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Abstract 
     
Författare: Emma Torstensson 
Titel: Sjukskrivningsproblematiken inom Polismyndigheten i Skåne 
Uppsats: SOC 464, 61-80p 
Handledare: Antoinette Hetzler 
Sociologiska institutionen, vårterminen 2003 
 
Sjukskrivningsproblematiken och sjukskrivningarnas följder och konsekvenser är något som 
det svenska samhället brottas med. Idag finns det ett nytt klassamhälle med nya svaga 
grupper. En av dessa utsatta grupper är de sjukskrivna. Polismyndigheten i Skåne har på 
senare tid märkt av en allt ökande sjukfrånvaro bland de anställda. Syftet med undersökningen 
är att studera vilka faktorer i arbetsmiljön och hos individen som ligger bakom 
sjukskrivningarna inom Polismyndigheten i Skåne. Jag avser även att lyfta upp en del 
skillnader mellan de olika polisområdena för att få en ökad förståelse för varför vissa 
polisområden har en hög sjukfrånvaro. 
 
Studien baseras på 53 intervjuer med anställda inom Polismyndigheten i Skåne. De 
intervjuade fick även besvara ett frågeformulär som utgör en kvantitativ del av uppsatsen. I 
det teoretiska avsnittet använder jag mig av en teoretisk ram som är indelad i två teman 
Arbetsmiljö och Individperspektiv. I analysen presenteras citat från intervjutillfällena, vilka 
analyseras med hjälp av den teoretiska ramen. Även resultat från den kvantitativa delen av 
studien belyses. Resultatet av studien visar att Polismyndigheten i Skåne är en splittrad 
myndighet. Organisationen genomsyras av en dålig sammanhållning mellan anställda å ena 
sidan och ledning å den andra. Andra faktorer till Polismyndigheten i Skånes 
sjukskrivningsproblematik är: För individen omvälvande organisationsförändringar, brister i 
den psykosociala arbetsmiljön och en hög åldersstruktur. Detta är delar som när de blir 
påtagliga eller samanfaller, vilket det gör på vissa håll inom Polismyndigheten i Skåne kan 
mynna ut i ökad sjukfrånvaro. Polismyndigheten i Skåne har däremot en stor tillgång i den 
kamratskap som finns på mikronivå. Ett sätt att motverka sjukskrivning och sjukfrånvaro kan 
vara att arbeta för att den ”vi-känsla” som finns på mikronivå ska sprida sig till att genomsyra 
hela Polismyndigheten i Skåne. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Sjukskrivning, Arbetsmiljö, ”Vi-känsla”, Organisation, Ledarskap, Polismyndigheten i Skåne 
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     1 Inledning 
 
 
 
 
 
Under de senaste åren har det svenska välfärdssamhället förändrats. Den tidigare högt 
utvecklade välfärdsstaten som grundade sig på jämlikhet, rättvisa och trygghet, har fått ett 
annat utseende. Som samhället ser ut idag har strukturer inom arbetslivet omvandlats på ett till 
synes dramatiskt sätt. Resultatet av detta är färre nyanställningar, äldre arbetskraft och att 
projekt och visstidsanställningar ökar. Anställningstryggheten har till viss del satts ur spel och 
just- in- time tanken präglar arbetsmarknaden. Antalet utsatta individer som har svårigheter att 
behålla en anställning ökar varje dag. Dessa individer bildar i sin tur marginaliserade och 
resurssvaga/fattiga grupper. Det nya med välfärdstatens problematik är att förändringar inom 
trygghetssystemet även påverkar grupper som tidigare inte skulle betecknas som resurssvaga. 
På senare tid har tjänstemannagrupper på olika nivåer fått erfara detta. Vem som helst kan 
idag bli arbetslös och då tillhöra en utsatt grupp. Vi står inför ett nytt klassamhälle med nya 
svaga och marginaliserade grupper. En utsatt grupp i det svenska samhället idag är de 
sjukskrivna. Detta sist nämnda fenomen behöver belysas och undersökas för att bringa 
förståelse och kunskap om den nya samhällssituationen och dess problematik (jfr. Hetzler 
1996 s. 85). 
 
Jag har valt att undersöka bakomliggande orsaker till sjukskrivningar genom att studera 
arbetsmiljön inom Polismyndigheten i Skånelän1. Polismyndigheten är inget undantag från det 
övriga samhället, utan där har sjukfrånvaron ökat markant med 22 procent mellan åren 2000 
och första halvåret 2002. Syftet med undersökningen är att studera vilka faktorer i 
arbetsmiljön och hos individen som ligger bakom sjukskrivningsproblematiken inom 
Polismyndigheten i Skåne. Jag avser även att lyfta upp en del skillnader mellan de olika 

                                                 
1 Mitt intresse för sjukskrivningar och dess problematik väcktes under våren 2002. Jag deltog 
då i ett projekt ASYR 2, (Arbete, Sjukdom och Yrkes Rehabilitering) som hade till syfte att 
kartlägga sjukskrivningar och upprätta en databas över sjukskrivningar i Skånelän. Professor 
Antoinette Hetzler fick i början av året uppdrag av Polismyndigheten i Skåne att undersöka 
förhållandet mellan arbetsmiljö och sjukskrivning. I projektet ingick professor Hetzler, jag 
och Daniel Melén som forskningsassister och Eva- Lena Hansson som administrativ assistent. 
I egenskap av forskningsassistent skulle jag samla in delar av materialet till den slutgiltiga 
rapporten.  
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polisområdena för att få en ökad förståelse för varför vissa polisområden har en hög 
sjukfrånvaro2.  
   
1.2 Disposition 
 
 
I bakgrundskapitlet belyses Polismyndigheten i Skånes organisationsstruktur. Polisanställdas 
arbetssituation i dagens svenska samhälle samt sjukskrivningsinformation angående anställda 
vid polisen i Sverige respektive Polismyndigheten i Skåne behandlas också. I den teoretiska 
ramen som följer efter bakgrundskapitlet utgår jag ifrån två huvudteman, del 1, Arbetsmiljö 
och del 2, Individperspektiv, vilka även interagerar med varandra. Både Arbetsmiljö och 
Individperspektiv kopplas kontinuerligt till sjukskrivning och dess problematik. Valet av att 
använda teorier angående arbetsmiljö och individperspektiv föll sig naturligt, eftersom det var 
arbetsmiljön och dess inverkan på individens sjukskrivningsbeteende som skulle undersökas, 
genom att intervjua anställda vid Polismyndigheten i Skåne. Metoden utgörs dels av 
kvalitativa intervjuer med 53 anställda, både civilanställda och polisanställda vid 
Polismyndigheten i Skåne. Det gjordes även en kvantitativ studie i samband med 
intervjutillfällena, baserad på ett frågeformulär. Första delen av frågeformuläret utgjordes av 
fem olika aspekter i deras vardagsliv tio år tillbaka i tiden, sedan följde sense of coherence 
(SOC) och en behovsinventering3. I analysen är intervjuerna samt det kvantitativa materialet 
utgångspunkten och är kopplade till den teoretiska ramen för att få en ökad förståelse för 
sjukskrivning inom Polismyndigheten i Skåne. Analysen följs av en sammanfattande 
slutdiskussion, där de olika delarna i uppsatsen knyts samman.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Materialet är mycket omfattande, för att göra materialet rättvisa blev uppsatsen längre än de 
25 sidor som rekommenderas. Uppsatsen kommer även att ligga som grund till den slutgiltiga 
rapporten som ska överlämnas till Polismyndigheten i Skåne.  
3 Frågeformuläret utarbetades av A. Hetzler och var baserad på ett frågeformulär som har 
används i en tidigare studie. Frågeformuläret var kompletterat med en behovsinventering som 
ingick i en analys av försäkringskassors arbetsmiljö i Skåne ( Försäkringskassan Skåne ”It 
takes two to tango”). 
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      2 Bakgrund 
 
 
 
 
 
2.1 Polismyndigheten i Skåne län 
 
 
Polismyndigheten i Skåne län bildades 1997 efter att Malmöhus län och Kristianstad län slogs 
samman. Den nuvarande organisationen bestående av länspolismästarens stab och fem 
polisområden bildades 1998. Länskriminalen utgör en separat enhet likaså förvaltningen. 
Länsstyrelsen är inte längre högsta organ inom Polismyndigheten utan denna uppgift har förts 
över på Polisstyrelsen. Under Polisstyrelsen verkar en Polisnämnd i varje polisområde. 
Studien omfattar endast de fem regionala polisområdena. (jfr. Polismyndigheten i Skåne 2001 
s.2ff).  
 
 
 

                     Länspolismästare 
Bitr: Länspolismästare 

 
 
Stab 

 
   

    PONV    POMS   POMA POSS PONS Länskrim Förvaltning
    
 
 
 
Förändringen innebar att två tidigare separata polisdistrikt, Malmöhus och Kristianstad 
sammanfördes till att bli en polismyndighet. Ledningen för den nya enade Polismyndigheten 
centraliserades till Malmö. Omorganiseringen ledde till att Skåne delades in i fem 
polisområden: polisområde Nordvästra Skåne (PONV), polisområde Mellersta Skåne 
(POMS), polisområde Malmö (POMA), polisområde Södra Skåne (POSS) och slutligen 
polisområde Norra Skåne (PONS)4. De nya sammanslagningarna medförde att polisdistrikt 
                                                 
4 De olika polisområdena har slumpmässigt försetts med nummer 1 - 5 för att garantera 
intervjupersonernas anonymitet. Ordningen polisområdena står i ovan har inget att göra med 
vilken siffra de har i undersökningen. 
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som tidigare varit åtskilda nu skulle börja samarbeta som en polismyndighet. Detta betydde en 
förändrad arbetssituation för den enskilde arbetstagaren. Arbetsområdet för de anställda 
utvidgades till att gälla hela polisområdet, tidigare gränser luckrades upp och ersattes av nya. 
Idag arbetar cirka 3000 personer inom polisen i Skåne utav dem är cirka 800 civilanställda 
(ibid.).  
 
 
2.2 Polisers arbetssituation i Sverige och i Skåne 
 
 
Under 1990-talet förändrades det svenska/skånska samhället på en rad punkter som har 
betydelse för hur polisens arbetssituation ser ut idag på 2000-talet. Sveriges medlemskap i EU 
och Schengenanslutningen förändrade polisens verksamhet och det polisiära samarbetet.  
Skåneregionens befolkning ökade och då främst i den västra delen där de största städerna är 
belägna. Den teknologiska utvecklingen och det informationssamhälle som vi idag lever i har 
medfört att även brottslighet knutet till Internet har ökat såsom hets mot folkgrupp, 
barnpornografibrott och brott mot upphovsrätten. IT–utveckling innebar att 
polisverksamheten var tvungen att förändrades. I mitten av 1990-talet uppfördes ett 
datanätverk som kopplade samman alla polisstationer och idag är detta nätverk rikstäckande. 
Den ökade datoriseringen har betytt att information snabbt och enkelt kan komma alla inom 
polisen till gagn. Men polisens databeroende är också dess akilleshäl. Fungerar inte 
datasystemet går det inte att utföra arbetsuppgifter (jfr. Polismyndigheten i Skåne 2001 s.2ff).  
 
Olika typer av organiserad brottslighet med förankring i det forna östblocket har fått fotfäste i 
Sverige. Smuggling av människor och narkotika har under samma tid ökat markant och Skåne 
med sitt geografiska läge är speciellt utsatt. Andra typer av brott som har ökat är 
misshandelsbrott, stöld av olika slag såsom inbrott, fickstöld och bilstölder. Även antalet 
anmälda rån i Skåne har ökat med hela 83 procent mellan åren 1994 och 2000 (ibid.).  
 
Enligt uppgifter publicerade av ekonomi och verksamhetssektionen i Polismyndigheten 
Skåne, upplever 80 procent av skåningarna att de känner sig trygga och polisen har ett stort 
förtroende bland allmänheten (ibid.). Men enligt Rikspolisstyrelsen som undersökt hur 
förtroendet ser ut för polisen i alla svenska kommuner framkommer andra uppgifter. Enligt 
undersökningen är det skåningarna som är mest kritiska mot polisens insatser. I polisområde 
PONV är missnöjet värst men också i polisområde POMA känner mindre än hälften av 
invånarna sig trygga (DN 030427). 
 
Personalstyrkan har en hög åldersstruktur. Medelåldern för poliser i Skåne är 44,9 år och för 
civilanställda 44,4 år. Den höga åldersstrukturen beror bland annat på att det under ett antal år 
på 1990-talet var antagningsstopp på polisskolorna. Det var därför svårt att rekrytera nya 
poliser (Polisstyrelsen 2001). En annan förändring för poliser idag är att de får utföra 
uppgifter som tidigare sköttes av civil personal. Det har dock under de senare åren skett en 
ökning av antalet nyanställningar bland den civilanställda personalen. Dessa nyanställningar 
innebär emellertid att polisen får spara pengar inom andra områden (SvD 2002-10-28).  
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Rikspolisstyrelsen tillsammans med olika fackliga organisationer slöt 2001 ett 
samverkansavtal ”samverka för utveckling”. Målet med avtalet är bland annat att de anställda 
inom polisen i Skåne ska få ett ökat inflytande och vara mer delaktig i organisationen. 
Samtliga anställda ska ges möjlighet att påverka och medverka i utformningen av 
verksamheten. Det ska hållas utvecklings respektive lönesamtal mellan chef och medarbetare 
kontinuerligt. Samverkansavtalet ska bidra till att skapa goda kommunikationer mellan 
människor och ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Inom hela polisorganisationen pågår 
olika försök och projekt som skall verka för att poliser ska vara delaktiga och planera sin egen 
arbetstid, så kallad periodplanering. (Polismyndighetens årsredovisning 2002). Med att sluta 
samverkansavtal och arbeta med olika projekt, visar Polismyndigheten i Skåne en viss 
medvetenhet gällande arbetsmiljöns vikt för såväl arbetstagare  som för organisationen i sin 
helhet5. 
 
