
Poliser
Poliser anmäler oftare arbetsskador jämfört med andra yrkesgrupper. Anmälningar av psykosocial 
karaktär är vanligt speciellt bland manliga poliser.

Korta arbetsskadefakta Nr 1/2009

Inom Rikspolisstyrelsen(RPS) finns 18 500 personer med 
yrkesbeteckningen poliser, 4 200 är kvinnor och 14 300 män. 
Utöver dessa finns drygt 7 100 anställda med andra yrkes-
beteckningar. RPS har totalt 393 arbetställen som varierar i 
storlek från 1 upp till 1 200 anställda.

Arbetsmiljöverkets tillsyn
Åren 2006-2008 genomförde Arbetsmiljöverket 555 besök på 
arbetsställen inom RPS och ställde då 622 krav på arbets- 
miljöförbättringar. De vanligaste kraven gällde områden som 
riskbedömningar, kemiska arbetsmiljörisker och belastnings-
ergonomi. 

Anmälningar enligt 2 § i Arbetsmiljöförordningen
Enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen är en arbetsgivare skyldig 
att snarast anmäla dödsfall, olyckor och svårare tillbud till 
Arbetsmiljöverket. Polisen har åren 2006-2008 gjort 230 sådana 
anmälningar.

Anmälda arbetsskador enligt lagen om arbetsskade-
försäkring (LAF)
Figuren nedan visar anmälningar enligt lagen om arbetsskade-
försäkring LAF. Poliser anmäler arbetsskador i större utsträck-
ning än samtliga yrken.

Figur 1.  Anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor med sjuk-
frånvaro. Antal fall per tusen förvärvsarbetande poliser i förhål-
lande till samtliga anmälningar. 

Anmälda arbetsolyckor
Åren 2006 och 2007 anmäldes 575 arbetsolyckor av poliser varav 
162 var kvinnor. 33 % av kvinnornas anmälningar gällde våld 
eller hot (figur 2). Det kan jämföras med 13 % för samtliga yrken. 
Ett exempel på en sådan anmälan: Vid omhändertagande av en 
berusad person sparkar denne polisen och träffar tinning och 
öga. 74 fall gäller förlorad kontroll över transportutrustning 
varav 44 gäller bil och 14 motorcykel. Exempel: Polisman skadas 
när utryckande polisbil kolliderar med utryckande brandbil. En 
kvinnig polis skadas vid MC- träning då hon fick motorcykelns 
tyngd på foten.   

  

Figur 2. Anmälda arbetsolyckor av poliser 2006-2007.
  

                

 Förlorad kontroll över transportutrustning  Våld/Hot 
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 Kroppsrörelse med överbelastning

Anmälda arbetssjukdomar                                  
Åren 2006 och 2007 anmäldes 434 arbetssjukdomar 
av poliser varav 165 var kvinnor (figur 3). Besvär 
av psykosocial karaktär utgör 40 % av männens 
anmälningar. Det kan jämföras med 10 % för samtliga 
yrken. Den vanligaste psykosociala faktorn är kvantitativa 
krav såsom alltför mycket arbete. 85 av anmälningarna 
från poliser är av denna typ. Problem med arbetstakten 
har angetts på 42 anmälningar. Exempel: En manlig 
förundersökningsledare har en ohållbar arbetsbelastning 
orsakad av för stort antal inkommande ärenden. Det har 
lett till stress och hjärtproblem. På 48 anmälningar har 
relationsproblem på arbetsplatsen angetts.    

Figur 3. Anmälda arbetssjukdomar av poliser 2006-2007. 
Fördelade efter typ av besvär.
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 Muskel och ledbesvär  

Intervjuundersökning                                                          
I Arbetsmiljöverkets intervjuundersökning 2004-2008 
om arbetsorsakade besvär anger 4 % inom yrkesgruppen 
poliser besvär till följd av hot eller våld. För samtliga 
yrken har 0,5 % angett sådana besvär.  För poliser anger 
9 % besvär till följd av stress eller psykiska påfrestningar. 
Det är i samma utsträckning som övriga yrken.  
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