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SAMMANFATTNING 

Stressrelaterad ohälsa på grund av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har 

blivit allt vanligare och utgör idag var tredje sjukskrivning i Sverige. Polismyndigheten är en 

statlig myndighet som står inför stora utmaningar med hög personalomsättning och hög 

ärendebelastning. Det finns behov av en djupare kunskap om arbetssituationen för att verka 

för god arbetsmiljö för de anställda inom myndigheten. 

Studiens syfte är att undersöka hur brottsutredare upplever sin organisatoriska och sociala 

arbetsmiljö. En kvalitativ metod användes där datainsamling skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. Urvalet var målinriktat där brottsutredare med varierad 

yrkeserfarenhet utgjorde deltagare i studien. Det insamlade materialet analyserades genom 

en manifest innehållsanalys. Resultatet visar på att utredarna upplevde att det fanns 

organisatoriska brister i kompetensutveckling samt delaktighet i beslut om arbetets upplägg 

och utförande. Organisatoriska brister upplevdes påverka arbetsklimatet främst genom hög 

personalomsättning vilket försvårade möjligheterna att skapa funktionella arbetsgrupper. 

Utredarna ansåg att bättre introduktion för nya medarbetare samt utökade möjligheter till 

kompetensutveckling skulle förbättra arbetssituationen.  

 

Nyckelord: brottsutredare, hälsa, organisatorisk arbetsmiljö, personalomsättning, social 

arbetsmiljö.  



 

ABSTRACT 

Stress-related ill-health due to deficiencies in the organizational and social work environment 

has become increasingly common and today constitutes the third largest cause of sick leave 

in Sweden. The Swedish police authority faces major challenges with high staff turnover and 

high case load. There is a need for a deeper knowledge of the work situation in order to work 

for a good work environment for the employees within the authority. 

The aim of the study was to investigate how criminal investigators perceive their 

organizational and social work environment. A qualitative method was used where data 

collection took place through semi-structured interviews. The selection was purposeful where 

crime investigators with varied professional experience constituted the participants in the 

study. The collected material was analyzed through a manifest content analysis. The results 

showed that the investigators felt that there were organizational deficiencies in competence 

development and participation in decisions about the structure and execution of the work. 

Organizational shortcomings were felt to affect the working climate mainly due to high staff 

turnover, which made it difficult to create functional working groups. The investigators 

considered that better introduction to new employees and improved opportunities for skills 

development would improve the work situation.  

 

Keywords: crime investigators, health, organizational work environment, social work 

environment, staff turnover.
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1 INTRODUKTION 

Stressrelaterade sjukdomar med koppling till organisatoriska och sociala faktorer har blivit 

allt vanligare och utgör idag var tredje sjukskrivning i Sverige. Polismyndigheten är en 

organisation som står inför stora utmaningar till följd av stor ärendehantering i kombination 

med bristande resurser bland annat personalbrist. Polismyndigheten fick under 2017 

uppdrag av Regeringen att utveckla och intensifiera arbetet med arbetsmiljön samt förbättra 

möjligheterna till nya karriärvägar inom myndigheten (Regeringen, 2017). Skälen till 

satsningen var ett uttalat missnöje bland personalen inom myndigheten, framförallt via 

problem i arbetsmiljön och brister i karriär- och utvecklingsmöjligheter. Regeringen såg det 

då angeläget att Polismyndigheten intensifierar arbetet med arbetsmiljön, för att locka fler 

till yrket och undvika att fler lämnar yrket. För att uppnå detta måste myndigheten arbeta för 

att vara en attraktiv arbetsgivare, genom att säkerställa en god arbetsmiljö samt förbättra 

möjligheten till personlig utveckling. 

Författaren har uppmärksammat diskussioner kring arbetsmiljön inom polisen via media 

framförallt genom ökat antal polisutredningar samt långa utredningstider. Polisförbundet 

kontaktades för att undersöka möjligheten att genomföra en studie om arbetsmiljön inom 

Polismyndigheten.  I samtal med huvudskyddsombudet på en Polismyndighet i Polisregion 

Bergslagen så framkom det att en ökning skett i antal sjukskrivningar kopplade till 

stressrelaterad ohälsa. Detta väckte ett intresse att undersöka vilken målgrupp som skulle 

vara lämplig att studera. Då det mediala intresset ofta har varit kopplat till långa 

utredningstider så var det intressant att se hur litteraturen såg ut kring brottsutredare och 

arbetsmiljö. Litteratursökningarna indikerade en kunskapslucka i aktuell forskning inom 

ämnesområdet för brottsutredare. Därför var det intressant att undersöka hur brottutredare 

upplever sin arbetsmiljö.  

Författarens förförståelse utgörs främst genom studier i folkhälsovetenskap samt 

organisatorisk och social arbetsmiljö och hur det påverkar hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv 

ses arbete som en betydelsefull faktor för hälsa och välmående vilket gör det angeläget att 

studera arbetsmiljön inom myndigheten och hur den påverkar hälsan. Genom att säkerställa 

att medarbetarna inom Polismyndigheten mår bra och har rätt förutsättningar att göra ett 

bra arbete kan de verka för trygghet i samhället som är ett av polisens huvuduppdrag. En 

oberoende studie om brottutredarnas arbetsmiljö skulle också kunna hjälpa 

Polismyndigheten i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Arbete och hälsa 

Arbetslivet utgör för många en viktig pusselbit för hälsa och välmående.  Den viktigaste 

orsaken till det är att en stor del av vår tid tillbringas på arbetet (Aronsson, Hellgren, 

Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

utgör också ett av de åtta folkhälsopolitiska målområdena (Prop. 2017/18:249). I 

Regeringens proposition så framgår att arbetsplatsen utgör en viktig arena för att främja 

hälsan och välmående hos individer som vistas där. Individer med sysselsättning har 

generellt sätt en bättre hälsa än de som saknar sysselsättning. Det gör att arbete kan ses som 

en bestämningsfaktor för hälsa och välmående och generellt ses som en viktig del av 

folkhälsan och folkhälsoarbete. Arbete kan ses som något positivt för individen och verka 

hälsofrämjande genom att ge struktur och mening i tillvaron samt främja individens 

personliga utveckling. På samma sätt kan brister i arbetet och arbetsmiljön ses som en 

riskfaktor för hälsa. Ohälsosamma arbetsvillkor och en arbetsmiljö som leder till stress och 

liten möjlighet till återhämtning kan det leda till stressrelaterade sjukdomar (Prop. 

2017/18:249). 

Arbetsmiljöverket genomför regelbundet undersökningar kring hälsan i arbetslivet samt 

arbetsrelaterade besvär. Den senaste rapporten visade att nästan var tredje sysselsatt individ 

rapporterade arbetsrelaterade besvär där hög arbetsbelastning var den vanligaste orsaken 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Det är vanligare bland kvinnor att lida av arbetsrelaterade besvär 

jämfört med männen. Hela 70 procent av kvinnorna och 59 procent av männen rapporterade 

besvär i arbetet till följd av för hög arbetsbelastning. Vanliga orsaker som inte var kopplade 

till arbetsolycka var motstridiga och otydliga krav från arbetsgivaren. Arbetsmiljöverket 

fastställer att folkhälsan i stor utsträckning påverkas av arbetsrelaterade besvär och ohälsa i 

arbetet (Arbetsmiljöverket, 2018).   

2.2 Arbetsmiljölagstiftning 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är en ramlag som alla som bedriver verksamhet måste 

förhålla sig till. I lagen finns främst grundläggande bestämmelser vad arbetsgivaren har för 

ansvar kring arbetsmiljön. I arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret 

för att säkerställa en god arbetsmiljö. Samtidigt så finns det krav på arbetstagaren att i 

samverkan med arbetsgivaren bidra till att målen för arbetsmiljön uppnås. För att som 

arbetsgivare förstå vilka lagar i regler som gäller för den egna verksamheten finns det 

arbetsmiljöföreskrifter som tar upp olika områden som är kopplade till arbetsmiljö och 

arbetsmiljöarbete. De lagar och föreskrifter som finns ska enligt arbetsmiljölagen ”förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (SFS 

1977:1160). 
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2.2.1 Föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Arbetsmiljöverkets föreskrift systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) syftar till arbetet med att 

undersöka samt genomföra förändringar som förhindrar ohälsa och olyckfall på 

arbetsplatsen. En förutsättning för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att det finns en 

arbetsmiljöpolicy. Där ska det framgå hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön ska se ut på 

arbetsplatsen för att ohälsa och olycksfall inte ska uppstå. Enligt Arbetsmiljöverket (2001) 

ska arbetsmiljöarbetet ses som en del av den dagliga verksamheten och omfatta alla faktorer 

och förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

utföras av arbetsgivare i samråd med arbetstagare och skyddsombud genom att kontinuerligt 

kartlägga och undersöka arbetsmiljöförhållanden på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet följs upp årligen och dokumenteras med fokus på 

ohälsa, olycksfall och tillbud. 

2.2.2 Föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Syftet med föreskriften är att ” främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på 

grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön” (Arbetsmiljöverket, 2015 

). Hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ser ut har en direkt inverkan på 

individens upplevda arbetsmiljö (Winroth, 2018).  

Föreskriften lyfter fram och beskriver hur organisatoriska och sociala faktorer har en 

inverkan på arbetsmiljön och därmed också hälsan på arbetsplatsen. För arbetsgivaren kan 

den tillsammans med SAM ses som en guide om hur arbetet bör bedrivas samt vilka faktorer 

som är betydelsefulla för att förbättra arbetsmiljön(Arbetsmiljöverket, 2016). Den sociala 

arbetsmiljön berör den sociala omgivningen exempelvis arbetsklimat och relationer till 

kollegor och chefer. Den organisatoriska arbetsmiljön kan mer efterliknas arbetsvillkor som 

exempelvis arbetsbelastning och arbetstider, styrning och ledning, ansvar och roller. 

Organisatoriska faktorer kan liknas vid de villkor och förutsättningar som påverkar 

individens möjlighet att utföra sitt arbete. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

samspelar med varandra vilket innebär att både organisatoriska och sociala faktorer får 

betydelse arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Ett nytt synsätt i föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö är vikten att arbeta 

hälsofrämjande i arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket, 2015). Utifrån syftet i föreskriften 

återfinns ordet ”främja” en god arbetsmiljö. Detta utgör ett nytt element i arbetsmiljöarbetet 

där fokus inte bara bör riktas mot att förebygga att ohälsa uppstår på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren förväntas även arbeta främjande i arbetsmiljöarbetet vilket syftar till att i 

dialog med medarbetarna förstärka de faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö vilket 

främjar hälsan. I föreskiften läggs tonvikt på att arbetsgivaren ska säkerställa att rätt 

kompetens och kunskap finns hos ledare och chefer för att bedriva ett förebyggande och 

hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. 
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2.3 Organisatorisk arbetsmiljö 

Nedan kommer villkor och förutsättningar i arbetet presenteras och motsvarar första delen 

i föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö, dessa presenteras utifrån aktuell 

forskning. 

2.3.1 Styrning, ledning och kommunikation 

Styrning och ledning är viktiga inslag i den organisatoriska arbetsmiljön som bland annat 

innebär att leda och fördela arbetet och därigenom skapa förutsättningar för medarbetare att 

utföra sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2016).  