I samband med konflikten mellan Stockholms länspolismästare Gunno Gunnmo och 
rikspolischefen Sten Heckscher gjorde Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning på 
uppdrag av Polisförbundet. Drygt 3000 av Polisförbundets medlemmar fick svara på 100 
frågor angående arbetsmiljö. Resultatet av undersökningen visade att 43 procent av de 
tillfrågade inte kan diskutera svåra upplevelser som de är med om i sitt arbete. 50 procent 
svarade att dem inte hade något förtroende för sin länspolismästare, men att de är mer positiva 
till de närmsta chefernas sätt att leda arbetet. Dock är 41 procent missnöjda med att den 
närmaste chefen sällan eller aldrig diskuterar med personalen innan viktiga beslut fattas. Av 
de kvinnliga poliserna uppgav 47 procent att de någon gång under de senaste fem åren varit 
utsatt för elaka ord och handlingar från arbetskamrater eller chefer (DN 03-06-11). I 
undersökningen som gjordes av SCB framgår inte hur arbetsmiljön ser ut lokalt inom de olika 
polismyndigheterna. Detta gör vår undersökning extra intressant eftersom vi i vår rapport 
kommer att lyfta fram arbetsmiljön på lokal nivå inom Polismyndigheten i Skåne. 
 
 
2.3 Sjukskrivningar inom polisen i Sverige 1994-1999 
 
 
Sjukskrivningarna har sedan 1997 ökat, inte bara inom polismyndigheten utan i hela 
samhället. Orsaken till sjukskrivningar inom polisen i Sverige delas in i två kategorier, 
arbetsolyckor och arbetssjukdomar. 
 
 
2.3.1 Arbetsolyckor 
 
 
De arbetsolyckor som mest frekvent anmäldes av poliser i Sverige under åren 1994-1999 var 
fysisk skada av annan person. Andra vanligt förekommande arbetsolyckor var skada pga. 
                                                 
5 Under intervjuer med representanter för ledningen inom Polismyndigheten Skåne framkom 
även att det pågår olika lokala projekt som har till syfte att kartlägga hur personalen mår och 
hur de trivs på sin arbetsplats. Bland annat finns det ett projekt som kallas ”Human Kapital”. I 
projektet medverkar representanter, från facket, personalkonsulenter samt chefer. Projektets 
syfte är att arbeta med arbetsmiljöfrågor över hela Polismyndigheten Skåne. 
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ansträngning eller häftig rörelse samt att bli skadad av annan person oavsiktligt. Antalet 
anmälningarna angående arbetsolyckor, var konstant från 1995 och framåt.  
 
 
2.3.2 Arbetssjukdomar 
 
 
De mest frekvent förekommande orsakerna till anmälda arbetssjukdomar 1994-1999 bland 
poliser i Sverige var belastningsfaktorer. På andra plats kom sociala och organisatoriska 
faktorer som orsak till sjukdom. Kategorin sjuka pga. sociala och organisatoriska orsaker hade 
väsentligt högre medelantal sjukdagar än andra kategorier (84 dagar jämfört med 31 dagar). 
Sociala och organisatoriska orsaker är även den grupp av sjuka som har ökat mest. Ökningen 
var från 8 anmälningar 1995 till 105 anmälningar 1999. Inom kategorin sociala och 
organisatoriska orsaker räknas stress, hög arbetsbelastning, konsekvenser av omorganisering 
samt mobbing (Rikspolisstyrelsen). Inom Polisen i Sverige har kvinnor en högre sjukfrånvaro 
7,95 procent än männen 4,99 (Polismyndighetens årsredovisning 2002). 
 
 
2.4 Sjukfrånvaron inom polismyndigheten Skåne: sett i 

relation till Polisen i Sverige samt till det privata 
näringslivet 

 
 
Sjukfrånvaron inom polismyndigheten i Skåne följer den rikstäckande trenden genom att öka. 
Den totala sjukfrånvaron 1994 till år 2000 har ökat med nästan 30 procent och på senare år 
har sjukskrivningsantalet ökat ytterligare. Sjukdagar per anställd var år 2000 6.6 dagar 
(Polisstyrelsen s. 26). Av de anställda som under första halvåret 2001 var långtidssjuka hade 
cirka hälften diagnoser som var psykiskt relaterade såsom stress, depression och 
psykiskutmattning (Polismyndigheten i Skåne 2001 s.20).  

 

I juli 2002 kartlades sjukskrivningsstatistiken inom varje polisområde6.  Statistiken visade att 
polisområde 1 hade den högsta sjukfrånvaron procentuellt bland poliser, hela 14,1 procent7. 
Resterande polisområden hade runt 5 procent sjukfrånvaro, polisområde 2 hade den lägsta 
frånvaron på 4,2 procent bland polisanställda. Däremot uppvisade polisområde 2 den högsta 
sjukfrånvaron bland de civilanställda 12,5 procent. De övriga polisområdena hade mellan 3,5 
procent och 8,8 procent sjukfrånvaro bland de civilanställda8 (Polismyndigheten i Skåne 
2002-07). 
 
Hela Polismyndigheten i Skåne har en sjukfrånvaro på 5,5 procent vilket kan jämföras med 
medeltalet för alla polismyndigheter i landet som år 2001 var 5,7 procent. Södermanlands 
                                                 
6 Se bilaga 5 
7 Emellertid under undersökningens gång så förbättrads polisområde 1:s 
sjukskrivningsstatistik och den är nu på väg ned.  
8 Personer i procent 



 11

Polismyndighet hade den lägsta sjukfrånvaron med 4,4 procent och Jämtlands Polismyndighet 
den högsta med 8,5 procent (IntraPolis 02-08-28). De orsaker som polismyndigheterna runt 
om i landet i första hand uppgav som bakomliggande orsaker till sjukfrånvaron var: en hög 
åldersstruktur, stress, strukturförändringar, övertid och skiftestjänstgöring.  Sjukfrånvaron 
inom det privata näringslivet var jämförelsevis år 2000, i enlighet med statistik från svenskt 
näringsliv 7,5 procent för arbetare och 2,8 procent för tjänstemän (Rikspolisstyrelsen 01-09-
28).  
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3 Teoretisk ram 
 
 
 
 
 
Det finns en utvecklad teoretisk och empirisk forskning inom organisationssociologi som kan 
kopplas till faktorer som bidrar till en framgångsrik arbetsmiljö. Forskningen har varit 
fokuserad på antingen framgång och effektivitet relaterat till organisationens målsättningar 
eller på hur arbetaren upplever sin arbetssituation och hur denna upplevelse påverkar 
motivationsnivån. Senare forskning visar ett samband mellan arbetarens motivationsnivå och 
organisationens effektivitet/framgång (jfr.Hetzler et al. 1995.).  
 
Jag använder mig av ordet teoretisk ram för att kunna knyta samman olika centrala begrepp 
som finns inom områdena organisationsteori och arbetsmiljö. Jag kommer att dela in den 
teoretiska ramen i två delar som båda är relaterade till sjukskrivningsproblematiken. Detta 
illustreras i nedanstående figur;1. I del ett av den teoretiska ramen kommer jag att betona 
ledarskap, organisationsstrukturer och organisationsförändringar, som teoretiska 
utgångspunkter kopplade till arbetsmiljö. Andra arbetsmiljöfaktorer är mobbing och den 
fysiska respektive psykiska arbetsmiljön och dess inverkan på hälsan. I den andra delen 
kommer jag att lägga tonvikten på individens sjukskrivningsbeteende. Individens 
sjukskrivningsbeteende9 har varit empiriskt behandlat som en reaktion på en ohälsofrämjande 
arbetsmiljö. Sjukskrivning kan förklaras utifrån ett individperspektiv och då kopplat till 
individuella egenskaper såsom stresstolerans, yrke, fungerande privatliv, Sence of coherence 
(SOC) och  ålder. 

                                                 
9 en handling 
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           Teoretisk ram 

               

 

  Yttre faktorer                                         Yttre faktorer 
      

 
Arbetsmiljö                   Individperspektiv 

 
*Ledarskapsrollen och 
Organisationsstrukturer                           * Stresstolerans 
*Organisationsförändringar *Yrke  
*Mobbing    *Fungerande privatliv 
*Fysiska och                        *Sense of coherence  
Psykosociala  arbetsmiljön  *Ålder  

    
   
        

 

            Sjukskrivning  
  
    Yttre faktorer         Yttre faktorer 
 
 
 
 
 
Figur 1; visar den teoretiska ramen och vilka begrepp jag ska använda i undersökningen och 
hur de kan kopplas till sjukskrivning. Arbetsmiljö och individperspektiv interagerar. Det finns 
även yttre faktorer såsom regeringsbeslut, läkares sjukskrivningsförfarande, förändringar på 
arbetsmarknaden m.m., vilket kan vara med och påverka arbetsmiljön, individen och 
sjukskrivning. Den yttre påverkan ämnar jag inte gå in närmare på.  
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3.1 Del: 1 Arbetsmiljö 
 
 
3.1.1 Ledarskapsrollen och organisationsstrukturer 
 
 
Det har visat sig att företag som har den högsta produktiviteten, lägsta kostnaderna och lägsta 
frånvaron tenderar att ha en annan typ av ledarskapsstil, än de företag som inte uppvisar lika 
bra resultat. Ledningen är i de framgångsrika företagen angelägen om att skapa en positiv 
attityd mellan arbetstagare på arbetsplatsen, till arbetet som sådant och till organisationen. Ett 
ömsesidigt förtroende i hela organisationen byggs på detta sätt upp. Detta påverkar även 
prestationen, målen sätts högt och de anställda ser det som ett misslyckande om inte målen 
uppfylls. Skapandet av en hög tillit är inte enbart för att gagna det ekonomiska motivet utan 
fungerar också som självuppfyllande i den meningen att skapa ytterligare tillit och positiv 
anda i företaget. De högpresterande ledarna har utformat sitt företag/organisation till att 
uppvisa en starkt sammansvetsad arbetsgrupp som är motiverad och som vill prestera sitt 
bästa (Hetzler, et al 1995 s.43). En organisation utgörs av ett samspel och ömsesidigt 
beroende mellan individer. Om människornas mentala bilder av organisationen är likartade 
skapas ett kollektivt medvetande, en ”vi-känsla” som är en förutsättning för hälsa, kvalitet och 
effektivitet (Nerell och Sandberg 1994 s: 121). En starkt sammansvetsad arbetsgrupp är 
viktigt men om inte ”vi- känslan” genomsyrar hela verksamheten kan organisationen drabbas 
av en negativ utveckling (Försäkringskassan Skåne s. 25).   
 
En annan faktor som skapar en positiv atmosfär och ett framgångsrikt företag är att de 
anställda får behålla en känsla av värdighet och betydelsefullhet. Arbetaren ses som en individ 
och inte bara som en person som utför en viss arbetsuppgift. Studier visar att detta är en viktig 
faktor som står i relation till motivationen. En ledning som ser individen som en människa 
och inte som maskin förefaller att ha en positiv anda inom företaget. Varje individ vill känna 
att människor som är viktiga för honom i hans livssituation tror på honom och respekterar 
honom. Det är hur individen upplever sin arbetssituation som räknas (Likert 1961 s. 279ff). 
Den ideala ledarskapsstilen uppmuntrar nya initiativ och nyskapande idéer och trivsel skapas 
av att medarbetarna når de utsatta målen såväl av egen kraft som med ledarens stöd och 
uppmuntran (Andersson 1994 s. 133). Återkoppling eller ”feedback” för ett bra utfört arbete 
kan minska den typ av frånvaro som beror på vantrivsel på arbetet. Återkopplingen kan 
komma från chefen men kan även komma ifrån att arbetstagaren själv märker att det jobb han 
utför är bra (Eppler och Nelander 1992 s.24). Mayo som grundade Human relation 
uppmärksammade också betydelsen av den anställdes behov av att få uppmärksamhet och 
uppmuntran från chefen. Det var också viktigt för arbetstagaren att tillhöra en arbetsgrupp. 
Han insåg också att det som skedde i gruppen hade betydelse för hur den enskilde individen 
mådde, vilket hade betydelse för organisationens produktivitet (Laius och Leijon 1996 s.18). 
 
McGregor som är en forskare som intresserat sig för hur ledarens människosyn påverkar 
organisationens kultur delar in sina teser i två typer av ledarskapsstilar X-teorin respektive Y-
teorin. Enligt X-teorin har människan en instinktiv motvilja gentemot arbete och måste därför 
tvingas eller lockas med hjälp av sanktioner eller belöningar. Människan vill ledas, undviker 



 15

att ta ansvar, tar inga egna initiativ och vill ha trygghet. I enlighet med teori Y leder och 
kontrollerar människan sitt eget arbete om ändamålen är betydelsefulla. Belöningen behöver 
inte enbart utgöras av pengar utan kan vara självrespekt som kommer av att ha löst en uppgift. 
Människan lär sig att ta ansvar i sitt arbete och använder kreativitet för att lösa problem.  
 
En chef som agerar enligt X -teorin, får ofta sin inställning bekräftad eftersom X- teorin 
tenderar att bli en självuppfyllande profetia. Om ledaren behandlar sina anställda som 
ansvarslösa blir de ofta mer eller mindre ansvarslösa och måste kontrolleras. De blir 
motarbetare istället för medarbetare. Men samma självuppfyllande profetia gäller om ledaren 
hanterar sin personal som Y-teorin då de anställda tenderar att bli ansvarstagande medarbetare 
(Christerson 1997 s.62). En arbetstagare som känner sig värdig och uppskattad vill också växa 
och utföra ansvarsfulla och viktiga arbetsuppgifter. Trygghet, nyfikenhet och kreativitet 
tillsammans med de ekonomiska motiven skapar en positiv och framgångsrik anda.  Om den 
enskilde individen känner sig som en viktig del i organisationen tenderar det även att gå bra 
för organisationen. Genom att gemensamt ha arbetat fram en arbetsplan och satt upp 
målsättningar strävar arbetstagare och arbetsgivare mot samma mål. En arbetstagare som trivs 
på arbetsplatsen och med sin arbetsgivare är mer lojal och produktiv. Varje enskild arbetares 
individuella utveckling speglar organisationens flexibilitet och kompetens (Hetzler, et al.1995 
s.43). Det finns emellertid företag/organisationer där den anställde som individ inte anses vara 
lika viktig. Arbetsgivaren vill ha högpresterande arbetskraft och de arbetstagare som inte kan 
leva upp till måttet vill organisationen bli av med. Sjuka och på andra sätt svaga arbetstagare 
vars arbetsförmåga blivit nedsatt passar inte längre i organisationen (ibid.).  
 
