polis bör agera (Van Gelderen, Heuven, Van Veldhoven, 

Zeelenberg och Croon, 2007). Emotionellt arbete är vanligt förekommande inom polisyrket 

och de får ofta uppleva känslomässigt krävande situationer som utgör en stor del av polisens 

psykosociala arbetsmiljö. En kombination av en hög arbetsbelastning och ett emotionellt 

arbete kan leda utmattning, vilket gör det svårt för individen att hantera sina känslor i 

förhållande till arbetets krav (Brunetto, Shacklock, Teo, och Farr-Wharton, 2014). Trots att 

polisernas arbete kräver ett emotionellt arbete samt att yrket är stressande och krävande 

poängterar den tidigare forskningen att polisarbetet i sig inte är de huvudsakliga stressorerna 

för en polis, då de är vana vid samt utbildade för ett sådant typ av arbete (Van Gelderen et al., 

2007).  

 

Sammanfattningsvis är den psykosociala arbetsmiljön och framförallt stress ett väl 

uppmärksammat forskningsområde inom polisen. Det tidigare kunskapsläget har berört 

aspekter som krav, kontroll och socialt stöd och dess relation till individens psykiska 

välmående. Vidare belyses vikten av en medvetenhet kring dessa aspekter och att 

organisationen bör prioritera medarbetarnas mentala hälsa och dess arbetsmiljö då svenska 

poliser i hög grad tenderar att utveckla olika utmattningssyndrom. Det aktuella kunskapsläget 

belyser även att polisen är en yrkesgrupp som ofta använder sig av ett emotionellt arbete och 

hur detta i kombination med en hög arbetsbelastning kan påverka individens hälsa negativt.  

 

För vår undersökning tar vi därför specifikt krav och kontroll, socialt stöd och emotionellt 

arbete i beaktande för delar av vår intervjuguide samt vår teoretiska referensram. Att svenska 

poliser i högre utsträckning utvecklar utmattningssyndrom understryker ytterligare ett 

arbetsmiljöproblem inom polismyndigheten som motiverar oss, trots skillnader i 

forskningsfokus, att analysera deras psykosociala arbetsmiljö. 

2.2 Personalomsättning 
Personalomsättning inom olika polisverksamheter har undersökts på många olika platser runt 

om i världen. Denna forskning har till stora delar endast varit kvantitativ och inte baserats i en 

svensk kontext. Personalomsättning som begrepp kan definieras på olika sätt men gemensamt 

för dessa definitioner är att en anställd lämnar en organisation. Vidare görs en distinkt skillnad 

mellan frivillig och ofrivillig samt umbärlig och oumbärlig personalomsättning som tyder på 

att begreppet går att studera utifrån olika perspektiv (Lynch & Tuckey, 2008).  
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Det aktuella kunskapsläget motiverar för att den psykosociala arbetsmiljön påverkar en 

polisorganisations personalomsättning och antalet frivilliga uppsägningar. Detta då 

underbemanning och brist på kompensation har genererat i en ökad andel frivilliga 

uppsägningar såväl som utbrändhet och utmattningssyndrom bland de anställda (Gätcher, 

Savage & Torgler, 2013, Lynch & Tuckey, 2008, Dahle & Archbold, 2015).  

 

Den övergripande personalomsättningen inom polisen är inte nämnvärt högre jämfört med 

andra delar av den offentliga sektorn (Lynch & Tuckey, 2008). Dock är andelen frivilliga 

uppsägningar högre och är även den huvudsakliga formen av personalomsättning inom 

polisen. Detta visar på ett problem som polisorganisationer bör undersöka närmare för att 

minimera och undvika fler uppsägningar. Detta problem kan ses ur ett positivt perspektiv då 

denna form av personalomsättning kan påverkas och på så sätt undvikas på längre sikt (Ibid.).  

 

Sammanfattningsvis är ett anmärkningsvärt resultat i den tidigare forskningen att 

personalomsättningen inom polisen inte är avseendevärt högre än resterande delar av den 

offentliga sektorn. Dock utgörs den största delen av polisens personalomsättning av frivilliga 

uppsägningar, vilket tyder på problem inom polisorganisationen som bör undersökas vidare. 

Resursbrist och brist på kompensation har identifierats som viktiga och återkommande 

anledningar till frivilliga uppsägningar inom polisen. Dessa resultat har gett oss kunskap om 

vanligt förekommande anledningar och problem som kan orsaka frivilliga uppsägningar som 

vi bland annat har i åtanke när vi utformar vår intervjuguide. Vi är dock medvetna om att den 

presenterade forskningen inte har baserats i en svensk kontext.  

2.3 Sammanfattande slutsats om den tidigare forskningen 
Efter en presentation av det tidigare kunskapsläget kan det konstateras att polisen 

internationellt, är ett välstuderat fält. Inom forskningsområdet poängteras och synliggörs 

bristen på kvalitativa undersökningar då majoriteten av polisforskningen är kvantitativ, vilket 

motiverar för vårt val av kvalitativ forskningsdesign. Vidare har vi funnit problem med att 

hitta relevant forskning baserad i Sverige, vilket också styrker vår avgränsning till att endast 

utföra undersökningen nationellt. Vi uppfattar dessutom att det finns relevant forskning inom 

både personalomsättning och psykosocial arbetsmiljö sedan tidigare, men att kombinationen 

av dessa två ämnen samt dess relation ofta saknas. Med bakgrund av detta anser vi att det 

finns relevans och utrymme för vår undersökning som kan komma att bidra till det aktuella 

kunskapsläget.  
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3 Teoretisk referensram 

 
I nästföljande avsnitt presenteras den valda teoretiska referensramen som är uppbyggd av två 

huvudsakliga teman, nämligen “psykosocial arbetsmiljö” och “personalomsättning”. 

Inledningsvis presenteras det att studien har präglats av en adaptiv teori som beskriver 

undersökningens relation mellan teori och empiri. Vidare presenteras vårt analysverktyg i 

form av utvalda aspekter av den psykosociala arbetsmiljön samt en avslutande del om 

personalomsättning.   

 

3.1 Relationen mellan teori och empiri 
Innehållet i studiens teoretiska referensram har utvecklats och anpassats efter vår empiri och 

detta benämner Layder (1998:174) som att använda sig av en adaptiv teori. Detta innebär att 

vår teoretiska referensram både är resultatet av och utgångspunkten för den ömsesidiga 

påverkan som funnits mellan teori och empiri. Därför har följande avsnitt, i relation till vår 

empiri, struktureras i enlighet med vårt analysavsnitt. Initialt hade vi en bred arsenal av teorier 

och begrepp, men då vi arbetat adaptivt har dessa i ett senare skede anpassats och till viss del 

tagits bort då relevans för dessa har saknats. Exempel på borttagna teorier är gränslöst arbete 

och reflexivt ledarskap. Genom att följa en adaptiv teori motiverar vi för den teoretiska 

referensramens relevans samt en vidare användning av detta som vårt analysverktyg. 

3.2 Psykosocial arbetsmiljö 
En arbetsmiljö består av fysiska såväl som psykologiska och sociala arbetsförhållanden och 

det är de psykiska och sociala delarna som tillsammans utgör den psykosociala arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2018a). Vi kan se att begreppet psykosocial arbetsmiljö till stora delar är 

synonym med det som Arbetsmiljöverket benämner som organisatorisk och social 

arbetsmiljö. Tillsammans med Eklöf (2017:11) kan vi dock identifiera en viss skillnad mellan 

begreppsdefinitionerna då Arbetsmiljöverket vill fokusera på fenomenet ur en objektiv 

synvinkel snarare än beroende av en specifik person och dess privatliv. Vi har valt att använda 

oss av definitionen psykosocial arbetsmiljö då vår undersökning endast har baserats på 

individuella beskrivningar och att vi har undersökt fenomenet på en mikronivå. Eftersom 

Arbetsmiljöverkets definition utgår mer från ett organisatoriskt perspektiv motiveras vår 

användning och val av begreppet psykosocial arbetsmiljö ytterligare.  
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3.2.1 Psykiskt påfrestande arbete 

Situationer såsom att möta människor med psykisk ohälsa eller med ett stort hjälpbehov kan 

vara exempel på ett psykiskt påfrestande arbete samtidigt som en oväntad och akut situation 

dessutom kan öka denna påfrestning. Det är arbetsgivarens ansvar att förhindra att psykiskt 

krävande situationer påverkar arbetstagaren och dess hälsa negativt (Arbetsmiljöverket 

2018b). Vi kan konstatera att psykiskt påfrestande arbete förekommer i olika situationer samt 

att graden av psykisk påfrestning är beroende av den enskilda individen. Det kan därför 

argumenteras för svårigheter i att finna en gemensam definition som gäller för samtliga 

individer i olika situationer, vilket tyder på begreppets komplexitet.  

 

I ett arbete där psykiskt påfrestande situationer förekommer krävs det att individen kan 

hantera och arbeta med sina känslor. Ett sådant arbete har tidigare definieras som ett 

emotionellt arbete, vilket kan utgöra en psykisk påfrestning för individen då det innebär att 

individen anpassar sina känslor för att möta arbetets krav (Hochschild, 2012:7). En annan 

aspekt av emotionellt arbete som kan utgöra psykisk påfrestning för individen är anpassning 

till vissa krav och förväntningar från övriga delar av samhället. Ett sådant exempel är 

samhällets förväntningar på hur en individ ska agera i en viss yrkesroll och benämns av 

Ashforth och Humphrey (1993:91) som “display rules”.  

 

Utifrån ovanstående beskrivningar definierar vi ett psykiskt påfrestande arbete på basis av 

arbetsmiljöverkets syn på vad som utgör ett psykiskt påfrestande arbete. Vi ser även att ett 

emotionellt arbete kan utgöra en psykisk påfrestning för individen. Användningen av detta 

analysverktyg är relevant i relation till vår undersökning då ett psykiskt påfrestande arbete är 

en stor beståndsdel av den psykosociala arbetsmiljön och behövs för en vidare analys.  