Inom arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren säkerställa att de fysiska och psykiska krav som 

ställs på arbetstagaren ska regleras så att det inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Collins & Gibbs (2003) så leder hög arbetsbelastning ofta 

till stress inom polisyrket och kan på sikt leda till sjukskrivning (Wolter et al. 2018). Wolter 

et al.(2018) menar vidare att organisationen inte bara ska fokusera på att minska kraven 

genom exempelvis arbetsbelastning utan även säkerställa att rätt resurser finns för att utföra 

ett gott arbete. Viktiga organisatoriska resurser enligt Wolter et al. (2018) är bland annat att 

ha rätt bemanning vilket leder till minskad arbetsbelastning och bidrar till ökat 

välbefinnande inom polisyrket. Roach, Sharratt, Cartwright & Skou (2018) studie visar att 

mordutredare upplever höga psykiska krav vilket kan leda till kognitiva och emotionella 

besvär, framförallt vid psykiskt tunga ärenden i kombination med långa utredningstider.   

Tydliga arbetsbeskrivningar, roller och ansvarsfördelning är andra faktorer som kan påverka 

arbetstagarens möjlighet att utföra sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt Mitonga-

Monga & Hlongwane (2017) vinner hela organisationen på att arbetstagarna är engagerade i 

sitt arbete och att de har en tydlig uppfattning kring deras roll och arbetsuppgifter. Det kan 

leda till att arbetsprestationen samt motivationsförmågan förbättras. Otydliga roller kan 

enligt Eklöf (2017) skapa en inre stress vilket leder till osäkerhet i vad individen förväntas 

bidra med till verksamheten. Genom en god dialog mellan chefer och medarbetare kan 

eventuella brister kring krav och resurser uppmärksammas och åtgärdas (Arbetsmiljöverket, 

2016). I Madsenet al. (2014) studie visade resultatet på att ett positivt stöd från ledningen 

och chefer genom dialog med medarbetarna främjar välbefinnande. Vidare bidrar det till att 

individens möjlighet att hantera stress förbättras vilket gynnar hela verksamheten. 

Wolter et al. (2018) menar att poliser med chefposition bör ha stöttning av ledningen kring 

möjligheten att vidareutveckla sig i sin ledarroll. Aronsson et al. (2018) hävdar att 

kompetensutveckling inom organisationen ska ses som en hälsofrämjande insats inom 

arbetsmiljöarbetet. Goda möjligheter till personlig utveckling säkerställer att individen har 

rätt kompetens för att utföra ett gott arbete. Aronsson et al. (2012) menar att det är en 

utmaning för organisationen då arbetsmiljöinvesteringar ofta jämförs med andra former av 

investeringar vilket gör det svårt att se lönsamheten. Winroth (2018) menar vidare att det är 

en generell utmaning i det hälsofrämjande arbetet då åtgärder och förändringar inte ger en 

direkt vinst utan ska ses som långsiktiga investeringar.  
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2.3.2 Delaktighet och inflytande 

I Arbetsmiljöverkets föreskift organisatorisk och social arbetsmiljö nämns delaktighet samt 

utökat handlingsutrymme som villkor och förutsättning för den organisatoriska arbetsmiljön. 

Theorell (2003) menar att det finns vetenskapligt stöd för relationen mellan delaktighet och 

hälsa på arbetet. Det är även en framgångsfaktor att säkerställa de anställdas möjlighet till 

delaktighet i ett förändringsarbete. Genom dialog mellan chefer och medarbetare så 

möjliggörs ett ökat inflytande i frågor som rör faktorer som är betydelsefulla för den 

upplevda arbetsmiljön. Det underlättar i arbetet där faktorer som påverkar hälsan ska 

identifieras samt vad som är möjligt att påverka. För att medarbetarna ska uppleva 

delaktighet och inflytande krävs att ledningen involverar sina medarbetare i 

arbetsmiljöarbetet. 

Det kan finnas hälsorisker med ett för stort handlingsutrymme och inflytande. Att ges 

möjlighet att bestämma över större frågor som rör arbetssituationen kan skapa en inre stress 

och ångest hos individen (Theorell, 2003). Detta då frågor som rör arbetsmiljön oftast 

innebär att beslut som tas påverkar flera individer på arbetsplatsen. Det gör att ett stort 

handlingsutrymme kan riskera att skapa konflikter inom arbetsgruppen. Fyhn, Konglevoll, 

Helge (2016) studie visade på en hög grad av engagemang och plikttrogenhet till arbetet hos 

polisutredare. Fyhn et al. (2016) menar vidare att det skulle kunna innebära att en hög grad 

av engagemang till arbetet kan leda till att individen inte vet sin begränsning och åtar sig för 

mycket arbete. Detta kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav- kontroll modell där 

höga krav och högt självbestämmande kan ses som gynnsamt för arbetsglädje och 

arbetsmotivation men samtidigt kan vara skadligt för individens hälsa.  

2.4 Social arbetsmiljö 

Nedan beskrivs social arbetsmiljö som utgör den andra delen i föreskriften organisatorisk 

och social arbetsmiljö, vilket presenteras utifrån aktuell forskning.   

Social arbetsmiljö syftar till hur individer interagerar och påverkas av varandra på 

arbetsplatsen. Organisationens sociala kultur påverkar alla som vistas där, vilket medför att 

alla har ett intresse och något att vinna på att prioritera den sociala arbetsmiljön. Det handlar 

bland annat om att det ska råda goda värderingar på arbetsplatsen samt att det inte 

förekommer kränkande särbehandling och mobbing. Forskning visar på att 

organisationskultur kan ses som en betydande faktor för välmående inom polisyrket (Collins 

& Gibbs, 2003; Wolter et al., 2018).  

I en arbetsgrupp så kommer individen sträva efter att anpassa sig själv och sina värderingar 

för att känna gemenskap och samhörighet med gruppen. Aronsson et al. (2012) beskriver 

detta som en socialiseringsprocess där individen försöker finna sig i arbetsgruppens normer 

och regler. Normer kan liknas vid sociala spelregler kring hur grupper och individer ska agera 

på arbetsplatsen i olika situationer. Normer kan även innefatta att ha ett gemensamt synsätt 

kring exempelvis organisationen, ledning samt hur verksamheten ska bedrivas. Granér & 

Granér (2016) menar att det är betydelsefullt för individen att finna sin sociala roll på 
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arbetsplatsen genom relationen mellan arbetsgivare och kollegor då det gynnar 

arbetstrivseln.  

För att uppnå en god social arbetsmiljö bör alla verksamma inom organisationen komma 

överens om gemensamma värderingar som ska råda på arbetsplatsen (Wolter et al., 2018). 

När organisationen formulerar målen för vilka värderingar som ska råda på arbetsplatsen ska 

de kunna stöttas av alla anställa (Granér & Granér, 2016). På gruppnivå innebär det 

identifiera vad som är viktigt för samtliga i arbetsgruppen och vilka åtgärder som behöver 

göras för att gruppen ska nå samstämmighet. Gruppen och individerna inom gruppen kan på 

så sätt finna en dynamik i att arbetssätt och hur de ska agera på arbetsplatsen. Ett 

gemensamt arbete och mål som stöttas av alla inom organisationen kan bidra en god 

organisationskultur (Aronsson et al. 2012). Winroth (2018) menar att sammanhållningen i 

organisationen gynnas mellan kolleger och chefer vilket gör att verksamhetens prestation kan 

gynnas. Detta bekräftas också i Andersson & West (1998) studie som visade på att en 

etablerad grupp där sunda värderingar råder kommer prestera bättre än andra 

arbetsgrupper. 

2.4.1 Socialt stöd 

Ur ett individperspektiv nämns ofta upplevd arbetsmiljö vilket är den subjektiva upplevelsen 

som individen känner (Winroth, 2018). Sociala relationer på arbetet påverkar i hög grad hur 

individen upplever sin arbetsmiljö. Hur arbetsmiljön upplevs kan skilja sig åt beroende på 

individens personliga egenskaper och erfarenhet. En arbetssituation kan upplevas som 

påfrestande för en individ medan en annan inte delar den upplevelsen. Karasek & Theorell 

(1990) menar att socialt stöd kan hjälpa individen vid tillfällen av hög arbetsbelastning, där 

kraven är höga men kontrollen över arbetssituationen låg. Enligt Eklöf (2017) kan socialt 

stöd ses som en resurs för individen att hantera de krav som ställs i arbetet. Vid lågt socialt 

stöd kan det för individen innebära en ökad stresspåverkan då dagens arbetsliv ofta kräver 

samarbete vilket kan påverka möjligheterna att utföra de uppsatta arbetsuppgifterna (Eklöf, 

2017). Martinussen, Richardsen & Burke (2007) undersökte relationen mellan krav, resurser 

och utmattning i relation tills socialt stöd hos polisbefäl i Norge. Resultatet visade att 

polisbefäl med lägre socialt stöd också större grad låg i riskzonen att drabbas av utmattning.  

Karasek, Triantis & Chaudhry (1982) studerade sambandet mellan socialt stöd och 

ohälsosam stresspåverkan samt vart stödet kom ifrån i organisationen. Studiens resultat 

visade på att det fanns en relation mellan det sociala stödet och hur stresspåverkade 

individerna blev. De med ett högre socialt stöd hade lägre stressnivåer och därmed mindre 

utsatta för stressrelaterade besvär, medan de med lägre socialt stöd i högre grad var utsatta 

för stresspåverkan. Resultat visade också på att det sociala stödet inte enbart bör komma från 

kollegor utan även från överordnade chefer. En studie av Åhlin, Rajaleid, Jansson, 

Westerlund & Magnusson (2018) visade att om kraven är höga i arbetet i kombination med 

lågt socialt stöd så kan det leda till depression om det pågår under en längre tid. Samtidigt så 

tyder Fyhn et al. (2016) studie på att utredare över tid lär sig att hantera tunga 

ärendesituationer genom att utveckla en härdighet i arbetet. Fyhn et al. (2016) studie 

studerade betydelsen av individuella och kontextuella buffertfaktorer vid arbetsstress hos 



7 

polisutredare. Resultatet visade på att socialt stöd i arbetet hjälpte utredarna att hantera 

stress och hög arbetsbörda.  

2.5 Teoretisk referensram 

2.5.1 Krav- resursmodellen 

Krav- resursmodellen presenterades av Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2001) 

och grundar sig på Karaseks & Theorells (1990) krav- kontroll- stöd modellen. Bakker & 

Demerouti (2007) hävdar att modellen ska ses som ett generellt hjälpmedel på alla 

arbetsplatser oavsett vilken bransch samt vilka krav och resurser finns på den aktuella 

arbetsplatsen. De två huvudkategorierna krav och resurs omfattas av sociala och 

organisatoriska faktorer i arbetet, som kan påverka individen fysisk såväl som psykisk. 

Utifrån modellen så ses krav som de ansträngningar som krävs för att klara av ett arbete, 

både mentalt och fysiskt. Enligt Demerouti et al. (2001) så kan krav i arbetet utgöras av 

oregelbundna arbetstider, arbetsbelastning samt tidspress vilka alla kan leda till stress hos 

individen.     