Något som karakteriserar de organisationer/företag som inte har samma positiva resultat är att 
de har ett annat synsätt på hur framgång uppnås. Deras ledning anser att det går att motivera 
de anställda genom auktoritet och kontroll, vilket kan jämföras med tidigare nämnda 
McGregors X-teori. Arbetet organiseras efter standardmått och mål preciseras. Målen uppnås 
genom toppstyrning och ekonomiska påtryckningar (jfr. Likert 1961 s.279ff). En hierarkisk 
organisationsstruktur uppstår vanligtvis när arbetsuppgifterna är komplexa. Denna 
komplexitet kräver expertis, planering, koordinering och kontroll. Nackdelarna med en sådan 
specialisering är att de olika grupperna på en arbetsplats isolerar sig från varandra och drar i 
var sin riktning och lätt råkar i konflikt (Bakka och Fivelsdal 1988 s.49f). Inom en hierarkisk 
organisationsstruktur finns olika kulturer beroende på vilken position man har i den så kallade 
”pyramiden”. Kontakten mellan nivåerna är liten, ledningen har föga uppfattning om arbetet 
på lägre nivå. Likaså har de anställda på lägre nivå liten förståelse för arbetet på de högre 
nivåerna (Laius och Leijon 1996 s.21f).  En annan  nackdel med hård toppstyrning är att den 
kan leda till rigiditet och svårigheter att hantera förändring (Andersson 1994 s.28).  
 
 
3.1.2 Organisationsförändringar 
 
 
Den snabba ekonomin och den tekniska utvecklingen har medfört att företag och 
organisationer har varit tvungna att ändra sina organisationsmodeller till så kallade 
horisontella eller ”platta” organisationer för att hänga med i progressen. Genom att ha en 
horisontell organisationsstruktur kan verksamheten på ett effektivt sätt anpassas till 
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förändringar och händelser ute i samhället.  Omorganiseringarna på senare tid har genomförts 
med skiftande resultat (Castells 2000 s.197ff). Enligt Staffan Marklund vid 
Arbetslivsinstitutet är oro i samband med förändringar på arbetsplatsen den enskilda faktor 
som tydligast har ett samband med hög andel långtidssjuka (Arbetslivsinstitutet 2003).  
 
För att möta förändringar måste organisationer/företag bli elastiska annars riskerar de att 
utsättas för stora risker i en föränderlig omvärld. Förutsättningar för att organisationer ska 
överleva är en öppen dialog med alla inblandade, vilket ställer höga krav på ledarskap och 
informationshantering (Nerell och Sandberg 1994 s.121). Det finns fem kärnprocesser som 
ledningen bör klara av om förändringen ska falla väl ut; att mobilisera arbetstagarna bakom 
initiativet; att möjliggöra för arbetstagarna att åstadkomma förändringar; att tydliggöra 
programmets eller förändringarnas mål; att mäta vad man har åstadkommit och slutligen; att 
kommunicera med de anställda (Hetzler, et al. 1995 s.24 och Angelöw 1991 s. 93). 
 
Det är vanligt att förändringar möter på ett visst motstånd eller misstänksamhet. Samtidigt 
som människan är nyfiken och redo att anta utmaningar är hon också rädd och försiktig. När 
en organisation beslutat sig för att genomgå någon sorts förändring krävs en handlingsplan där 
nyfikenheten stimuleras så att den övervinner rädslan hos de anställda. När ett 
förändringsarbete möter på motstånd kan det bero på att strategin är felaktigt utformad med 
tyngdpunkten lagd på fel ställe. Handlingsplanen har inte påvisat fördelarna för de berörda på 
ett tillfredställande sätt. Eller kan förändringen med rätta vara till det sämre för arbetstagarna 
dvs. att målet med förändringsarbetat inte tagit de berördas välbefinnande i åtanke (Hetzler, et 
al. 1995 s.26). En annan förklaring till förändringsmotstånd, som forskning har visat, är att 
människor skapar bilder av samband mellan orsak och verkan för att få ett samanhang, vilket 
skapar en illusion av kontroll över händelser. Genom att selektivt uppmärksamma information 
och hålla fast vid invanda tankemönster uppstår ett förändringsmotstånd. Det är också vanligt 
att det vid organisationsförändringar uppstår konflikter eftersom olika åsikter kommer upp till 
ytan. Dessa konflikter kan föra med sig att implementeringen av förändringsarbetet blir svagt 
(Eriksson 1995 s.26). 
 
Det finns även ett mer djupgående problem som kan uppstå vid organisationsförändringar. Ett 
sådant problem är att de anställda upplever att deras yrkes/arbetsidentitet rubbas eller 
förändras. När alla på en arbetsplats kan göra allt och specialiseringar upphör att existera, kan 
arbetstagare uppleva en identitetslöshet på arbetsplatsen. Denna upplevelse av anonymitet 
kommer av det faktum att de anställdas tidigare specialistkompetens inte uppskattas och att de 
känner att de med lätthet kan bytas ut. Arbetstagarens roll och förankring i organisationen 
försvinner eller förändras och det lämnas till den enskilde individen att definiera ett nytt 
innehåll så att den nya arbetssituationen blir lika värdefull som den gamla (Hetzler, et al. 1995 
s.32ff). Individens förväntningar på yrkesrollen måste stämma överens med rollsändarnas 
ledningens förväntningar. När yrkesrollen förändras är det viktigt att arbetstagarna får en 
chans att ikläda den nya rollen samt att de nya rollförväntningarna är tydliga. Annars kan det 
bidra till en rollkonflikt hos arbetstagarna som kan leda till missnöje och ohälsa inom 
organisationen (Westlander 1993 s. 93ff).  
 
 
 



 17

 
 
3.1.3 Mobbing 
 
 
Att mobba någon eller utpeka någon till syndabock faller under den psykosociala 
arbetsmiljöproblematiken, emellertid har jag valt att nämna mobbing/ syndabocksfenomenet 
separat med tanke på dess betydelsegrad för individen och arbetsmiljön. Mobbing innebär att 
en person utsätts för negativa handlingar från en eller flera individer. Den drabbade personens 
självkänsla och sociala status bryts systematiskt ned. Syndabocksfenomenet kan ses som en 
kollektiv försvarsmekanism, där måltavlan för gruppens missnöje är en ”oskyldig” 
gruppmedlem (Renborg och von Scheele 1996 s.67).  
 
I samband med olika organisationsförändringar kan det bildas en typ av ångest hos de 
berörda. Att utpeka andra som syndabockar kan lindra den egna konflikten inombords och 
lätta på ångesten. Den person som får anta rollen som syndabock görs ansvarig för gruppens 
gemensamma problem och blir på detta sätt utsatt för mobbing eller andra aggressiva uttryck 
(Angelöw 1991s. 31ff). Inom alla grupper finns informella beteenderegler eller gruppnormer, 
vilka medlemmar i gruppen känner till och rättar sig efter. Om någon i gruppen inte följer 
dessa underförstådda regler/normer åtföljs agerandet ofta av någon sorts sanktion eller straff 
(Angelöw och Jonsson 2000 s. 137). 
 
Inom en organisation kan normer och värderingar förstärkas genom att de anställda som har 
avvikande värderingar och synpunkter utfryses av organisationen eller utses till syndabockar. 
Syndabockar kan också ha ett annat syfte dvs. som måttstock för andras status. När de 
anställda jämför sin situation med dem som mobbas och fryses ut kan en viss 
tacksamhetskänsla infinna sig över att inte vara i samma situation som den mobbade. Detta 
kan innebära att anställda uppvisar en förnöjsamhet över sin arbetssituation trots att de 
egentligen är missnöjda. Syndabockarna fungerar som ett slags avskräckande exempel 
(Angelöw 1991 s. 31ff). Att ha varit utsatt för mobbing eller syndabock är en riskfaktor för att 
bli långtidssjukskriven både för kvinnor och för män (jfr. RFV 2003:3 s.31).  
 
 
3.1.4 Den fysiska och psykiskosociala arbetsmiljön och dess betydelse för 
hälsan 
 
 
Jag har redan påpekat att ledarskap, organisationsstruktur, organisationsförändringar och 
mobbing är alla aspekter av arbetsmiljön som kan påverka individens sjukskrivningsbeteende. 
Även andra aspekter av arbetsmiljön relaterad till ohälsa behandlades under intervjutillfällena 
såsom den fysiska respektive psykiskosociala arbetsmiljön.  
 
Det föreligger ett klart samband mellan sjukfrånvaro och fysiskt tunga arbeten (Liukkonen 
1989 s.14). Antalet fysiskt tunga arbeten har rationaliserats bort i många branscher men finns 
kvar inom vård och omsorg. Istället för tunga och slitsamma kroppsarbetsyrken har det vuxit 
fram arbeten med hög grad av specialisering och ensidighet. Dessa monotona arbeten finns 
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bland annat inom tillverkningsindustrin och vid handel och kontorsarbeten. Innehavarna av 
dessa yrken arbetar ofta under tidspress och utför samma rörelser under hela arbetspasset 
(Baneryd 1999 s.5ff). Andra arbetsmiljöaspekter som kan kopplas samman med 
sjukskrivningar är fysiska arbetsmiljöfaktorer såsom hög ljudnivå, temperatur och 
ventilationsproblem på arbetsplatsen samt hur arbetsplatsen är utformad ergonomiskt 
(Lennerlöf 1989 s.102ff). Ett annat problem med den fysiska arbetsmiljön är den så kallade 
sjuka hus-sjukan dvs. fukt och mögelskadade hus. Personer som arbetar i sådana hus kan 
drabbas av olika kroppsliga och psykiska symptom (Wigaeus-Tornqvist, et al. s.251). 
 
Diagnoser som är psykiskt relaterade har ökat från att ha varit 14 procent i början av 90-talet 
till att vara uppe i hela 25 procent 2001. De vanligaste besvären är depression, ångest och 
olika typer av stress. Den försämrade psykosociala arbetsmiljön under 1990-talet kan vara en 
orsak till den kraftiga ökningen av sjukskrivningar (Försäkringskassan Skåne). Med 
psykosocial arbetsmiljö menas hur arbetet är organiserat, samarbetsformer och arbetsinnehåll, 
samt de psykologiska och sociala konsekvenserna av den fysiska arbetsmiljön (Eppler och 
Nelander 1990 s. 8). Under 2002 genomfördes en undersökning där 700 arbetstagare deltog 
och fick svara på frågor om friskfaktorer. Den allra viktigaste friskfaktorn som framträdde i 
undersökningen var betydelsen av ett öppet klimat på arbetsplatsen, där alla törs säga vad de 
tycker (Försäkringskassan Skåne). I en organisation där alla vågar säga vad de tycker utan risk 
för repressalier är en öppen organisation. Den öppna organisationsmodellen tar hand om 
problem och löser dem gemensamt i gruppen. I motsats står det slutna systemet där beslut ofta 
fattas på annan plats i hierarkin, på avstånd från den egentliga problematiken (Nerell och 
Sandberg 1994 s.119).  
 
Den så kallade krav och kontroll modellen av Karasek och Theorell är ett vanligt sätt att 
operationalisera den psykosociala arbetsmiljön. Ökade krav samt minskad möjligheten för den 
enskilde arbetstagaren att påverka sin arbetssituation är faktorer som bidrar till sjukskrivning. 
Forskning har visat att individer med så kallade spända arbeten, med högt ställda 
psykologiska krav samtidigt som de inte har någon möjlighet att kontrollera sin 
arbetssituation, har en ökad risk att bli sjukskrivna. Samtidigt löper individer med passiva 
arbeten, dvs. låga arbetskrav och låg självständighet också en ökad risk för att bli sjukskrivna. 
Krav och kontroll modellen har sedermera utökats till att innefatta socialt stöd. Socialt stöd 
ses som en bidragande faktor som motverkar uppkomsten av stress och minskar risken för 
ohälsa (RFV 2003:3 s.11).  
 
 
3.2 Del: 2 Individperspektiv 
 
 
Varför blir vissa sjuka och andra inte? Det finns många tänkbara svar på denna fråga. Ett 
hänger samman med i vilken utsträckning arbetstagaren kan påverka sin arbetssituation dvs. 
egenkontroll. Jag har tidigare nämnt den så kallade krav och kontroll modellen som står i 
relation till arbetsmiljön. Om arbetstagaren har en hög arbetsbelastning kombinerat men en 
hög känsla av egenmakt tenderar han att uppfatta arbetet som en utmaning och inte som en 
börda. Detta fenomen brukar benämnas som den ”glada” stressen. Denna typ av stress sliter 
inte på kropp och psyke. En hög arbetsbelastning och samtidigt en känsla av låg egenkontroll 
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kan däremot leda till att arbetstagaren drabbas av skadlig stress som medför hälsorisker (Levi 
1997 s.8). Att inte ha stöd från chefen när arbetet känns besvärligt och psykiskt påfrestande 
kan vara en faktor som späder på den skadliga stressen och på så sätt bidrar till ohälsa och 
sjukskrivning. Det är främst vårdare inom kriminalvården, väktare och polispersonal m.fl. 
som uppger att de inte känner stöd från chefen/chefer (Jädert-Rafstedt 1997 s.16).  
 
