
Abstrakt 

Bakgrund Stress och stressrelaterad ohälsa i arbetslivet har framstått som ett växande problem för 
alla berörda, det vill säga samhället, företagen och de anställda själva. Socialt stöd kan vara grunden 
till ett välfungerande arbetsplats just för att skydda emot arbetets press. En ledare som innehar 
kompetensen som dess underordnade respekterar kan leda till effektivt ledarskap. Syfte, Syftet med 
denna studie var att undersöka upplevd arbetssituation med tyngdpunkt på socialtstöd, ledarskap och 
stress bland utredarna vid polisen i Västernorrland. Vidare har en jämförelse mellan män och kvinnor 
tillämpats. Metod Denna studie har en tvärsnittsdesign, och är genomförd på utredarna n=53 vid 
polisen i Västernorrland. Resultat Variabeln ledarskap, närmaste chef, hade ett medelvärde på 
svarsalternativet ganska sällan. Utredarna befann sig på en positiv sida av Stress- Energi modellen, 
vilket bör belysas som ett positivt utfall av resultatet. Slutsats Utredarna uppfattar att de ibland har 
socialt stöd, men att det ganska sällan händer att deras närmsta chef uppmuntrar och är till hjälp för 
dem. Utredarna uppfattar att relationerna vid arbetsplatsen ganska sällan leder till stress. Enligt Stress- 
Energi modellen befinner sig de flesta utredare vid, engagerade utan press. 

Nyckelord: Ledarskap, Poliser, Socialt stöd, Stress, Utredare 
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Bakgrund 

Stress 
Stress kan definieras som kroppens ospecifika uppvarvning som ett svar på den påfrestning 

eller utmaning den utsätts för, detta kan vara en uppvarvning som är viktig för överlevnaden 

och behöver inte vara något sjukt i sig. Energimobilisering är något som är friskt och normalt 

i de situationer som kräver energi, problem uppstår inte förens energi mobiliseras hela tiden 

utan återhämtningsperioder (Theorell 2003:35). 

Stress och stressrelaterad ohälsa i arbetslivet är ett växande problem för alla berörda, det vill 

säga samhället, företagen och de anställda själva. I EU genomfördes år 2000 en stor 

enkätstudie i de då 15 EU-länder med 21 500 intervjuer, från slumpmässigt utvalda 

arbetstagare. I undersökningen framkom det att 28 procent, uppgav sig lida av stress i 

arbetslivet (Levi i Theorell 2003: 262).  

Arbetet kan påverka hälsa och välbefinnande både positivt och negativt. Ett arbete kan ge en 

individ mål och mening i livet, samt identitet, självrespekt, socialt stöd och materiell 

belöning. Detta är oftast en positiv upplevelse när de krav som ställs på den anställda är 

optimal, det vill säga att den grad av inflytande förhåller sig på en rimlig grad, samt att andan 

i organisationen är vänlig, stödjande och uppmuntrande. Skulle däremot arbetsförhållandena 

visa sig vara det motsatta under en längre period, kan det leda till ohälsa vilket då kan te sig i 

oro, nedstämdhet, olust, rastlöshet eller trötthet. Stress i arbetslivet kan även påverka 

beteendet, som då kan yttra sig i ett ohälsosamt beteende, så som ett större bruk av tobak, 

alkohol och mat. Ett sådant beteende kan då på sikt leda till många allvarliga sjukdomar (Levi 

i Theorell 2003:264–265).  

I en studie från USA beskrivs det att polisyrket kan innefatta arbetsrelaterade stressfaktorer, 

dessa kan handla om organisationens struktur det vill säga den byråkrati, förvaltning och 

organisatoriska kapacitet som är polisers arbetsmiljö. Det kan även vara olika aspekter så som 

medarbetare, relationer, utbildning, resurser, ledarskap och tillsyn och interna angelägenheter, 

dessa faktorer kan även vara en påverkan av den psykosociala arbetsmiljön (Shane 

2010:808).   

Arbetssituationer som framkallar höga krav och låg kontroll hos en individ, kan framkalla ett 

tillstånd som kan leda till negativa konsekvenser för hälsan. När kroppen försöker hantera 

sådana situationer ökar den halten av coeruleus-sympathetic-adreno-medullary axis (SAM), 
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som i sin tur på sikt ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket. Detta leder till ökade nivåer av låg 

densitet av kolesterol, triglycerider, och fria fettsyror, detta tillsammans med en ökad nivå av 

blodsockret är resultatet av stressiga situationer (Grossi et al 1999:31). 

Enligt en studie som är utförd i USA som jämför organisatorisk stress med operationell 

stress, framgår det att poliserna anser att organisationen frambringar mer stress. Det framgår 

även att organisatorisk stress påverkar polisens prestationer detta gäller även ledarskap 

(Shane 2010:814).  