3.2.2 Hot och våld 

Hot och våld är något som förekommer i vissa yrkesgrupper och bör enligt Arbetsmiljöverket 

(2017) ses som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. En hög arbetsbelastning, stress, kvälls-eller 

nattarbete samt arbete i brottsbelastade områden kan öka risken för hot och våld. Att möta 

människor i sitt arbete, framförallt de med en nedsatt förmåga att kontrollera sina handlingar, 

kan utgöra en risk för hot och våld. Detta då dessa människor kan vara oförutsägbara och 

arbetstagaren kan i vissa situationer inte veta vad som kommer ske (Arbetsmiljöverket, 2017).  

 

Detta föranleder vår definition av vad som kan öka risken för hot och våld i arbetet samt 

aspekter som kan utgöra en risk för hotfulla och våldsamma situationer. Då hot och våld kan 
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förstås vara vanligt förekommande delar i polisernas arbetsmiljö, visar ovanstående 

beskrivning på att aspekterna är relevanta för att vidare analysera polisens psykosociala 

arbetsmiljö.  

3.2.3 Oförutsägbart arbete 

Oförutsägbart innebär att något är omöjligt att förutse eller att en individ på förhand inte kan 

räkna ut vad som kommer att ske (NE, u.å.). Vi ser att en oförutsägbar arbetsmiljö således 

kan, baserat på en individs personliga preferenser, bidra till ett omväxlande arbete och därmed 

vara stimulerande. Dock kan det bli problematiskt med en alltför oförutsägbar arbetsmiljö då 

det kan leda till en bristande kontroll samt möjligtvis orsaka stress.  

 

När det inte finns en balans mellan de krav som arbetet ställer och den grad av kontroll 

individen har över sin arbetssituation kan det få negativa effekter för individens välmående 

och hälsa (Karasek & Theorell, 1990:31). Ett exempel på en modell som belyser en sådan 

relation är Krav- och kontrollmodellen. Den primära principen för modellen är att det finns en 

växelverkan mellan arbetets krav samt möjligheten till kontroll, men att relationen mellan 

aspekterna kan se olika ut, vilket nedanstående figur visar (Karasek, 1983:236–239). Höga 

arbetsrelaterade krav samt ett lågt handlingsutrymme kan ha negativa effekter på individens 

hälsa och välmående och orsaka stress (Karasek, 1983:239).  

 
Figur 1. Karaseks krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990:32). 

 
Baserat på hur brist av kontroll beskrivs i denna modell kan vi se likheter med begreppet 

oförutsägbarhet. En låg grad av kontroll innebär således att individen inte har kontroll över sin 

arbetssituation och vet inte vad som kommer att hända framåt. Detta är synonymt med den 
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ovanstående definitionen av oförutsägbarhet som tillsammans med krav- och 

kontrollmodellen kommer att utgöra ett analysverktyg för att analysera polisers psykosociala 

arbetsmiljö.  

3.2.4 Socialt stöd 

Socialt stöd är en viktig aspekt i alla arbeten, men av särskild vikt inom yrken som 

regelbundet utsätts för traumatiska händelser (Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:2). Det 

sociala stödet ska till stora delar tillhandahållas av arbetsgivaren och det ska finnas en struktur 

kring detta på arbetsplatsen samt att detta stöd ska anpassas beroende på situation. En 

arbetstagare som har utsatts för en traumatisk händelse ska bli erbjuden hjälp och stöd för att 

förhindra negativ psykisk såväl som fysisk påverkan. Arbetsgivaren har även ett ansvar att 

kontinuerligt följa upp detta och erbjuda socialt stöd i ett senare skede och inte endast i 

anslutning till en svår händelse. Kollegorna erbjuder ofta det initiala stödet vilket också visar 

på att de har en betydande roll för en individs välmående på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 

2017).   

 

Poliser utsätts regelbundet för traumatiska och psykiskt påfrestande händelser vilket gör det 

sociala stödet avgörande för deras hälsa och välmående. Stödet bör finnas både bland kollegor 

men även tillhandahållas av organisationen och är en central aspekt av den psykosociala 

arbetsmiljön.  

3.3 Personalomsättning 
Personalomsättning som fenomen är rörligheten av personal mellan organisationsgränser, 

vilket går att undersöka utifrån flera perspektiv som exempelvis organisationens eller 

individens (Mobley, 1982:111). När en individ ser sig om efter andra yrkesmöjligheter jämför 

denne för- och nackdelar med de olika yrkesvalen för att ofta komma att välja det alternativ 

som anses vara mest fördelaktigt för individen. Det individen får bör återspegla det som denne 

investerar i arbetet, vilket annars kan komma att föranleda att en individ byter arbete (Price, 

2001). Vi har i denna undersökning valt att fokusera på den frivilliga personalomsättningen, 

vilket innebär att individen själv väljer att avsluta sin anställning. Detta ligger i linje med 

studiens syfte då vi avser att undersöka vad som har fått individer att avsluta deras 

anställning. Vidare utgår vi från individernas beskrivningar och perspektiv och inte 

organisationens.  
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3.3.1 Lönefrustration 

En rättvis lön i förhållande till individens arbetsprestation samt arbetets krav är en 

nödvändighet för att individen ska trivas på sitt arbete. En skälig lön kan få individen att 

känna sig värdefull för en organisation och i och med detta vara mer engagerad och lojal 

gentemot denna. Vidare är det av vikt att organisationen har en god lönepolitik vilket innebär 

att lönen bör vara likvärdig både internt bland kollegor och externt i jämförelse med andra 

organisationer. Antalet frivilliga uppsägningar kan minska för organisationer som erbjuder 

högre löner, bättre förmåner samt goda arbetsvillkor (Abbasi & Hollman, 2000:338).  

 

I förhållande till denna undersökning är det av vikt att vara medveten om lönens betydelse för 

individens arbetstillfredsställelse då det är ett ytterst centralt arbetsvillkor. Kraven i ett arbete 

bör återspegla den lön som en arbetstagare får och bristen av detta kan leda till en 

lönefrustration som i sin tur påverkar individens val att sluta.  

3.3.2 Brist på uppskattning 

Något som är viktigt för att minska antalet frivilliga uppsägningar inom en organisation är 

synen på och agerandet gentemot sin personal. Organisationen bör lyssna till de anställdas 

synpunkter och förslag för att arbetstagaren ska känna sig hörd, respekterad och ha inflytande 

över sin arbetssituation (Abbasi & Hollman, 2000:340). Bristen av detta kan utgöra en risk för 

en ökad andel frivilliga uppsägningar. Individen vill bli sedd som en viktig resurs för 

organisationen och inte som ersättningsbar (Abbasi & Hollman, 2000:339).  

 

Ovanstående aspekter kan sammanfattas som en brist på uppskattning, vilken även är den 

främsta anledningen till frivilliga uppsägningar (Abbasi & Hollman, 2000:337). Detta utgör 

en viktig grund för en god arbetstillfredsställelse och hälsa som i sin tur genererar i att 

individen sannolikt trivs med sitt arbete (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005:143,151). En 

arbetstagare som får uppmuntran och igenkänning för sitt arbete kommer sannolikt att stanna 

kvar inom organisationen (Abbasi & Hollman, 2000:337). 

 

Uppskattning är därför avgörande för huruvida en arbetstagare väljer att avsluta sin 

anställning eller inte. På basis av ovanstående beskrivning kan vi förstå att bristen på 

uppskattning kan innebära flera aspekter; dels att en individ inte blir hörd samt inte får 

möjlighet till inflytande men även att denne ses som ersättningsbar och upplever brist på 

erkännande för det arbete som de utför.  
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3.3.3 Personalbrist 

För att klara av ett arbete krävs det olika typer av resurser och en viktig sådan är 

organisationens personal. Denna resurs är nödvändig för att individen inte ska uppleva en 

alltför hög arbetsbelastning genom att det exempelvis inte finns tillräckligt med kollegor att 

utföra uppgifter samt att tiden möjligtvis inte alltid räcker till. När det inte finns en balans 

mellan de krav som arbetet ställer och de resurser som finns att tillgå uppstår en ohälsosam 

arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2018b). Denna ohälsosamma arbetsbelastning kan bland 

annat orsakas av individer som väljer att avsluta sin anställning då arbetsbördan blir större för 

dem som arbetar kvar (Mobley, 1982:113). Som ett led i detta kan en hög arbetsbelastning i 

sin tur få en individ att vilja avsluta sin anställning vilket gör att personalbristen kan bli en 

ond cirkel.  

 

Vi definierar personalbrist som bristen av rätt antal mänskliga resurser i förhållandet till 

arbetets krav. Det kan ha en påverkan på de individer som väljer att arbeta kvar då den 

genererar i en ohälsosam arbetsbelastning. I relation till detta kan därför kvarvarande 

individer inom sinom tid eventuellt välja att avsluta sin anställning. 
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4 Metod 

 
Nedanstående kapitel motiverar för studiens valda metod samt att vi beskriver hur vi gått 

tillväga under arbetets gång. Vi presenterar hur vår empiri har samlats in och bearbetas samt 

att studiens etiska överväganden och tillförlitlighet avslutningsvis diskuteras.   

 

4.1 Val av forskningsdesign och datainsamlingsmetod 
Vårt val av metod grundar sig i att vi önskade få tillgång till respondenternas nyanserade 

beskrivningar av den verklighet som de befinner sig i. I relation till vårt syfte uppnås detta 

bäst genom kvalitativa forskningsintervjuer som möjliggör att kunna ställa öppna frågor (jfr 

Bryman, 2011:371–372, 413). Om undersökningen istället syftat till att statistiskt kunna 

generalisera ett resultat som endast undersökte polisernas anledningar till att sluta, hade en 

kvantitativ forskningsdesign möjligtvis lämpat sig bättre. Dock önskar denna studie få tillgång 

till respondenternas beskrivningar samt uppnå en djupare förståelse av den psykosociala 

arbetsmiljön och anledningar till frivilliga uppsägningar, vilket motiverar för vårt val av 

kvalitativa forskningsintervjuer.  