Yrken där det är vanligt att arbetstagaren pendlar mellan över och under krav kan framkalla 
ohälsosymtom. Exempel på sådana arbeten är säkerhetsövervakare och ambulansförare.  
Denna typ av yrke utmärks av långa perioder av väntan då inget händer (understimulans) och 
perioder där allt händer (överstimulans). Egenkontrollen för arbetstagare inom denna typ av 
yrke är dessutom liten, vilket leder till en ökad risk för att drabbas av stress (Zanderin 1997 
s.125). 
 
En annan omständighet till varför en del blir sjuka och andra inte, kan hänga samman med att 
vissa utsätts för påfrestningar såväl i arbetat som i det privata livet. Ett fungerande privatliv 
där individen känner stöd och tröst kan fungera som en buffert vid svåra tider på arbetsplatsen 
(Levi 1997 s.8). Även när individen redan har drabbats av sjukdom kan ett fungerande 
privatliv underlätta för individen att snabbare kunna återgå till arbete. Sjukskrivningens 
negativa effekter såsom isolering och passivitet mildras också av att den sjukskrivne har 
tillgång till en familj som backar upp, ställer krav och lyssnar (Svenning 1993 s.214f). 
 
Ytterligare en faktor som påverkar vår hälsa är hur vi hanterar problem. Alltså allting hänger 
inte på hur vi har det utan även på hur vi tar det (Levi 1997 s.8). Om individen upplever en 
känsla av sammanhang i livet sense of coherence (SOC), har visat sig vara betydelsefullt. 
Individer som uppfattar sitt liv som begripligt, meningsfullt och som kan handskas med 
problem, kan även hantera hälsohotande stressituationer och har en minskad risk att bli 
sjukskriven. Med begreppet begriplighet menas i vilken utsträckning individen upplever inre 
och yttre stimuli som konkreta. Information ses som ordnad, sammanhängande, strukturerad 
och tydlig i stället för att upplevas som ett ostrukturerat sorl. En person med hög begriplighet 
förväntar sig att de stimuli som kommer i framtiden går att förutspå. Men om de kommer som 
överraskningar så går de att förklara och göras gripbara. Meningsfullhet syftar på vikten för 
individen att vara delaktig och kunna finna känslomässiga delar att investera sin energi i när 
problematiska stunder uppkommer. Personer med hög meningsfullhet söker mening med 
problem som uppkommer och försöker också att finna lösningar för att komma igenom 
problematiska situationer. Slutligen syftar hanterbarhet på i vilken utsträckning individen 
upplever att det finns resurser till förfogande, såsom familj och vänner. Personer med en hög 
känsla av hanterbarhet kommer inte att känna sig som ett offer för omständigheterna 
(Lundberg och Nyström 1994 s.252ff). 
 
Ålder har visat sig ha ett starkt samband med långvariga sjukskrivningar. Äldre arbetstagare10  
utgör en utsatt grupp i detta omorganiseringarnas tidevarv (RFV 2003:3 s.36). En mindre 
andel av de äldre som är långtidssjukskrivna blir friskskrivna och kan återgå till arbete efter 
rehabilitering jämfört med de yngre. De äldre sjukskrivna tenderade att i stället bli 
förtidspensionerade (Marklund och Toomingas 2000 s.211). Äldre individer är således inte 

                                                 
10 individer över 50 år 
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attraktiva på arbetsmarknaden i samma utsträckning som yngre. Äldre har inte på samma sätt 
som yngre, den kompetens som den tilltagande moderniseringen av produktionen och den 
ökade datoriseringen för med sig. Samtidigt har de en för hög ålder för att kompetenshöjning 
ska vara lönsamt. Deras arbetsförmåga tenderar att inte nå upp till de 110 procent som en 
arbetstagare idag förväntas prestera (Hetzler 1996 s. 93f) . 
 
Att arbeta skift, obekväma arbetstider och helgarbete kan påverka det sociala livet negativt. 
Samtidigt kan en störd dygnsrytm innebära svårigheter att ta tillvara ledig tid samt leda till 
sömnstörningar och trötthet (Nerell 1994 s.61f). De psykosomatiska besvären gällande 
svårigheter att koppla från arbetet, trötthet och huvudvärk, orolig mage, sömnsvårigheter samt 
olust förknippat med att gå till arbetet, har ökat i alla åldersgrupper under 1990-talet. Men det 
är framförallt medelålders som har en högre besvärsnivå än yngre och äldre. Kvinnor 
rapporterade i större utsträckning än män att de upplevde att de har psykosomatiska besvär 
(Marklund och Toomingas 2000 s.204). 
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4 Metod 
 
 
 
 
 
Undersökningen utgår i grunden från kvalitativ metod såsom kvalitativa intervjuer, men är 
delvis kompletterad med kvantitativ metod, vilket brukar benämnas som triangulering. Till 
den kvantitativa delen räknas ett frågeformulär med tre olika delar11. Första delen utgörs av 
fem frågor där individens livslinjer tio år tillbaka tydliggörs. I den andra delen finns frågor 
angående SOC. Sist följer en behovsinventering där individernas attityder framträder12. 
 
Den intervjumetod vi har använt oss av kallas för ostrukturerad eller icke standardiserad 
forskningsintervju. Intervjuaren har inget färdigt kodschema utan utgår ifrån en intervjuguide 
där olika teman för intervjun är fastslagna. Materialet ser inte likadant ut och 
intervjupersonerna har inte fått samma frågor (jfr. Grønmo 1982 s. 85). Vi ville undersöka 
olika perspektiv av Polismyndigheten i Skåne genom att både intervjua poliser och civila, 
chefer och fackliga. Det var nödvändigt att anpassa frågeställningarna efter vem det var som 
intervjuades eftersom de olika grupperna har olika erfarenheter som är kopplade till deras 
specifika yrkesroll. De olika teman som vi fastställt var de samma för alla, därför kan de olika 
svaren jämföras. 
 
I samråd med polismyndigheten beslutades att 60 intervjuer med anställda inom 
Polismyndigheten i Skåne skulle göras13. Det var 53 stycken slumpmässigt utvalda personer 
som deltog, såväl poliser som civilanställda inom polismyndigheten Skåne. Intervjuerna 
skulle enligt planerna utföras under februari månad. På grund av att intervjutillfällena 
krockade med ferier fick en del intervjuer skjutas fram. Samtliga intervjuer med anställda 
inom polismyndigheten var slutförda i mitten av mars.  
 
Bland intervjupersonerna ingick både sjukskrivna och arbetsföra personer. Det gjordes en 
lämplig fördelning mellan de olika polisområdena så att anställda inom de fem olika 
polisområdena gavs samma chans att intervjuas14. Här nedan illustreras könsfördelning, samt 
hur många av de intervjuade inom respektive grupp som är sjukskrivna (sjk). 
 
 
 
 
 

                                                 
11  Se bilaga nr: 2 
12 Behovsinventeringen kommer inte att behandlas och presenteras i uppsatsen eftersom jag 
var tvungen att begränsa mig. 
13  Varav 53: st gjordes under vårterminen. De sju återstående intervjuerna kommer att utgöras 
av speciellt utvalda personer inom polismyndigheten i Skåne och slutföras under augusti 
månad och är därmed inte med i uppsatsen. Av de 53 intervjuerna genomförde jag 28 st och 
skrev ut 21 st. Den kvantitativa delen analyserade och bearbetade jag. 
14  Se bilaga nr: 3 
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De civilanställda som intervjuades utgjordes av sex stycken män, varav två var sjukskrivna 
och elva stycken kvinnor, varav fem var sjukskrivna. Av de polisanställda var 30 män och 
därav sex stycken sjukskrivna. De kvinnor som intervjuades och som var polisanställda 
uppgick till sex stycken och två av dem var sjukskrivna. 
 
  Man Kvinna 

  

 Civil   6st    2st sjk  11st       5st sjk    

   

Polis   30st   6st sjk    6st 2st sjk 

             

 
 
Intervjuerna genomfördes på olika polishus och vid ett samlat tillfälle. Genom att genomföra 
intervjuerna i ett område inom en viss tidsram, ville vi minimera risken för att 
intervjupersonerna skulle samtala med varandra om intervjun. Att samla alla intervjutillfällen 
lyckades vi med på ett tillfredställande sätt i fyra fall av fem. Intervjuerna i polisområde 
POMS kom att genomföras under en längre och mer utspridd period.  
 
De sjukskrivna som inte ville intervjuas på arbetsplatsen gavs möjligheten att intervjuas på 
sociologiska institutionen eller i hemmet. Denna möjlighet gavs för att reducera bortfallet och 
för att dessa personers specifika information om sin arbetsplats skulle komma med i 
undersökningen. De allra flesta som deltog var positiva till att ställa upp på att intervjuas men 
vi hade dock ett bortfall på åtta personer. Bortfallsorsaken var av skiftande anledningar, 
alltifrån arbetsbelastning, händelser i privatlivet eller psykiska besvär, till att inte våga ställa 
upp. Varför det fanns en rädsla att delta är oklart. De personer som utgör bortfallet kan sitta 
inne med viktig och specifik information som vi på detta sätt inte fick tillgång till. För att 
minimera denna risk ersattes de personer som inte ville delta av andra personer inom samma 
urvalskategori, vilket minimerar risken för att bortfallet ska påverka resultatet. 
  
Intervjuerna varade i allt från en halvtimme till en och en halv timme. Denna variation i tid 
kan ha många förklaringar, exempelvis om intervjupersonen var, eller hade varit, sjukskriven 
hade intervjun en benägenhet att bli längre. Det var då aktuellt att gå in och samtala om 
intervjupersonens egen sjukskrivning. Intervjuguiden var indelad i elva olika teman gällande: 
varför de valt ett arbete inom polisen, arbetsplatsens utformning, organisationen och 
förändringar, intervjupersonens individuella arbetssituation, frågor inriktade beroende på 
vilken typ av yrke individen har (civil- eller polisanställd), ledarskapsfrågor, arbetsmiljö, 
nuvarande hälsotillstånd, den egna nuvarande sjukskrivningen samt frågor av mer allmän 
karaktär och slutligen frågor angående rehabilitering, arbetsmiljö etc. speciellt riktade till 
ledare och fackliga representanter.15.  De flesta intervjutillfällena omgärdades av en trevlig 

                                                 
15 Se bilaga nr 1 
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stämning och intervjupersonerna var mycket informativa. De delade öppet med sig av vad de 
kände 
  
Samtliga intervjuer spelades in på band för att lättare kunna skrivas ut och sedermera tolkas. 
För att spara tid sammanfattades intervjuerna. Vid analystillfället gick jag tillbaka till 
sammanfattningarna av intervjuerna och lyfte ut citat. Något som forskaren ska ha i beaktande 
är att intervjupersonerna inte ser objektivt på sin egen arbets-/livssituation utan är en del av 
den och agerar i förhållande till ett visst mönster. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det 
är intervjupersonernas upplevelse av sin arbets-/livssituation som betyder någonting och som 
vi ämnar undersöka. Ett annat problem som kan uppstå vid själva intervjutillfället är att 
intervjupersonen agerar och svarar på ett sätt som han/hon tror att forskaren förväntar sig. 
Forskaren måste vara medveten om att en sådan situation kan uppkomma (Holme och 
Solvang 1997 s. 92ff). 
 
De intervjuade garanterades fullständig sekretess. Att skydda intervjupersonernas identitet 
genom att ändra namn och identifierande drag är viktigt vid redovisning av intervjuer (jfr. 
Kvale 1997 s.109). Därför är namn på personer som figurerar i undersökningen utelämnade 
och det kommer inte att kunna spåras vem som har sagt vad.  
 
Som komplement till den kvalitativa intervju undersökningen bad vi intervjupersonerna att 
fylla i ett frågeformulär16. Först fick de fylla i diagram rörande fem olika aspekter i deras 
liv17. Dessa diagram tydliggör individernas livslinje tio år tillbaka inom respektive område. 
Sedan följde tre frågor baserade på sense of coherence (SOC). SOC är ett koncept där 
individens psykologiska och sociala interaktion med sin omgivning kommer i fokus. Till sist 
fick intervjupersonerna fylla i en behovsinventering där de skulle kryssa för de för dem 
viktigaste behoven att få tillfredsställda i arbetslivet. De skulle även stryka de behov som de 
upplevde som totalt oviktiga. Detta sista moment som utgör undersökningens kvantitativa del 
genomfördes efter det att intervjun var avklarad. De allra flesta stannade kvar och svarade på 
frågeformulären, det var någon enstaka som ville sitta ensam i lugn och ro på sitt eget kontor 
och fylla i frågorna. Vid ett tillfälle fylldes inte frågeformuläret i. Det var inte aktuellt att 
påfresta intervjupersonen med ytterligare frågor. Resultatet av frågeformuläret kodades in i 
dataprogrammet SPSS, för att sedermera kunna tolkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16  Se bilaga nr: 2 
17  Se bilaga nr: 2 
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4.1 Kodning och omkodning av det insamlade kvantitativa materialet 
 
 
För att få förståelse för det kvantitativa materialet och dess resultat förtydligar jag här nedan 
vilken kodning och omkodning som har gjorts i samband med analystillfället.18  
 
Vänskapskurvan som tydliggör relationen till vänner och bekanta tio år tillbaka i tiden hade 
fem inkodningskategorier19.  Varav alternativen stabilt bra och uppåtgående kollapsades och 
fick den gemensamma benämningen bra. Kategorin stabilt dåligt, varierat och nedåtgående 
fick den gemensamma beteckningen dålig. 
 
Familjekurvan som exemplifierar relationen till familj tio år tillbaka hade likaså fem 
inkodningskategorier20. Kategorin stabilt bra och uppåtgående omkodades till bra. Kategori 
stabilt dåligt, nedåtgående och varierande kodades samman till kategorin dålig.  
Sense of coherence 
Det var tre frågor som omfattade SOC och samtliga svarsalternativ omräknades i poäng. 
 
