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  Sammanfattning 
Att poliser blir utsatta för hot i tjänsten är inte ovanligt. Undersökningar visar att 

vi som nyutexaminerade unga poliser löper större risk för att bli utsatta för hot 

(SCB, 2003). Därför ansåg vi att det skulle vara intressant att undersöka hur bland 

annat polismyndigheten i Västra Götaland hanterar dessa hot.  

 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur arbetsgivaren hjälper poliser som 

blivit utsatta för hot i tjänsten och vilka åtgärder som kan bli aktuella. Vi vill även 

ge en lättillgänglig och överskådligt bild över vad som händer när en polis blir 

hotad i tjänsten i Västra Götaland respektive Västerbotten. 

 

Vi har besökt Länskriminalpolisen (LKP) i Västerbotten för att få en bild av hur 

rutingången ser ut i deras Polismyndighet. För att få motsvarande bild av 

ordergången i Västra Götaland har vi kontaktat Matts Sjöström vid LKP i Västra 

Götaland. Vi har även tagit del av rapporter och tjänsteföreskrifter som ligger till 

grund för hanteringen av hot mot poliser. 

 

I dagsläget finns det inga styrdokument från Rikspolisstyrelsen (RPS), som 

Polismyndigheterna ute i landet ska rätta sig efter. De får hantera det efter eget 

huvud och ekonomi. RPS har istället valt att presentera förslag till åtgärder i 

rapporten, Hot mot anställda inom polisen (RPS 1999). Under 2005 har det 

däremot utarbetats en remiss, Hot mot personer inom rättskedjan, vid 

Rikskriminalpolisen (RKP). I remissen har man sammanställt de kunskaper och 

erfarenheter om hanteringen av hotade poliser som finns ute på myndigheterna. 

Och utifrån dessa tagit fram en nationellhandlingsplan. Främst tittade man på 

polismyndigheterna i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Värmland då de har 

väl fungerande rutiner vid den här typen av händelse. I remissen föreslås att de 

polismyndigheter som har en personskyddsrotel ska handlägga ärenden från 

myndigheter som inte har någon egen personskyddsrotel. Hanteringen av dessa 

ärenden styrs utifrån tjänsteföreskrifter som är upprättade vid myndigheten.  

 

Konkreta åtgärder som blir aktuella när en polis blir utsatt för hot är svåra att 

uttala sig om, eftersom inget fall är det andra likt. Det är bara fantasin som sätter 
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gränser för hur man bäst ska skydda den utsatte. De förslag som lagts fram 

gällande en nationell handlingsplan kommer att vara till stor hjälp för de 

myndigheter som inte har en fungerande verksamhet inom detta område. De som 

har en utvecklad verksamhet kommer att märka av förändringen då de får fler 

ärenden att handlägga. Vetskapen om att det finns väl utvecklade och 

genomarbetade handlings- eller åtgärdsprogram ger en trygghet inför det 

kommande yrkeslivet. 
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1  Inledning 
I fördjupningsarbetet har vi undersökt vad polismyndigheten har för möjligheter 

att hjälpa en anställd polis som blir utsatt för yrkesrelaterade hot. Anledningen 

till att vi valt att skriva om ämnet är att vi under utbildningen inte fått något om 

vad som händer rent konkret när man som polis blir utsatt för hot.  

 

När vi diskuterat vårt val av ämne med våra kurskamrater har de varit odelat 

positiva, och uttryckt att de saknat den här delen i utbildningen. Vår 

förhoppning med arbetet är att ge både kurskamrater, oss själva men också 

andra som är intresserade, en konkret bild av vilka rutiner som finns och vilka 

åtgärder som sätts in när man som polis blir utsatt för hot i tjänsten. 

 

1.1  Bakgrund 
Ämnet känns både viktigt och aktuellt då fler och fler poliser blir utsatta för hot 

i sin yrkesutövning. Undersökningen, Hur mår poliserna, visar att de som oftast 

blir utsatta för hot är poliser som inte hunnit fylla 30 år, detta beror till stor del 

på antalet tjänsteår och vilken tjänst som innehas, (SCB, 2003). Problemet med 

att poliser blir hotade är inte nytt, men det är först nu det uppmärksammas i 

media, bland kollegor och i statistiken. Anledningen till att problematiken 

uppmärksammas nu beror dels på att dagens poliser arbetar i ett klimat som är 

mer tillåtande. I och med det blir det lättare för poliser att anmäla när de blir 

utsatta för hot, enligt J. Forsberg (personlig kommunikation 18 november, 

2005). Tidigare var det inte riktigt accepterat att anmäla att man blivit hotad, 

det ansågs vara en del av arbetet och det skulle man klara av som polis. Om inte 

hanteringen av hot mot anställda tas på allvar kan det finnas en risk att anställda 