 

Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod för att uppnå både 

flexibilitet och struktur. Vi önskar en struktur genom teman och en del redan formulerade 

frågor som ger oss en viss kontroll över samtalets riktning, vilket i ett senare skede kan 

underlätta jämförandet mellan våra respondenter (jfr Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:150). 

Detta lämpar sig i vår undersökning då vi önskar få svar och beskrivningar gällande aspekter 

av den psykosociala arbetsmiljön samt anledningar till frivilliga uppsägningar. Genom att 

intervjun även präglas av en öppenhet kan intervjupersonerna själva, till viss del styra 

samtalets innehåll. Inom ramen för våra utvalda teman kan de fritt återge sina egna tolkningar 

och vad de anser vara relevant i förhållande till detta.  

4.2 Urval 
I studien har ett målinriktat urval använts och vi har intervjuat både yrkesverksamma poliser 

såväl som tidigare anställda. Detta kan generera i olika svar då de som har slutat kan ge 

faktiska anledningar till detta medan de andra endast kan spekulera i denna fråga. Ytterligare 

något som kan skilja sig mellan grupperna är deras uppfattning om arbetsmiljön vilket kan 

generera i både negativa och positiva aspekter beroende på om individen arbetar kvar eller 

inte.  
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Inledningsvis, för att komma i kontakt med respondenter, kontaktade vi Polismyndighetens 

HR-avdelning som inte gav oss någon återkoppling. För att vidare finna intervjupersoner 

kontaktade vi personer i vår närhet som kunde hjälpa oss vidare i att finna respondenter, vilket 

benämns som ett bekvämlighetsurval. Därefter användes ett typ av snöbolls- eller kedjeurval 

vilket innebar att de respondenter vi kommit i kontakt med hjälpte oss att finna ytterligare 

deltagare till vår undersökning (jfr Bryman, 2011:194–196). Som ett led i detta kontaktades 

slutligen sju respondenter som samtliga önskade medverka i studien och som senare även 

intervjuades.  

4.3 Utformandet av intervjuguide 
I god tid inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1). Vi påbörjade 

intervjuguiden genom att identifiera fyra huvudsakliga teman; ”Arbetet som polis”, 

“Organisatorisk arbetsmiljö”, “Social arbetsmiljö” och “Personalomsättning”. Utifrån dessa 

teman skapades tillhörande frågor som vi huvudsakligen önskade beröra under intervjun. Då 

vi valt semistrukturerade intervjuer ville vi att det skulle finnas utrymme för följd- och 

sonderingsfrågor som uppkom under intervjuns gång, vilket lämpar sig i en kvalitativ 

datainsamlingsmetod (jfr Bryman, 2011:423 & Hjerm et al., 2014:157). Innan intervjuerna 

påbörjades justerades den ursprungliga intervjuguiden tillsammans med vår handledare 

genom att vissa formuleringar ändrades och frågor togs bort som, efter lite mer eftertanke inte 

var relevanta.  

4.4 Intervjugenomförande 
Studiens deltagare mottog som första kontakt en kortare informationstext (se bilaga 2). Vidare 

bokades intervjuer med deltagarna under en och samma vecka och genomfördes på olika 

platser beroende på respondenternas önskemål. Vi genomförde samtliga intervjuer 

tillsammans med en av oss som intervjuare och en som medintervjuare. Medintervjuaren hade 

en tillbakadragen och observerande roll medan intervjuaren var den som höll i intervjuns 

struktur och ställde merparten av frågorna. 

 

I en intervjusituation presenterade vi inledningsvis oss själva, studiens syfte samt de fyra 

etiska principerna och frågade huruvida vi fick respondenternas godkännande till att spela in 

intervjun. Vi hade en medvetenhet om att inspelning av en intervju kan ha en hämmande 

effekt på respondenternas svar och grad av öppenhet (jfr Bryman, 2011:429). Utan en 

inspelning fann vi dock svårigheter i att kunna återge deras detaljerade beskrivningar, vilket 



 14 

föranledde vårt val av att spela in. Vidare fortsattes intervjuerna i huvudsak med en 

genomgång av varje tema och dess tillhörande frågor. Samtliga intervjuer var av relativt 

avslappnad karaktär och beroende på intervjupersonens svar tog olika teman längre respektive 

kortare tid. Intervjuerna varierade därför i omfattning och tog allt mellan 50 minuter till 2 

timmar att genomföra. Avslutningsvis tackade vi respondenterna för deras deltagande samt 

informerade om att det hade möjlighet att komplettera sina svar och ta del av den färdiga 

uppsatsen.  

 
Ett problem uppstod dock under intervjuperioden. En av intervjuerna spelades inte in på 

grund av ett tekniskt fel, vilket upptäcktes efter intervjuns slut. Intervjuaren bedömde det då 

som ytterst svårt att anteckna respondentens svar i efterhand vilket gjorde att denna intervju 

inte används vidare i undersökningen. Dock bedömdes intervjun som likvärdig med övriga 

intervjuer, då dennes beskrivningar inte nämnvärt skiljde sig från de övriga respondenternas.  

4.5 Tillvägagångssätt för analys 
En bearbetning av vår empiri påbörjades genom transkribering i direkt anslutning till 

intervjuerna som delades upp mellan oss då fem av intervjuerna transkriberades ordagrant. 

Den sjätte intervjun spelades inte in med hänsyn till de etiska principerna. Istället användes 

anteckningar som fördes under intervjun som grund för den vidare analys. Utvalda delar av 

det intervjumaterial som enbart baseras på anteckningar presenteras i analysen, dock inte 

genom citering då vi inte kunnat återge respondentens beskrivningar ordagrant. 

 

Samtliga intervjumaterial sammanställdes till ett dokument som sedan lästes igenom i sin 

helhet för att påbörja en första grovkodning. De mönster vi kunde urskilja i empirin 

markerades med kodord såsom “psykiskt påfrestande arbete”, “hot och våld” och 

“problematik med lön inom polismyndigheten”. I den efterföljande genomgången av 

materialet fördes de delar som markerats med liknande koder samman till två olika kluster 

som utgör de två huvudsakliga delarna i vår analys; “Polisers psykosociala arbetsmiljö” samt 

“Anledningar till frivilliga uppsägningar”. Efter detta formulerades olika teman inom dessa 

kluster som bäst sammanfattar de mönster som beskriver polisernas psykosociala arbetsmiljö 

respektive anledningar till varför respondenterna slutat alternativt skulle sluta som polis. 

Slutligen valdes lämpliga och beskrivande citat ut från respektive tema som på bästa sätt gav 

en representativ bild av vår empiri. Utöver de identifierade mönster beskrevs ytterligare ett 

fåtal andra anledningar som bidrog till valet att sluta. Dessa är brister i rättssystemet samt 
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viljan att pröva ett nytt arbete, men presenteras inte vidare analysen då endast en person 

nämnde dessa. 

4.6 Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna syftar till att säkerställa kvalitén på samhällsvetenskaplig och 

humanior forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns fyra huvudsakliga krav som 

tillsammans utgör det grundläggande individskyddskravet. Dessa krav benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet syftar till att informera berörda individer angående forskningen, dess syfte 

samt villkor för individens deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). I enighet med det första 

kravet presenterades vår studies syfte såväl som arbetsgången framåt för respondenterna i 

respektive intervjusituation. Respondenterna informerades även om att de har en 

bestämmanderätt över deras egna deltagande samt att de när som helst kunde välja att dra 

tillbaka sin medverkan. Ett exempel på hur vi tagit hänsyn till detta krav är att en 

intervjuperson önskade att intervjun antecknades istället för att spelas in samt att senare få 

läsa igenom dessa anteckningar för att validera innehållet. I linje med de etiska principerna 

har individen rätt till att bestämma över sin egen medverkan och vi respekterade därför denna 

önskan och genomförde på så sätt en respondentvalidering.  

 

Vidare presenterades det andra kravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att 

deltagarna samtycker till att medverka i studien. Samtliga respondenter gav sitt godkännande 

till detta men vi har dock kännedom om att situationen möjligt kunde upplevts som pressande 

för individen, vilket gjorde det viktigt för oss att poängtera deras medverkan som frivillig. 

 

Härnäst framfördes innebörden av det tredje kravet som poängterar vikten av att individens 

konfidentialitet och personuppgifter behandlas och förvaras på ett säkert sätt 

(Vetenskapsrådet, 2002). När detta krav presenterades lades stor vikt vid att skilja på 

begreppet anonymitet och konfidentialitet då vi är medvetna om att det inte går att garantera 

individernas anonymitet i en kvalitativ studie. Detta då exempelvis mer djupgående 

beskrivningar som framkommer i en kvalitativ intervjusituation skulle kunna förknippas med 

en specifik individ. I beaktning av den tredje etiska principen har respondenternas ålder i 

denna studie delats in i två ålderskategorier varav individer över 35 ingår i den äldre kategorin 

medan de under 35 ingår i den yngre kategorin. Vidare har vi även valt att presentera deras 

yrkeserfarenhet baserat på om de har arbetat mer eller mindre än 8 år. I studiens analys har vi 
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inte använt oss av intervjupersonernas riktiga namn utan istället koder som exempelvis IP1. 

Detta för att reducera möjligheten till att någon utomstående som har tillgång till uppsatsen 

kan identifiera våra respondenter.  

 

Slutligen presenterades nyttjandekravet vilket innebär att vår insamlade empiri endast 

kommer att användas för forskningens ändamål samt att materialet kommer tas bort efter 

studiens avslut (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.7 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
I denna studie har vi valt att använda oss av begreppet tillförlitlighet för att bedöma och 

säkerställa kvalitén i undersökningen då det tidigare har riktats kritik mot begreppen 

reliabilitet och validitet i en kvalitativ forskningskontext (Se Hjerm et al., 2014:82–83, 

Bryman, 2011:354). Delkriterierna som ingår i begreppet tillförlitlighet är; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Se Bryman, 2011:354–

356).  