Enligt en studie från Sverige vad det gäller polisens utredare, visar att ett lågt inflytande i 

beslutsfattning ökar stress och utbrändhet, samt att kvinnliga utredare i större utsträckning än 

männen indikerar på högre stress och mindre välbefinnande (Salo 2011:116). 

 

Socialt stöd 
Socialt stöd kan vara grunden till en välfungerande arbetsplats just för att skydda emot 

arbetets press. Socialt stöd har olika betydelse för olika individer, men kan kategoriseras som 

fyra olika stödjande beteenden. Det första är emotionellt stöd, som beskrivs som empatiskt, 

kärleksfullt, vårdande och tillit, men något av dessa kan beskrivas ha en inverkan i alla 

sorters stöd. Det andra är bidragande stöd, som utmärker sig som en hjälp vid praktiska 

behov. Det tredje är informationsstöd, som ter sig som hjälpmedel till självstödjande. Det 

fjärde är uppskattande stöd, som liknar informationsstödet eftersom information är centralt 

för det uppskattande stödet.  Enligt tidigare studier har det påvisats att socialt stöd är relaterad 

till behovsstyrningsmodellen. I dessa studier fann man att ett lågt socialt stöd ökade risken för 

kardiovaskulära sjukdomar, detta gäller främst män, men har även stor betydelse för kvinnor 

(Nyberg et al 2005:18–19). 

Socialt stöd handlar mycket om de psykosociala faktorer som påverkar arbetsmiljön för en 

individ. Kontroll är ett begrepp som beskrivs som att finna vardagsmakt över sin situation, 

detta fall sin sociala kontroll. Riskerar en individ att förlora sin kontroll över en situation och 

får kämpa för att behålla den kan det leda till att en stressreaktion rustas (Theorell 2003:17). 

Orth-Gomér (2003) skriver att efter studier om sociala nätverk och hälsa kom man fram till 

följande slutsats: att sociala nätvärk gagnar hälsa samt att brist på sociala kontakter utgör en 

hälsorisk som kan jämföras med den hos tobaksrökning (Orth-Gomér i Theorell 2003:164-

165).        
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Stress inom polisyrket kan vara en påverkan från många olika faktorer, en av de viktigaste 

punkter när det kommer till polisers psykosociala arbetsmiljö är just organisationen de arbetar 

inom. En välfungerande interaktion mellan poliser och deras sociala miljö, visar sig ha stor 

betydelse för ett fungerande arbete. Det som visar sig typiskt är just relationen mellan 

medarbetare, chefer och ledning, men även hela organisationen (Shane 2010:809).  

 

Ledarskap 
Forskningen om ledarskap i vissa arbetspopulationer så som studenter, militärpersonal, 

företagsledning, har haft en viktig roll i utvecklingen för ledare och chefer. Forskningen inom 

andra områden så som polisen har inte haft samma utveckling, men eftersom det blivit en 

växande verksamhet så har forskningen inom detta område ökat (Bass 1990-6). 

Kombinationen av egenskaper som en person besitter gör denne inte automatiskt till en 

ledare, utan det mönster av ledarskapsfaktorerna skall överensstämma med sambandet för 

medarbetarnas egenskaper, aktiviteter och mål. Det är möjligt att det inte är svårt att hitta en 

ledare, däremot kan det vara svårt att hitta en ledare som kan sätta sig in de situationer som 

gör att denne kan fungera som en ledare, eftersom egenskaperna, aktiviteter och mål är under 

ständig omstrukturering (Wilson 2008:252) . 

Om en ledare som innehar kompetensen som dess underordnade respekterar kommer det 

utmynna i att ledarskapet är effektivt, visar det istället sig att ledarens kompetens inte 

överensstämmer med vad de underordnade förväntar sig av ledaren, kommer ledarskapet att 

misslyckas (Bass 1990:97). Ledarskap skall tillämpas om en person har chansen att vara 

inflytelserik, inflytande ökar desto mer när en person inför sina gruppmedlemmar försöker att 

vara inflytelserik. En person som har en öppen och utåtriktad läggning har en större 

efterfrågan i att leda, men även om denne är villig att leda, så handlar det om att få gruppen 

som skall ledas att klara av att acceptera denne som ledare. Anser gruppen att ledaren har de 

egenskaper som gruppen efterfrågar skapas empowerment, detta leder då till en ömsesidig 

tillfredsställelse mellan ledaren och gruppen (Bass 1990:91).  

I en studie genomfördförd i USA diskuterar författarna att strategier som försöker ändra 

poliser som är stressade, istället för att försöka gå på djupet med var problemen kommer 

ifrån, dessa stressfaktorer kan komma från kamrater, överordnade eller andra 

arbetsplatsproblem. De primära bakomliggande orsakerna till stress kan tänkas åtgärdas 
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genom att angripa problem som bristande kontroll och inflytande över sitt arbete(Morash et al 

2006:36).  

