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Sjukfrånvaro inom Polisen
Sjukfrånvaron inom polisväsendet är högre bland kvinnor än bland män. Det
övergripande syftet med detta projekt är att få ett kunskapsunderlag som gör det
möjligt att prioritera och vidta meningsfulla åtgärder ägnade åt att sänka
sjukfrånvaron för kvinnor i polisorganisationen samt att generellt höja
kunskapsnivån inom detta område. Projektet syftar vidare till att skapa
förutsättningar för att på sikt få en polisorganisation där könstillhörighet inte är
avgörande för de anställdas hälsa och sjukfrånvaro. Hittills finns mycket begränsad
kunskap på området, därmed krävs fler vetenskapliga studier som en kunskapsbas
för att nå de ovanstående målen. Data om sjukfrånvaro och arbetsmiljöförhållanden
för samtliga anställda inom polisen finns insamlade via enkäter 2005, 2007 och
2009.
I ett delprojekt studeras kort och lång sjukfrånvaro år 2007 bland kvinnor och män
inom Polismyndigheten i Stockholms län. Såväl sjukfrånvarodata (register) som
enkätdata används i analyserna.
Särskilt fokus är på könsskillnader i sjukfrånvaro, sambanden mellan hot och våld,
trakasserier, ledarskapsfrågor, samverkan på arbetsplatsen och sjukfrånvaro såväl
som sjuknärvaro.
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