 

För att möta det första delkriteriet trovärdighet har vi i vår studie förhållit oss till de tidigare 

nämnda etiska principerna samt att respondenter som varit intresserade av att ta del av arbetet 

vid ett senare tillfälle får möjligheten till detta.  

 

Som ett led i att möta det andra delkriteriet, överförbarhet, har vi använt oss av teoretiska 

begrepp och modeller för att analysera och förstå vårt empiriska material. Detta kan ses som 

teoretisk generalisering (jfr Bryman, 2011:369).  

 

Det tredje delkriteriet för att bedöma studiens tillförlitlighet är pålitlighet. Genom att vi har 

haft en nära kontakt med vår handledare samt att vi avsett att tillämpa ett kritisk och reflexivt 

förhållningssätt tar vi detta kriterium i beaktande.  

 

Det sistnämnda delkriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera. Med detta kriterium i 

beaktande har vi baserat vårt respondenturval på att personliga värderingar inte ska komma att 

påverka resultatet i undersökningen. Exempelvis har en aktuell respondent för vår 

undersökning medvetet inte intervjuas då denne har en personlig relation med en av oss. 

Slutligen har vi båda deltagit i studiens samtliga delar och på så sätt möjliggjort ett transparent 

arbetssätt och reducerat risken för att subjektivitet ska påverka studiens resultat.  
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I vår undersökning har vi försökt att öka studiens tillförlitlighet på olika sätt genom 

ovanstående exempel. Dock har vi en vetskap om att det finns andra tillvägagångssätt som 

hade ökat studiens tillförlitlighet ytterligare. Pilotintervjuer och metodtriangulering genom 

exempelvis en deltagande observation hade kunnat användas för att ytterligare säkerställa 

studiens trovärdighet. Vidare hade vi även kunnat fråga kurskamrater om att läsa vårt arbete 

och ge feedback för att öka studiens pålitlighet ytterligare. Trots en medvetenhet om 

fördelarna med dessa tillvägagångssätt för att öka studiens tillförlitlighet har dessvärre varken 

tid eller resurser funnits för detta. 
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5 Analys 

 
I nedanstående avsnitt presenteras vår analys bestående av två delar. I den första delen 

analyserar vi polisernas psykosociala arbetsmiljö. I den andra delen analyserar vi vilka 

element i den psykosociala arbetsmiljön som kan förklara varför poliser i yttre tjänst skulle 

välja alternativt har valt att avsluta sin anställning. Vi börjar med att inleda detta avsnittet 

med en kort presentation av intervjupersonerna.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
IP1 är man och tillhör den äldre ålderskategorin (35+). Han arbetar heltid som polisassistent 

och har arbetat en längre tid, främst i en större stad.  

 

IP2 är kvinna och tillhör den yngre ålderskategorin (35-). Hon arbetar deltid på 75 % som 

utredare men har arbetat en längre tid som polis i yttre tjänst, främst på en mindre ort.  

 

IP3 är kvinna och tillhör den yngre ålderskategorin (35-). Hon arbetar idag som utredare och 

har arbetat under en kortare period, främst som polisassistent i yttre tjänst på en mindre ort. 

 

IP4 är man och tillhör den äldre ålderskategorin (35+). Han har slutat som polis och arbetade 

under en kortare period som polisassistent, främst på en mindre ort.  

 

IP5 är kvinna och tillhör den äldre ålderskategorin (35+). Hon har slutat som polis och 

arbetade under en längre period både i inre och yttre tjänst endast på en mindre ort.  

 

IP6 är kvinna och tillhör den äldre ålderskategorin (35+). Hon har slutat som polis och 

arbetade under en längre period endast på en mindre ort.  
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5.2 Polisers psykosociala arbetsmiljö 

Polisyrket har en unik arbetsmiljö och det finns aspekter av deras psykosociala arbetsmiljö 

som inte återfinns i andra yrken. Ett flertal respondenter har beskrivit återkommande mönster 

och arbetsuppgifter som är representativa för deras psykosociala arbetsmiljö. Intervjuperson 5 

beskriver polisarbetet på följande vis: 

 
[…] Jag tror inte att man tänker såhär att jag vill ha ett jobb där jag oftast jobbar med 
samhällets baksida... För det är ju det man gör […]. (IP5) 

 

Med “samhällets baksida” syftar intervjupersonen till att belysa de delar av samhället som 

medborgarna ofta är ovetande om. Flera respondenter poängterar att befolkningen är 

skyddade mot denna del av samhället som polisen dagligen arbetar i och mot.  

5.2.1 Psykiskt påfrestande arbete 

En stor del av polisers psykosociala arbetsmiljö är både mängden av och intensiteten i 

psykiskt krävande arbetsuppgifter. Exempel på detta är möten med psykiskt sjuka människor, 

dödsfall och våld mot barn. Dessa situationer kan vara särskilt betungande och utgöra en 

psykisk påfrestning för individen bakom polisuniformen. Intervjuperson 1 ger exempel på 

sådana situationer: 

 
[…] Man får uppleva ganska många jobbiga saker. […] Jag har varit med och skurit ner folk 
som hängt sig, jag har plockat delar när folk har ställt sig framför tåget. Det här var en arm, där 
är ett huvud. Det har man ju aldrig varit med om tidigare… […] (IP1) 

 
Vi kan av ovanstående citat få en bättre förståelse för vilka typer av situationer som ingår i 

polisernas psykosociala arbetsmiljö. Det är tydligt att sådana situationer är psykiskt krävande 

för en individ och att det är få som utsätts för liknande händelser. Vidare betonar flera 

intervjupersoner att det finns risker för poliser att ständigt verka i denna miljö då de anser att 

poliserna kan bli personlighetsmässigt förändrade. 

 
[…] Man lever i parallella världar på ett sätt och till slut så blir det en vardag som man inte 
riktigt kanske tänker på aktivt men det maler på. Sen när man slutar, kanske på polisen och 
börjar jobba på ett vanligt jobb och börjar se på människor som människor igen. Inte bara titta 
på "Undrar om hon är full eller är hon påtänd? Är pupillerna inte lite stora, jag vet inte... Är 
hon inte lite ryckig". Man blir lite knäpp och när man släpper det sen då märker man att oj, 
man behöver inte tänka så mycket på såna saker utan man kan möta en människa som en 
människa bara utan och behöva tänka som en polis hela tiden. (IP4) 
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Detta exempel visar på att psykiskt krävande situationer förekommer i polisens arbete och hur 

det kan påverka individen. Poliser kan ha svårt att distansera sig från sin yrkesroll och ett visst 

tankesätt i vardagen samt när de gått vidare till andra yrken.  

 

Mötet med andra människor är en återkommande del av polisens arbete och enligt 

intervjupersonerna kräver detta att deras egna känslor ibland behöver åsidosättas. För att möta 

arbetets krav bör poliserna vara objektiva och använda ett emotionellt arbete (Se Hochschild, 

2012). Respondenterna beskriver vidare att allmänheten har vissa förväntningar på hur en 

polis bör agera i sin yrkesroll. Detta utgör en stor del av arbetets krav samt deras psykosociala 

arbetsmiljö då det krävs en förmåga att anpassa sig efter detta. Intervjupersonerna beskriver 

återkommande att de samhälleliga förväntningar som finns på polisen idag innebär att vara 

trevlig, tillmötesgående, korrekt och gärna lite sundare än genomsnittet samt ha en hög 

toleransnivå. Dessa samhälleliga förväntningar ligger till grund för de ”display rules” som till 

viss del reglerar polisens emotionella arbete (Se Ashforth & Humphrey, 1993:91). 

 
[…] En polis ska ju vara trevlig mot allmänheten, hjälpsam och helst glad också. Det får man 
ju också lära sig, vi ska ju serva allmänheten så att grundförhållningssättet mot alla ska ju vara 
att man är glad, snäll och trevlig så [...] (IP4) 

 

Ovannämnda citat visar exempel på sådana förväntningar som han anser samhället har på 

polisen. Poliser får även lära sig ett förhållningssätt redan under utbildningen för att få en 

förståelse för hur allmänheten bör bemötas. De blir förberedda på att psykiskt krävande 

situationer kan förekomma i polisarbetet samt att de då krävs att de kan hantera och arbeta 

med sina känslor.  

5.2.2 Hot och våld 

Hot och våld är en särskilt aktuell arbetsmiljöaspekt för poliser och poängteras av flera 

respondenter som, en inte ovanlig företeelse. Poliser befinner sig ofta i brottsbelastade 

områden, arbetar även kvälls-och nattetid och upplever en hög arbetsbelastning vilket ökar 

risken för utsatthet. Även personliga hot mot familj och närstående förekommer som IP4 

beskriver;  

 
[…] Du blir spottad på, sparkad, slagen kanske hotad, din familj; "Jag ska döda dina barn, jag 
ska våldta din fru". Det är klart, 999 gånger av 1000 så är det ju skitsnack av en alkis eller en 
knarkare eller en psykisk sjuk person. […] (IP4) 

 
Poliserna möter återkommande psykiskt sjuka människor i sitt arbete och det kan vara svårt 

att beräkna hur en sådan person kommer att agera och detta kan utgöra en risk för poliserna. 
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Ytterligare en intervjuperson belyser detta problem samt att poliser inte alltid vet hur andra 

människor upplever en situation. 

 
[…] Vi hade vid ett tillfälle en kille som hade gått ut på en äng med två stycken pistoler och 
skulle skjuta sig själv och om någon närmade sig honom skulle han skjuta dem också sa han. 
[…] De fungerar inte som man tror att en människa ska göra. Har man en psykos till exempel 
eller så, då är det inte poliser som kommer, det kanske är två drakar som kommer mot honom 
[…] (IP1) 

 

På basis av ovanstående citat kan vi förstå att poliser löper stor risk för att utsättas för hot och 

våld i deras arbete då det är vanligt förekommande att de befinner sig i utsatta och 

oförutsägbara situationer. De poängterar dock att hoten oftast är tomma, men är enligt flera 

respondenter ändock ett allvarligt arbetsmiljöproblem för poliserna.  

