
Kurset ble avsluttet med aktuelle
organisasjonssaker. Sin vane tro
er Sogninger og Fjordinger et

folkeferd som ikke tar tingene for
gitt. De er engasjerte og onsker i
fi tingenes realiteter, de er lite
interessert iutenomsnakk og ord-
floskler. Her nytter det ikke i gi
rundt groten men komme med

klare meninger og svar.

Bide hotellet og deltagerne Pfl
kurset laget en ramme rundt det

hele som gjorde et dypt inntrYkk
p[ oss som var giester.

Vi takker for oss og onsker lykke
til med arbeidet viderel

Hovctlverneonrhudet ctg Rtlitintesleren ser ttteget helenkle ut'

Johanne Solie og Solveig grLtnn qv t'dr arheiclssitttusirtn?

ar tlct pd

m.m. Ett annet viktig fellestrekk
er at en ser livets skyggeside, med
menneskelig tragedie, nod , lidelse
og sorg. Begge grupper setter det
i hjelpe andre og i utfore en

nodvendig viktig jobb hoyt.

Fra amerikansk hold foreligger
det en rekke rapporter som viser
at politimannskaper er en utsatt
gruppe for i utvikle ulike stressre-
aksjoner som griper inni b6de

arbeids- og familieliv. Her til
lands er det gjort relativt fi forsok
pl ii analysere. systematisere og
forsti politiarbeid og de belast-
ninger det medforer.

I Denne artikkelen viljeg peke pi

Belastninger i politimannskapers
arbeidssituasjon

Forsker, psykolog Atle DyregroY
Forskningssenter for Arbeidsmiljo, Helse og Sikkerhet (FAHS)
Universitetet i Bergen

Innledning:
I forskning om helsepersonells
arbeidssituasjon er det vist at s6-
kalt >utbrenning> folger som kon-
sekvens av de harde arbidsbelast-
ninger som personellet utsettes
for i det daglige arbeidet. Helse-
personell gir av seg selv til andre
mennesker, dag ut og dag inn,
uten skikkelig mulighet til i ta seg

lnn lgJen.

Politiarbeid har mange likhets-
trekk med det arbeidet som helse-
personell utforer. Begge typer ar-
beid er service-ytende virksomhet
som innbrerer n&r kontakt med
andre mennesker, skift og nattar-
beid, og en lonn som ikke stir i

forhold til arbeidets viktishet

en del forhold som innebrrer
daglige stressbelastninger for po-
litmannskaper, samt peke pi
noen av de metoder som kan
nyttes for i forebvgge. redusere
eller avhjelpe slik belastning.

To typer stress
Det er viktig fl skille mellom to
typer stressbelastninger. Den ene

typen belastning er de daglige
rutinemessige belastninger som
en utsettes for i hverdagen; alt fra
en lite forstielsesfull sjef til ruti-
ner som oppleves som svart byr8-
kratiske. Den andre typen stress-
belastning er den akutte belast-
ning politifolk utsettes for dersom
det f.eks. trekkes vipen mot dem,
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ellcr en rykker ut tir situasjoner krise. Samtidig f'rustreres manges.m innebae rer stor skade elrer over at samr-unnet ikke kan ta ses
trussel n'lot mennesker eiler ver- skikkerig av taperne. eile,. ut roml
dier. Dette er situasjoner som kan I'unnets sanksjoner ikke er tir-
inneb^-re sterke tvsiske og psyki- strekkerig tir ri notae krimineile
ske pikjenninger uansett hvorer- menneskir tia ir begr nf. rou-
l'aren eller trenet en er pi forhind. brudd.

I

I

I
Begge sider ved politimannska_
pers arbeid er viktig for i forstfl
stress-reaksjoner, og for i legge
opp tiltak som kan dempe eilir
fbrebygge slitasje. I denne artik_
kelen vil forst og fremsr de daglige
belastninger bli omtalt.