Fråga 1: Brukar Du se en lösning på problem och svårigheter som andra finner hopplösa? 
Svarsalternativen var:  
 
Mycket ofta  4 poäng 
Ganska ofta                     3 poäng  
Ganska sällan                  2 poäng 
Aldrig                              1 poäng 
 
Svarsalternativen och poängen var de samma för fråga nummer två, som löd: Brukar Du 
känna att Ditt vanliga liv är en källa till personlig tillfredsställelse? 
 
Mycket ofta  4 poäng 
Ganska ofta                     3 poäng  
Ganska sällan                  2 poäng 
Aldrig                              1 poäng 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Hela det kvantitativa materialet finns inte representerat i uppsatsen eftersom jag var 
tvungen att avgränsa mig och bara beröra några av de delar som var aktuellt för min 
undersökning. 
 
19  se bilaga nr:4 
20 se bilaga nr:4 
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Fråga nummer tre: Brukar Du känna att saker som händer Dig i Ditt dagliga liv är svåra att 
förstå? 
 
Mycket ofta  1 poäng 
Ganska ofta                     2 poäng  
Ganska sällan                  3 poäng 
Aldrig                              4 poäng 
 
Den högsta poäng som en individ kunde få var 12 poäng. Resultatet av vad en intervjuperson 
svarade på de tre frågorna räknades sedan samman och en SOC på 7 poäng och lägre räknas 
som låg SOC, medan 8 poäng och uppåt räknas som hög SOC för individen (Persson 2002 
s.129)21. Utökningen av antalet svarsalternativ har gjorts för att minimera risken för en ojämn 
fördelning mellan positiva och negativa svarsmöjligheter. Istället erbjöds respondenterna två 
positiva och två negativa svarsalternativ22. 
 
 
 
Nuvarande hälsosituation inom varje polisområde, fick jag fram genom att se vad respektive 
intervjuperson svarade i den sista rutan i hälsokurvan, alltså den ruta som representerar år 
2002. Det fanns fem svarsalternativ, varav Mycket god hälsa, God hälsa och Någorlunda 
hälsa omkodades samman till kategorin Bra. Dålig samt Mycket Dålig hälsa kodades samman 
till benämningen Dålig. 
     

                                                 
21 Lundberg och Nyström-Peck använde sig av samma tre frågor men hade bara tre 
svarsalternativ, ”Ja oftast”, ”Ja ibland” och ”Nej”. Svarsalternativ ”Ja oftast” gav 0 poäng, ”Ja 
ibland” gav 1 poäng och ”Nej” gav 2 poäng. 
22 När SOC undersökningen genomfördes fanns det två intervjupersoner som inte kunde 
bestämma sig för ett svarsalternativ utan valde att sätta kryss mittemellan. Det gick inte att 
räkna deras svarsalternativ i poäng så de utgör missing. 
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5 Analys 
 
 
 
 
 
För att undersöka bakomliggande faktorer till sjukskrivningsproblematiken inom 
polismyndigheten i Skåne har jag valt att följa den teoretiska ramen och dela in analysen i de 
två olika teman arbetsmiljö och individperspektiv. Dessa teman knyts specifikt till 
Polismyndigheten Skånes organisation och dess sjukskrivningsproblematik. Under temat 
arbetsmiljö berörs faktorer såsom ledarskapsrollen och organisationsstrukturen, 
förändringsprocesser, mobbing, den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt dess 
inverkan på individen och organisationen, kopplat till sjukskrivning. Det andra temat är 
baserat på ett individperspektiv, där vikten av att individen känner stöd i sitt arbete samt har 
en god relation till vänner och familj behandlas. Olika individuella karaktäristika såsom, sense 
of coherence, nuvarande hälsosituation och ålder sätts i relation till ohälsa och sjukskrivning. 
 
 
5.1 Arbetsmiljö 
 
 
5.1.1 Ledarskapsrollen och organisationsstrukturen inom Polismyndigheten 
i Skåne 
 
 
Ledarskapsrollen har visats sig betydelsefull för hur organisationen och dess arbetstagare 
fungerar. En ledarskapsstil som uppmuntrar arbetstagarna till en positiv attityd gentemot 
organisationen i sin helhet tenderar att ha låg sjukfrånvaro. Inom en stor organisation som 
polisen i Skåne finns det olika typer av ledarskap. Det är en tendens genom hela 
Polismyndigheten i Skåne att ledarskapet på den lägsta nivån fungerar medan det finns en 
spricka på lägre nivå gentemot högre ledning. När ledarskapet på den lägsta nivån dvs. 
närmast arbetstagarna fungerar speglar det en väl fungerande arbetsgrupp där tilliten mellan 
chef och arbetstagare är hög. Att ha en hög tillit på arbetsplatsen främjar inte enbart de 
ekonomiska motiven utan genererar även trivsel och ett lågt frånvarotal (Hetzler et al. 1995 
s.43). Inom polisområde 1, fanns det olika uppfattningar om ledarskapet. En del 
intervjupersoner upplevde att deras relation med den närmaste chefen fungerade bra och de 
upplevde att arbetsgruppen hade en känsla av samhörighet. Detta illustreras av följande 
intervjuperson:  
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(31 Kvp.P1,23) Min närmaste chef har jag en mycket god relation med. 
Man kan skoja med honom och han har glimten i ögat och han är 
bestämd och han har raka besked. Han kan säga ifrån så här vill jag ha 
det och så här vill jag inte ha det […] sen cheferna över är varken 
eller. 

 
 
En annan intervjuperson inom samma polisområde hade en annan syn på ledarskapet inom 
organisationen och dess påverkan på sjukskrivningarna:  
 

(33 kvp P1) En kombination med hög arbetsbelastning och att man 
kanske är så att det har någonting med chefen att göra. Att man inte 
får uppskattning för det man gör. Bara att ha mycket att göra tror jag 
inte är en orsak till varför man sjukskriver sig. Trivs man med sitt jobb 
kan man jobba mycket. 

 
 
Här byter jag fokus, från att ha inriktat mig på betydelsen av bra ledarskap på mikro- nivå till 
att inrikta mig på ledarskapet och betydelsen av ”vi-känsla” på högre nivå inom 
organisationen. Resonemanget angående brister i ledarskap på högre nivå delas av anställda 
vid Polismyndigheten. En intervjuperson uttrycker ett missnöje gentemot ledningen och då 
främst områdeschefen så här: 
 

(30 mp. P1.) Man har lagt munkavel på folk. Gör man inte som 
ledningen tycker och säger är man borta. 
 
Har man trampat […] på tårna en gång så är det kört. Detta visste jag 
om innan vår konflikt men detta stoppar inte mig för jag framför min 
åsikt ändå. Överbevisar […] mig att jag har fel så tar jag tillbaka allt 
men så länge […] inte gör det så ändrar jag inte min åsikt. 
 

 

 

På frågan om det förekommer det någon mobbing svarade en intervjuperson från polisområde 

3 så här: 
 
(1 mp. P3.) Ja det förekommer, ja och det är ifrån ledningen i så fall. 
Det har jag sett med egna ögon. 
 

 

En annan polisanställd vid samma polisområde uttryckte hur inställningen är gentemot 

ledningen: 

 

                                                 
23 Nr, kön , yrke, polisområde. 
 
 (kvinnlig polis =kvp, kvinnlig civilanställd =kvc, 
 manlig polis =mp och slutligen man och civilanställd =mc) 
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(3 mp. P3) Man ska inte prata skit om kollegor, du vet ju själv hur 
polisen är va, där är en sammanhållning. Det är i så fall mer att man 
reser raggen mot ledningen va. 
 

 
En dålig relation mellan arbetstagare och ledning bidrar till att dra ner trivseln och därmed få 
en negativ spiral med minskad lojalitet gentemot organisationen, sämre effektivitet och högre 
frånvarotal (jfr. Hetzler et al. 1995 s. 43). Sprickan mellan arbetstagare och arbetsgivare var 
utmärkande för hela myndigheten och berördes av intervjupersonerna i flertalet frågor. Det 
var inte bara inom Polisområde 1 och 3 som det fanns en spricka mellan arbetstagare och 
ledning, däremot framkom det tydligt. På lokalnivå var ofta trivseln bra och kollegorna och 
närmsta chefen var starkt sammansvetsade i arbetsgrupper. Sammansvetsade arbetsgrupper är 
positivt och främjar en hälsosam arbetsplats, men ”vi- känslan” inom gruppen skall 
genomsyra hela verksamheten annars kan organisationen drabbas negativt i sin helhet 
(Försäkringskassan Skåne). Brist på en genomgående ”vi-känsla” inom hela polisområdet var 
tydligt bland intervjupersonerna i Polisområde 1, vilket följande uttalande visar: 
 

(31 kvp. P1.)[---] Jag vet att det är problem på andra avdelningar i 
huset, men vi bryr oss inte så mycket om hur de andra har det, utan vi 
är måna om vårt. Det är inte så att vi är ovänner men vi månar om att 
vi ska ha det bra på vår avdelning. 

 
Intervjupersonen menar att det inom gruppen fungerar bra med en ”vi-känsla”, men ”vi-
känslan” finns inte mellan respektive arbetsgrupp och inom hela polisområdet.  
 
 
En annan spricka inom organisationen är den mellan de olika polisområdena. Polisområde 5 
upplevs av de andra polisområdena som en favoriserad ”storebror”. Det är främst 
intervjupersoner ifrån ytterområdena som utrycker en avsaknad av ”vi-känsla” inom 
myndigheten och samtidigt känner sig åsidosatta jämfört med polisområde 5. 
 
En intervjuperson i polisområde 2 utrycker sprickan mellan dem och polisområde 5 på 
följande sätt: 

(21 kvp. P2.)Det är en väldigt stor konkurrens mellan 
polisområdena,[polisområde 5]är bäst, de är storebror.   
 

 
En intervjuperson i polisområde 3 uttrycker också denna uppdelning mellan polisområde 5 och  
de övriga polisområdena. 
 

(4 mp. P3. )[…]finns i [polisområde 5] och naturligtvis kommer det 
att vara så, är så och kommer att vara så att resurserna kommer att 
vara där.  Och här ute är ju Sibirien kan man jämföra med. Dit skickar 
man sådana som inte klarar av att vara någon annanstans. 
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Intervjupersonerna från de olika polisområdena upplevde även att det fanns tendenser till 
uppdelningar mellan poliser och de civilanställda. Inom polisområde 1 var denna uppdelning 
påtaglig, vilket följande citat av en civilanställd visar: 

 
(28 mc. P1.) Det är uppdelat polis, civil. Detta genomsyrar hela 
verksamheten. De civila är till för att serva poliserna. 

 
 
Sammanfattningsvis uppvisade Polismyndigheten i Skåne en tydlig brist på tillit och 
ömsesidigt förtroende. Polismyndigheten i sin helhet upplevs inte av de anställda som ett 
kollektiv, det finns ingen ”vi-känsla”, samtidigt som respektive polisområde också uppvisar 
en inre splittring. Däremot fanns det en ”vi-känsla” inom intervjupersonernas egna 
arbetsgrupper. Detta problem med en uppdelad och splittrad organisation kan påverka hela 
verksamheten negativt. Tydlig är splittringen i polisområde 1 som också har den procentuellt 
högsta sjukfrånvaron. Det är ledningens uppgift att få rätsida på detta problem. En ledning 
som lyckas skapa en positiv attityd genom hela organisationen presterar bättre och får en 
minskad sjukfrånvaro (jfr. Hetzler et al 1995). 
 
En annan faktor som bidrar till en framgångsrik organisation och arbetsmiljö, är att varje 
arbetstagare känner sig som en betydelsefull individ. Om individen känner sig som en viktig 
del av verksamheten går det i regel bra för hela organisationen (Likert 1961 s.279ff). På denna 
punkt utryckte intervjupersonerna att det fanns brister inom polismyndigheten generellt. 
Givetvis fanns det arbetsplatser där arbetstagarna kände att de sågs och uppskattades som 
individer, men det fanns en påtaglig negativ tendens bland intervjupersonerna gentemot 
ledningens sätt att se på individen, inom samtliga polisområden. Här utrycker en polis sitt 
missnöje med ledningens syn på individen: 
 

(35 mp. P1.) Det tror jag mycket beror på den utsatthet som man 
känner som den lilla anställda medarbetaren i en stor koloss som inte 
ser till varje medarbetare, utan ser till sitt eget system som man tycker 
om. 
 

 
En annan intervjuperson poängterar också att ledningen har  en negativ syn på individen: 
 

(38 mp. P4.) Myndigheten […] har sig själv att skylla för de här 
långtidssjukskrivna. Och jag tycker man har aldrig, inte vad jag har 
upplevt under de här 25 åren, så har man aldrig sett till individen. Man 
har tittat rent ekonomiskt på allting. 
 
 

Det var flera av intervjupersonerna som utryckte detta missnöje gentemot högsta ledning och 
myndigheten. Myndigheten ser inte varje arbetstagare som en enskild individ. Om 
arbetstagarna inte upplever att de betyder något för organisationen och att de lätt kan bytas ut, 
kan följden bli att motivationsnivån sjunker (jfr. Likert 1961 s. 279ff).  
 
 
Enligt Human relation skolan är det viktigt för den enskilde individen, och för organisationen 
i sin helhet, att de anställda får positiv feedback (Laius och Leijon 1996 s.18). Svaren var 
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varierande angående om de intervjuade kände att de fick feedback från chefen. Om de fick 
feedback var det oftast från den närmsta arbetsledaren, men beröm från chefer på högre nivå 
var sällsynt. Men ett tydligt drag var en attityd som löd; att uppskattning det får man inte 
inom polisen. 
 
Intervjupersonen i citatet nedan syftar på den dåliga kontakten med områdeschefen. 