5.2.3 Oförutsägbarhet 

En återkommande beskrivning i intervjumaterialet är att polisarbetet präglas av en 

oförutsägbar arbetsmiljö då poliser i yttre tjänst aldrig vet vad som väntar under ett arbetspass. 

Vissa respondenter anser detta göra arbetet spännande och varierat och beskriver att det var 

ett av skälen som fick dem att vilja bli poliser. Det är vanligt att poliserna blir tvungna att 

prioritera om för att exempelvis åka på ett annat mer prioriterat ärende:  
 

[…] Oftast så vet man inte alls vad man kommer göra under dagen, eller till arbetspasset när 
man kommer. Man kan ha viss planerad verksamhet men sen går mer akuta ärenden alltid före 
[...] (IP1) 

 

Denna oförutsägbarhet synliggör bristen på kontroll i deras arbetssituation vilket tillsammans 

med de höga arbetskrav som beskrivs kan utgöra en risk för individernas psykiska välmående 

och orsaka stress (Se Karasek, 1983). Flera respondenter beskriver hur de frekvent upplever 

stress i sitt arbete som polis och att detta ofta har att göra med en brist av kontroll över det 

som sker samt en hög arbetsbelastning. Denna oförutsägbarhet som präglar polisernas arbete   

kan även leda till att de inte vet när de kan förväntas komma hem efter ett arbetspass:  

 
Näe det är väl mest det att man inför varje pass inte vet när man kommer sluta. Man kan göra 
planer, men man får säga att man kanske inte kommer hinna. […] Men det är klart man måste 
reservera sig, man vet ju aldrig om något händer. […] (IP4) 
 

Vi kan här urskilja att oförutsägbarheten även sträcker sig utanför arbetet och enligt flera 

respondenter kan det påverka privatlivet vilket kan generera i ytterligare en stress för 

individen. En återkommande beskrivning är att familjen ibland påverkas av denna 

oförutsägbarhet på så sätt att det kan vara svårt att hinna hämta på förskolan eller till andra 
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planerade familjeaktiviteter. På grund av att arbetet till stora delar baseras på direktiv från 

larmcentralen har de svårt att kontrollera arbetets utformning, vart de kommer arbeta, hur lång 

tid det kommer att ta samt när de kan sluta för dagen. Detta visar på att deras arbete ofta är 

oförutsägbart samt att det påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.   

5.2.4 Socialt stöd 

En central aspekt av en psykosocial arbetsmiljö är möjligheten och tillgången till socialt stöd. 

En återkommande beskrivning av intervjupersonerna är att ett socialt stöd anses vara viktigt 

då de ofta får uppleva traumatiska händelser som då kräver bearbetning. Samtliga 

intervjupersoner beskriver att de får ett bra stöd från sina kollegor och en respondent 

beskriver detta: 

 
[…] Det största stödet det har man ju i sina kollegor. Man pratar fram till jobbet, man pratar 
under jobbet och man pratar efter jobbet […] Det är ju mina kollegor som är min arbetsmiljö, 
det vill jag säga. […] Mina kollegor är oftast med, de ser samma sak så, det är ju vi som kan 
stötta varandra så… (IP1) 

 
Det råder dock en delad uppfattning kring hur cheferna och organisationen tillhandahåller 

medarbetare med socialt stöd och möjligheter till samtal. Vissa anser att deras chefer är bra på 

att se behovet av stöd samt att de avlastningssamtalen som äger rum i grupp i anslutning till 

en särskilt traumatisk händelse, fungerar väl. Andra poängterar dock att vissa chefer saknar en 

förmåga att se behovet av detta samt att avlastningssamtalen ibland inte upplevs vara 

tillräckligt individanpassade. Socialt stöd på en arbetsplats är främst arbetsgivarens ansvar att 

erbjuda och behöver anpassas efter situation och person. En intervjuperson beskriver att 

arbetsgivaren inte alltid tar detta ansvar och att medarbetare ibland själva behöver ta initiativet 

till ett sådant möte. Det kan vara svårt att våga visa sig sårbar då IP5 beskriver ett relativt tufft 

klimat inom polisen: 

 
[…] Jag tror inte att man fångar upp på individnivå och tänker att man är väldigt olika som 
personer. […] Jag står fast vid att man inte vill uppfattas som en klen polis, en svag polis. Typ 
att poliser gråter inte, man är tuff så. […] "Hon missade ju det där, jävla klant. Hur fan kan 
man missa det där?". Det här mänskliga kan försvinna lite. Det blir lite tuff jargong kan jag 
känna. […] (IP5) 
 

Denna intervjuperson beskriver vidare att det kan vara problematiskt med en sådan jargong då 

exempelvis nyexaminerade poliser kan uppleva svårigheter i att våga visa sig sårbara och sitt 

behov av socialt stöd och samtal. Socialt stöd är viktigt för respondenterna och de anses få 

detta av sina kollegor när behovet av detta finns, men det råder delade meningar om hur väl 

det organisatoriska stödet fungerar.  
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5.2.5 Sammanfattning 

Poliserna arbetar dagligen i en unik miljö som av en respondent beskrivs som “samhällets 

baksida”. Yrket beskrivs som ett krävande arbete med psykiskt krävande arbetsuppgifter 

vilket kan utgöra en påfrestning för individen. Poliserna möter ständigt människor och det 

krävs därför att de kan hantera sina känslor och agera i linje med de förväntningar som finns 

gällande hur en polis bör vara. Polisen möter ofta hot och våld i deras arbete och risken för 

detta ökar på grund av att de möter människor som kan upplevas oberäkneliga. Vidare präglas 

deras arbetsmiljö av en oförutsägbarhet och arbetets krav upplevs inte vara jämbördig med 

den grad av kontroll som finns. Det finns olika uppfattningar om hur det sociala stödet ser ut 

och upplevs inom polismyndigheten. Kollegorna har en avgörande roll för polisernas sociala 

stöd medans det råder delade meningar om hur det organisatoriska stödet upplevs och 

tillhandahålls. Ovan nämnda delar ser vi som de mest utmärkande aspekterna för att beskriva 

hur poliser i yttre tjänst upplever deras psykosociala arbetsmiljö.   
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5.3 Anledningar till frivilliga uppsägningar 

I den här delen av analysen kommer vi in på olika anledningar till uppsägningar för dem som 

har slutat som polis och vad som eventuellt skulle få de yrkesverksamma poliserna att sluta i 

framtiden. Tematiseringen i följande avsnitt baseras på de mönster som urskilts i vår empiri, 

vilka är “lönefrustration”, “brist på uppskattning” samt “personalbrist”.  

5.3.1 Lönefrustration 

Lön är inte en del av den psykosociala arbetsmiljön men flera av intervjupersonerna beskriver 

en frustration och besvikelse över lönen inom polisen. En återkommande beskrivning är att 

lönen inte har utvecklats i linje med övriga yrken i samhället samt att den inte är skälig i 

relation till de krav som arbetet ställer och arbetsmiljön. 

 
I återkommande beskrivningar kring vad som behöver förändras inom polismyndigheten för 

att attrahera och behålla personal, understryks framförallt lönen. Polismyndigheten har gjort 

försök till att höja lönerna de senaste åren, men inte till en skälig nivå enligt ett flertal 

respondenter. Det finns en förståelse för att flertalet yrkeskategorier önskar en högre lön men 

IP4 menar att andra yrken inte är jämförbara med polisyrket och att utomstående inte är 

medvetna om vad poliserna får utstå: 

 
[…] En del säger såhär att; "Ja, men vaddå" kanske brevbäraren Lasse säger att "Ah, men jag 
tjänar ju inte mer än vad du gör". Nä, och jag har full respekt för brevbärare och kassörskan på 
ICA, det är ett jättebra jobb men det går inte och jämföra för att om man inte har gjort det så 
förstår man inte vad det betyder […]. (IP4) 

 

Flera av poliserna beskriver att de dagligen utsätts för oerhörda risker i sitt arbete samt en hög 

arbetsbelastning. De blir spottade på, hotade, slagna, tvingas köra fort och krockar för att 

rädda andras liv och får inte tillräckligt med kompensation för detta. Det är inte värt att utsätta 

sig för dessa risker för den låga lönen som polisen får och IP4 beskriver att det var den 

främsta anledningen till varför han valde att sluta som polis:  

 
[…] Det är ju alldeles för dåligt betalt, det tror jag är den största anledningen till att jag 
egentligen slutade. För dålig lön i relation till vad man gör och vad man får se. […] Man fattar 
inte riktigt hur det är så när alla andra springer åt det hållet för att de håller på att skiter ner sig 
för att de är så rädda så måste polisen gå åt det hållet. Det var ju så tydligt vid Drottninggatan 
vid terrordådet då, bilderna på när poliserna springer med dragna vapen mot faran. Vad är det 
värt? Betydligt mer än vad de får idag iallafall (IP4) 

 

Ytterligare en frustration kring lönen inom polisen är hur civila utredare tidigare rekryterats 

till polismyndigheten och då fått en betydligt högre ingångslön än de utbildade poliserna. 
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Detta poängteras tydligt av några respondenter som visar på att deras lön är cirka 20 % lägre 

än de civilanställda utredarnas. Det är av vikt att organisationen har en god lönepolitik som 

bland annat innebär en rättvis lönesättning i relation till kollegor (Se Abbasi & Hollman, 

2000:338). Vidare skapas en irritation hos de utbildade poliserna som förväntas lära upp dessa 

personer för en lägre lön. IP2 berättar att hon tidigare slutat under en kortare period på grund 

av en frustration med löneutvecklingen och en återkommande orättvis behandling.  