Demerouti (2001) menar att det krävs resurser i form av skyddsfaktorer i arbetet som gör att 

individer kan fortsätta prestera även om arbetsbördan är hög. Resurser ses som faktorer 

inom organisationsmiljön som kan bidra till att uppnå mål, reducera arbetsbördan samt 

bidra till organisationsutveckling samt säkerställa kompetensen hos personalen. Demerouti 

(2001) nämner en rad organisationsfaktorer som kan ses som resurser i arbetet, bland dessa 

kan nämnas egenkontroll i arbetet, medverkan vi beslutfattande som rör arbetet samt 

möjlighet till kompetensutveckling. Angående de sociala resurserna beskrivs stöd från 

kolleger och familj som viktiga faktorer. Eftersom modellen omfattar alla faktorer som kan 

kopplas till krav och resurser i arbetslivet så innebär det en tydlig koppling till hälsa och 

välmående i arbetslivet. Så länge det råder en balans mellan kraven och resurser så främjar 

det välmående på arbetsplatsen. Så samma sätt ökar risken för ohälsa om det råder obalans.        

Bakker & Demerouti (2007) menar att förhållandet mellan krav och resurser i arbete kan 

förklaras som två inre processer individen. Den första processen syftar till att höga krav i 

kombination med bristande resurser leder till brist på energi och på sikt till utmattning med 

risk till ohälsa. Den andra processen syftar att arbetsglädje och motivation skapas om det 

finns tillräckligt med resurser. Förklaringen är att handlingsutrymme, känslan av tillhörighet 

och kompetensförsörjning ses som grundläggande psykologiska behov vilket kan bidra till ett 

ökat välbefinnande hos individen (Bakker & Demerouti, 2014). I en studie av Schaufeli & 

Bakker (2004) så fann de ett samband mellan utbrändhet och engagemang i relation till 

arbetets krav och resurser genom att använda sig av krav och resurs modellen. Resultatet 

bekräftar att höga krav under en längre tid leder till stressrelaterade hälsoproblem. På 

motsatt sätt visar resultatet från Scheufeli & Bakkers (2004) studie att resurser i form av 

stöttning från kollegor och ett coachande ledarskap främjar välfinnande hos medarbetare. 



8 

2.6 Problemformulering 

Polismyndigheten står inför stora utmaningar genom ett stort antal utredningar i 

kombination med bristande resurser bland annat genom personalbrist. Därför är det viktigt 

att säkerställa att arbetsmiljön inom myndigheten inte utgör en risk för hälsan hos de 

individer som vistas där. Hur ser det egentligen ut i polisens organisation och i det förstärkta 

arbetet med arbetsmiljön? Vad har det skett för förändringar? Har myndigheten lyckats 

säkerställa en god arbetsmiljö? 

Eftersom Polismyndigheten i sin arbetsmiljöstrategi ska arbeta för att säkerställa att alla 

anställda ska ha ett gott välmående och prestera på arbetet är det intressant att se hur de 

anställda upplever sin arbetsmiljö. Då forskningen mestadels har riktat in sig på 

arbetssituationen hos poliser i yttre tjänst samt poliser i ledande positioner är det angeläget 

att studera andra yrkesbefattningar inom organisationen. Det mediala intresset för långa 

utredningstider inom Polismyndigheten gör det intressant att studera hur de som arbetar 

med utredningar upplever sin arbetsmiljö. Kvalitativa studier kan bidra till en fördjupad 

kunskap inom ämnesområdet och bidra med ny kunskap till en förhållandevis outforskad 

målgrupp.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka hur brottutredare inom Polismyndigheten upplever sin 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö och hur den kan förbättras. 

Hur upplever brottutredare sin organisatoriska arbetsmiljö? 

Hur upplever brottutredare sin sociala arbetsmiljö?  

Vad anser brottsutredarna skulle kunna förbättra den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön? 

4 METOD 

En kvalitativ studiedesign med användes i den aktuella studien, eftersom utredarnas 

subjektiva erfarenheter av arbetsmiljön var i fokus. Enligt Birkler (2012) måste ett subjektivt 

synsätt tillämpas för att komma åt deltagarnas upplevelser och de erfarenheter de har. 

Utifrån studiens syfte så lämpade sig en kvalitativ intervjustudie väl då den fångar upp 

utredarnas upplevelser om arbetssituationen inom Polismyndigheten.  
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4.1 Urval och rekrytering 

Deltagarna i studien rekryterades genom ett målstyrt urval (Bryman, 2018). Ett målstyrt 

urval sker utifrån individer som har en direkt anknytning till det syfte och de frågeställningar 

som har formulerats. Eftersom studiens syfte var att undersöka brottsutredares upplevda 

arbetsmiljö så var kriteriet att deltagarna skulle vara brottutredare på Polismyndigheten med 

olika erfarenhet från yrket. Rekryteringen började med att Polisförbundet kontaktades som 

hänvisade till huvudskyddsombud på den Polismyndighet där författaren hade önskemål att 

genomföra studien. Huvudskyddsombudet förmedlade en kontakt med områdeschefen på 

aktuell Polismyndighet som i sin tur hänvisade vidare till en gruppchef på en 

utredningsavdelning inom myndigheten. Ett informationsbrev mejlades och som 

gruppchefen vidarebefordrade till sina anställda (se Bilaga A). I informationsbrevet beskrivs 

hur studien ska genomföras samt vilket syftet är och att studien beaktar forskningsetiska 

principer. Gruppchefen tillhandahöll via mejl kontaktuppgifter till fem individer som skulle 

kunna tänka sig att delta i studien. Utifrån studies tidsram så var det endast dessa fem 

föreslagna som kontaktades för intervju. Dessa individer arbetade samtliga på samma 

arbetsplats. De föreslagna individerna kontaktades via telefon för att boka in intervjutillfällen 

som var lämpliga för dem. Studiens urval bestod av fem deltagare både civilanställda med 

olika utbildningsbakgrund exempelvis socionom och utredande poliser, där erfarenheten 

från yrket som brottutredare skiljde sig från mindre än ett år till upp till över fem års 

erfarenhet. I deltagarnas arbetsuppgifter ingick bland annat att utreda olika typer av 

brottsmålsärenden exempelvis sexualbrott, narkotikabrott och stöld. 

4.2 Datainsamling 

För att samla in materialet till studien användes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer hjälper forskaren till struktur samt att 

möjlighet ges att ställa följdfrågor (Bryman, 2018). För att få struktur i intervjun användes en 

intervjuguide som hjälpmedel för att fånga upp de teman som var relevanta utifrån studiens 

syfte (se Bilaga B). En intervjuguide kan vara ett hjälpmedel för att säkerställa att det som 

framkommer i intervjun kan relateras till studiens syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Frågorna i intervjuguiden kan delas in i teman eller ämnen som avses att 

lyfta fram vid intervjun. Utifrån studiens syfte så fokuserades frågorna på faktorer inom 

organisatorisk och social arbetsmiljö. Intervjuguiden bestod av tretton huvudfrågor och till 

dessa ett antal följdfrågor som kunde vara lämpliga att ställa beroende på vad huvudfrågan 

gav för svar. Det genomfördes en pilotintervju med en närstående person för att få en 

uppfattning vad frågorna genererade för svarsamt för att få en uppfattning om hur lång tid 

intervjun tog. Några frågor togs bort efter intervjun då de gav svar på flera frågor i den 

ursprungliga intervjuguiden. Vissa frågor formulerades om då de kunde uppfattas som 

otydliga eller kunde misstolkas.  

Totalt genomfördes fem intervjuer fördelade under fyra dagars tid. Intervjutiderna varierade 

mellan 20 minuter för den kortaste till 50 minuter för den längsta. Intervjuerna genomfördes 

i Polismyndighetens lokaler, i förhörsrum alternativt på deltagarnas kontor utifrån vad 
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deltagarna föredrog. Intervjuerna genomfördes avskilt och utan störningsmoment från andra 

individer eller den omgivande miljön. Kvale & Brinkmann (2014) lyfter fram detta som 

betydelsefullt då störelsemoment kan göra att intervjupersonen känner sig stressad vilket kan 

påverka svaren på frågorna. Bryman (2018) menar också att chanserna till utförligare svar på 

frågorna ökar om deltagarna befinner sig i en miljö som de känner sig trygga i. 

Intervjuerna spelades in som ljudfiler på en mobiltelefon med syfte att kunna fokusera mer 

på själva intervjun och intervjupersonens svar. Detta underlättade då det i vissa fall behövde 

ställas följdfrågor för att få utförliga svar på frågorna vilket hade kunna missats om 

anteckningar hade behövt föras parallellt med intervjun. Intervjuerna transkriberades direkt 

efter varje intervju för att få en uppfattning om vad som framkommit samt ta lärdom inför 

nästkommande intervju. På det här sättet så kände sig författaren mer bekväm med frågorna 

i intervjuguiden och mer trygg i att ställa följdfrågor till svaren som gavs. Intervjupersonerna 

kodades utan inbördes ordning utifrån intervjutillfälle och blev kodade som intervjuperson 

ett (IP1) och intervjuperson två (IP2) och så vidare.  

4.3 Analys 

Intervjuerna transkriberades exakt utifrån vad intervjupersonerna förmedlade vid 

intervjutillfällena vilket genererade i trettiosju sidor utskrivet textmaterial. Genom en 

kvalitativ innehållsanalys studerades materialet genom det manifesta innehållet i texten. 

Enligt Graneheim & Lundmann (2004) så syftar manifest innehållsanalys på att analysera 

det uppenbara i texten till skillnad från att analysera det latenta innehållet där fokuset är 

tolka den underliggande betydelsen av texten. De inslag som identifierats kopplades till 

faktorer inom organisatorisk och social arbetsmiljö för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

Analysen följde processen för innehållsanalys där processen inleds med att läsa igenom 

materialet för att för att få en övergipande bild över texten (Elo & Kyngäs, 2008). Texten 

lästes igenom ett flertal gånger för att få tydligare bild av materialet. Under denna fas som 

plockades fraser som uppfattades som skämtsamma bort då relevansen i dessa kunde 

ifrågasättas. I nästa del av analysen plockades meningsenheter eller fraser ut som kunde 

härledas till faktorer inom organisatorisk och social arbetsmiljö . Under denna process så 

uppstod svårigheter att särskilja på organisatorisk och social arbetsmiljö då faktorer inom 

dessa områden påverkar varandra. Fokus blev då på att lyfta fram de faktorer som på bästa 

sätt kunde svara på syftet och frågeställningarna. Därefter kondenserades meningsenheterna 

genom att korta ner och konkretisera betydelsen av frasen eller meningen. Utifrån de 

kondenserade meningarna och fraserna så konkretiserades innehållet genom att de gavs 

koder som kortfattat kunde beskriva dess innehåll. Koderna jämfördes sedan med varandra 

för att se upptäcka likheter och skillnader. De likheter som kunde urskiljas mellan koderna 

fördes samman och bildade underkategorier. Underkategorierna jämfördes sedan med 

varandra genom att jämföra innehållet för att se likheter som kunde bilda övergripande 

kategorier. Tre kategorier fastställdes vilka var Förutsättningar och villkor; Sociala 

relationer och grupputveckling; Förbättringar och utvecklingsmöjligheter. Under 
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analysprocessen användes programmet excel, med hjälp av tabeller underlättades 

analysarbetet genom att det gav struktur samt gjorde det lättare att jämföra innehållet i 

koderna och underkategorierna. Ett exempel från analysen där två olika underkategorier 

resulterade i samma huvudkategori presenteras i tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Hur jag sköter mitt arbete har 

jag väldigt stor påverkansgrad 

på(…) men själva 

organisationen har jag ju ingen 

påverkansgrad på(…) alltså 

organisationen på just den här 

avdelningen styrs ju väldigt 

mycket av nästa nivå och där 

har man ju ingen 

påverkansgrad alls skulle jag 

vilja påstå. 