DE DAGLIGE
BELASTNINGER

.Bla.nt 
de vanlige belastninger po_

litifolk utsettes for er blandt annet
det i mote i retten, mangelfullt
utst_vr, papirarbeid med rapport_
sk riving. skiftarbeid. kiedsbmme
perioder. mangel p6 aiministra_
tlv stotte og forstielse hos ledere,
ntan_uelfu I I offenlig anerk iennelse
og fos for arbeidet. kriiikk ira
publikum o_e andre (jlr. debatt om
politivold), tvetydige roller (sosi_
alpoliti'l), frykt for egen sikkerhet.
ansvar for andres sikkerhet m.m.

seg til det, eller for A kunne over_
leve i slikt arbeid. Der er min
erfaring at mange politifotk utvi_
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Ved Forskningssenter for Ar_
beidsmiljo. Helse og Sikkerhet
har vi gjort en undersokelse blant
100 lensmannsbetjenter. Resulta_
tene fra denne undersokelsen er
nodvendigvis ikke representativ
for politikamre i storre byer. men
de reflekterer likevelen Oltopple_
velser som sannsynligvis er-d-ek-
kende for svcrr mange politifolk.
I denne undersokelsen ble delta_
gerne spurt om i hvilken grad de
var eni_q i at forkjellige forhold
rnnebar stress pi jobben. I det
fol_qende vil prosenttallene refe_
rere til de som mente at et forhold
var >endel>r eller >i ho-v grad>
stressende. Vi fant at hele 95To av
de spurte mente at >for stor ar_
beidsbyrde> innebar stress pii job_
ben. hele 63Vohevdetar derte i hov
grad var tilf'elle. Av andre forholi
som mange mente innebar stress
pi jobben var:

- For mye papirarbeid (g4\o),
- For dirlig lonn (84o7;1
- 

_Fo. mye byrikrati (g2qo)
- Mangelfull mutighet til nyb_

ring (82T0)

- Mangel pi positiv feedback n6
det en glor (75o/o)

- At arbeidet en utforer er for lite
verdsatt (75%o)

- At arbeidet 96r ur over famili_
livet (72V0)

- At publikum kan ha en negativ
holdning tit potitiet 16gVo)- At arbeidet innebarer tildels

- Se andre mennesker i nod eller
k rise

- For m-ve overtidsarbeid
- For krevende <publikum>.

Resultatene gir en god pekepinn
pi at mange sider ved politifolks
da_elige arbeid innebarer belast_
nln-ser som mennesker i andre
arbeidssammenhenger bare i Iiten
grad blir utsatt for.

Vi benyttet ogs6 et sporreskjema
som m6ler grad av uutbrennine), i
jobben. Noe forenkler kan vi siat
dette skjema m6ler hvor sliten oe
kjart en kjenner seg. Utbrenninl
fol-ues gjerne av en synkende inl
teresse for arbeidet. Lensmanns_
betjentene viste seg A ha en betv_
deli_e hoyere utbrenningsskAre
enn noen annen gruppe vi har
undersokt. De grupper vi tidligere
har undersokt er ulike grupper av
helsepersonell. grupper som er
kjent for i ha en stor arbeidsbe_
lastning.

betydetig fare (64T0) KONSEKVENSER AV- Te^mpoet i jobben for srort SfnfSS(62%) pi bakgrunn av disse resultarene

oyer. stt-uk vT enig i at forgend. ;:I":H'#l:,I"il,#j.r,.:i:xf,:
arbeidsforhold innebar.stress: lig stress for politifolk. Vi vet at- Opplevelse av livets skyggeside ki-n.ekvenren av arbeidsstresspi nrert hold kan vrre mange. Det er en rekke



individuelle reaksjoner som kan

utloses av stress, og det vil fore for
langt i komme inn pi alle.