         
Jag slutade faktiskt. Det är 2 år sedan och då var vi utlovade någon form av lönehöjning 
äntligen till vi som hade jobbat mer än 6 år eller vad det var. Sen hade vi och några till 
missförstått det här så det kom ju i princip ingen lönehöjning... Då blir man lite less, man sliter 
arslet av sig och så får man inga pengar för det. Man hade jobbat i 6 år och hade en lön på 24 
500 vilket de nya som kom fick samma lön som vi då skulle lära upp […] (IP2) 

 
Bristen av en skälig lön kan utgöra en grund till viljan att avsluta sin anställning då individen 

upplever en brist på kompensation för sitt arbete. IP3, som fortfarande arbetar som polis idag, 

beskriver vad som skulle kunna få henne att sluta. Hon upplever idag en frustration över att 

lönen inte speglar det engagemang och de extra arbetsuppgifter som hon tar på sig. Bristen av 

en lämplig kompensation kan påverka individens arbetstillfredsställelse och sin tur valet att 

lämna organisationen (Se Abbasi & Hollman, 2000, Lennéer-Axelson & Thylefors, 

2005:143,151). 

5.3.2 Brist på uppskattning 

En återkommande beskrivning av respondenterna är att de upplever en avsaknad av 

uppskattning och erkännande i sin arbetssituation. IP6 beskriver ett problem på den 

polisstation där hon arbetade då hon upplevde en hög arbetsbelastning som uppstått på grund 

av en hög personalomsättning, vilket ofta i hennes fall ledde till övertid. När hon uttrycker att 

situationen är ohållbar och att en förändring måste ske, upplever hon sig inte hörd och 

poängterar i intervjun att hon möjligtvis stannat kvar om organisationen tagit till sig av hennes 

åsikter. I kombination med andra anledningar beskriver IP6 att graden av självbestämmande 

och bristen på uppskattning var aktuella anledningar till hennes frivilliga uppsägning. 

 
Empirin visar även att ytterligare poliser som intervjuats inte anser sig hörda av chefer och 

ledning och upplever att förändringsförslag och synpunkter som framförs i många fall inte 

genererar i en förändring. 

 
[…] Då hade vi ju väldigt dåliga stolar. […] Vi påtalade det här och jag var med där också och 
påtalade det i säkert 3–4 år till ledningen men det hände ingenting. […] Men det var väll, ja, 
om det var tio, nästan 15 svängar innan vi fick till någonting. […] Och då menade de på att det 
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ska lagas tio år gamla och trots det så ville dem laga stolarna och då skulle det bli ännu dyrare 
än och köpa nya. […] (IP1) 

 
Ovanstående problem anser många bero på att organisationen inte ser medarbetarna som en 

värdefull resurs eller ger dem tillräckligt med inflytande utan är istället, som flera 

intervjupersoner beskriver, “en pinne i statistiken”. Detta synsätt på personal kan leda till fler 

frivilliga uppsägningar då uppskattning och inflytande är avgörande för att organisationen ska 

behålla sin personal. 

 
Flera av intervjupersonerna uttrycker att polisorganisationen har brister i deras personalfrågor. 

En av intervjupersonerna anser att organisationens syn på personal är negativ, personalen ses 

som ersättningsbar och ett flertal poängterar svårigheter i att avancera. IP4 beskriver hur han 

inte upplever att hans kompetens värderas eller tas till vara på av organisationen och flera 

menar även på att polismyndigheten ibland upplevs rekrytera genom en så kallad 

svågerpolitik. Det kan vara svårt att utvecklas inom organisationen om du inte är inställsam 

eller släkting till någon som innehar en viktig position och detta var en stor del i varför IP4 

valde att lämna polisen.  

 
[…] Om rätt person tycker om dig så helt plötsligt så öppnar sig alla dörrar framåt. Medans, 
även om du är en väldigt kompetent person och står för din åsikt och kanske därför blir lite 
osams med den personen som skulle kunna öppna två dörrar så kan den personen istället låsa 
den med fem lås. […] (IP4) 

 
Detta exempel illustrerar åsikter kring polismyndighetens brister i uppskattning. Brister i 

uppskattning utgör en viktig grund för huruvida medarbetaren upplever en 

arbetstillfredsställelse och i sin tur påverka viljan lämna organisationen.  

5.3.3 Personalbristen 

Flera av respondenterna understryker att personalbristen inom polismyndigheten har genererat 

i en hög arbetsbelastning för poliserna som arbetar kvar. Detta påverkar även samhället då det 

inte går att garantera säkerheten när polistätheten har minskat och utredningstiderna blir 

långa. IP6 beskriver hur hon fick ta på sig flera sidouppdrag för att personal inte fanns vilket 

ledde till en högre arbetsbelastning och var en stor del i varför hon valde att sluta. Även IP4 

beskriver det låga polisantalet i Sverige:  

 
[…] Det finns ju fruktansvärt få poliser kan jag tala om och det har ni ju säkert kanske hört av 
andra också men det är skrämmande lågt polisantal i Sverige. […] (IP4) 
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Personalbristen har ökat polisernas arbetsbelastning då de har blivit färre poliser som hanterar 

samma mängd arbetsuppgifter. Något som flera av respondenterna poängterar är att det 

behöver bli fler poliser. Poliserna som arbetar på en mindre ort har ett väldigt stort område att 

täcka och det finns ytterst begränsade möjligheter till förstärkning om en allvarlig händelse 

skulle uppstå, vilket gör dem mer utsatta.  

 
[…] Vilket håll man än åker mot så är det en patrull minst en timme därifrån och vi fick en 
jättestökig narkotikapåverkad man som va... han hade kört i diket med bil. Han blev våldsam 
och vi larmade. Det är ju som sagt, vi vet ju vart vi är någonstans. Det är ingen patrull som 
kommer hinna komma dit. Det är ju också en nackdel att vi bara är en patrull på så stor radar 
att vi har ingen som är nära. (IP3) 

 
Vidare beskriver även IP1 att han anser att personalbristen är en bidragande orsak till varför 

många poliser väljer att sluta idag. Han beskriver att personalbristen till stora delar beror på 

svårigheter i att attrahera personal. För andra branscher kan det vara lättare att rekrytera 

personal utan utbildning och erfarenhet och få en kortare upplärningstid medan polisyrket 

ställer vissa krav på individen såsom en utbildning och erfarenhet i tjänst.  

 
[…] Vi måste få in mera, vi är ju underbemannade så det skriker om det. […] Från att någon 
kommer in på polisskolan till man har en färdig självgående, så tar det, ja, men det är fyra år 
kan man säga, innan personen står där och kan ta vid arbetet. […] Sen har det ju varit väldiga 
problem med att de har svårt att fylla upp platserna på polishögskolan, trots att de har sänkt 
kraven. (IP1) 

 
Personalbristen som har uppstått inom polismyndigheten är en situation som påverkar valet att 

avsluta sin anställning. Med ökade uppsägningar samt svårigheter i att attrahera nya poliser 

påverkar detta de poliser som idag arbetar då de successivt får färre kollegor samtidigt som 

deras arbetsmiljö blir allt mer utsatt.  

5.3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi identifiera ett antal olika anledningar till varför poliser idag väljer 

alternativt skulle välja att avsluta sin anställning. En återkommande beskrivning i vår empiri 

är att lönen inte är rimlig i relation till arbetets krav samt att polisernas arbetsmiljö är utsatt. 

Vidare beskriver flera respondenter få en orättvis lönesättning i jämförelse med deras civila 

kollegor. Det råder en brist på uppskattning från organisationen som tas i uttryck bland annat 

genom att poliserna inte känner sig hörda, får inflytande eller upplever sig vara värdefulla för 

organisationen vilket i sin tur påverkar deras arbetstillfredsställelse. Flera beskriver även att 

de har en hög arbetsbelastning på grund av att det idag finns få poliser och trots detta ska de 

klara av samma mängd arbetsuppgifter som tidigare.  
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6 Slutsatser 

 
I detta kapitel besvaras studiens två frågeställningar samt en avslutande slutsats kring dess 

kombination.  

 

6.1 Hur upplever poliser i yttre tjänst deras psykosociala arbetsmiljö? 
Den psykosociala arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst beskrivs som ytterst komplex då den är 

kontextuellt beroende. I analysen finner vi dock vissa mönster i respondenternas 

beskrivningar av vad som präglar deras psykosociala arbetsmiljö. Polisernas psykosociala 

arbetsmiljö består av psykisk påfrestande situationer och det krävs att de kan hantera sina 

känslor för att möta olika förväntningar och krav. Hot och våld är vanligt förekommande och 

en bidragande orsak till detta är att poliser ofta möter människor som är oberäkneliga och 

befinner sig i utsatta situationer. Vidare är deras arbetsmiljö oförutsägbar då de upplever en 

bristande kontroll över deras arbetssituation samtidigt som arbetets krav är höga, vilket kan 

leda till att poliserna upplever stress. Det finns socialt stöd för poliserna att tillgå genom 

samtal med kollegor och avlastningssamtal. Dock råder det en delad uppfattning gällande hur 

väl det sociala stödet från organisationen fungerar.  

6.2 Vilka element i den psykosociala arbetsmiljön kan förklara varför 
poliser i yttre tjänst skulle välja alternativt har valt att avsluta sin 
anställning? 