 

 

 

 

Jag styr mitt 

arbete själv men 

har inget 

inflytande på 

organisationen 

 

 

 

 

Kontroll och 

inflytande 

 

 

 

 

Kontroll i arbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar och 

villkor 

Som jag säger utbildningar 

känns som ett hinder(…) det 

finns inte(…) man säger att 

man vill utbilda men dem säger 

att det finns inget(…) eller att 

det kommer(...) det har man ju 

sagt i några år(…) det är ett 

hinder(…) och då får man 

utbilda sig själv. 

 

 

 

Brist på 

möjligheter till 

fortutbildning 

utgör ett hinder i 

arbetet   

 

 

 

Möjlighet till 

utbildning 

 

 

 

Kompetens-

utveckling 
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4.4 Kvalitetskriterier 

För att kvalitetssäkra kvalitativa studier menar Bryman (2018) att forskaren ska sträva efter 

att uppnå tillförlitlighet. Utifrån detta är det fyra kriterier som forskaren ska ta hänsyn till 

under studiens tidsram vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera.  

För att uppnå trovärdighet i studien så har det empiriska materialet legat till grund för 

resultatet i studien, vilket innebär att det är intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser 

som utgjort empirin i studien. Under intervjuerna så har deltagarna haft möjlighet att 

ifrågasätta intervjufrågorna. En utförligare förklaring har då givits kring vad som menas med 

frågan deltagaren ska svara på. Enligt Bryman (2018) så innefattar trovärdighetsaspekten att 

de individer som har studerats kan relatera till forskningsresultatet samt bekräfta att 

resultatet speglar deras upplevelser.  

Pålitlighet i kvalitativa studier syftar till möjligheten att andra ska kunna utföra liknande 

studier. I studiens metoddel har en utförlig beskrivning över studiens olika delar gjorts. 

Studiens metodval grundar sig på tillförlitlig litteratur och forskning som var lämplig utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman (2018) så stärks studiens pålitlighet om 

forskaren kan redogöra för vilka val som gjorts och motivera de val som gjorts. Överförbarhet 

syftar till hur studien skulle kunna vara tillämplig i en annan kontext eller miljö (Bryman, 

2018). Då deltagarnas utsagor transkriberades ordagrant så har ingen ytterligare empiri legat 

till grund för tolkning av materialet. Intervjuguiden som användes under intervjuerna består 

av relativt öppna frågor vilket innebär att den skulle vara lämplig i andra sammanhang och 

kontexter. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2018) forskaren 

förmåga att styrka resultatet. Vid tolkning av materialet så har författaren varit neutral i sin 

tolkning vilket enligt Bryman (2018) innebär att inte låta personliga värderingar och tankar 

påverka analysen av materialet. Detta ansågs nödvändigt då det fanns förkunskaper inom 

ämnet vilket annars hade kunnat påverka resultatet 

4.5 Etiska överväganden 

Forskning inom samhällsvetenskap och humaniora måste genom hela forskningsprocessen 

förhålla sig till etiska överväganden. Det finns det fyra forskningsetiska principer att förhålla 

sig till, dessa är informationskravet samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så ska deltagarna vara informerade om villkoren samt 

betydelsen av deras deltagande. Ett informationsbrev skickades ut till intervjupersonerna 

som beskrev hur studien skulle genomföras samt innebörden av deras deltagande. Det 

framgick även att deltagande var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Dessa punkter togs upp inför varje intervju för att säkerställa att deltagarna läst 

och förstått vad deras medverkan innebar. I och med att deltagarna informerades igen och 

gav sitt muntliga medgivande till att delta uppfylldes samtyckeskravet. Detta innebär enligt 

Vetenskapsrådet (2002) att deltagarna har gett sitt medgivande att delta utan påtryckningar.  
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Konfidentialitetskravet handlar om att behandla samtliga deltagarnas personuppgifter med 

konfidentalitet. Det innebär även att deltagarna som deltagit i studien inte kan identifieras 

utifrån studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2002). Ljudfilerna från intervjuerna överfördes 

direkt efter varje intervjutillfälle till en lösenordskyddad dator så att ingen utomstående 

kunde få tillgång till det. Intervjupersonerna gavs en kod vilket gör att det inte går att avgöra 

i vilken ordning som intervjuerna genomförts. Det transkriberade textmaterialet och 

kodlistan över vilken person som motsvarar vilken kod förvarades liksom ljudfilerna på en 

lösenordskyddad dator. För att säkerställa konfidentialitet så nämns endast att studien 

genomförts på en Polismyndighet i Polisregion Bergslagen. Ett ställningstagande gjordes 

gällande att inte redovisa könet eller antal anställningsår samt om deltagarna var anställda 

som civila utredare eller poliser. Nyttjandekravet innebär att det material som insamlas in, i 

detta fall inspelningar från intervjuerna och utskrifterna endast kommer att användas för den 

aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002). När examensarbetet blivit godkänt kommer 

inspelningarna samt textmaterialet från intervjuerna att raderas. Det säkerställer att 

intervjumaterialet endast används som underlag till den aktuella studien.  
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5 RESULTAT 

Resultatet kommer nedan att presenteras utifrån tre huvudkategorier som framkom vid 

analysen av materialet från intervjuerna. Det tre kategorierna är Förutsättningar och villkor; 

Sociala relationer och grupputveckling; Förbättringar och utvecklingsmöjligheter. 

För att illustrera betydelsefulla resultat kommer flera citat att presenteras löpande i texten. I 

citaten så anges ibland (…) för att visa att intervjupersonen tagit en paus för fundering och 

eftertanke. I vissa citat förekommer hakparantes med tre punkter […] för att visa att vissa ord 

valts bort för att endast få fram det som ansågs var relevant. Citaten har hanterats på ett sätt 

som gör att de inte kan härledas till en viss deltagare. 

5.1 Förutsättningar och villkor 

Resultatet från studien visar på att intervjupersonerna upplever att det finns organisatoriska 

svårigheter inom myndigheten. Det finns krav i arbetet dock så finns det ingen tydlighet 

kring vilka förväntningar som finns på utredarna. Utredarna upplever att ett hinder i arbetet 

är väntan på svar från andra avdelningar för att fortsätta driva ärenden framåt. Samtidigt 

finns en förståelse och en medvetenhet att ett ärende kan ta längre tid än vad som skulle 

föredras.  Nedan kommer resultatet presenteras utifrån underrubrikerna; Kontroll i arbetet; 

Kompetensutveckling; Introduktion för nyanställda.  

5.1.1 Kontroll i arbetet 

Egenkontroll i arbetet nämner utredarna som något som i hög grad tillämpas inom 

myndigheten. Det dagliga arbetet styrs av medarbetarna själva utan större påverkan från 

ledning och chefer. Om utredarna känner att de har för mycket att göra kan de påtala detta 

för närmsta chef och direkt få gensvar. Kraven upplevs istället vara de utredarna ställer på sig 

själva och hur mycket de upplever att de kan mäkta med. Att vara medveten om sin egen 

begränsning ses som nödvändigt i arbetet då det annars lätt blir att utredarna tar på sig för 

mycket arbete. Arbetstempot upplevs ibland som väldigt högt när de ansvarar för ärenden 

som det finns en tidsfrist på.  

Jag tänker att man får, man måste ta eget ansvar där och begränsa och göra det man kan för 

att annars går man in i väggen och som sagt eget ansvar. Det är ingen chef som kräver att jag 

ska jobba 12 timmar om dagen(…) jag har lagt upp det så att jag gör så mycket jag klarar av 

och hinner med sen finns det alltid mer man kan göra(…) jag skulle kunna jobba dygnet 

runt.(IP1) 
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Inflytande över arbetssituationen lyfter intervjupersonerna som bristfälligt. Det råder en viss 

oklarhet bland intervjupersonerna hur styrningen inom organisationen fungerar. Utredarna 

upplever att det för det mesta är tydligt hur styrningen fungerar på den egna avdelningen 

men att det blir otydligt högre upp i organisationen. Anledningen till det är att utredarna 

sällan ser någon av dessa personer samt att det sällan talas om vem som har ansvarar för vad. 

Det upplevs som att det finns brister i kommunikationen mellan ledningen i organisationen 

och den egna avdelningen. Det innebär att det blir svårt att påtala problem samt få inflytande 

över hur arbetet ska bedrivas. Utredarna upplever det som ett hinder i det dagliga arbetet då 

ledningen kommunicerat hur de ska arbeta, men att det av olika anledningar inte är möjligt 

att arbeta som ledningen vill. 

Hur jag sköter mitt arbete har jag väldigt stor påverkansgrad på(…) men själva organisationen 

har jag ju ingen påverkansgrad på(…) alltså organisationen på just den här avdelningen styrs 

ju väldigt mycket av nästa nivå och där har man ju ingen påverkansgrad alls skulle jag vilja 

påstå.(IP2) 

Bristande insikt i arbetssituationen lyfts fram av intervjupersonerna. Intervjupersonerna 

upplever att ledningen inte har en tydlig insikt i deras arbetssituation. Samtidigt så känner 

utredarna förtroende till sin närmsta chef och att dessa är styrda av organisationen på ett 

högre plan vilket gör att det finns saker de inte kan styra över. Det upplevs som att ledningen 

planerar utredarnas arbete utan hänsyn till vilka resurser som finns på avdelningen. Det gör 

att utredarna själva måste lägga upp arbetet på ett sätt som gör att ärenden blir slutförda. 

Arbetet bedöms dock av flera av intervjupersonerna som hackigt och stundtals ineffektivt på 

grund av att utredarna själva får hitta lösningar på problem som uppstår i arbetet. Utredarna 

ska arbeta i team men de påtalar att de ofta får jobba över gränserna i teamen för att arbetet 

många gånger kräver det.  

5.1.2 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling nämns av intervjupersonerna som en betydelsefull förutsättning för 

deras personliga utveckling och trivsel på arbetet. Enligt intervjupersonerna så upplevs det 

som ett oprioriterat område inom myndigheten. Det är sällsynt att de erbjuds utbildning eller 

fortbildning. Istället så får utredarna ofta själva leta reda på utbildningar som de önskar delta 

i. Utredarna menar att det inte är självklart att de får gå en utbildning och att möjligheterna 

ökar om de själva etablerar kontakt med den som ansvarar för utbildningen. Samtidigt så 

visar resultatet på att det råder skillnad mellan hur kompetensutveckling värderas då vissa 

intervjupersoner erbjudits utbildningar medan andra inte getts någon möjlighet alls till 

utbildning. Utredarna upplever det som frustrerande då merparten skulle önska att de fick 

möjligheten att fortbilda sig samt att myndigheten prioriterade det i större utsträckning. 