Resultatet från en enkätstudie kommer bara delvis att fånga det verkliga beteendet. Enkätens 

validitet och innebörd är således en viktig fråga. Man har också visat att människors 

uppfattningar om ledares beteende influeras av deras kunskaper om vad ledare har presterat 

(Wilson 2008:250–251). 

 

Polismyndigheten  
Polisen i Sverige styrs gemensamt av Riksdag, Regering, Justitiedepartementet och 

Rikspolisstyrelsen. Polisens uppdrag beskrivs i Polislagen (1984: 387), där sammanfattats 

polisens huvudsyfte: att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, 

bedriva spaning samt utföra brottsutredningar. I det regleringsbrev som Regeringen varje år 

utför innefattar en budget och mål som polisen skall uppbringa, det är Rikspolisstyrelsens 

uppdrag att se till att dessa mål uppföljs. För budgetåret 2011 har Regeringen bland annat 

beslutat att polisens arbete skall utföras med jämn och hög kvalité över hela landet. 

Rikspolisstyrelsen har i uppdrag att redovisa till Regeringen de siffrorna av anmälda brott, 

ärenden redovisade till åklagare, bearbetade ärenden, personuppklarade brott, ärenden 

redovisade till åklagare per 1500 utredningstimmar med flera (Regeringsbeslut I:52).  

Regeringen ställer även krav på polisens ledarskap vad det gäller kompetens, samt att 

utvecklingen av ledarskapet skall fortsätta. Polisen skall arbeta med att utveckla en 

kompetensförsörjningsprocess för att effektivisera arbetet på kort och långsikt. Arbetstid är 

också något som belysts där arbetstider skall förläggas efter de behov verksamheten har. 

Polisen har även i uppdrag att utveckla och förbättra handläggningen av grova brott, 

effektivisera tidsupplägget för ungdomsärenden. Polisen har även med hjälp av, 

Åklagarmyndigheten och Domstolsverket, i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en 

effektiv samordning och handläggning av mängdbrott. Detta skall redovisas som en positiv 

utveckling av uppklaring av mängdbrott, det skall även redovisa hur de lyckats effektivisera 

detta arbete(Regeringsbeslut I:52).  

Västernorrland består av 7 närpolisområden, med sitt huvudsäte i Sundsvall. 

Polismyndigheten i Västernorrlandslän har 570 anställda, var av 450 poliser. 

Polismyndigheten i Västernorrland har utifrån de nationella mål som regeringen utformat 

även tillämpat en egen verksamhetsplan, för att på så sätt utveckla arbetet i länet i egenskap 
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för de behov som finns. Verksamhetsplanen för Västernorrland genomsyras av att 

medborgarna skall känna sig trygga i samhället, att arbetet för att motverka våld i offentlig 

miljö, inbrott, grova våldsbrott, organiserad brottslighet, brott i nära relationer, trafiksäkerhet, 

narkotikabrott med mera (Verksamhetsplan 2011:9–18). Detta innebär ett effektivt och 

samordnat arbete för poliser i yttre tjänst, men även ett effektivt arbete för de utredare som 

behandlar de inkomna anmälningar. År 2009 tog Regeringen beslut om att effektivisera 

mängdbrottsutredningen, detta uppdrag gäller Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och 

Domstolsverket. Dessa fick då i uppdrag att påbörja utredning direkt vid brottstillfället samt 

att detta behandlades skyndsamt, minska antalet överlämnanden inom och mellan 

myndigheterna samt att långsiktigt säkerställa kompetens, beslutsbefogenheter och 

ansvarstagande i varje del av den brottsutredande verksamheten (Regeringsbeslut I:11). I och 

med detta beslut skulle en utvärdering av arbetet göras och återkopplas tillbaka till 

Regeringen sommaren 2010.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevd arbetssituation med tyngdpunkt på 

socialtstöd, ledarskap och stress bland utredarna vid polisen i Västernorrland.  

De frågeställningar som bearbetats är följande 

1. I vilken utsträckning bedömer utredarna att de har socialt stöd, i det arbete de utför. 

2. I vilken utsträckning bedömer utredarna att deras närmsta chef uppmuntrar och är till 

hjälp för dem. 

3. I vilken utsträckning bedömer utredarna att relationerna vid arbetsplatsen är en orsak 

till stress. 