En slutsats som kan urskiljas med grund i vår analys är att det finns olika element både i och 

utanför polisens psykosociala arbetsmiljö som tillsammans kan förklara varför de har slutat 

alternativt vad som skulle kunna få dem att sluta i framtiden. Grunderna till detta är komplexa 

och svåra att beskriva då samtliga respondenter uttrycker olika kombinationer av anledningar 

till valet att sluta. Ett återkommande skäl är avsaknaden av en skälig lön i relation till vad 

arbetet kräver samt i jämförelse med civila kollegor. Det är därför inte ensamt lönen eller 

arbetsmiljön som påverkar valet att sluta, utan en bristande balans dem emellan. En annan 

anledning till valet att sluta är bristen på uppskattning från organisationen samt en låg grad av 

inflytande över sin egen arbetssituation. Slutligen är ytterligare en anledning till att frivilligt 

avsluta sin anställning, den personalbrist som idag råder som har genererat i en högre 

arbetsbelastning för de poliser som arbetar kvar. 
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Avslutningsvis kan vi se att den psykosociala arbetsmiljön till viss del påverkar varför vissa 

poliser själva väljer att avsluta deras anställningar alternativt skulle ta ett sådant beslut i 

framtiden. Vi har i vår studie funnit att samtliga grunder för ett sådant val inryms indirekt 

eller direkt i den psykosociala arbetsmiljön. Den lönefrustration som upplevs bland poliserna 

är indirekt en aspekt inom den psykosociala arbetsmiljön på så sätt att deras lön exempelvis 

kan skapa en dålig stämning mellan poliskollegor och civila kollegor. Detta kan påverka deras 

arbetstillfredsställelse och i sin tur även föranleda deras val att själva avsluta deras 

anställningar. Vidare är en brist på uppskattning och personal direkta aspekter av den 

psykosociala arbetsmiljön som har visats påverka polisens personalomsättning. En 

kombination av våra frågeställningar är därför viktig då det belyser problemets komplexitet 

och att polisernas psykosociala arbetsmiljö är en avgörande faktor för att polismyndigheten 

fortsättningsvis ska behålla sin personal.  
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7 Diskussion 

 
I följande avsnitt diskuteras slutligen vårt resultat i relation till den tidigare forskningen samt 

reflektioner över studiens slutsatser. Vidare presenter vi våra synpunkter kring arbetets 

utformning samt dess styrkor och svagheter som senare mynnar ut i en avslutande del 

innehållande förslag på ytterligare forskning inom området.  

 
Resultaten i vår undersökning kan till en början relateras till den tidigare forskningen inom 

området som har uppmanat till fler kvalitativa undersökningar för att uppnå en djupare 

förståelse för polisernas arbetssituation, vilket är något som vi har tagit hänsyn till i vårt 

arbete. Den tidigare forskningen har ofta avgränsats till att undersöka enskilda aspekter av 

polisernas psykosociala arbetsmiljö, såsom exempelvis stress. Vi ser dock anledningen till 

varför stress har varit ett välstuderat fenomen inom polisforskningen då vi i vårt resultat kan 

urskilja en tydlig relation mellan polisyrket och fenomenet stress, inte minst i relation till 

Krav- och kontrollmodellen (Se Karasek, 1983). Flera intervjupersoner påpekar att stress inte 

är ovanligt hos kollegor eller hos dem själva vilket den tidigare forskningen har visat är 

vanligt förekommande bland svenska poliser samt även vissa utmattningssyndrom (Backman-

Erlandson et al. 2013).  

 

Resultatet i vårt arbete visar vidare att en stor andel av poliserna själva väljer att avsluta sina 

anställningar, vilket tidigare forskning belyser utgör organisationens huvudsakliga 

personalomsättning. Detta är i linje med den tidigare forskningen då bland annat Lynch och 

Tuckey (2008) poängterar att polisen har en högre andel frivilliga uppsägningar än andra delar 

av den offentliga sektorn. Vidare överensstämmer även fler delar av vårt resultat med Dahle 

och Archbolds (2015) forskning då de poängterar en resurs-och kompensationsbrist inom 

polisen som en avgörande faktor för polisers val att säga upp sig.  

 

Ytterligare slutsatser från vår undersökning är att polisarbetet i sig inte nödvändigtvis är den 

huvudsakliga anledningen till deras frivilliga uppsägningar, vilket även Van Gelderen et al. 

(2007) till viss del poängterar. Poliserna i vår undersökning är till stora delar medvetna om 

vad arbetet innebär när de påbörjar sin anställning samt vilken arbetsmiljö de kommer verka 

inom. Något som individerna möjligtvis inte är förberedda på är den personalbrist som råder 

och hur detta kommer att påverka deras arbetssituation.  
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Ett förvånande resultat har varit att polisernas arbete i sig inte är den ensamt huvudsakliga 

påfrestningen för individen. Till en början hade vi föreställningen om att arbetets krävande 

natur skulle vara betungande för individen vilket även föranledde vårt fokus på deras 

psykosociala arbetsmiljö. Detta visade sig till viss del vara fallet, men andra aspekter såsom 

lön, organisationens brister i uppskattning samt personalbrist var de huvudsakliga 

anledningarna till att poliser valt att sluta.  

 

Med vår undersökning har vi avsett att uppnå en mer övergripande förståelse av den 

psykosociala arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst och så också komplettera den tidigare 

forskningen. Vidare hävdar vi även att kombinationen av polisers psykosociala arbetsmiljö 

samt dess eventuella påverkan på personalomsättningen inte har studerats tidigare i en svensk 

kontext, vilket vi nu har gjort och på så sätt bidragit till det aktuella kunskapsläget.  

7.1 Styrkor och svagheter med vårt arbete 
Vi har haft tur med de respondenter som medverkat i studien då samtliga har återgett öppna 

och detaljerade svar vilket genererat i ett brett och innehållsrikt intervjumaterial som vi ser 

som en styrka i vårt arbete. Samtidigt kan det noteras att vi även finner vissa svagheter med 

vårt arbete. Förarbetet i form av att bland annat hitta lämpliga respondenter tog oss längre tid 

än väntat, vilket begränsade möjligheterna för oss att påbörja skrivprocessen i ett tidigare 

skede. Detta hade kunnat möjliggjort att arbetes andra delar hade blivit mer genomarbetade 

om mer tid funnits. Vidare var det olyckligt att en intervju försvann på grund av tekniska skäl 

vilket begränsade möjligheterna för oss att använda oss av denna intervjun då denna 

möjligtvis hade kunnat gett tydligare exempel på olika aspekter som varit användbara i vår 

analys.  

7.2 Förslag på vidare forskning 
Vi har i vår empiri uppmärksammat ett flertal beskrivningar om ett förändrat svenskt samhälle 

såsom fler terroristbrott, färre poliser samt en förändrad syn på polisen vilket i sin tur kräver 

en anpassningsbar polisorganisation. Vi ser därför ett behov av ytterligare forskning kring 

samhällets förändring i relation till hur polismyndigheten fortsatt bör arbeta framåt för att 

anpassa sig efter detta. Personalbristen inom polismyndigheten påverkar polisernas 

psykosociala arbetsmiljö på så sätt att den ökar arbetsbelastningen och deras utsatthet. Detta 

gör den bristande rekryteringen och attraherandet av personal ett viktigt område för vidare 

forskning för att studera vad som ligger till grund för detta problem. Vi ser även ett intresse av 

att vidare forskning kan studera hur generation Y och Z ser på polisen som eventuell 
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arbetsgivare. Detta då vi befinner oss i ett generationsskifte som flera respondenter belyser 

påverkar deras arbete, både genom mötet med dessa medborgare och att denna grupp inte 

verkar ha lika stort intresse av att utbilda sig till polis.   



 

8 Referenslista 
 
Abbasi, S. M., & Hollman, K. W. (2000). Turnover: The real bottom line. Public Personnel 
Management, 29(3), 333-342. 
 
Arbetsmiljöverket. (2018a). Arbetsmiljöarbete och inspektioner. Hämtad 2018-11-13, från 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/ 
 
Arbetsmiljöverket. (2018b). Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok. Hämtad 2018-12-20, från 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/den-organisatoriska-och-sociala-
arbetsmiljon-viktiga-pusselbitar-i-en-god-arbetsmiljo-vagledning-h457.pdf 
 
Arbetsmiljöverket. (2017). Hot och våld. Hämtad 2018-12-20, från https://www.av.se/halsa-
och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/hot-och-
vald/?hl=hot%20och%20v%C3%A5ld#2 
 
Arbetsmiljöverket. (1993). Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Stockholm, 
Arbetsmiljöverket 
 
Ashforth, B., & Humphrey, R. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of 
identity. Academy Of Management Review, 18(1), 88–115. 
 
Backteman-Erlanson, S., Padyab, M., & Brulin, C. (2013). Prevalence of burnout and 
associations with psychosocial work environment, physical strain, and stress of conscience 
among Swedish female and male police personnel. Police Practice and Research, 14(6), 491-
505. 
 
Brunetto, Y., Shacklock, K., Teo, S., & Farr-Wharton, R. (2014). The impact of management 
on the engagement and well-being of high emotional labour employees. The International 
Journal of Human Resource Management, 25(17), 1-19. 
 
Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2., [rev.] uppl.. ed.). 
Malmö: Liber. 
 
Dahle, T., & Archbold, C. (2015). "Just do what you can [...] make it work!" Exploring the 
impact of rapid population growth on police organizations in western North Dakota. Policing, 
38(4), 805-819. 
 
Eklöf, M. (2017). Psykosocial arbetsmiljö : Begrepp, bedömning och utveckling (Upplaga 1. 
ed.). 
 
Gächter, M., Savage, D., & Torgler, B. (2013). Retaining the thin blue line. International 
Journal of Social Economics, 40(5), 479-503. 



 

 
Hansson, J., Hurtig, A., Lauritz, L., & Padyab, M. (2017). Swedish Police Officers’ Job 
Strain, Work-Related Social Support and General Mental Health. Journal of Police and 
Criminal Psychology, 32(2), 128-137. 
 
Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 
(2., [utök. och uppdaterade] uppl. / Mikael Hjerm, Simon Lindgren & Marco Nilsson. ed.). 
Malmö: Gleerup. 
 
Hochschild, A. (2012). The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling. 
Berkerley: University of California Press. 
 
Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work : Stress, productivity, and the 
reconstruction of working life. New York, N.Y.: Basic Books. 
 
Karasek, R. (1983). Arbetssocialisation och stress. I G.Aronsson (red). Arbetets krav och 
mänsklig utveckling (s.236-256). Stockholm: Prisma. 
 
Layder, Derek. (1998). Sociological Practice: Linking Theory and Social Research. Sage 
Publications. 
 
Lennéer-Axelson, B., & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi (4., [omarb.] utg.. 
ed.). Stockholm: Natur och kultur. 
 
Lynch, J., & Tuckey, M. (2008). The police turnover problem: Fact or fiction? Policing: An 
International Journal of Police Strategies & Management, 31(1), 6-18. 
 