Som jag säger utbildningar känns som ett hinder(…) det finns inte(…) man säger att man vill 

utbilda men dem säger att det finns inget(…) eller att det kommer(...) det har man ju sagt i 

några år(…) det är ett hinder(…) och då får man utbilda sig själv.(IP4) 
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5.1.3 Introduktion för nyanställda 

Introduktion för nya medarbetare nämns av intervjupersonerna som ett stort hinder och 

bekymmer inom organisationen. Intervjupersonerna har förståelse att nyanställda har 

problem att anpassa arbetsmängden så att det inte utgör ett problem. Detta då man som 

nyanställd vill visa sig engagerad och inte tacka nej till arbetsuppgifter, även om 

arbetsbördan redan är hög. Intervjupersonerna menar att organisationen har svårt att 

anpassa sig till att de som kommer nya in i organisationen behöver tid för att sätta sig in i 

rutiner kring arbetet. Det gör att nyanställda många gånger hamnar i situationer där de 

antingen inte har den kompetensen som krävs för en specifik arbetssituation eller att de helt 

enkelt har tagit på sig för mycket arbete. Anledningen är att det inte finns någon tydlig 

introduktion av nyanställda medarbetare. Enligt intervjupersonerna är 

personalomsättningen så hög inom organisationen att det hänt att de inte ens har hunnit 

hälsa på nyanställda innan de sagt upp sig eller gått vidare till andra avdelningar inom 

myndigheten. Går individer vidare till andra uppdrag inom myndigheten upplevs det också 

som att en nyrekrytering av förlorad arbetskraft inte prioriteras av ansvariga. 

Det har ju kommit folk hit som ska va här kortare tider och liksom såhär reagerat på att det var 

ingen som hälsade på mig dom första två veckorna(…) nej det är inte för att folk är elaka utan 

det är för att det är sån snurr […]det kommer ingen information om(…) nu kommer det här 

personen och ska vara här av den här och den här anledningen så att man orkar inte ta in nya 

människor hela tiden.(IP2) 

Enligt intervjupersonerna så leder brist på introduktion för nyanställda till att de istället 

frågar de som arbetat längre på avdelningen. Det gör att deras ärenden i sin tur blir lidande 

för att det måste hjälpa de nyanställda med sina arbetsuppgifter. Utredarna upplever det som 

ett återkommande organisatorisk bekymmer att prioritera tid med de nyanställda så de vill 

stanna kvar inom avdelningen. Intervjupersonerna påpekar att det inte finns någon 

långsiktighet i hur man behandlar samt skapar förutsättningar för nya medarbetare att göra 

ett gott utredningsarbete. Enligt utredarna så saknas kunskap kring hur kompetensen ser ut 

hos de som är nya inom organisationen vilket många gånger gör att de får uppgifter som de 

inte är kvalificerade för att utföra. 

5.2 Sociala relationer och grupputveckling 

Stämningen på arbetsplatsen nämns av intervjupersonerna som god och de har en bra 

relation till både chefer och kollegor. Det råder en samstämmighet kring arbetet och alla 

hjälper varandra i den mån det är möjligt. Utredarnas upplever dock att det finns problem i 

den organisatoriska arbetsmiljön som påverkar arbetsklimatet och trivseln på arbetsplatsen. 

Den höga personalomsättningen upplevs skapa svårigheter att bilda funktionella 

arbetsgrupper. Det påverkar även nyanställdas möjlighet till stöd i arbetet. 
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5.2.1 Arbetsklimat 

Hög personalomsättning nämns av intervjupersonerna som en organisatorisk faktor som 

påverkar välmående och trivsel bland medarbetarna. Anledningen är främst att den 

etablerade personalstyrkan ska introducera de nya medarbetarna i arbetet. Detta tär på de 

rutinerade utredarna och påverkar i hög grad deras trivsel och välmående att ständigt behöva 

hjälpa till i andra ärenden än deras egna. Intervjupersonerna upplever detta som ett av 

skälen till att många av de mer rutinerade blir stressade och i längden sjukskrivna.   

Det är synd om dem som kommer upp hit… för det är så många som kommer 

samtidig[…]alltså det kommer ju inte en eller två utan det kommer jättemånga[…]och det 

påverkar ju dem är äldre här uppe väldigt kraftigt(…)dem som har jobbat längre då än dem 

här(…) dem här frågar ju hela tiden(…) så dem blir ju störda i sitt arbete för att kunna hjälpa 

dom här nya(…) och det tar ju energi av att man kanske håller på med sitt. (IP5) 

Arbetsklimatet nämns av utredarna som betydelsefullt när frågor kring det sociala stödet på 

arbetsplatsen diskuteras. Det verkar råda vissa förutfattade meningar mellan civila utredare 

och poliser utifrån vad intervjupersonerna förmedlar. Utredarna talar om att det har varit så 

under en längre tid och att det fortfarande lever kvar hos vissa etablerade poliser inom 

myndigheten. Utredarna menar att det förekommer tillfällen när detta påverkar det dagliga 

arbetet där civila utredare upplever att de blir behandlade annorlunda och nedvärderande. 

Samtidigt så ses de civila utredarna av många som kompetenta och duktiga och uppskattats 

av de flesta inom myndigheten. Framförallt tack vare att de civila utredarna har olika 

bakgrunder och kunskaper vilket ses som något positivt, då yrket är mångfacetterat och 

många gånger kräver olika typer av kunskap så höjs kompetensen inom hela myndigheten. 

Dock så delar inte alla den åsikten vilket stundtals har inneburit problem i arbetet. 

Ser man hur duktiga de är att utreda så(…) man kan ju se på mindre ställen där det inte är lika 

många civila utredare att man inte har samma tryck så finns ju fortfarande det här kvar lite 

grann på vissa ställen hos vissa individer(… )för att man har inte sett liksom nyttan(…) eller 

man har inte sett deras potential. (IP2) 

5.2.2 Behov av stöd 

Stöd från kollegor nämns av utredarna som betydelsefullt då arbetet som brottsutredare i 

vissa fall eller ärenden kan innebära en psykisk påfrestning. Det som upplevs hjälpa vid dessa 

tillfällen är chansen att få ventilera och prata av sig. Det som blir uppenbart att det då är 

vanligt att söka sig till de som har arbetat en länge tid när de vill ha socialt stöd i arbetet. Det 

gör att de som är etablerade och har arbetat en längre tid söker sig till varandra för stöd i 

arbetet. Intervjupersonerna påtalar att anledningen till att de inte vänder sig till de nya är att 

de inte känner sig trygga med dela med sig för att de inte känner dem tillräckligt bra. Detta 

orsakas återigen av den höga personalomsättningen som råder där nya medarbetare inte 

tycks presenteras ordentligt för de andra på avdelningen. 

Dom här kollegorna som är här ordinarie(…) det är ju dom man ventilerar problemen med 

sen(…) för dom andra så att säga[…] ja det är ju gamlingarna och sen är det några nya sen är 
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det en helt ny grupp som är nya också(…) dom hinner man inte lära känna[…] det tycker jag är 

lite tråkigt[…] att det kommer för mycket folk(…) och sen försvinner dom.(IP5)  

Stöd till nya medarbetare upplevs skilja sig åt för nya individer som kommer in i 

organisationen. Intervjupersonerna menar att det beror på bristande struktur vid 

introduktion av nya medarbetare vilket medför att stödet skiljer sig åt beroende på vilken 

tidpunkt man kommer in i organisationen. Det upplevs som att arbetsgivaren försöker göra 

insatser men brist på systematik gör att det kan skilja sig väldigt mycket åt. 

ja men det är väldigt det kan vara jättebra eller helt katastrof[…] det är väldigt mycket på 

individnivå för det finns ingen egentlig struktur har du otur kan du komma in liksom lite från 

sidan och inte få någon stöttning alls och har du tur kommer du in i när man gör någon 

satsning eller nått rätt spår och får massor. (IP2) 

5.2.3 Grupputveckling 

Teamarbete nämns av intervjupersonerna och anses som betydelsefullt för arbetet och bidrar 

till ökad gemenskap i arbetsgruppen. Det upplevs som att ansvariga chefer har en väldigt hög 

arbetsbörda och att de därför ibland kan ses som frånvarande i sin roll som stödfunktion. 

Dock så menar de flesta av intervjupersonerna att de inte anser sig behöva ett omfattande 

stöd från chefen. Detta då de från tidigare yrkesroller har lärt sig att hantera ärenden som 

kan uppfattas som psykisk påfrestande. Intervjupersonerna påpekar att de nu jobbar i team 

för att förbättra förutsättningarna att hantera och diskutera ärenden. Det upplevs som något 

positivt då det skapar möjligheter att få en överblick och lättare hjälpa varandra. 

Nu är ju ändå tanken att vi ska jobba mera i grupp(…) och att ett ärende inte ska vara något 

man bär själv utan det ska faktiskt vara något som man bär gemensamt och hjälp åt i(…) och 

det tror jag faktiskt är bra(…).(IP4) 

Grupputveckling lyfter intervjupersonerna fram som en utmaning i den sociala arbetsmiljön. 

Brottutredarna upplever att de trivs i arbetsgruppen men påtalar att det är svårt att utveckla 

en gruppdynamik då det kommer in nya individer hela tiden. Det stora utbytet av personal 

mellan avdelningar och mellan arbetsteamen försvårar också arbetet med att skapa 

välutvecklade arbetsgrupper. Utredarna menar att det händer att de nyanställda etablerar 

kontakt med varandra för att hantera ärenden vilket gör att de inte tillgodogör sig den 

kunskap som finns inom organisationen.  

Om man ska titta på den här grupputvecklingsskalan så ligger vi ju på nivå ett och två max(…) 

vi kommer ju liksom aldrig längre[…] vi ska jobba i team och allting men vi får aldrig möjlighet 

att göra det(…) därför att teamen är bara fyllda till hälften och det byter folk hela tiden[…] det 

är såna förändringar hela tiden så det finns inte en chans liksom och gå vidare utan vi faller 

hela tiden tillbaka. (IP2) 
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5.3 Förbättringar och utvecklingsmöjligheter 

5.3.1 Förbättrad introduktion för nyanställda 

Nyanställning lyfter intervjupersonerna fram som förbättringsområde där de menar att 

Polismyndigheten behöver se över rutiner kring introduktion för nya medarbetare samt 

kompetenssäkring på utredningsavdelningarna. Det menar vidare att det behöver etableras 

någon form av kompetensmatris för att få en insikt i den enskilda medarbetarens kompetens 

som utredare. Det minskar risken att hamna i en position som utredare som man inte 

bemästrar. Det efterfrågas också en bättre introduktion kring grundläggande rutiner för nya 

medarbetare där det nu frågas kring grundläggande rutiner som borde tagits upp när 

anställningen påbörjades. 

Det skulle ju underlätta då om du hade den här rutinen för när alla kom… om inte annat har 

man ett informationsblad för vem som helst som sätter sig vid ett skrivbord för att veta att 

såhär kan du gå tillväga när det händer nånting på den här arbetsplatsen… eller att man ser till 

att ha en bra introduktion. (IP4) 

5.3.2 Förbättrad möjlighet till kompetensutveckling 

Intern kompetensutveckling menar intervjupersonerna är att värna om den interna 

kompetensen hos de som har arbetat längst tid. Att arbetsgivaren säkerställer att de inte har 

för hög arbetsbörda. Ett förslag som nämns hos flera av intervjupersonerna är någon form av 

handledarskap för nyanställda. Det förekommer men det finns inte avsatt tid för de mer 

erfarna utredarna att kompetensutveckla de som kommer nya in i yrket. Enligt 

intervjupersonerna så får nya utredare hitta egna vägar för att lösa situationer som uppstår 

utan större hjälp eller stöd från annat håll. Erfarenheten från utredarna är att kunskap 

etableras snabbare om handledning med en mer erfaren utredare ges under den första tiden. 