 
(6 mp. P3.) Jag ska inte säga att jag skiter i det egentligen. Det känns 
ju lite grann va. Det behövs så lite för att visa uppskattning, tycker jag. 
Det är det lilla som gör att det kan bli kul att jobba och kul att fortsätta 
med det. 

 
 
Att få feedback kan motverka frånvaro som har sin grund i vantrivsel på jobbet (Eppler och 
Nelander 1992 s24f). 
 
 
Ett annat negativt drag som Polismyndigheten uppvisar är att det på vissa platser inom 
myndigheten inte finns någon förståelse för arbetstagare vars förmåga blivit nedsatt 
exempelvis pga. av sjukdom. Här beskriver en polis de sjukskrivnas situation: 
 

(1 mp. P3. ) De blir B-lag så kallat. De blir andra klass. Så länge som 
du är frisk och orkar stå på benen då, men sen… 

 
 
Av de intervjuade som uppgav att de på något sätt drabbats av sjukdom eller skada var denna 
marginalisering av de sjuka tydlig. Innan sjukskrivningen hade de varit accepterade. Men 
under tiden som de var sjuka, kände de inte längre att de hade något stöd från myndighetens 
sida. De upplevde att de inte längre hade samma värde i polismyndighetens ögon som när de 
var friska och kunde arbeta 100 procent. En av de intervjuade poliserna från polisområde 2 
uttryckte vad han kände efter att ha varit sjuk en längre tid så här:  

 
(5 mp. P2.) Jag tycker liksom att jag har lagt alltså all min tid på 
polisen då va, till och med familjen fått stå i kläm […] så tycker man, 
liksom då nu när man då åkte på den här smällen att gehöret ifrån 
ledningen, plus lika med noll. Man är inte värd ett, på ren svenska, 
inte ett skit. 

 
 
En inhuman människosyn, där ledningen nonchalerar individen står i direkt motsats till vad 
som kännetecknar en framgångsrik organisation med ett lågt frånvarotal. Hur en arbetstagare 
upplever sin arbetssituation och på vilket sätt han tycker sig bemötas, har stor betydelse för 
organisationen i sin helhet och dess framgång (jfr. Hetzler et al. 1995 s. 43).  
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Polismyndigheten Skånes organisation har till stora delar en hierarkisk struktur24. Auktoritet 
och kontroll är komponenter som förknippas med hierarkiska organisationer (Likert 1961 
s.279ff). En intervjuperson ger exempel på hur han upplever Polismyndigheten i Skåne: 
 

(4 mp. P3.) Samtidigt är det så att vi har den gamla hierarkiska 
strukturen, där deras uppgift är att kontrollera oss och straffa oss […] 
Händer någonting, att någon dör i någon arrest här tillexempel. Då går 
det ut på att utreda vem man ska hänga. Vem är ansvarig? Då letar 
man inte bristerna i organisationen utan då letar man efter individer. 

 
 
En annan intervjuperson beskriver ledarskapet inom polisen på följande sätt: 

 
(24 mp. P2.)[---] Sen tycker jag också att vi saknar modernt ledarskap, 
riktigt modernt ledarskap. Vi lever i 60-talets militäriska hierarkiska 
syn på mänskligheten[…] Vi måste ha ett ledarskap som odlar 
människor också, som får människor att växa. 

 
 
Polisens arbetsuppgifter är komplexa och viktiga för att samhället ska fungera. Denna 
komplexitet kräver expertis, planering, koordinering och kontroll. Nackdelarna med en sådan 
specialisering är att de olika specialistgrupperna isolerar sig från varandra och drar i var sin 
riktning och lätt råkar i konflikt med varandra. Den hierarkiska organisationsstrukturen kan 
vara en av orsakerna till avsaknaden av ”vi-känsla” inom organisationen. (jfr. Bakka och 
Fivelsdal 1998 s.49f). De olika nivåerna inom hierarkin/Polismyndigheten har åtskilda 
kulturer, vilket innebär att det finns en avsaknad av förståelse mellan ledning och arbetstagare 
(jfr. Laius och Leijon 1996 s.21f). Ett exempel på sprickan mellan ledning och arbetstagarna 
beskrivs av följande intervjuperson som under en kortare tid arbetat för 
ledningen/myndigheten: 
 

(24 mp. P2.) Om man jobbar för myndigheten är man inte värd ett skit 
lokalt. 

 
 
En annan negativ effekt av att inneha en organisationsstruktur som präglas av kontroll och 
auktoritet är att medarbetarna vänder sig mot organisationen (Mc Gregors Y-teori), de blir 
motarbetare istället för medarbetare (Christerson 1997 s.62). Genomgående i intervjuerna är 
att arbetstagarna uppvisar en negativ attityd gentemot högsta ledning och organisationens 
struktur. En negativ attityd bland arbetstagarna gentemot organisationen främjar inte 
verksamhetens syften och målsättningar. 
 
 
5.1.2 Organisationsförändringar 
 
 
Under 1990-talet genomfördes många omorganiseringar, både inom den privata och den 
offentliga sektorn. Även Polismyndigheten i Skåne följde denna förändringstrend. De 

                                                 
24 se bakgrundskapitlet 
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omorganiseringar som ägde rum på 1990-talet inom Polismyndigheten i Skåne var omfattande 
och påverkade alla polisområdena på ett eller annat sätt. Intervjupersonerna uttryckte 
genomgående att omorganiseringarna varit frustrerande och att de inte delgavs tillräcklig 
information i samband med förändringarna. Här följer exempel på vad som sades angående 
omorganiseringarna på 1990-talet: 
 

(35 mp.P1.) Ja, den omorganisationen vill jag helst inte prata så 
mycket om, därför att det är frustrerande bara vid tanken. 
 

 
(38 mp. P4.) Man har alltså slängt runt personalen, utan att tänka sig 
för. Där är en massa kollegor som har mått fruktansvärt dåligt. 

 
 
En global trend vad gäller företagande är att omorganisera organisationer mot att bli en så 
kallad ”platt” organisation (Castells 1996 s.197). Polismyndigheten har genom 
omorganiseringen gjort tvärt om. En hierarkisk organisationsstruktur som Polismyndigheten 
är i mångt och mycket omodern i dagens samhälle. De har centraliserat i stället för att 
decentraliserat sin verksamhet. Risken med att centralisera en organisation är att förmågan att 
flexibelt anpassa verksamheten efter en lokal situationsbild försvinner (jfr. Castells 1996 
s.199 ). En  annan av nackdelarna med en hierarkisk organisationsstruktur är att den är stel 
och har svårigheter att hantera förändring (Andersson 1994 s.28).  
 
 
En viktig aspekt som ledningen bör klara om förändringen av organisationen ska gå bra är att 
mobilisera arbetstagarna bakom förslaget (Hezler, et al. 1995 s.93).Vad intervjuerna visar är 
att polismyndigheten uppvisade brister i kommunikationen mellan arbetstagare och ledning i 
samband med förändringsprocessen. 
 

(34 mp.P1.)  När man gjorde den här omorganisationen skulle man 
sålt budskapet lite bättre till de som var berörda. Det var väldigt stora 
förändringar. Man gjorde fel med ändringar i Närpolisen, besparingar, 
folk fick sluta, det var ingen timing alls. Mycket hände på kort tid.  
 

 
Vid organisationsförändringar är det vanligt att det uppkommer konflikter pga. av att olika 
åsikter kommer upp till ytan. Det är därför viktigt att ledningen har en handlingsplan som 
arbetstagarna accepterar samt att nyfikenheten stimuleras så att rädslan inför förändringar 
övervinns (ibid.). Genomgående i intervjuerna talar de tillfrågade om att omorganiseringen 
sköttes över deras huvuden och att de upplevde förändringarna som frustrerade och jobbiga. 
 

(6 mp. P3.) Utan det är precis som att de kommer med ett förslag som 
i stort sätt redan är genomfört på pappret. Så säger de att detta bara är 
ett förslag och så dröjer det bara en kort tid så är det här förslaget 
genomfört. 

 
 
(8 mp.P5.) Det hela har resulterat i att man har minskat personalen, 
både när det gäller civil personal de som skulle hjälpa oss va och polis 
personal. Det är en otrolig skillnad. De slog sönder hela […] kan man 
säga, den gamla organisationen vi hade. I början på 90-talet mot vår 
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vilja då va. Vi som hade varit med vi protesterade på alla sätt men det 
var det liksom ingen som lyssnade på, utan de körde över och körde 
igenom det. 
 
 
(20 mp. P2.) Man har alltid haft idéer hur jobb ska göras, man har 
lämnat förslag, rätt som det var kom det en skapad idé framtagen från 
polisens forskningsavdelning. Alla som jobbar med detta i 
verkligheten såg att det går inte göra på detta sättet som de ville. Vissa 
idéer var bra men det hade kanske behövts att komplettera dem. 
Engagerade människor som drabbas av en frustration mår inte bra. Jag 
är övertygad att det var det som hände med många, spelar ingen roll 
var du än är. 
 
 
(42 kc.P4.) Det verkade som om cheferna som genomförde detta inte 
visste vad de sysslade med. Man avskedade och sen började man att 
anställa igen. Detta var 1997. Det verkade inte som myndigheten hade 
något val. Hade vi haft chefer som sagt att det är klart att det ska 
avskedas folk men vi avskedar inte för vi har inga folk som gör jobbet. 
Vi ställdes alla inför ett faktum och jag vet inte om vi kunde påverka 
så mycket. 

 
 
När delade åsikter inte tas upp och behandlas är risken att implementeringen av 
omorganiseringen bli svag (jfr. Erikson 1995 s.26). Att implementeringen av 
omorganiseringen var svag kan idag märkas genom att Polismyndigheten uppvisar svårigheter 
med att bli en enad myndighet. 

 
(53 kp. P2. 4) Jag tycker inte att man har genomfört omorganiseringen 
på ett professionellt sätt, det tycker jag verkligen inte. Får man så 
många människor som inte känner samhörighet efteråt, som jag tror 
det är, så då har man ju misslyckats. 
 
 

Det fanns även ett samband mellan hur individen upplevde sin arbetssituation i anslutning till 
organisationsförändringarna och sjukskrivning. Det var vanligt förekommande att individer 
som kände sig illa behandlade under omorganiseringen uppgav att de drabbats av sjukdom i 
samband med förändringsprocessen eller i snar anslutning till. Detta kan kopplas till att deras 
yrkesidentitet försvann eller förbyttes mot deras vilja. Den specialistkompetens som de 
behärskade värderades inte och de drabbades av en upplevelse av anonymitet (jfr.Hetzler et 
al.1995 s:32f) En sådan anonymitet och frustration kan leda till ohälsa om inte individen 
finner ett sätt att ikläda den nya yrkesrollen och dess förväntningar. En intervjuperson som 
varit sjukskriven en längre tid beskriver här nedan i citat och sammanfattningsvis hur hon 
upplevde omorganiseringen:  

 
(31 kvp. P1. 25) Man raserade allt man byggt upp tidigare och gjorde 
nya geografiska grupperingar. Man satt och delade ut att du ska vara 
där och du där. Man blev kommenderad ut på andra ställen.  

 
Hon hamnade då i […] där hon inte ville vara. Fanns ingen möjlighet att byta. Alla var mer 
eller mindre missnöjda.  
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Tongångarna var typ att, sök dig ett annat jobb om det inte passar. 
Organisationen tog inte sitt ansvar, för de lyssnade inte på folket. 
  

 
En annan identitetskonflikt som intervjupersonerna beskrev var att deras yrkesroll, i detta fall 
polisanställda, hade förändrats på senare tid. Nu mera arbetar poliser med uppgifter som 
tidigare civilanställd personal hade hand om. Det var inte därför som de blev poliser och 
rollen som polis attackerades och ställdes inför nya krav. Även de civila utryckte ett missnöje 
gentemot att poliser numera sköter administrativa uppgifter, vilket kan tolkas som att de civila 
fråntogs sina arbetsuppgifter. Att berövas arbetsuppgifter kan leda till en identitetslöshet som i 
sin tur kan leda till ohälsa för den drabbade individen (ibid.).  Det var genomgående i alla 
polisområdena att de anställda, civila såväl som poliser ansåg att poliserna inte skulle göra 
arbete som civilpersonal kunde sköta.  

 
(12 mp. P5.) Jag upplever det som att man har blivit lite mer allt i allo. 
Man får inte sitta koncentrerad på sina utredningar, man blir störd hela 
tiden […]  Det är skit. 

 
 

(44 kvp. P4.) Jag tycker överhuvudtaget att polisen sysslar alldeles för 
mycket med sånt som är administrativt arbete. Det sitter väldigt 
många poliser, gör arbete som definitivt inte behöver en dyr 
polisutbildning i bakgrunden för att göra […] ut med poliserna. 

 
  

(3 mc. P3.) I dag har polisen blivit pappersbehandlare, det är så 
mycket papper som ska fyllas i. 
 

 
5.1.3 Mobbing 
 
Angelöw menar emellertid att det inom alla grupper finns underförstådda regler/normer som 
alla medlemmar känner till och måste rätta sig efter. Övertramp eller att inte leva upp till de 
satta normerna följs av sanktioner eller bestraffningar (jfr. Angelöw 2000 s.137). 
Genomgående i intervjuerna var att kamratskapen inom den närmsta arbetsgruppen var stark. 
Det var inom arbetsgruppen som intervjupersonerna ansåg att de kunde få stöd och 
uppmuntran. Stämningen var för det mesta bra på arbetsplatsen. Men det framkom också 
under intervjuerna att det inte var accepterat att gå utanför gruppen/polisen för att kanske 
prova att arbeta med något annat. En intervjuperson utrycker hur stämningen är gentemot 
honom på hans arbetsplats så här: 
 

(51 mp. P5.) Ja, den har kanske blivit lite sämre, eftersom jag är lite 
kritisk till polisen. 
 