Mobley, W.H. (1982). Some Unanswered Questions in Turnover and Withdrawal Research. 
Academy of Management Review, 7, 111-116. 
 
Nationalencyklopedin. (u.å). oförutsebar. Hämtad 2019-01-06, från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/oförutsebar 
 
Padyab, M., Backteman-Erlanson, S., & Brulin, C. (2016). Burnout, Coping, Stress of 
Conscience and Psychosocial Work Environment among Patrolling Police Officers. Journal 
of Police and Criminal Psychology, 31(4), 229-237. 
 
Polismyndigheten. (2017). Förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda - 
slutredovisning och regeringsuppdrag. Stockholm, Polismyndigheten 
 
Polisförbundet. (2018). När färre ska skydda fler - en rapport om polisers arbetsbelastning. 
Hämtad 2018-12-29, från http://news.cision.com/se/polisforbundet/r/nar-farre-ska-skydda-
fler---en-rapport-om-polisers-arbetsbelastning,c2511933 
 



 

Price, J. (2001). Reflections on the determinants of voluntary turnover. International Journal 
of Manpower, 22(7), 600-624. 
 
Singh, R., & Nayak, J. (2015). Mediating role of stress between work-family conflict and job 
satisfaction among the police officials. Policing: An International Journal of Police Strategies 
& Management, 38(4), 738-753. 
 
Sveriges Television. (2018a). Polisens oroväckande statistik: Allt fler har lämnat för andra 
jobb. Hämtad 2018-11-13, från https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisens-orovackande-
statistik-allt-fler-har-lamnat-for-andra-jobb 
 
Sveriges Television. (2018b). Så ser polisbristen ut: Lägsta polistätheten på tio år. Hämtad 
2018-11-21, från https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svar-polisbrist-over-stora-delar-av-landet 
 
Sveriges Television. (2018c). Var tredje polis har lämnat yrket. Hämtad 2019-01-07, från 
https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/var-tredje-polis-har-lamnat-yrket 
 
Van Gelderen, Benjamin, Heuven, Ellen, Van Veldhoven, Marc, Zeelenberg, Marcel, & 
Croon, Marcel. (2007). Psychological Strain and Emotional Labor among Police-Officers: A 
Diary Study. Journal of Vocational Behavior, 71(3), 446-459. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning. ISBN: 91-7307-008-4. Hämtad 2018-12-13, från 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
 
  



 

9 Bilaga 1 
Intervjuguide - semistrukturerade intervjuer 
Presentation och inledning 

- Presentation av oss själva och vad vi studerar.  
- Förklara syftet med vårt arbete  
- Presentera de fyra etiska principerna  

- Informationskravet 
- Samtyckeskravet  
- Konfidentialitetskravet 
- Nyttjandekravet 

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in? 
- Okej att delar i personlig bakgrund kommer att presenteras i studiens resultat?  

 
Personlig bakgrund  
 

● Namn 
● Ålder 
● Hur länge arbetade du som polis? 
● När slutade du som polis? 
● Var var du stationerad? 
● Vad var din anställningsgrad? 

 
 
Arbetet som Polis 
 
Vilken var din befattning när du arbetade inom polisen och vad innebar den? 

- Kan du berätta mer om XXX? Exemplifiera en specifik …? 
 
Kan du beskriva hur en arbetsdag kunde se ut?  

- Exempelvis Passets start, rutiner, genomförande, vem arbetade man med, vanliga 
arbetssituationer, avslut. 

 
Vad var det som fick dig att vilja bli polis?  
 
Vilka förväntningar hade du på polisyrket innan du började din utbildning?  
 
Stämmer dessa förväntningar överens med den bild du har idag av polisyrket?  
 
Organisatorisk arbetsmiljö  
Hur var verksamheten inom den polisstation som du arbetade inom, uppbyggd? 

- Eventuellt beskriva frågan vidare, vad hade du för ansvar, vem rapporterar du till, 
gruppchef, stationschef osv, hur såg hierarkin ut på den respektive polisstationen? 

- Beskriv lite vad de olika rollerna som du nämnt innebär för arbetsuppgifter. 



 

- Varför/hur upplevde du att verksamhetens struktur och fördelning av 
arbetsuppgifter fungerade? 

- Vad fungerade bra/mindre bra? Situation? 
 
Hur fungerade kommunikationen med kollegor och chefer? 

- Vad mer konkret fungerade bra/mindre bra? Situation? Exempel? 
 
Är det viktigt att ha möjligheten till att kunna påverka sin arbetssituation?   
 
Hur skulle du beskriva dina möjligheter till delaktighet när det gäller arbetets utformning? 

- Exempelvis beslut, att ledningen tar hänsyn till medarbetarnas åsikter och förslag, att 
man har ett förtroende som medarbetare bland kollegor och ledning, kan det skilja sig 
åt mellan olika roller och medarbetare? 

- Om nej, vad tror du detta kan bero på? Hur kommer det sig? Situation? 
 
Fick/får du de förutsättningar som krävdes för att möta arbetets krav? 

- Exempelvis rätt utbildning, kompetens, utrustning, bemanning osv.  
- Om inte, vad saknades? 
- Om ja, kan du ge ett exempel på vilka förutsättningar som underlättade arbetet 

 
Finns/Fanns det tillräckligt med arbetstid för att utföra dina arbetsuppgifter på ett så bra sätt 
som möjligt? 

- Exempelvis övertid, pappersarbete, speciella arbetssituationer, pressat arbetsschema,  
- Exemplifiera, utveckla 

 
Har du upplevt stress i samband med ditt arbete som polis? 

- Situation, ge exempel? 
 
Social arbetsmiljö 
 
Hur skulle du beskriva att en god balans mellan privat- och arbetsliv ser ut? 
 
När du arbetade som polis, hur upplevde du den balansen i ditt liv? 

- Kan du utveckla och beskriva förutsättningarna för att denna balans uppstod alternativt 
inte existerade?  

- Upplevde du att din arbetssituation någon gång gick ut över ditt privatliv?  
- Kan du ge något exempel? Hur upplevde du detta?  

- Fanns det krav och förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid som polis?  
 
Om det någon gång blev en för stor arbetsbelastning, hur såg samarbetet ut mellan dina 
kollegor? 
 
Finns det psykosociala risker med att arbeta som polis? 

- Exempelvis hot och våld, utbrändhet, stress, utmattning osv.  
 



 

Har du upplevt situationer som varit starkt psykiskt krävande i samband med ett möte med 
allmänheten? 

- Exempelvis vid en utryckning/ larm 
- Kan du beskriva en sådan situation närmare? Vad var det som gjorde att den var 

psykiskt krävande?  
 
Beskriv vad det finns för olika säkerhetsrutiner och riktlinjer att förhålla sig till i arbetet som 
polis i mötet med andra människor? 
 
Vad tror du att Sveriges befolkning har för förväntningar på dig som polis? 
 
Stämmer dina riktiga känslor alltid överens med de känslor som du visar för människor du 
möter i ditt arbete? Finns det situationer där du behöver dölja dina riktiga känslor?  

- Om nej, beskriv en sådan situation.  
 
Socialt stöd  
 
Fanns möjlighet till socialt stöd från kollegor och chefer och hur viktigt var detta för dig? 

- Om ja, Hur uttrycktes det sociala stödet?  
- Fanns det policy för dessa frågor? Prata med psykolog, prata om jobbiga saker osv.  

 
Fick du det sociala stödet som du behövde under din tid som polis? 

 
Personalomsättning (för de som har slutat)  
 
Hur länge hade du tänkt att du skulle arbeta som polis? 
 
Vilka vad anledningarna som fick dig att sluta som polis? 

- Hur länge hade du haft tanken att sluta? 
 
Vad skulle kunna ha fått dig att stanna kvar? 
 
Vad tror du behöver förändras inom polisverksamheten för att attrahera och behålla personal 
idag? 

 
Personalomsättning (för de som arbetar som poliser idag)  
 
Finns det något som skulle kunna få dig att sluta som polis och vad skulle det isåfall vara?  
 
Vad tror du är de främsta anledningarna till att allt fler poliser väljer att sluta? 
 
Vad anser du behöver förändras inom polisverksamheten för att attrahera och behålla 
personalen? 
 



 

Avslutning 
 
Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga? 
 
Är det ok att återkomma och ställa följdfrågor om det är något vi känner att vi 
behöver utveckla eller förtydliga något? 
 
Är du intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen? 
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Info till intervjupersoner  
 
Hej! 
Vi är två personalvetarstudenter som studerar vid Örebro universitet och skriver i höst vår C-
uppsats. I denna studie vill vi undersöka den psykosociala arbetsmiljön för poliser i yttre 
tjänst och i och med detta eventuellt komma fram till vad i den som gör att vissa poliser väljer 
alternativt skulle välja att avsluta sin anställning.  
 
Vi planerar att genomföra ett antal olika intervjuer och vill därför både intervjua 
yrkesverksamma poliser och personer som tidigare arbetat som poliser men valt att sluta. Vi 
har tänkt oss att utföra intervjuerna gärna under vecka v.48, beroende på vad vi tillsammans 
kommer överens om, vi är flexibla med tid och plats under den veckan. Vi avser att spela in 
intervjuerna och allt material kommer, till vår bästa förmåga att behandlas konfidentiellt. 
Intervjun beräknas att ta max en timma och vi båda kommer att vara närvarande under 
intervjun.  
 
Vill just du delta i vår undersökning så får du gärna höra av dig på sms eller mail till någon av 
oss så berättar vi gärna mer: 
Johanna Talbäck, 07XXXXXXXX email@email.com 
Emilia Miller, 07XXXXXXXX, email@email.com 
 
Vi vore hemskt tacksamma om ni vill hjälpa oss vidare i vår undersökning som till sommaren 
gör oss till färdiga personalvetare. Självklart bjuder vi på gofika :) 
 
Hälsningar 
Johanna Talbäck och Emilia Miller 
 