4. Var befinner sig utredarna i Stress- Energi modellen?  

Utifrån dessa frågeställningar har en jämförelse mellan kvinnor och män tillämpats, dessutom 

har det studerats ifall det fanns skillnader mellan landskapen Ångermanland och Medelpad.  
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Metod 
Denna studie genomfördes på utredarna vid polisen i Västernorrland. Urvalet till denna studie 

genomfördes med hjälp av HR- avdelningen vid polisen i Västernorrland, 103 utredare 

tillfrågades om att delta vid studien. Valet att genomföra en undersökning på utredarna 

uppkom under ett samtal med skyddsombud vid polisen i Sundsvall, därefter kontaktades 

chefen vid HR- avdelningen i Västernorrland. Efter vidare konsultation med HR- avdelningen 

valdes att göra undersökningen på hela populationen utredare i Västernorrland. 

Datainsamlingen för denna studie har skett med hjälp av en enkätstudie, enkäten har med 

assistans av personal från HR- avdelningen skickats via internpost till utredarna. Svaren har 

därefter skickats via post till författaren, denna metod har därmed gjort det möjligt för 

respondenterna att bli behandlad med säkras möjliga konfidentialitet (Bryman 2011:132).  

Vid polisen i Västernorrland arbetar ca 103 utredare var av dessa har 52 ifyllda enkäter 

inkommit. Denna studie har en tvärsnittsdesign (Bryman 2011:64), data för denna studie har 

samlats in under två veckor.  

För denna uppsats handlade stress om hur en individ upplever sin egen stress vid sin 

arbetsplats, detta med hjälp av Stress- Energi- modellen (Kjellberg 2002:1).  Denna modell 

har används i ett flertal studier i Sverige vad det gäller yrkesmässig stress, modellen används 

som ett komplement till hur en individ upplever sin arbetsdag (Kjellberg et al 2008:10).   

 

Enkät 
Enkäten har utformats med hjälp av två rapporter från Arbetslivsinstitutet (Kjellberg et al 

(2002) & Dallner et al (2000), där frågorna till studien valts och ingått i enkäten.  

Bakgrundsvariablerna kön, ålder och arbetsplats, har infogats i enkäten för att lättare 

kategorisera resultatet. Variabeln kön användes för att i resultatet se om genus har någon 

inverkan på svarsalternativen. Variabeln ålder har fördelats med ett åldersspann på 20-30 31-

40 och så vidare upp till 65 och äldre, för att en exakt ålder inte har vart avgörande för 

studiens syfte. Bakgrundsvariabeln arbetsplats har applicerats efter förfrågan från HR- 

avdelningen, detta för att kunna se om det finns någon skillnad mellan de olika 

arbetsplatserna. De arbetsplatser som ingått i studien har fördelats på detta vis, Härnösand, 

Kramfors och Sollefteå, Sundsvall, Timrå och Ånge, Örnsköldsvik samt Länskrim.  

 

De första frågorna i enkäten är från Kjellberg, A och Wadman, C, Stress- Energi- modell(SE 

modellen), där tolv frågor är utformade med ett adjektiv vardera och svaren har en sex gradig 
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likertskala (Bryman 2011:235).  Respondenten har sedan fått svarat utifrån den sex gradiga 

likertskala, där svarsalternativen går från ”inte alls” till ”mycket mycket”. Enligt SE modellen 

ger de olika svaren olika poäng, som sedan läggs ihop och delas med sex, detta på grund utav 

att de tolv alternativen är uppdelad så att sex alternativ står för stress och de övriga sex för 

energi. Följande adjektiv ingår i formuläret: 

Stress  (positiva) spänd, stressad och pressad 

 (negativa) avspänd, avslappnad och lugn 

Energi (positiva) aktiv, energisk och skärpt 

 (negativa) slapp, ineffektiv och passiv 

När dessa sedan räknats ihop och delats framkom ett medelvärde, som visar var respondenten 

befinner sig i SE modellen Figur 1 (Kjellberg et al 2002:6). 

 

Figur 1, Stress- Energi- modellen: de fyra grupper som kan urskiljas från Stress- energiskattningarna. 

 Den andra delen av enkäten består av frågor från QPSNordic (Dallner et al 2000), denna del 

har frågor om socialt stöd och ledarskap. Svarsalternativen har även här en likterskala, där 

alternativen sträcker sig från mycket sällan eller aldrig till mycket ofta eller alltid. De sex 

första frågorna ligger under kategorin socialt stöd, dessa presenteras i Bilaga 1. Frågorna 

handlar i huvudsak om stöd i arbetet från arbetskamrater och närmsta chef, men även en fråga 

om stöd från vänner och familj. I denna studie står närmsta chef förklarat som den chef som 

respondenterna har sina lönesamtal samt utvecklingssamtal med. De resterande tio frågorna 

handlar om ledarskap, där frågorna belyser uppmuntran och utveckling utifrån 

respondenternas syn. Frågorna om ledarskapundersöker även om respondenterna anser att det 

finns någon orsak till stress, vid de förhållanden de har med medarbetare, chefer och ledning.              
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Dataanalys 
De data som samlats in har analyserats med hjälp av dataprogrammet SPSS 18, de enkäter 

som inkommit har fått varsitt kodnummer så att de i programmet lätt går att återfinna.  