 
Samma intervjuperson har även uppmärksammat att det inte är accepterat att vara tjänstledig. 
Då har man lämnat polisen och då hamnar man längst ned på skalan. Han tycker att polisen är 
en trög, gammal och hierarkisk organisation. Man kan inte gå utanför polisen och göra något 
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annat ett tag utan då måste man fortfarande vara kopplad till polisen tex. polistjänstgöring i 
Kosovo är accepterat men ingenting utanför polisen. 

 
Man får inte lov att gå utanför polisen, man ska vara gift med polisen. 

 
 

Bland intervjupersonerna uppgav enstaka individer att de var utsatta för mobbing eller att de 
kände till fall av mobbing mot ”friska” individer, vilka sedermera blev långtidssjukskrivna. 
Att vara utsatt för utfrysning eller mobbing av något slag ökar risken för att bli 
långtidssjukskriven (RFV 2003:3 s.31). Men vanligare var det att redan sjukskriva personer 
upplevde sig utfrysta/mobbade vid återgång till arbete. De uppgav att de hade erfarenhet av 
vad det innebar att inte leva upp till gruppens underförstådda regler/normer. En 
polis/civilanställd som är fysiskt och psykiskt frisk och klarar av att arbeta 100 % är en 
fullvärdig medlem i gruppen/organisationen. Men om samma arbetstagare drabbas av skada 
eller sjukdom av något slag och därmed tvingas gå ned i arbetstid är han inte längre på 
samma sätt som tidigare en del av gemenskapen. 
 

(4 mp. P3.) Om någon visar svaghet vilket sjukskrivning räknas som, 
så marginaliseras man av organisationen. 
 
 
(5 mp .P3.) Man är sjuk, väck med han, Se till så att han blir åsido 
satt. Så känner jag det. 
 
 
(8 mp. P5. 25)[---] Jag kände lite grann av det här att man var inte 
riktigt, i och med att man är sjuk. Att man inte jobbar lika mycket som 
de andra. Men jag förstår ju varför de känner så. Det är ju för att de 
har en så ohållbar situation själva. 
 

 
Polismyndigheten har som tidigare nämnts genomgått ett flertal omorganiseringar, vilket 
kan skapa en typ av ångest hos de berörda som går ut över någon inom arbetsgruppen (jfr. 
Angelöw 1991 s. 31ff).   Inom polisområde 1 riktades frustrationen mot dem som var 
sjukskrivna. De sjukskrivna får agera syndabockar och görs ansvariga för gruppens 
gemensamma problematik (jfr. Angelöw 1991 s.31ff). Attityden på en del platser inom 
polisområde 1 var att det var de sjukskrivnas ”fel” att arbetsbördan hade ökat.  

 
(32 mp. P1.) Det största arbetsmiljöproblem som vi har i dag är våra 
två sjukskrivningar[…] För att dels så när vi andra blir mer och mer 
belastade och så går de som i en gräddfil.  
 
 
(29 kvc.P1.) Arbetsplatsen anpassas efter individen, efter 
sjukskrivningen, problemet med det är att andra tycker att den som fått 
anpassade arbetsuppgifter åker i en gräddfil. Det är den berömda 
svenska avundsjukan. Det hjälper ju inte att den människan får 
anpassade arbetsuppgifter när alla andra i gruppen tittar snett på 
henne/honom eftersom de själva inte trivs med sina arbetsuppgifter. 
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5.1.4 Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 
 
 
Den fysiska arbetsmiljön är betydelsefull för individen och dess hälsa. Faktorer såsom hög 
ljudnivå, dålig luftkonditionering, mögel och icke ergonomiskt utformade möbler kan bidra 
till sjukskrivning (Lennerlöf 1989 s.102ff). Inom Polismyndigheten Skåne var den fysiska 
arbetsmiljön varierande till sin karaktär. Inom Polisområde 2 var det på vissa håll problem 
med mögelskadade lokaler. Detta var något som den civilanställda personalen nämnde som 
besvärande. Den ohälsosamma fysiska arbetsmiljön för de civilanställda i Polisområde 2 kan 
vara en faktor till varför detta polisområde hade den högsta sjukfrånvaron sett i procent 
bland civilpersonal inom Polismyndigheten Skåne. Problemet med mögelskadade lokaler 
var uppmärksammat och under utredning. På andra håll i Polisområde 4 klagade 
intervjupersonerna på arbetsmiljöfaktorer såsom dålig ventilation på sommaren. 
Intervjupersoner från Polisområde 3 nämnde brist på inflytande vad gällde planering av 
arbetsmiljön. Bland annat var det en intervjuperson som var missnöjd med hur köket var 
inrett. De minimala tillgångarna på kyl och matlagningsmöjligheter bidrog till att skapa 
dåliga matvanor ansåg han. Men nämnas ska också att på flera håll inom Polismyndigheten 
var de anställda nöjda med den fysiska arbetsmiljön.  
 
Däremot fanns det tydliga brister i den psykosociala arbetsmiljön. Något som genomsyrade 
intervjuerna var brist på öppet klimat dvs. en arbetsplats där alla vågar säga vad de tycker. 
Några av intervjupersonerna beskriver sin psykosociala arbetsmiljö så här: 
 

(30 mp. P1 .)  Man har lagt munkavel på folk. Gör man inte som 
ledningen tycker och säger är man borta. 
 
 
(46 mp. P2. ) I dag är det ju så att man, har man mycket egna idéer, 
mycket egna tankar om verksamheten och sånt så är man inte så 
populär […] det gäller att köpa, köpa den organisationen som man 
lägger upp. Har man synpunkter på det då har man ingen 
karriärmöjlighet. Men om man håller med uppåt så har man stora 
möjligheter att avancera. 
 
(46 mp. P2.) De allra flesta är ju rädda att man ska få chefen på sig, att 
man ska bli trakasserad för att man står för någonting och det blir man 
ju till viss del. 

 
 

(40 mp. P4. ) Jag har alltid hävdat att vi har högt i tak, men försök att 
nå upp till taket. Det beror på vilken nivå man diskuterar på. Man kan 
inte säga vad som helst.  
 

 
(51 mp. P5.) Folk har svårt att föra fram sina åsikter, det kan vara 
mycket prat när inte gruppen är samlad. Men när gruppen är samlad är 
det ingen som vågar uttrycka vad de har sagt. 
 

 
Det är en viktig friskhetsfaktor för de anställda att känna att klimatet är öppet på 
arbetsplatsen (Försäkringskassan Skåne 2002). Polisen har krav på sig att vara allmänheten 
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behjälplig och klara upp brott, samtidigt känner många att de inte vågar framföra sina 
åsikter. Individer som har yrken med höga krav och liten möjlighet att påverka sin 
arbetssituation tenderar att ha en ökad risk för att bli sjukskrivna (jfr RFV 2003:11s.). 
 
Polisyrket är även en yrkeskategori där arbetstagarna till viss del pendlar mellan över och 
under krav, vilket kan vara ohälsosamt. Dessa yrken utmärks av att arbetstagarn har långa 
perioder av väntan då nästan ingenting händer (understimulans) och stunder då allt händer 
på en gång (överstimulans). Att arbeta situationsbundet där egenkontrollen är låg kan leda 
till ökad stress för arbetstagaren, vilket i sin tur kan resultera i sjukskrivning (jfr. Zanderin 
1997 s.125).  
 
Inom Polisområde 3 märktes en spricka inte enbart mellan chefer på högre nivå och 
arbetstagare utan det fanns även en spricka kollegor emellan, vilket inte fanns på samma sätt 
någon annanstans inom Polismyndigheten i Skåne. På huvudorten inom Polisområde 3 hade 
den gemensamma mötespunkten kafeterian, fått läggas ned och konsekvensen av detta var 
att det hade bildats ”små” grupper. Arbetsplatsen hade blivit splittrad vilket upplevdes av 
intervjupersonerna som negativt, vilket inte kan räknas som en bra psykosocialmiljö.  

 
(1 mp. P3.) […] Det tär på vissa ställen nu det kan jag också säga. […] 
Nu så för några månader sen har man, stängde man kafeterian här i 
huset. Å då blir det, då samlas små grupper på olika ställen i huset och 
sitter och kokar kaffe för sig själv. Annars samlades man där nere då 
och där var en bra stämning. Men nu blir det ju små grupper som 
samlas och det är inte bra i ett hus.  

 
   
 
 
5.2 Individperspektiv 
 
 
I föregående kapitel har jag nämnt hur arbetsmiljön påverkar individen och ska nu att gå in 
närmare på hur olika individuella karaktäristika inverkar på sjukskrivningsproblematiken, 
samt att ytterligare poängtera vikten av att individen känner stöd på sin arbetsplats. I detta 
avsnitt kommer även den kvantitativa delen av undersökningen att presenteras och 
analyseras25.  
 
Om arbetstagaren upplever att han har en hög arbetsbelastning men samtidigt även en hög 
känsla av egenmakt uppfattar han arbetet som en utmaning och inte som en börda. En annan 
betydande friskhetsfaktor för individen är att ha tillgång till stöd på sin arbetsplats (RFV 
2003:3 s.11). Det var främst till kollegor som intervjupersonerna vände sig när de var i 
behov av stöd. Polisanställda får se negativa delar av samhället som för andra är dolda. Att 
utsättas för sådana risker och psykiska påfrestningar kan vara svårt för en enskild individ att 
hantera på egen hand. Det fanns en tendens till missnöje gentemot ledningens oförmåga att 
tillskjuta resurser som stöd för sin personal. Det finns t.ex. ingen tillgång till stöttning i form 
                                                 
25 Av det kvantitativa materialet är det en del som inte är signifikant, men jag valde ändå att 
ta med det för att visa vad den delen av undersökningen resulterade i. 
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av terapeuter eller psykologer inom polisen utan det är något som gruppen får klara av 
själva, kollegor emellan. Detta resonemang stöds av den undersökning som SCB gjorde på 
uppdrag av Polisförbundet26. Det var flera av intervjupersonerna som påpekade den 
ensamhet och utsatthet som polisyrket innebär.  
 

(18 mp. P5. ) Nej, händer det någonting fick jag stå upp ensam. 
 
 
(35 mp. P1. ) När man som polis är utsatt eller tillexempel anmäld då 
är det ingen inom myndigheten som bryr sig, utan då är du ensam inte 
ens facket engagerar sig. 
 
 

Att inte känna stöd från chefen/chefer kan späda på den negativa stressen och i längden leda 
till ohälsa och sjukskrivning (jfr. Jädert-Rafstedt 1997 s.16). 
 
 
Samma tendens vad gäller brist på stöd från chefer och ledning upplevde flera av 
intervjupersonerna som varit sjukskrivna.  
 

(30 mp. P1.) Hade jag inte haft en så bra kontakt med mina kollegor 
här va, så hade jag inte överlevt.  
 
 
(18 mp. P5. ) Ja, från den dagen jag hamnade på [sjukhus ] till den 
dagen som jag började halvtid så hörde inte myndigheten av sig. 
 

 
En annan intervjuperson utryckte också en saknad av stöd från någon representant från  
Polismyndighetens sida under sin sjukskrivning. 
 

(48 kc. P2. ) Det känns som jag var död för dem. 
 
 
Om intervjupersonen kände stöd från högsta ledning var generellt förknippat med vilken 
position individen hade i organisationen. Arbetsledare och mellanchefer tenderade att vara 
mer nöjda med det stöd de fått från myndigheten när de var sjukskrivna än de poliser och 
civila som arbetar längst ner i hierarkin. Det fanns dock även de intervjupersoner från lägre 
nivå som fått stöd under sjukskrivningen. Där har den enskilde närmsta arbetsledaren tagit 
initiativet. Här nedan i en sammanfattad form beskriver en civilanställd hur väl sjukskrivna 
behandlas på hennes arbetsplats.  
 
(29 kc. P1. 15) Det fanns arbetskamrater som var hemma i ett halvår, som inte hörde ifrån 
arbetsgivaren. Här där hon är nu är det också en tjej som blev sjukskriven för cellförändringar. 
De stängde stationen, samlade ihop alla, fixade kaffe och wienerbröd, körde ut och satt i 
hennes trädgård och fikade.  
 

                                                 
26 Se s. 8 
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Det var vår chefs sätt att visa att han tänkte på henne. 
 
 

Att arbeta för att arbetstagarna ska känna stöd från arbetsplatsen och arbetsgivaren såväl vid 
sjukdom som vid arbete är en viktig komponent för att motverka ohälsa på en arbetsplats (jfr 
RFV 2003:3 s.11). 
 
 
5.2.1 Vänskapsrelation samt familjerelation kopplat till hälsa 
 
 
En annan orsak till sjukskrivning kan vara att individen utsätts för påfrestningar såväl privat 
som i arbetslivet (Levi 1997 s.8). För att illustrera detta använder jag mig av material från 
frågeformuläret som intervjupersonerna har fyllt i och då speciellt den del där deras livslinje 
tio år tillbaka i tiden framgår. Respondenterna delades in i tre grupper Frisk, Sjuk  
(sjukskrivna under undersökningstillfället) samt Tidigare sjuk (tidigare sjukskrivna mer än 30 
dagar, max fem år tillbaka i tiden).  
 
Vad tabell nr:1 nedan visar är en tendens som visar att sjuka och tidigare sjuka i vissa fall 
även upplever en försämring av vänskapsrelationen sett tio år tillbaka. Däremot upplever 95,7 
procent av de friska att deras relation till vänskapskretsen varit bra och endast 4,3 % av de 
friska ansåg att relationen till vännerna var dålig. Av de sjuka upplevde 76,9 % att relationen 
till vännerna har varit bra. Av de som tidigare varit sjuka var tendensen den samma, 81,3 
ansåg att relationen varit bra. Det var 18,8 procent som hade en dålig vänskapsrelation. Alltså 
var det en tendens att flera av de som varit sjuka och de som är sjuka upplevde att relationen 
till vänskapskretsen varit dålig sett tio år tillbaka i tiden, medan de friska upplevde i större 
utsträckning att de hade en bra relation till vännerna. Att ha ett fungerande privatliv kan vara 
en skydd vid problematiska och för individen jobbiga situationer i yrkeslivet (ibid). Det jag 
kan utläsa är endast en tendens, materialet är inte statistiskt signifikant. 