Blandt de vanligste individuelle
reaksjoner pi arbeidspress og ut-
brenning er:

* tretthet
* depresjon
* irritabilitet
* mistenksomhet og negativisme
* folelse av 6 vrre lite verdsatt
* kynisk holdning
* vansker med hukommelse og

konsentrasjon
* forskjellig kroppslige reaksjo-

ner, innkludert sovnforstyrrel-
ser

* okt forbruk av alkohol og me-
dikamenter

* negativ holdning og atferd
overfor <klienter>

* okt sjansetaking

Flere amerikanske undersokelser
tyder pi at politifolk er overrepre-
sentert nir det gjelder hjerte-kar
sykdommer, og at de ofte lider en
for tidlig dod (hjertesykdom og
selvmord). Ogsi med hensyn til
sikalte psykomatiske plager (ho-
depine, nervos mage, fordoyelses-
besvrcr m.m.) er politifolk funnet
i ha flere slike problemer enn
gjennomsnittet. En amerikansk
studie viste at amerikanske politi-
menn hadde den nest hoyeste selv-
mordsraten blandt de 36 yrker
som ble undersokt. Fra ameri-
kansk hold er det pekt pi at bruk
og misbruk av alkohol er et spesi-
elt problem innen politietaten.
Det er vel heller ikke ukjent at en
motes over et glass ol her hjemme
pi berget. og at alkohol kan be-
nyttes til i dempe den spenning
som kan samle seg etter en ar-
beidsdag.

Samspillet mellom arbeidet og
familielivet er vanskelig, slik det
ogsi ble reflektert i vire resulta-
ter. Skiftordninger griper inn i
samspillet med ektefelle og barn

f.eks. ved at ektet'elle mi ofre egne
jobbmuligheter. og ved at samv&-
ret med barna kan bli noksi ure-
gelmessig. Politiarbeidets natur
medforer gjerne angst og usikker-
het hos ektefelle og barn. uten at
det samtales om dettte i hjemmet.
Arbeidets art kan gjore det van-
skelig i dele inntrykk og opplevel-
ser med andre (taushetsplikt,
sterke opplevelser). Politiarbeid
blir mer enn en mite 6 tiene til

DSrl ige f remtidsutsi kter

livets opphold, det blir en livs-
mflte som ikke alltid passer med
livet utenfor etaten. Manglende
forstielse fra begge parter kan
formorke tilvrrelsen og skape so-
ner av taushet og ensomhet i
familien. Det er sannsynlig at
dette kan pivirke skilmissestatis-
tikken blandt politifolk.

Det er imidlertd ikke bare pi det
individuelle plan at konsekven-
sene av arbeidsstress kan merkes.
Dersom mannskaper ved et poli-
tikammer/ lensmannskontor over
lengre tid arbeider under sterkt
press kan dette gi seg utslag pi
gruppeplan. Vanlige Dsympto-
mer> pi dette er:

* stor gjennomtrekk av mann-
skaper

* okt fravar
* konflikt mellom grupper og

klikkdannelse

* kritiske holdninger til medar-
beidere.

* okende mangel pi initiativ
* negativ innstilling til etatens

rolle og funksjon
* syndebukkmentalitet
* sinne mot overordnede

Dette er velkjent fra utbrennings-
studier innen helseinstitusjoner,
og det er liten grunn til i anta at
det vil arte seg forskjellig innen
andre service-institusjoner. Den
senkning av arbeidsmoral som
kan finne sted antas i fore til
dehumaniserende holdnineer til
klientene.

Det er verdt i merke seg at (ut-
brenning> innen serviceyrker kan
ramme det publikum institusjo-
nene betjener. Den negative hold-
ning som kan inntre overfor <kli-
enter)) kan gi seg utslag i man-
glende respekt for andre. I en stab
som arbeider under sterkt press
over lengre tid er siledes sjansene
for over-urep storre. Selfolgelig
kan ikke slike forklaringer frita
den enkelte for ansvar for det som
skjer, men det kan forklarer noe
av bakgrunnen for hvorfor det
skjer. Det understreker og betyd-
ningen av 6 ta de ytre omstendig-
heter i betraktning som ramme
rundt slike overgrep.