På en avdelning där jag normalt inte är placerad har ju gett mig just det jag efterfrågat att få 

jobba med kollegor som är erfarna och[…] att få gå med och lära av den kompetens som andra 

har[…]har ju gett otroligt mycket.(IP3) 

Kompetensutveckling är något som efterfrågas av intervjupersonerna. Det blir tydligt under 

intervjuerna att det är trögt att få chansen att vidareutbilda sig. Utredarna nämner att 

förhörsutbildningar och utredningsutbildningar skulle hjälpa dem i det dagliga arbetet samt 

minska osäkerheten i vissa situationer som de ställs inför i arbetet. Upplevelsen är att 

ledningen inom myndigheten inte prioriterar vidareutbildning av etablerad personal vilket 

enligt utredarna leder till ett missnöje bland anställda. Det framkommer att detta är en av 

anledningarna till att personal slutar eller går vidare till andra uppdrag inom myndigheten. 

Det finns jättemycket önskemål om utbildningar exempelvis jag har ju […] inte någon 

förhörsledarutbildning jag har ingen utredningsutbildning(…)vilket skulle vara ett jättebra 

verktyg för mig för att jag skulle kunna göra jättebra utredningar och känna mig säker i det jag 

gör.(IP4) 
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5.3.3 Förbättrad möjlighet till inflytande och delaktighet 

Inflytande över arbetssituationen lyfts fram av intervjupersonerna som något som kan 

förbättras. Ledningen inom myndigheten upplevs styra utredningsavdelningarna utan en 

ordentlig insyn i arbetssituationen. Intervjupersonerna lyfter fram en bristande insikt i hur 

arbetet faktiskt bedrivs på avdelningarna. Ett tätare samarbete med ansvariga på högre 

positioner inom myndigheten önskas för att rätt beslut kan tas. En större delaktighet i beslut 

som rör organisatoriska frågor skulle innebära en ökad känsla av inflytande över 

arbetssituationen. Även om utredarna själva lägger upp det dagliga arbetet och hur många 

ärenden som de ska ansvara för så upplevs det som att det finns en tydlig gräns mellan deras 

avdelning och ett steg högre i organisationen. Det råder även ett visst missnöje att chefer inte 

påtalar på ledningen om utredarnas arbetssituation utan många gånger tonar ner det 

upplevda missnöjet. 

Man har en jasägarorganisation att informationen blir ju annorlunda när den kommer uppåt 

och då är det ju jätteviktigt att dem kommer ner och ser hur det(…) alltså tittar på det verkliga 

annars(…) tittar man uppifrån i ett helikopterperspektiv så ser man strukturen men man ser ju 

inte innehållet är min uppfattning.(IP2) 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Att 

använda en kvalitativ forskningsmetod ansågs lämplig då en fördjupad förståelse om 

brottsutredarnas upplevda arbetsmiljö var i fokus. Detta hade varit svårare vid en kvantitativ 

forskningsmetod där fokus endast ligger på mätbara resultat samt att fastställa samband 

mellan olika grupper (Patel & Davidsson, 2011). Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer kunde frågorna fokusera på studiens syfte och de empiriska insamlade materialet 

gav ett bra underlag för att besvara studiens frågeställningar. Det ger även möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få en fördjupad förståelse kring fenomenet som studeras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuguiden var semistrukturerad men frågorna var ändå relativt 

generella vilket genererade fylligare svar. 

Birkler (2012) menar att det finns en tydlig svaghet i kvalitativa studier där resultatet blir 

svårt att generalisera. Målet med den aktuella studien var att få en inblick i och en djupare 

förståelse kring brottutredarnas arbetsmiljö. Hade målet istället varit att kunna generalisera 

resultatet på en större grupp hade en kvantitativ metod varit mer lämplig. Fördelen med en 

kvalitativ forskningsmetod är att det ger en inblick i varför utredarna upplever sin 

arbetsmiljö som de gör. 
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6.1.1 Urval och rekryteringsdiskussion 

Rekryteringen av deltagare skedde genom ett målstyrt urval och bestod av brottsutredare, 

både civilanställda och poliser med varierad erfarenhet från yrket. Bryman (2018) menar att 

ett målstyrt urval är lämpligt när urvalsgruppen har en direkt anknytning till studiens syfte 

och frågeställningar. Urvalet anses stämma väl överens med denna beskrivning då det svarar 

bra mot studiens syfte och de frågeställningar som formulerats. Resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om studien hade riktat in sig på antingen civilanställda alternativt poliser. 

Syftet med studien var att få en generell bild av brottutredarnas upplevda arbetsmiljö vilket 

gjorde att en blandning av civilanställda och poliser var ett lämpligt urval. Erfarenheten från 

yrket skiljde sig åt mellan deltagarna vilket möjliggjorde en variation i svaren samt fler 

perspektiv av arbetsmiljön. Att endast ha erfarna alternativt nyanställda utredare hade 

inneburit att frångå från syftet med studien. 

Antalet deltagare i studien ansågs tillräckligt för att få en bild av brottsutredarnas upplevda 

arbetsmiljö. Gruppchefen hjälpte till med rekryteringen av deltagarna vilket gjorde att det 

blev svårt att styra över vilka som skulle delta i studien. Rekryteringen av deltagare till 

studien blev tidsödande då kommunikationen endast gick via gruppchefen, vilket gjorde att 

de deltagare som gruppchefen föreslog accepterades. Hade det funnits mer tid för rekrytering 

av deltagare till studien är det möjligt att urvalet sett annorlunda ut. Dock så ses urvalet svara 

mot studien syfte och frågeställningar. 

6.1.2 Datainsamlingsdiskussion 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer med intervjuguide så ges möjlighet att 

säkerställa att den som genomför intervjuaruppfattat intervjupersonen rätt för att minska 

risken för feltolkning av svaren som ges. Ordningen på frågorna är flexibel samt möjligheten 

att ställa följdfrågor för att på mer utförliga svar för att nå fram till en djupare förståelse och 

undvika feltolkning. Tidsåtgången för intervjuerna skiljde sig från 20 minuter till 50 minuter. 

Det är möjligt att intervjuguiden hade behövt testas mer än en gång då vissa av svaren som 

förmedlades gav svar på fler frågor samtidigt i intervjuguiden. En svårighet var att hålla fokus 

på vad som diskuterades då organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar varandra. Att följa 

intervjuguiden samt ställa lämpliga följdfrågor utifrån vad intervjupersonerna förmedlade 

gjorde att författaren kunde förhålla sig neutral för att minska risken för att egna värderingar 

och tankar påverkat studiens utfall. För att säkerställa att intervjupersonerna skulle känna 

sig bekväma under intervjuerna så fick de själva bestämma vart intervjuerna skulle 

genomföras.  

6.1.3  Analysdiskussion 

Intervjuerna transkriberades ordagrant utifrån vad som förmedlades under intervjuerna. Då 

datainsamlingen skedde under relativt kort tid gjorde att intervjun bevarades färskt i minnet. 

Detta ansågs underlätta vid transkriberingen då vissa meningar fanns i minne vilket 

medförde att transkriberingen blev effektiv, det gav även en större möjlighet att förstå 

intervjupersonerna svar. Vissa delar av det inspelade materialet fick lyssnas igenom ett flertal 

gånger för att uppfatta vad intervjupersonen sa. Vid analysen fördes anteckningar över delar 
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som skulle tolkas som skämtsamma eller som inte kunde uppfattas som intervjupersonerna 

åsikter och tankar. Dessa togs bort innan analysen fortsatte av det inspelade materialet då 

deras relevans kunde ifrågasättas.  

Det manifesta innehållet var fokus i den aktuella studien vilket Graneheim & Lundmann 

(2004) syftar till att fokusera på det som intervjupersonerna sagt, det vill säga det uppenbara 

i texten. En latent innehållsanalys hade ställt högre krav på analys och tolkningsförmåga. Det 

innebar att en manifest innehållsanalys ansågs lämplig med tanke på bristen på erfarenhet 

från analysarbete. Kvale & Brinkman (2014) menar att det finns en risk för feltolkningar om 

forskaren är oerfaren. Bristen på erfarenhet av analysprocesser kan ha påverkat resultatet 

dock så har intervjupersonernas upplevelser varit i fokus vilket medfört att risken för 

misstolkning av materialet minskat. En viss förförståelse inom hälsa och arbetsliv och 

kunskap i organisatorisk och social arbetsmiljö underlättade när faktorer i arbetsmiljön 

skulle identifieras i textmaterialet. En svårighet under analysen var att hålla isär den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön då de hänger ihop och samspelar med varandra, 

vilket framkommer i studiens resultat då innehållet i kategorierna upplevs likna varandra.  

De faktorer som blev framträdande i analysen var också de som utgjorde underlag för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier 

Enligt Bryman (2018) så kvalitetssäkras kvalitativa studier genom att säkerställa dess 

tillförlitlighet. Tillförlitligheten i studien har beaktats genom att ta hänsyn till de fyra 

delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2018). 

För att säkerställa trovärdigheten i studien så har det inspelade materialet transkriberats 

ordagrant från intervjuerna samt att analysen av textmaterialet endast fokuserat på det 

manifesta innehållet i texten. Svaren som intervjupersonerna gett har varit innehållsrika och 

svarat bra mot frågeställningarna. Frågorna har varit öppna och relativt generella vilket 

inneburit att det stundtals har behövts följa upp vissa svar genom följdfrågor. Detta för att 

leda in intervjupersonen på rätt spår då svaren som förmedlats inte bedömts relevanta mot 

studiens syfte och frågeställningar. Då viss kritik om arbetssituationen på Polismyndigheten 

framkommit under intervjuerna så bedöms det som att intervjupersonerna känns sig 

bekväma att tala fritt. Det stärker trovärdigheten då svaren som förmedlats kan bedömas 

vara sanna och verklighetstrogna.  

Pålitligheten i kvalitativa studier innebär hur förutsättningarna är för andra att utföra 

liknande studier med liknande tillvägagångssätt (Bryman, 2018). Studiens samtliga 

metoddelar har beskrivits samt så har en tydlig bild över arbetsmiljöarbete och 

arbetsmiljöfaktorer presenterats i bakgrunden. Ett annat urval hade kunna gett ett annat 

resultat detta då arbetssituationen kan upplevas olika beroende på deltagarnas erfarenhet 

som utredare. En svaghet med studien är att det är författarens egen tolkning av 

textmaterialet. Graneheim & Lundmann (2004) menar att den som genomför kvalitativa 

studier oftast besitter en viss förförståelse i ämnesområdet som studeras. En viss 

förförståelse fanns i folkhälsovetenskap samt arbetsmiljö dock så har det manifesta 
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innehållet i texten varit i fokus, vilket gör att risken minskar att resultatet skulle ha påverkats 

av egna uppfattningar. 

Studiens överförbarhet innebär hur möjligheten är att utföra en liknande studie i en annan 

kontext. Intervjuguiden är konstruerad på ett sätt som gör det möjligt att tillämpa den i 

andra sammanhang på andra arbetsplatser. Studien skulle kunna fungerar på andra 

Polismyndigheter samt andra urvalsgrupper exempelvis chefer eller arbetsledare. I 

kvalitativa studier är forskaren verktyget för datainsamlingen vilket gör att kvalitativa studier 

inte kan vara helt fria från personliga värderingar. Detta kan enligt Bryman (2018) påverka 

studiens kvalité då den insamlade informationen påverkas indirekt av forskarens egen 

tolkning och hur resultatet framställs. För att i bästa mån motverka detta så har ett neutralt 

förhållningssätt tillämpats vid intervjutillfällena samt vid analysen av det insamlade 

materialet vilket visar att hänsyn tagits till det fjärde delkriteriet vilket är möjlighet att styrka 

och konfirmera. Det säkerställer att forskaren är medveten om att personliga värderingar kan 

påverkat hur intervjuerna utformade sig (Bryman, 2018). Det manifesta innehållet i texten 

analyserades vilket var det enda empiriska material som utgjorde studiens resultat vilket ses 

som en styrka. 