Eftersom svarsfrekvensen var lägre vid vissa arbetsplatser, slogs dessa samman fördelat 

mellan landskapen, det vill säga Ångermanland och Medelpad. När data har tolkats har 

åldersvariabeln uteslutits, eftersom detta inte anses relevant för denna uppsats. Däremot 

valdes att analysera variabeln kön och arbetsplats, för att undersöka närmare ifall det finns 

någon skillnad mellan dessa.  

De frågor som ingår i Stress- Energi Modellen, har analyserats enligt Kjellberg och Wadman 

instruktioner (Kjellberg 2002:6), som även är beskrivet på sida 7 i denna uppsats, dessa har 

även behandlats i SPSS. Den poängskala 0= ”inte alls” till 5=”mycket mycket” som 

svarsalternativen kodats till, har det omvänts på de ”negativa” adjektiven, följaktligen har de 

då resulterat i att 0=”mycket mycket” och 5=”inte alls”. När de kodats om och summerats för 

att få ett medelvärde, för begreppen stress och energi, har de döpts till en egen variabel i 

SPSS. För att sedan få en överskådlig blick på var respondenterna befinner sig, redovisas 

detta med hjälp av ett spridningsdiagram (Wahlgern 2009:93–94). Denna redovisas i 

Resultatet i Figur 2, där kan det utläsas var på Stress- Energi modellen respondenterna befann 

sig.  

Enkätfrågorna från QPSNordic som ingick i enkäten har som sagt analyserats med hjälp av 

SPSS, dessa frågor har grupperats enligt användarmanualen för QPSNordic (Dallner et al 

2000:9), eftersom bara vissa frågor från denna manual har använts har vissa döpts om till mer 

relevanta grupperingar. Detta frågeformulärs områden har varit socialt stöd, ledarskap 

närmsta chef, ledarskap och stress samt organisationskultur, det är bara delar av det 

ursprungliga frågeformulärets frågor som använts. De svarsalternativ som ingick i enkäten 

rangordnades, mycket sällan (1) till alltid (5), för att lyckas räkna ut ett medelvärde. De 

frågor som ingår under kategorin social interaktion (Dallner et al 2000:9), har döpts om till 

socialt stöd i denna kategori ingår frågorna 1-7, se Bilaga 1, dessa har då slagits ihop för att få 

en egen kategori. De frågor som ingår under kategorin ledarskap närmsta chef, är en kategori 

som ingår under kategorin ledarskap, se ovan referens, de frågor som ingår i denna kategori 

är frågorna 8-12, bilaga 1. Frågorna om relationer och stress är frågorna 12-15, dessa 

svarsalternativ har omvänts eftersom frågorna är vinklade så att ”mycket sällan” eller ”aldrig” 

har ett positivt värde. Frågorna om organisationskultur är frågorna 16 och17, dessa hade även 

andra svarsalternativ se bilaga 1. För att sedan få ett medelvärde för denna kategori som 
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stämmer överens med de svarsalternativ som i kryssats, har resultatet delats med antalet 

frågor. När frågorna grupperats har ett test utförts för att se om svaren är normalfördelade så 

ett T-test kan utföras.  

De kategorier som beskrivits ovan har ingått i independent T-test (Ho 2006:41), mellan 

bakgrundsvariablerna kön och arbetsplats, för att undersöka om det fanns någon skillnad 

mellan grupperna, det vill säga, ett T-test för variabeln kön och ett för variabeln arbetsplats. 

Dessa bakgrundsvariabler testades mot de olika kategoriseringarna: socialt stöd, ledarskap 

närmsta chef, ledarskap stress samt organisationskultur. Signifikansnivån för test av 

medelvärden sattes till 0,05. 

 

Etik 
De etiska aspekter som belysts i denna uppsats har sin grund i det Bryman (2011) beskriver 

som etiska principer för svensk forskning. I dessa ingår Informationskravet (Bryman 

2011:131), där författaren har informerat respondenterna om undersökningens syfte, denna 

information framgick i det informationsbrev som skickades tillsammans med enkäten. I detta 

brev förklarades även deltagandet var frivilligt se bilaga 1. Respondenternas enkäter blev 

även behandlade utifrån Konfidentialtitetskravet (Bryman 2011:132), eftersom de enkäter 

som inkommit endast har behandlats av författaren.  
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Resultat 

Stress- Energi- Modellen 
Enligt denna modell är neutralvärdet för stress 2.4, vilket står för varken stressad eller lugn. 