 

Tabell nr:1 Vänskapsrelation tio år tillbaka och hälsa. 
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95,7% 76,9% 81,3% 86,5%

1 3 3 7
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Count
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Chi-Square Tests

3,056a 2 ,217

3,372 2 ,185
1,915 1 ,166

52

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,75.

a. 

 
 

 
Till den privata sfären hör upplevelsen av familjesituationen. Även här finns det tendenser 
som pekar mot att ett tillfredställande privatliv kan fungera som en buffert när det gäller att 
förhindra uppkomsten av sjukdom. Tabell nr:2 visar att 78,3% av de friska upplevde att 
relationen till familjen varit stabilt bra, tio år tillbaka och endast 69,2 % av de sjuka uppgav 
samma sak. (jfr.ibid). Av dem som tidigare varit sjukskrivna var det hela 81,3% som upplevde 
att relationen till familjen varit genomgående god. Av detta kan tolkas att en god relation till 
den privata sfären kan vara till hjälp för individen vid tillbakagång i arbetet (jfr. Svenning 
1993 s.214f). Materialet är inte statistiskt signifikant, men det går ändå att utläsa vissa 
tendenser.  
 
 

 

 

 

Tabell 2. Familjerelation tio år tillbaka och hälsa. 
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78,3% 69,2% 81,3% 76,9%

5 4 3 12

21,7% 30,8% 18,8% 23,1%
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Familjerelation

Total

Frisk Sjuk Tidigare sjuk Total



 41

Chi-Square Tests

,625a 2 ,732

,605 2 ,739
,021 1 ,883

52

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 3,00.

a. 

 
 

 

5.2.2 Sense of Coherence 
 
 
Forskning har visat att individer som känner en hög känsla av samanhang i livet Sense of 
Coherence (SOC) kan ha lättare att hantera hälsohotande stressituationer och mindre risk för 
att bli sjukskrivna. Men om vissa grupper eller personer har låg SOC kommer detta också att 
vara en orsak till skillnader i sjuklighet, det vill säga låg SOC kan vara en riskfaktor till 
ohälsa. Låg SOC kan alltså vara en orsak till dålig hälsa men det går inte att utesluta att själva 
sjukdoms-/ sjukskrivningstiden påverkar personer med dålig hälsa så att de får en låg SOC 
(Lundberg och Nyström Peck 1994 s252ff).  
 
Det som är intressant med resultatet är att 94 procent av de intervjuade hade en hög SOC och 
att det är de som tidigare varit sjuka som visar en tendens att ha lägre SOC. Alltså påverkar 
inte graden av SOC individen och sjukskrivning utan det kan finnas något annat i tillexempel 
arbetsmiljön som gör att sjukskriva som kommer tillbaka till arbetet har en tendens att ha låg 
SOC. Statistiken är statistiskt signifikant på 5 procents nivån.  
 
 

 

 

 

Tabell nr:4 Sense of Coherence och hälsosituation 

 
 
 

 

3 3
18,8% 6,0%
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100,0% 100,0% 81,3% 94,0%
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Chi-Square Tests

6,782a 2 ,034

7,254 2 ,027
5,262 1 ,022

50

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,72.

a. 

 

 
 
5.2.3 Nuvarande hälsosituation inom respektive polisområde 
 
 
Hälsan bland intervjupersonerna från de olika polisområdena var varierande. Som tidigare 
nämnts har Polisområde 1 den högsta procentuella sjukfrånvaron. Men tabell nr: 4 nedan visar 
en alarmerande situation för ett annat polisområde, nämligen Polisområde 3, där hela 66,7 
procent av intervjupersonerna uppgav att deras nuvarande hälsa var dålig eller mycket dålig. 
Statistiken är signifikant 
 

 

Tabell nr:5 Polisområde och nuvarande hälsosituation 
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33,3% 76,9% 83,3% 66,7% 100,0% 73,1%

6 3 2 3 14

66,7% 23,1% 16,7% 33,3% 26,9%

9 13 12 9 9 52
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Count

% within organisation

Count
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Chi-Square Tests

11,469a 4 ,022

12,806 4 ,012
6,348 1 ,012

52

Pearson Chi-Square
Continuity Correction
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 2,42.

a. 

 
 
Polisområde 3 tillhör ett av ytterområdena och flertalet av de intervjuade uppgav att de kände 
sig åsidosatta jämfört med Polisområde 5. Polisområde 3 har en hög åldersstruktur samt en 
tendens till inre splittring mellan arbetstagare och ledning. Detta kan vara negativa faktorer 
som i framtiden kan bidra till en ökad sjukfrånvaro inom polisområde 3 om inga åtgärder 
vidtas. 
 
 
 
5.2.4 Åldersstrukturen  
 
 
Polismyndigheten uppvisar en hög medelålder ca: 45 år för både poliser och civilanställda. 
Åldersstrukturen är ett problem inom polisen eftersom äldre arbetstagare inte i samma 
utsträckning kan arbeta nattskift. Detta problem upplevde främst polisanställda i polisområde 
1,2, och 3. Enligt intervjupersonerna tilltalas inte yngre poliser av att arbeta i ytterområdena, 
utan de söker sig främst till storstäderna, vilket späder på problematiken vad gäller 
skiftesarbetet. 

 
(26 mp. P2. ) [---] I och med att tjänstgöringen är som den är inom 
polisen, där är mycket nattjänst och så vidare. Och är man äldre så 
orkar man inte med hålla på med nattjänst för mycket bland annat […] 
Plus att man känner det också lite att man är lite undanskuffad i och 
med att man är äldre. Man har en känsla av att polisledningen satsar 
på de yngre lite för mycket va. Jag menar vi äldre vi har rätt så stort 
rutin och erfarenhet […] man tar inte vara på den här erfarenheten 
riktigt. 

 
 

(34 mp. P1. ) Vi är lite äldre här allihop, här är ingen yngre det är en 
bristvara idag. Det blir problem på vissa ställen när man pga. ålder 
skulle behöva göra någonting annat. Man kan kanske inte jobba skift 
längre. Det är svårare att få det nu utan man måste kanske flytta och 
det är inte alltid så lätt. 

 
 

(2 mp. P3. ) Ja, det har den. Därför att det är allt för många poliser i 
min ålder och styvt det som är kvar i yttre tjänst det är inga problem 
för mig va men det är inte bra här va. Man borde rekrytera unga 
poliser här alltså. Man kanske inte räcker fysiskt till alltid, det är ju 
sena nätter och kanske hela nattpass. 
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Arbetstiderna för poliser är obekväma och oregelbundna. Poliser arbetar ofta skift och helger, 
vilket kan påverka det sociala livet negativt. Det var ett flertal av intervjupersonerna som 
påpekade att arbetstiderna var påfrestande. En störd dygnsrytm kan leda till trötthet och 
sömnsvårigheter, vilket inte är bra för hälsan (jfr. Nerell 1994 s.62). En polis från 
Polisområde 3 beskrev effekterna av den höga åldersstrukturen på följande sätt:  
 

(1 mp. P3.) Jag känner inte någonting för att jobba helger så det jag 
kommer att göra är att se till att jag kommer här ifrån så fort som möjligt, 
med ålderns rätt. Och det är 61år för att ta förtida uttag. Det är den 
allmänna inställningen bland, för att åldersstrukturen är så hög här på […] 
så att på ena handen kan du räkna de som är under 50 sen är de andra upp 
över 60. Det kommer att resultera i, som jag ser det i sjukskrivningar och 
frånvaro, det är jag helt övertygad om. 
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6 Diskussion 
 
 
 
 
 
Syftet med undersökningen har varit att studera vilka faktorer i arbetsmiljön och hos individen 
som kan vara orsaken till sjukskrivningsproblematiken inom Polismyndigheten i Skåne. Jag 
avsåg även att lyfta upp en del skillnader mellan de olika polisområdena för att få en ökad 
förståelse för varför vissa polisområden uppvisade en högre respektive lägre sjukfrånvaro.  
 
Polismyndigheten i Skåne uppvisar fortfarande en hierarkisk organisationsstruktur. Denna 
hierarkiska struktur kan vara en förklaring på avsaknaden av en ”vi-känsla” som genomsyrar 
hela Polismyndigheten. Bristen på ”vi-känsla” skadar organisationen och leder till ett utbrett 
missnöje. Den frustration och det missnöje som avsaknaden av ”vi-känsla” medför kan vara 
en bidragande orsak till varför sjukskrivningarna inom polismyndigheten ökar. 
Polismyndigheten har en stor tillgång i det kamratskap som finns i arbetsgrupperna på 
mikronivå, inom arbetsgrupperna finns en viktig ”vi-känsla”. Denna samhörighet och 
kamratskap är en bra grund att arbeta vidare på för att få en ökad gemenskap inom 
Polismyndighen som helhet. Men det krävs att sprickan mellan arbetstagare och arbetsgivare 
försvinner och att organisationen börjar samarbeta som ett team mot gemensamma mål. För 
Polismyndighetens framtid är det viktigt att satsa resurser på att arbetstagarna ska känna att de 
får stöd ifrån organisationen. Som det är idag är upplevelsen av brist på stöd bland 
arbetstagarna gentemot högsta ledning/myndigheten en utbredd uppfattning, vilket i längden 
kan komma att skada organisationen. Polismyndigheten i Skåne lider även av en, vad jag vill 
kalla ”super- mentalitet”. Inom organisationen finns ett underuttalat tryck på individen att 
vara 100 procent fysiskt och psykiskt frisk och stark. Svaga och sjuka individer utesluts på 
olika sätt från gruppen och gemenskapen, vilket är en uppenbar hälsorisk. Att satsa på 
rehabilitering är ytterligare en viktig komponent för redan sjukskrivna arbetstagare ska kunna 
komma tillbaka. 
 
En viktig del för att skapa en hälsosam arbetsmiljö är att öppna upp organisationen. Alla inom 
organisationen måste känna att de kan uttala sig, utan att riskera repressalier. Som det ser ut i 
dag råder det inte ett öppet klimat inom hela organisationen, vilket flera av intervjupersonerna 
vittnar om. Arbetstagare som har höga krav och liten möjlighet att påverka sin arbetssituation 
riskerar att bli sjuka. Att ge arbetstagarna utökat inflytande över sin arbetssituation och 
gemensamt diskutera fram lösningar på arbetsrelaterade problem som uppstår är också en 
viktig faktor som kan motverka sjukskrivning.  
 
Omorganiseringarna som inträffade på 1990-talet uppfattades av de anställda som negativa. 
Förändringarna var inte förankrade inom organisationen. Bristen på ”vi-känsla” inom 
Polismyndigheten är ett symtom på att implementeringen av omorganiseringen inte lyckades.  
 
Även faktorer på det privata planet kan påverka individens hälsa. Samanfaller problem på 
arbetet med en problematisk situation till vänner och familj tenderar individen att utsättas för 
ökad risk att bi sjuk. De intervjuade visar en tendens som överensstämmer med detta 
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resonemang. Ett tillfredställande privatliv kan fungera som en buffert vid svåra tider på 
arbetsplatsen och hjälpa individen från att bli sjuk. Det fanns också en tendens att de som var 
friska och de som var sjuka hade en hög SOC medan det var de som tidigare varit sjukskrivna 
som uppvisade en låg SOC. Detta stödjer min uppfattning om att det finns ohälsofrämjande 
faktorer i arbetsmiljön, vilka påverkar att tidigare sjukskrivna har en tendens till låg SOC.  
  
Polismyndigheten är fortfarande, som jag påtalat tidigare en splittrad organisation. 
Omvälvande organisationsförändringar, den hierarkiska organisationsstrukturen, frånvaron av 
”vi-känsla”, brister i den psykosociala arbetsmiljön en hög åldersstruktur, samt problematiska 
faktorer i det privata livet är komponenter som när de sammanfaller kan resultera i ökad 
sjukfrånvaro, vilket vissa polisområden inom Polismyndigheten i Skåne uppvisar.  
Variationen i sjukskrivningsantal mellan de olika polisområdena kan härledas till olika hög 
grad av ovanstående negativa faktorer.  
 
Inom Polisområde 1 som uppvisade den högsta procentuella sjukfrånvaron på 14 procent 
märktes tydligt sprickan mellan högsta ledning och arbetstagarna. Frustrationen över att 
arbetssituationen hade en tendens att i polisområde 1, gå ut över de sjukskriva, vilket i sin tur 
späder på uppdelningen och vantrivseln. De sjukskrivna fick skulden för att arbetssituationen 
var dålig. Sjukskrivnas arbetssituation beskrevs som en ”gräddfil”. Det blir en ond cirkel som 
på något sätt måste brytas för att komma till rätta med sjukskrivningsproblematiken. 
Hälsosituationen var alarmerande i Polisområde 3, där hela 66,7 procent av dem som deltog i 
undersökningen uppgav att deras nuvarande hälsa var dålig eller mycket dålig. Brist på 
gemenskap inom Polisområdet och en tydlig spricka mellan arbetstagare och ledning kan vara 
faktorer som inverkar på hälsan. Görs det inga åtgärder finns det risk att Polisområde 3 
drabbas av en ökad sjukfrånvaro den närmsta tiden. 
 
Polismyndigheten står inför en omfattande organisationsproblematik, vilken de måste få bukt 
med för att sjukskrivningsantalet ska gå ner. Öppna upp och riva ”murar” mellan olika delar 
av organisationen och en ökad kontakt och kommunikation mellan arbetstagare och ledning 
kan medverka till en hälsofrämjande arbetsmiljö. Ett annat sätt kan vara att belöna 
samhörighet på mikronivå för att på så sätt få ”vi-känslan” att sprida sig till alla nivåer och 
slutligen genomsyra hela Polismyndigheten i Skåne. 
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