6.1.5 Etikdiskussion 

De fyra etiska forskningsprinciperna för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora 

har beaktats under studiens tidsram (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då en gruppchef inom Polismyndigheten i första hand skötte rekryteringen av deltagare till 

studien så kan det ha upplevts som att deltagarna kände sig tvungna att delta då förfrågan 

kom från ansvarig chef. Det kan också ur en etisk synpunkt ifrågasättas att gruppchefen vet 

vilka som deltagit i studien vilket bör ses som en svaghet i studien. Samtidigt så möjliggjorde 

det att studien fick ihop tillräckligt många deltagare samt säkerställde att deltagarna fått 

godkännande att delta i studien och att de fick intervjuas under arbetstid. Hade det istället 

varit författaren själv som skött rekryteringen så hade det möjligtvis varit lättare för 

deltagarna att tacka nej till att delta. Samtidigt så medföljde ett informationsbrev som 

förtydligade att deltagande var frivilligt i samband med att deltagarna fick förfrågan från 

ansvarig chef. Att gå via ansvarig chef säkerställde även att studien fått klartecken att 

genomföras samt att deltagarna fått tillåtelse att studien kunde genomföras under arbetstid. 

Intervjuerna genomfördes i Polismyndigheten lokaler där vissa skedde på deltagarnas 

kontor. Det kan ha inneburit att andra anställda på myndigheten varit medvetna om deras 

deltagande. Samtidig så fick deltagarna bestämma vart de ville att intervjuerna skulle 

genomföras där vissa även genomfördes i förhörsrum som i större utsträckning kan bedömas 

som mer konfidentiellt. 

Konfidentialitet tillämpades vid beskrivning gällande aktuell Polismyndighet där studien 

genomfördes samt urvalet av undersökningspersoner. Det nämns endast att det är en 

Polismyndighet i Polisregion Bergslagen samt att deltagarna var både civila samt poliser som 

arbetade som brottutredare. I analysen av textmaterialet från intervjuerna så har hänsyn 

tagits till deltagarnas rätt till konfidentialitet. Det går inte att härleda citaten som används i 

resultatdelen till en specifik person eller identifiera könet på deltagarna.  Deltagarna nämns 
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som IP1 till IP5 och dess numrering stämmer inte överens med i vilken turordning som 

intervjuerna genomfördes. Allt material från intervjuerna kommer efter godkännande att 

raderas. Anledningen till att säkerställa konfidentialiteten hos deltagarna var för att vissa 

uttalanden direkt kunde kopplas ihop med individen. Vissa uttalanden upplevdes som väldigt 

säregna och inget som används av alla. Vid analysen så valdes dessa delar av uttalanden bort 

då de eventuellt skulle kunna riskera att påverka konfidentialiteten. Vissa deltagare nämnde 

även namn på chefer och andra anställda inom myndigheten, dessa gjordes om för att 

säkerställa konfidentialiteten. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Förutsättningar och villkor 

Brottsutredarna nämner att de inte har någon större möjlighet att påverka sin arbetssituation 

på organisatorisk nivå, dock så känner de en egenkontroll i arbetet. De upplever att de kan 

planera arbetet som de vill utan större påverkan från andra delar av organisationen. Utifrån 

krav och resursmodellen av Demerouti et al. (2001) så nämns egenkontroll i arbetet som en 

resurs och skyddsfaktor i arbetet. Samtidigt så ses medverkan vid beslutsfattande också som 

en skyddsfaktor vilket brottsutredarna upplever sig inte ha. Det tyder på brister i 

organisationen då utredarna inte delaktiggörs vid beslut som rör arbetssituationen på 

myndigheten. 

Brottutredarna menar att de själva planerar sitt arbete och därmed ansvarar för arbetets 

krav. Brottsutredarna upplever att utöver den egna arbetsbelastningen känner sig skyldiga att 

exempelvis hjälpa nya medarbetare i arbetet. Enligt brottutredarna har lett till att många 

erfarna utredare har tagit på sig för mycket arbete vilket har lett till negativa konsekvenser 

för deras hälsa och sjukskrivningar till följd av detta. Fyhn et al. (2016) studie visar på en 

plikttrogenhet och stolthet till arbetet som utredare. Detta skulle kunna förklara varför 

brottutredarna tar på sig mer arbete än de klarar av. Detta för att de känner en plikt att bidra 

till verksamhetens arbete och ser det som en skyldighet mot arbetsgivaren att hjälpa samt 

dela med sig av sin kunskap till nya medarbetare. Resultatet tyder på att nyanställda har 

svårt att anpassa arbetsmängden vilket gör att de riskerar att åta sig för mycket arbete. 

Demerouti et al. (2001) nämner kompetensförsörjning som en resurs och skyddsfaktor i 

arbetet. Överlag nämner brottsutredarna en bristande möjlighet att fortbilda sig inom 

utredningsyrket. Resultatet ligger i linje med studien Bakker & Demerouti (2007) där 

kompetensförsörjning nämns som ett grundläggande psykologiskt behov som kan leda till 

ohälsa om det råder brister. Resultatet tyder på att det upplevs bli bortprioriterat och inte 

hörsammas när frågan lyfts till högre instanser inom organisationen. Detta ligger i linje med 

Madsen et al. (2014) studie som visar på att medarbetarnas hälsa och välbefinnande gynnas 

av ett positivt stöd från ledning och som även kan motverka stressfaktorer i arbetet. Detta 

kan innebära motsatt effekt vilket leder till ohälsa och en ökad utsatthet för stress i arbetet. 

Enligt utredarna så kan bristande insikt i arbetssituationen samt kompetensen inom 

myndigheten vara förklaringar att det råder missnöje mot ledningen inom Polismyndigheten. 
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Detta i kombination med brist på delaktighet i beslutprocesser och liten möjlighet till 

kompetensutveckling.      

Utifrån brottutredarnas utsago så finns det tydliga brister i introduktion för nya 

medarbetare. Detta beror enligt brottsutredarna på brist på sytematik och struktur för 

mottagande av nya medarbetare då arbetsbördan är hög och att det inte finns tid för en 

grundläggande introduktion i arbetet. Brist på introduktion i arbetet kan då innebära 

oklarheter i vad medarbetaren ska bidra med till verksamheten. Detta stämmer överens med 

Eklöf (2018) beskrivning av hur rolloklarheter leder till en inre stress kring vad som 

förväntas av individen. Som tidigare nämnts så har organisationen enligt brottsutredarna en 

bristande insikt i personalens kompetens. Det medför att individen kan hamna in situationer 

där denne känner sig stressad på grund av att kompetensen inte är tillräcklig för att kunna 

utföra arbetet. Detta överensstämmer med Bakker & Demerouti (2007) studie som visar på 

att höga krav och bristande resurser på sikt leder till ohälsa. Enligt Mitonga-Monga & 

Hlongwane (2017) studie så gynnas hela organisationen av tydligt kommunicerade roller och 

arbetsuppgifter. Det borde därför ses som angeläget för myndigheten att arbeta för en bättre 

och mer strukturerad introduktion för nya medarbetare då både organisationen och 

medarbetarna gynnas.  

6.2.2 Sociala relationer och grupputveckling 

Brottutredarna upplevde att stämningen och arbetsklimatet på arbetsplatsen var 

förhållandevis god. Det som tydligtgjordes under intervjuerna var dock organisatoriska 

brister som fick betydelse för hur stämningen upplevdes.  Resultatet tyder på att det finns 

grupperingar mellan poliser och civilutredare samt mellan erfaren personal och nyanställda. 

Framförallt möjlighet att få stöd i arbetet bedömdes som varierat. Enligt Fyhn et al. (2016) 

studie så är det sociala stödet betydelsefullt för att hantera hög arbetsbörda och stress i 

arbetet som utredare. Resultatet visar på att arbetstempot för det mesta upplevdes som högt 

på myndigheten så utsattes utredarna ofta för stressfyllda situationer i arbetet till följd av 

tidsfrister i ärenden. Åhlin et al. (2018) studie visar på att just höga krav i kombination med 

lågt socialt stöd under en längre tid leder till depression.   

De nyanställda upplevdes ha ett lägre socialt stöd än den mer erfarna personalen enligt 

intervjupersonerna. Martinussen et al. (2007) studie visar på att ett lågt socialt stöd innebär 

en ökad risk att drabbas av utmattningssyndrom. Detta skulle innebära att nyanställda i 

högre grad ligger i riskzonen för att utveckla stressrelaterade sjukdomar till följd av brist i det 

sociala stödet. Detta ligger i linje med Demerouti et al. (2001) krav- och resursmodell där 

socialt stöd ses som en resurs i arbetet som kan bidra till välmående för individen. Enligt 

Bakker & Demerouti (2007) kan det på samma sätt leda till ohälsa om kraven är höga och om 

resurserna gällande socialt stöd är bristfälligt. Enligt Aronsson et al. (2012) så försöker en ny 

medarbetare finna sin sociala roll på arbetsplatsen. Det handlar också om att anpassa sig till 

arbetsgruppens normer och värderingar som råder på arbetsplatsen. Resultatet visar tydligt 

på att erfarna medarbetare grupperar sig med varandra och där nya individer får svårt att 

etablera sig i arbetsgruppen. Att det blivit grupperingar inom Polismyndigheten skulle kunna 

vara orsakat av ledningens svårigheter att minska den höga personalomsättningen. 
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Roach et al. (2018) studie visar på att mordutredare ofta drabbas av emotionell och kognitiv 

stress till följd av psykiska tunga ärenden. Fyhn et al. (2016) studie visar på att erfarna 

utredare blir mer resistenta och kan hantera tunga ärenden på ett bättre sätt. För nyanställda 

brottutredare kan detta innebära kognitiva krav där nyanställda hamnar i situationer som de 

inte är kvalificerade för. Shaufeli & Bakker (2004) studie visar på att stöttning från kollegor 

och ett närvarande- coachande ledarskap främjar välmående hos medarbetarna samt 

motverkar stress i arbetet. Detta skulle innebära att en avsaknad eller brister på dessa 

faktorer så föreligger det risk för ohälsa och ökad risk för stress för nya medarbetare. 

Resultatet överensstämmer med Demerouti et al. (2001) studie där höga krav och bristande 

resurser leder till ohälsa hos individen. Resultatet visar på brister i hur myndigheten 

säkerställer framförallt nyanställdas sociala tillvaro på arbetsplatsen, vilket skulle kunna vara 

en av förklaringarna till den höga personalomsättningen.  Då vissa utredare upplevs sakna 

viktiga skyddsfaktorer i arbetet skulle åtgärder för att motverka detta bidra till jämlikhet i 

hälsa mellan nyanställda och erfarna utredare. 