TILTAK FOR A MOTVIRKE
ARBEIDSSTRESS
Det enkelte politikammer eller
etat kan aktivt overvlke arbied-
smiljoet ved hjelp av systematiske
kartlegginger med visse mellom-
rom. I tillegg til det fysiske arbied-
smiljoet (ventilasjon. stoy, roke-
rom etc.) mi slik kartlegging
gjelde det som betegnes som det
psykosoiale arbeidsmiljoet. Dette
innbefatter bl.a. samspillet mel-
lom mennesker, det vrre seg for-
hold bide over- og underodnede,
opplevelsen av medbestemmelse
og kontroll over egen arbeidssi-
tuasjon, ros og annerkjennelse i
arbeidet. mulighet til egenutvi-
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kling etc. Den omtalte underso-
kelsen av arbeidsmiljoet innen
lensmannsetaten i ett norsk fylke
skaft'et oversikt over noen belast-
ningsomrider, og sanner et
grunnlag for 6 gjennomfore
konkret tiltak for i bedre trivsel.

Det er mulig A motvirke negative
virkninger av arbeidsstress bide
pi det individuelle plan, gruppe-
plan og organisasjonsplan. Pi det
individuelle plan kan den enkelte
tJenestemann ta toppene av
stressfylte arbeidsperioder ved 6
benytte avspennings- eller av-
slaptningsmetoder som f.eks. ge-
nerell muskelavspenning, medita-
sjon, autogen trening, voga, selv-
hypnose etc. Slike metoder har
med god virkniirg vrert nyttet for
i redusere spenning og hindre
negative konsekvenser av stress.
Sammen med et mer hensikts-
messig kosthold, bruk av mosjon,
bedre organisering av arbeidet.
klargjoring av ambisjoner, for-
ventiniger og mil, etc. kalles slike
teknikker for stress-mestrins.
Svstematisk trening i slike teknii-
ker oker trivsel generelt, og bedrer
evnen til e takle angst og sinne i
stressfylte situasjoner. Et klart
skille mellom arbied og fritid, og
rutiner som lar en koble av fra
arbeidet etter arbeidstid, og en
fritid som ikke bare er bygget opp
om venner fra etaten, vil ogsi ha
en gunstig stressdempende effekt.

@kte kunnskaper i problemlo-
sning, tidsorganisering og kom-
munkiasjonsferdigheter vil ogsi
bedre den enkeltes evne til i hind-
tere dagliglivets stress.

I v6r undersokelse av lensmanns-
betjenter var det hele 97Vo som
mente at psykologisk stotte og
ridgivning ville vart til nytte der-
som de hadde vert innblandet i en
dramatisk hendelse. Ved de fleste
storre amerikanske politidistrikt
er det bygget opp fast samarbeid
mellom psykologer og politi, van-
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ligvis ved at avdelingene har egne
politipsykologer. Disse psykolo-
gene har deltatt i rekruttering av
nye mannskaper, utveigelse av
mannskaper for spesielle oppga-
ver, trening av mannskaper (for-
handlingsteknikker. kriseinter-
vensjon), ridgivning og terapi til
mannskaper og deres familier,
psvkologisk debriefin_s. organisa-
sjonsutvikling og bedrin,e av ar-
beidsmiljoet, og de har utfort an-
vendt forskning. En del av de
problemer som er tiistede i norske
poltifolks arbeidssituasjon kan
danne grunnlag for et konstruk-
tivt samarbeid mellom osvkolo-
ger og politiet.