Energineutralvärdet är 2.7, vilket står för varken energisk eller passiv (Kjellberg 2002:8). 

Medelvärdet för stress hos de manliga utredarna hamnade enligt modellen på 2.18, 

medelvärdet för energi hamnade på 3.55. Medelvärdet för stress hos de kvinnliga utredarna 

hamnade på 2.40, medelvärdet för energi låg på 4.00. Medelvärdet för de totala 42 utredarna 

som svarat var medelvärdet för stress 2,25, och för energi 3,70. I figur 2 nedan går att utläsa 

att de flesta utredare befinner sig inom rutan för ”engagerade utan press”. Det fanns ingen 

signifikant skillnad, p-värdet befann sig över.005. 

 

Figur 2 presenterar fördelningen av utredarnas stress- och energiskattning, på individnivå. n=45 

Medelvärdet för de olika landskapen hade också räknats ut i ett T-test, dessa resultat visade 

att utredarna i Medelpad hade ett medelvärde på 2.47, vid stresskalan. Energiskalan visade ett 

medelvärde på 3.44. Utredarna i Ångermanland befann sig på ett medelvärde av 2.00 på 

stresskalan, och på ett medelvärde av 3.82 på energiskalan. Det fanns ingen signifikant 

skillnad, p-värde över.005. 
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QPSNordic 
Denna studies resultat visade att den inte gick att finna någon signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor, vad det gäller socialt stöd, ledarskap och organisationskultur se Tabell 1.   

Tabell 1, beskriver medelvärdet (Mean), utifrån svarsalternativen mycket sällan (1) till alltid (5), för att se ifall det finns 

någon skillnad mellan män och kvinnor. (n)=totalt antal svar, (sd)=standardavvikelse. 

 
 

Totalt 
Mean (n) 

Män(32) 
Mean (sd) 

Kvinnor(17) 
Mean (sd) 

T-test 
P-värde 

 
Socialt stöd 

 
3.69 (49) 

 
3.59 (.803) 

 
3.85 (.464) 

 
.218 

Ledarskap, 
närmaste chef 

 
2.78 (43)  

 
2.71 (.780) 

 
2.88 (.831) 

 
.523 

Relationer och 
stress 

 
4.01(47) 

 
3.93 (.905) 

 
4.31 (.721) 

 
.146 

Organisationskultur  
2.84 (49) 

 
2.91 (.875) 

 
2.73 (.904) 

 
.535 

 

Variabeln Socialt stöd har ett medelvärde inom svarsalternativet ibland, där kvinnorna låg på 

ett medelvärde som både var högre än medelvärdet och männens medelvärde. Kvinnor hade 

högre medelvärde på alla variabler förutom organisationskultur, detta var emellertid inte 

signifikant. Variabeln ledarskap, närmaste chef, hade ett medelvärde på svarsalternativet 

ganska sällan, vilket innefattade frågor som: Uppmanar din närmaste chef dig att delta i 

viktiga beslut? Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt? 

Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter? Tar din närmaste chef itu med 

problem så snart de uppkommer? Fördelar din närmaste chef arbetet på ett opartiskt och 

rättvist sätt? 

Variabeln relationer och stress har det mest positiva värdet, där respondenterna svarat att 

relationer ganska sällan leder till stress. Variabeln organisationskultur hade även låga 

svarsvärden, strax under svarsalternativet ibland.  

I tabell 2 redovisas det resultat i T-testet för landskapen Ångermanland och Medelpad, där 

framkom det inte heller någon signifikant skillnad mellan landskapen, förutom variabeln 

Organisationskultur. Där framkom det en signifikant skillnad med ett P-värde på .005, att de 

anställda i Medelpad hade ett lägre medelvärde på frågorna om organisationskultur.  De 

frågor som ingick i den variabeln var: Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats? I 

vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och välbefinnande? 
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Tabell 2, beskriver medelvärdet (Mean), utifrån svarsalternativen mycket sällan (1) till alltid (5), för att se ifall det finns 

någon skillnad mellan landskapen. (n)=totalt antal svar, (sd)=standardavvikelse. 

 
(n) 

Ångermanland 
Mean (sd) 

Medelpad 
Mean (sd) 

T-test 
P-värde 

 
Socialt stöd (51) 

 
3.70 (.648) 

 
3.64 (.784) 

 
.776 

Ledarskap, närmaste 
chef(45) 

 
2.79 (.811) 

 
2.70 (.807) 

 
.731 

Relationer och 
stress(49) 

 
3.96 (.833) 

 
4.11 (.913) 

 
.539 

Organisationskultur(51)  
3.13 (.674) 

 
2.43 (.967) 

 
.005 

 

I Tabell 2 framgår även att Medelpads utredare hade ett lägre svarsvärde på samtliga frågor, 

förutom relationer och stress.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
I resultatet för Stress- Energi- modellen framkom det att kvinnorna befann sig precis på 

neutralvärdet (2.40) för variabeln stress, medans männen befann sig strax under (2.18). Detta 

talar då för den studie av Salo & Allwood (2010), som fann att kvinnliga utredare anses i 

större utsträckning ha högre indikatorer av stress än sina manliga kollegor (Salo 2010:116). 

Eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen, kan det inte påstås att det 

fanns en skillnad, men det talar ju även om att de var lite mer stressade än männen. Det 

framkom även att kvinnorna hade väldigt hög energinivå (4.00) men även detta var inte 

signifikant i relation till männens (3.55), men bör ändå ses som ett positivt resultat för båda 

könen eftersom de låg på en nivå som var högre än neutralpunkten (2.7).  Med ett positivt 

resultat menas att utfallet av resultatet ses som att de inte känner sig så stressade. 

I Figur 2 kan det utläsas att utredarna befann sig på en positiv sida av Stress- Energi modellen 

och att de flesta befann sig i engagerade utan press rutan, vilket också bör belysas som ett 

positivt resultat. Vilket tolkas som att utredarna anser sig ha god energinivå. 

Skillnaden mellan landskapen Medelpad och Ångermanland var inte heller de signifikanta, 

men Medelpad hade lite högre stressvärde och lite lägre energivärde. Vilket kan vara 

intressant för Polismyndigheten i Västernorrland, och bli ett ämne att diskutera för de berörda 

cheferna inom myndigheten. Som Shane (2010) beskriver det att stress inom polisyrket kan 

vara en påverkan från många olika faktorer, men att en av de viktigaste punkterna när det 

kommer till polisers psykosociala arbetsmiljö är just organisationen i sig (Shane 2010:808).   

I resultatet för QPSNordic frågorna framkom det ingen signifikant skillnad mellan könen.  

Men här visade det sig att kvinnorna hade svarat med ett lite positivare svarsalternativ vad 

gällande alla variabler, med undantag för organisationskultur. Vad författaren anser vara 

positivt resultat kan förklaras genom att resultaten av svaren inte fick lägsta ”poäng”. 

Variabeln socialt stöd hamnar över svarsalternativet ”ibland”, vilket bör ses som ganska 

negativt. Detta betyder att utredarna ibland till ganska ofta känner att de får socialt stöd, i det 

arbete de utför. Det kan tyckas vara något som myndigheten bör arbeta med för att förebygga 

och arbeta med mer för att få ett positivare utfall. Socialt stöd är en viktig del för de 

psykosociala faktorerna, enligt tidigare forskning gagnar sociala nätverk hälsa (Orth-Gomér i 

Theorell 2003:164–165).        
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Variabeln ledarskap närmaste chef var den variabel som fick lägsta svarsvärdet, där hamnade 

medelvärdet på ”ganska sällan”. När relationen mellan en överordnad och underordnad 

befinner sig i en sådan situation bör det problem som finns försökas åtgärdas för att gruppen 

skall kunna känna en ömsesidig tillfredsällelse. Som Bass (1990) beskriver, att om gruppen 

anser att ledaren har de egenskaper de efterfrågar skapas enpowerment, som leder till en 

ömsesidig tillfredställelse mellan ledaren och gruppen (Bass 1990:91). Detta är även något 

som myndigheten bör uppmärksamma så att de anställda kan känna sig synliga och 

uppskattade av sina ledare. Något som även kan belysas i detta är att som Wilson (2008) 

beskriver det att det kan vara svårt att hitta en ledare som kan sätta sig in de situationer som 

gör att denne kan fungera som ledare, eftersom aktiviteter och mål ständigt är under 

omstrukturering (Wilson 2008:252). Eftersom just utredarna utsatts för en förändring och 

effektivisering av deras arbete kan detta vara en påverkan av det arbete som utförs, men detta 

finns det ingen närmare uppfattning om utan är bara en spekulation från författarens sida.  

Variabeln relationer och stress har fått det mest positiva utfallet, med ett medelvärde som 

beskriver att utredarna ”ganska sällan” ser att relationen mellan medarbetare, chefer och 

ledning är i förhållande till stress. Här har även myndigheten ett ansvar för de anställdas 

psykosociala arbetsmiljö, så att relationen mellan medarbetare och chefer kan förbättras. 

Variabeln organisationskultur hade ett medelvärde som beskriver att utredarna anser att de 

anställda ”ganska lite” tas väl omhand vid arbetsplatsen samt att ledningen intresserar sig 

” ganska lite” om personalens hälsa och välbefinnande. Här fick männen (2.91), detta var lite 

högre medelvärde jämfört med kvinnorna(2.73). Variabeln organisationskultur var dessutom 

den variabeln som mellan landskapen visade på en signifikant skillnad, med p värde.005. 