Brottutredarna lyfte fram att de nu ska arbeta i team men att de inte riktigt har möjlighet att 

göra det fullt ut. Dels på grund av hög personalomsättning men också för att de upplever att 

de inte finns någon struktur i arbetet. Wolter et al. (2018) studie visar på att arbetsklimat och 

teamkänsla kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan. Enligt Winroth (2018) så kan 

god psykisk hälsa och välmående på arbetsplatsen främja engagemang samt leda till att 

verksamheten presterar bättre. Detta bekräftas i Andersson & West (1998) studie där 

resultatet tyder på att en etablerad grupp där alla accepteras kommer prestera bättre än en 

nykonstruerad grupp. Det är möjligt att myndighetens utredningsarbete skulle bli effektivare 

om utredarna gavs rätt resurser för att arbeta i team. Det skulle även kunna främja 

utredarnas välmående om myndigheten lyckas skapa välfungerade team.      

6.2.3 Förbättringar och utvecklingsmöjligheter 

Introduktion av nya medarbetare bedöms som bristfällig vilket får betydelse för 

arbetsklimatet på myndigheten. Det skulle underlätta om nya medarbetare blir introducerade 

i arbetet ordentligt för att minska risken för missförstånd och osäkerhet. Utredarna menar att 

det skulle underlätta om nyanställda fick en mentor i samband med anställningen. Det skulle 

göra att de snabbare blir införstådda i organisationskulturen på myndigheten. Aronsson et 

al.(2012) menar att nya medarbetare kommer försöka anpassa sig till gruppens normer och 

värderingar för att passa in. Brist på introduktion kan innebära att nya medarbetare får 

problem att blir en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Resultatet visar tydligt på att 

utredarna upplever att nya medarbetare inte inkluderas fullt ut i arbetsgruppens gemenskap 

och riskerar att påverkas negativt av detta. Detta styrks av Bakker & Demerouti (2014) där 

känslan av tillhörighet ses som ett grundläggande psykologiskt behov för välmående. Även 

Wolter (2018) studie fann att det är nödvändigt med en god organisationskultur för att 

uppnå välmående bland medarbetarna. Att verka för en kultur där alla på accepteras och 

känner gemenskap skulle kunna bidra till ökad jämlikhet i hälsa och på sikt till folkhälsan då 

många omfattas av brottsmålsutredningar vilket gör att hälsan kan gynnas i hos fler än bara 

brottsutredarna. I Polismyndighetens arbetsmiljöstrategi så nämns den sociala arbetsmiljön 

som prioriterat område i arbetsmiljösatsningen. Då den personalbrist som finns inom 



27 

myndigheten tär på utredarna och ses som ett hinder i arbetet så bör det vara angeläget att 

behålla den personal som anställs. Andersson & West (1998) studie visar på att väletablerade 

team höjer prestationsförmågan vilket kan gynna verksamheten. En satsning med bättre 

introduktion för nyanställda arbetsgruppen genom att bli del av ett befintligt teamarbete 

skulle innebära en känsla av inkludering. Genom att bli en del av ett befintligt teamarbete så 

skapas en arena för ett naturligt lärande och kunskapsutbyte mellan erfaren och nyanställd 

personal. En känsla av inkludering kan också enligt Bakker & Demerouti (2014) innebära 

bättre förutsättningar för individens välmående på arbetsplatsen. 

Resultatet tyder på en önskan om fler möjligheter att utvecklas i sin roll som utredare. Då de 

ofta har hög arbetsbelastning så finns det inte tid att själv söka efter utbildningar. Det är 

troligt att ledningen inte prioriterar medarbetarnas önskemål om utökade möjligheter att 

fortbilda sig. Enligt Polismyndigheten arbetsmiljöstrategi så ska möjligheterna för anställda 

att fortbilda sig förbättras. Detta var också ett av skälen bakom Regeringens uppdrag till 

Polismyndigheten kring utökade möjligheter till kompetensutveckling. Resultatet tyder på att 

Polismyndigheten har mycket kvar att arbeta på för att förbättra möjligheterna att för 

anställda att utvecklas i sin yrkesroll. Utbildningar i utredningsteknik samt 

förhörsutbildningar skulle enligt utredarna innebära att de kan göra ett bättre arbete, då 

kvalitén på arbetet skulle förbättras samt minska hinder som uppstår i arbetet. 

I Regeringens proposition så framgår att arbetsplatsen utgör en viktig arena för att främja 

hälsan och välmående hos individer som vistas där (Prop. 2017/18:249). Det gör att arbete 

kan ses som en bestämningsfaktor för hälsa och välmående och generellt ses som en viktig 

del av folkhälsan och folkhälsoarbete. Då Polismyndigheten är en stor myndighet med många 

anställda bör det ur folkhälsosynpunkt ses som betydelse att verka för en god arbetsmiljö 

inom myndigheten. Arbetsrelaterade besvär och ohälsa på grund av villkor i arbetet bland 

annat hög arbetsbelastning och otydliga krav påverkar folkhälsan i stor utsträckning. 

(Arbetsmiljöverket, 2018). Detta är faktorer som framkommer i resultatet vilket tyder på att 

dessa arbetsmiljöproblem finns inom Polismyndigheten. Det är då av betydelse av förstå 

vilka faktorer som är betydelse för människors välmående på arbetet samt vilka åtgärder som 

kan genomföras för att främja hälsan. Brottsutredarna ger förslag på åtgärder som skulle 

hjälpa dem i deras arbete vilka borde prioriteras av ledningen inom myndigheten för att 

säkerställa en god hälsa bland medarbetarna.  
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7 SLUTSATS 

Studiens syfte var att undersöka hur brottutredare inom Polismyndigheten upplever sin 

organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 

Brottsutredarna upplevde att möjligheter till kompetensutveckling samt introduktion för 

nyanställda inte prioriterades av ledningen. De upplevde kontroll över det dagliga arbetet och 

den egna arbetsmängden men inte delaktighet i beslut på högre nivå bland annat hur arbetet 

på avdelningen skulle utformas och bedrivas. 

Brottutredarnas upplevde att arbetsklimatet var bra men påverkades negativt av den höga 

personalomsättningen som gjorde det svårt att arbeta och bilda välfungerande arbetslag.  

Förbättringar inom arbetssituationen för brottsutredarna upplevdes vara utökade 

möjligheter till kompetensutveckling samt bättre introduktion för nyanställda för att 

minimera den höga personalomsättningen. 

8 FÖRSLAG FÖR FRAMTIDA FORSKNING 

Fortsatt forskning kring arbetsmiljöförhållanden inom Polismyndigheten anses nödvändig. 

Studiens resultat skulle kunna användas i ett fortsatt arbetsmiljöarbete inom 

Polismyndigheten och kan bidra med en fördjupad förståelse kring polisutredares 

arbetssituation. Fortsatt forskning bör riktas till att undersöka hur nyanställda inom 

Polismyndigheten upplever sin arbetsmiljö och vilka faktorer som upplevs viktiga. Det kan ge 

en djupare förståelse om nyanställdas upplevda arbetsmiljö och hur myndigheten kan vidta 

åtgärder för att minska personalomsättningen. Detta då den höga personalomsättningen 

tycks vara en central faktor till många problem inom arbetsmiljön på myndigheten.   
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BILAGA A; INFORMATIONSBREV 

Hej utredare inom Polismyndigheten! 

Rådande resursbrist inom Polismyndigheten är ett erkänt problem. För att vara en attraktiv 

arbetsgivare är det betydelsefullt att ledningen arbetar för att säkerställa en god arbetsmiljö 

inom myndigheten.  

Jag vill därför genomföra en studie om hur ni som utredare upplever er arbetsmiljö och hur 

den påverkar er hälsa. Syftet med studien är följaktligen att undersöka hur utredare inom 

polisen upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö.  

Undersökningen kommer bestå av individuella intervjuer och beräknas ta ca 30-40 minuter. 

Intervjuerna kommer genomföras på din arbetsplats eller annan plats som du själv väljer. 

Med er tillåtelse kommer intervjuerna att spelas in och skrivas ut i text för att sedan utgöra 

underlag för en analys av textmaterialet. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras på ett sätt som gör att ingen obehörig kan ta del av det. Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter att studien är slutförd. Resultatet från studien 

presenteras på ett sätt som innebär att inga enskilda personer kommer kunna identifieras. 

Som beskrivs ovan så följer studien forskningsetiska principer och det innebär också att 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst.  

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå inom Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens 

högskola i Västerås. När examensarbetet är slutfört kommer det bli tillgängligt via databasen 

DIVA på Mälardalens högskola. Om ni önskar så kommer ni få ta del av arbetet när det är 

slutfört. 

Förhoppningen är att resultatet som kommer fram i studien ska kunna användas i det 

fortsatta arbetsmiljöarbetet inom Polismyndigheten genom en fördjupad förståelse kring hur 

ni som polisutredare upplever er arbetssituation. 

 

Om ni har några funderingar kring studien så är ni välkomna att kontakta mig. Jag hoppas ni 

har möjlighet att delta och ser fram emot att träffa er. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Mikael Gellerstedt 

Telefon: 070-7364031 

Mail: mgt16002.student@mdh.se 



 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 
Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter? 
Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
Antal år som utredare inom Polismyndigheten? 
 

Organisatorisk arbetsmiljö 
 
Hur upplever du kraven som ställs på dig i ditt arbete?  
Ställs det krav? Vet du vilka krav som ställs på dig? 
Hur upplever du arbetstempot? 
Varför upplevs det bra eller dåligt? 
 
Hur upplever du möjligheterna att vara delaktig i beslut som rör ditt arbete? 
Upplever du att du skulle vilja ha mer att säga till om gällande din arbetssituation? 
I så fall vad/hur? 
 
Upplever du att det finns hinder i ditt yrkesutövande? 
Upplever du att det finns en tydlig arbetsbeskrivning? 
Anser du att du har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna? 
Upplever du att det finns arbetsmoment du känner dig osäker i? 
 
Hur upplever du att verksamheten styrs? 
Hur upplever du ansvarsfördelningen i organisationen?  
Finns det tydliga roller? 
Upplever du att det tydligt kommunicerat? 
 
Hur upplever du kommunikationen inom organisationen?  
Mellan kollegor/chef? 
Upplever du att du får återkoppling på ditt utförda arbete? 
Hur upplever du att återkopplingen ter sig? 
 
Hur upplever du möjligheten till kompetensutveckling? 

 

Social arbetsmiljö 
 
Hur upplever du arbetsklimatet på arbetsplatsen? 

Hur upplever du stämningen mellan kollegor/chefer? 

Finns det samarbetssvårigheter? Vilka? 

 

Hur upplever du stödet från kollegor på arbetet? 

På vilket sätt får du detta stöd? 

Upplever du tillhörighet/gemenskap till arbetsgruppen? 
 

Hur upplever du stödet från närmsta chef? 

På vilket sätt får du stöd? 

 

Upplever du att det sociala stödet i arbetet hjälper dig i din yrkesroll? 

Hur? 

 



 

 

Upplever du att det finns rutiner kring kränkande särbehandling och 

mobbning? 

Är det kommunicerat var man ska vända sig ifall man upplever problem i arbetsmiljön? 

 

Övriga frågor 

 

Upplever du att det vi diskuterat påverkar ditt välmående och hälsa? 

Vad är det i arbetsmiljön som påverkar dig? 

Hur påverkas du? 

 

Finns det något du anser skulle kunna förbättra din nuvarande arbetssituation? 

 

Med det vi diskuterat i åtanke finns det något annat du vill ta upp? 
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