Arbeidskolleger er ved siden av
familien den viktigste kilde til
stotte i hverdagen. I arbeidsgrup-
pen kan felles erfaringer, gleder
og sorger utveksles. Ofte tror den
enkelte at det bare er han/hun
som opplever at arbeidet er slit-
somt, deprimerende eller skrem-
mende. Innen politiyrket er det
relativt uvanlig at en deler slike
tanker og folelser, slik at mange
tror det >bare er jegr> som opple-
ver det slik. Kollegastotte kan
mobiliseres for i bedre den en-
kelte og gruppens trivsel og vel-
vare pi arbeidet. Regelmessige
moter som gir anledning til erfa-
ringsutveksling, feedback og
planlegging vil bidra til bedre
felles tiltak for 6 motvirke utbren-
ning og stress.

Det stottenettverk som arbeids-

kolleger utgjor, og den kollegiali-
tet som eksisterer kan gjore at en
holder ut en ellers strevsom ar-
beidssituasjon. Likevel er det
sannsynlig at stotten fra kolleger
kan bedres. Muligheter til 6 dele
bekvmringer og gleder. frustra-
sjoner og fortvilelse gjor at den
enkelte opplever mindre stress.
Arbeidskolleger kan ogsi bidra
med en aktiv holdningsovervi-
knin_e og vere pA vakt overfor
slke svmptomer som er nevnt
tidliger. slik at kolleger kan ta
vare pi hverandre nir noen er i
ferd med 6 bli sliten og utbrent
uten selv 6 merke signalene.

Arbeidskolleger kan gi ros og vise
anerkjennelse for det arbeid som
utfores. Desverre er det fi som
mottar slik feedback fra andre, og
samfunnet ellers har mest ris i
tilby. Altfor sjelden evner vi i
fortelle arbeiskolleger hvor bra
arbeid de utforer, eller hvor viktig
de kan vere for vAr trivsel. Det er
noe typisk norsk ved vir man-
glende anerkjennelse av andres
arbeidsinnsats eller betydning.
Det er viktig at en bide enkeltvis
og innen etaten utvikler rutiner pi
det arbeid han/hun utforer.

Tidligere er det pekt pi at det kan
oppste samspillproblemer i fami-
Iien. Slike problemer motvirkes
best ved 6 dele opplevelser med
ektefelle og andre, og i unngi
taushettsbarrirerer innad i fami-
lien. Inndad i politietaten bor
forholdene leges til rette slik at



familien l'irr bedre [orstirelse for
hva politiarbeid medforer. Fami-
lier kan f.eks. inviteres pi besok
pi stasjonen eller kontoret og fi
en inn[oring iulike sider ved
arbeidet. Samlinger og kurs hvor
bl.a. ektefeller og storre barn fir
beskrevet noen av de stressfYlte
situajsoner og stressreaksjoner
som er vanlig blandt politifolk vil
ogsi bidra til i veve familien
sammen.

Pi organisasjonsplan kan etaten
bedre arbeidsmiljoet pA en rekke
forskjetlige miter. Her skal noen
av dem nevnes. Det er viktig at
nye mannskaper forberedes pi de

belastninger de kan mote i ar-
beidet. Kjennskap til ulike former
for arbeidsstress. symptomer pi
utbrenning, og miter I mestre
stress pi. bor inngi i grunnutdan-
nin-een av politimannskaper. Nir
si nye mannskaper kommer til et

kammer eller lensmannskontor er
det viktig i sikre en gradvis tilven-
ning og innforing i tjenesten. Pi
dette omrirdet syndes det mye, og
eldre, erfarne mannskaper har
gjerne holdningen >de m[ lare det
pA den harde miten, slik som
oss>. Det tjener in-een hensikt i
kaste nye mannskaper ut i arbeid
de opplever at de ikke behersker.
Desverre ser det ut til at utbren-
ning ofte rammer nyutdannet per-
sonell pi grunn av deres >barske>

mote med virkeligheten. Det er
god personalpolitikk i ta skikke-
lig vare pi nye mannskaper.