Resultatet av Ångermanlands (3.13) och Medelpads (2.43), visade på att myndigheten kanske 

inte tar dessa frågor om hälsa och välbefinnande som något viktigt. Detta kan diskuteras 

vidare med att säga att om behovet finns för de anställda, behöver myndigheten engagera sig 

mer inom detta område. Men för att detta skall säkerställas bör en fortsatt undersökning inom 

detta område genomföras.         

Avslutningsvis kan det påpekas att ett resultat från en enkätstudie kommer bara delvis att 

fånga det verkliga beteendet. Enkätens validitet och innebörd är således en viktig fråga. Man 

har också visat att människors uppfattningar om ledares beteende influeras av deras 

kunskaper om vad ledare har presterat (Wilson 2008:250–251). 
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Metoddiskussion 
Valet av denna enkätstudie har sin grund i att efter att sökt på olika modeller av 

undersökningar vad det gäller stress, framgick att denna om stress och energi, såg relevant ut 

för de respondenter som valts. Det finns olika undersökningar om krav och kontroll modellen 

(Karasek 1990-31-34). Denna modell påminner väldigt mycket om stress – energi modellen, 

men eftersom denna studie hade för syfte att undersöka stress hos utredarna i Västernorrland, 

valdes denna modell. Valet av att göra en enkät istället för strukturerade intervjuer (Bryman 

2011:203), har sin grund i tidpunkten av denna studie, det ansågs att enkäter var det 

snabbaste formen av en undersökning. Samt att det inte fanns någon möjlighet att göra en 

undersökning av hela länet, om strukturerade intervjuer tillämpats.  

De frågor som ingår i enkäterna besvaras med hjälp av olika svarsalternativ med hjälp av en 

liktersskala, utifrån denna metod gör man det möjligt att poängtera svarsalternativen. Men 

denna metod kan även göra att respondenterna svarar på ett ogenomtänkt sätt, men eftersom 

enkäten innehöll 31 frågor kan tyckas att respondenterna inte hinner tröttna på frågorna, men 

detta kan förstås inte garanteras. Det finns förstås nackdelar med att göra en 

enkätundersökning där författaren inte har möjlighet att närvara när dessa genomförs, det som 

framkom utifrån denna enkät var att vissa respondenter missuppfattade hur de skulle fylla i 

alternativen för Stress- energi modellen. Detta ledde till att några endast svarade på ett av de 

12 alternativen (se Bilaga 1), detta bör förtydigas för ökad replikerbarhet (Bryman 2011:170).  

Eftersom enkäterna som inkommit inte hade så hög svarsfrekvens kan anonymiteten inte helt 

säkerställas, eftersom de från vissa arbetsplatser var låg svarsfrekvens och där variablerna 

kön och ålder gör det möjligt att finna vilka som svarat vad på enkäten. Eftersom detta har 

skett är det viktigt att informationen som framkommit inte redovisas fullt ut, då är 

konfidentialitetskravet (Bryman 2011:132) varit av stor vikt.  

Valet av respondenter för denna studie framkom som sagt vid konsultation med HR- 

avdelningen vid Polisen i Västernorrland. Men även för att enligt författarens uppfattning 

finns lite forskat inom denna arbetsplats, i tidigare forskning har oftast fokuserat på poliser 

ute i fält, och inte de som i huvudsak arbetar inom polishusets väggar. Det som även bör 

belysas är att författaren inte vet om alla anställda fått enkäten, eftersom dessa skickades med 

hjälp av personal från HR- avdelningen. Eftersom det inte finns någon information om de 

anställda till exempel hade semester, var föräldralediga, hade sjukfrånvaro eller var 

tjänstelediga och så vidare. Eftersom det totala antalet svarande var 52 st. var detta ett litet 

sampel, så mer forskning bör tillämpas för att få ett trovärdigare resultat.    
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Slutsats 
Denna studies frågeställningar har besvarats enligt följande: 

• Utredarna uppfattar att de ibland har socialt stöd. 

• Utredarna uppfattar att det ganska sällan händer att deras närmsta chef uppmuntrar 

och är till hjälp för dem. 

• Utredarna uppfattar att relationerna vid arbetsplatsen ganska sällan leder till stress. 

• Enligt Stress- Energi modellen befinner sig de flesta utredare inom ”rutan” för 
”engagerade utan press”. 

• Jämförelsen mellan kvinnor och män hade ingen signifikant skillnad vid någon av 
frågeställningarna. 

• Jämförelsen mellan landskapen hade ingen signifikant skillnad, förutom för variabeln 
organisationskultur.005. 

Vidare forskning bör genomföras för att innefatta ett större sampel, samt att ett det skulle vara 
intressant att utgå utifrån ett genusperspektiv. 
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