I USA har undersokelser vist at
hoveddelen av de forhold politiet
tilkalles til innebarer ir gi hjelp
eller en eller anne form for stotte
til mennesker eller famielier som
er i en eller annen krissesituasjon.
Politifolk mi ofte fungere som en

blanding av lovens utovere, psy-
kologer og sjelesorgere.

Mot denne bakgrunn bor politiet
fi okt kjennskap til og evne til i
hindtere de personlige og mel-

lommeneskelige kriser de stills
overfor. Kriseintervensjon er en

metode til i hirndterl hjelPe men-

nesker som er emosjonelt oPP-

rort, der vanlige Politimetoder
ikke strekker til. Dette kan gielde

i konfliktsituasjoner, eller i situa-
sjoner der en stir overfor volds-
ofre, pirorene, etterlatte eller
mentalt forstyrrede eller suicidale
personer. Gjennom okt kunnskP
om kriser og kriseintervensjon
kan politiet yte bedre hjelP og

vare med pi i forebygge at slike
kriser utvikler seg til mer alvorlige
psykiske eller sosiale problemer.
Gjennom bedrede kunnskaper Pi
dette omridet vil politiet selv opp-
leve at de kan mestre situasjonen
bedre, samtidig som deres om-
domme blandt folk flest bedres.

Dette kan ogsi resultere i frrre
anklager om voldsbruk.
Pfi organisasjonsplan vil ulike til-
tak som sikrer medinnflytelse og
medansvar i arbeidet oke trivse-
len. Dette har vist seg i vzere

till'elle nesten uansett tvPe ar-
beidsplass. Det er sannsynligvis
mve som kan gjores pi ledersiden
innen politietaten utover landet.
Moderne former for lederskap er
pi vei inn i de offentli-se, og bor
onskes velkommen. Det er et stort
behov for i oke ledernes persona-
ladministrative kunnskaper slik
at mannskapets ve og vel blir
bedre ivaretatt. bl.a. gjennom re-

gelmessige medarbeidersamtaler.
I tillegg bor lederrekruttering ikke
skje utelukkende pl basis av ansi-
ennitet og formell bakgrunn, men
ogsi pi basis av lederegenskaper.

Bedre bemanning og bedrede
lonnsforhold er selvsagte virke-
midler for 6 dempe belastning og

oke trivsel. Det er viktig i peke pi
at selvrespekt og respekt fra be-

folkningen er knyttet til den aner-
kjennelse samfunnet viser etaten
bl.a. gjennom lonnsfastsetting.
Men, det er ogsi viktig i pipeke
at hoyere lonn og flere mannska-
per bare er noe blandt en rekke

tiltak som ktn igangscttcs f'or I
redusere arbeidspress.

Pl det personalpolitiskc omrirdet
kan forskjellige tiltak gjcnnomlo-
res for i ta vare pii de ntenneske-
tige ressurser innen etaten: en

skikkelig utbygd bedriftshelsetje-
neste som innbrrer aktivt for-
ebyggende arbeid ut over de irlige
helsekontroller, barnehagetilbud,
muligheter for fagli-u utvikling
gjennom kurs og videreutdan-
ning. hjelp pi boligsiden m.m.

Konklusjon
Potitiarbeid innebtrer tit dels

store belastninger i det daglige.
Politimannskaper stirr -uod t rustet
til ri moe slike belastninger gjen-
nom sin trening o-u erlaring. Like-
vel krever arbeidet sin pris bide
lysisk og psykisk. Det er mulig i
redusere belastningen gjennom et

aktivt miljoarbeid pir det enkelte
arbeidssted og ved ir tilbv mann-
skapene mulighet til ii laere nye

miter i hanskes med stress pl.
Tilsammen kan slike tiltak bedre

den daglige trivsel og velvrre, og
hindre at mannskuper soker seg

vekk fra politiarbc'id.
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