överväger att undvika tjänsteåtgärder som kan resultera i en allvarlig hotbild, 

(RPS, 1999). Vi valde att granska polismyndigheten i Västra Götaland samt 

Västerbotten med anledning av att vi båda har fått vår slutplacering i Västra 

Götaland och de har en enhet som bara hanterar den här typen av ärenden. Att 

vi valde att jämföra med Västerbotten beror på att även de har ett utarbetat 

handlingsprogram för den här typen av händelser. 
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Arbetsgivaren har en skyldighet att utforma handlingsplaner i det fall en 

anställd blir utsatt för hot i tjänsten. Hur handlingsplanerna ska se ut ges det 

förslag till i Rikspolisstyrelsens rapport, Hot mot anställda vid polisen (1999), 

Här uppmärksammas problematiken med att det inte finns nationella riktlinjer 

för hur man ska handlägga ärenden där poliser blir hotade. I rapporten 

diskuteras också uppbyggnaden av ett internt skydd med nationella riktlinjer 

från RPS, något som har utvecklats sedan rapporten skrevs. Dessa förslag till 

åtgärder ska leda till en mer enhetlig hantering av den här typen av ärenden. 

Handlingsplanerna ska vara tillämpbara för poliser men även för andra i 

samhället som utsätts för hot.  

 

Under 2005 kom remissen, Hot mot anställda inom rättskedjan, från 

Rikskriminalpolisen (RKP), den ska ligga till grund för hur framtidens 

handlingsplaner ska se ut på myndigheterna. 

. 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur arbetsgivaren hjälper poliser som blivit utsatta för 

hot i tjänsten och vilka åtgärder som kan bli aktuella. Att ge en lättillgänglig 

och överskådligt bild över vad som händer när en polis blir hotad i tjänsten i 

Västra Götaland respektive Västerbotten. 

 

1.3  Frågeställningar 
• Har Rikspolisstyrelsen (RPS) utfärdat styrdokument för polismyndigheterna 

avseende poliser som blivit utsatta för hot i tjänsten och hur är dessa 

utformade Har det utifrån RPS utformats handlingsplaner? 

 

• Finns det vid polismyndigheterna i Västerbotten respektive Västra Götaland 

några rutiner vid den här typen av särskild händelse? 

 

• Vilka åtgärder vidtas vid respektive myndighet när anställd polis blir utsatt 

för hot? 
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1.4  Avgränsningar 
Vi har inte gjort några djupare analyser av bakgrundsfaktorerna i den statistik 

som vi presenterar. Någon fördjupning i problematiken med poliser som 

brottsoffer har vi inte heller gjort. Vi har enbart valt att granska Västra Götaland 

och Västerbottens polismyndighet. Någon närmare beskrivning av 

riskbedömningen som görs vid den här typen av ärenden kommer inte att göras.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
För att kunna besvara våra frågeställningar gällande Västerbotten, har vi träffat 

Leif Sandström på polisstationen i Umeå. Sandström som är biträdande chef för 

länskriminalpolisen i Västerbotten, är tillsammans med chefen för 

länskriminalpolisen ansvariga för handläggningen av ärenden där poliser blivit 

utsatta för hot. Vi har också pratat med Frida Kröger Nygren, anställd vid 

polismyndigheten i Västerbotten.  

 

För att få svar på våra frågeställningar gällande polismyndigheten Västra 

Götaland har vi varit i kontakt med Matts Sjöström som arbetar vid 

Länskriminalpolisen i Västra Götaland, samt Anders Carlsson som är 

huvudskyddsombud i Västra Götaland. Genom dessa två har vi fått en bild av 

hur de arbetar när en polis blivit utsatt för hot i Västra Götaland.  

 

Vi har arbetat mycket med Rikspolisstyrelsens rapport, Hot mot anställda vid 

polisen- en probleminventering med förslag till åtgärder. Den gavs ut som en 

grund för polismyndigheterna i Sverige, med råd så att de i sin tur skulle kunna 

utforma sina egna handlingsplaner och tjänsteföreskrifter. Vi har också tagit del 

av den remiss från Rikskriminalpolisen, som skall ligga till grund för den nya 

nationella handlingsplanen som skall styra denna typ av ärenden. Vi har även 

tagit del av rapporten Hur mår poliserna, en rapport utförd av SCB på uppdrag 

av polisförbundet. Från Intrapolis har vi tagit fram tjänsteföreskrifter för 

polismyndigheten i Västra Götaland. 
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 2  Begreppsförklaring 
I detta avsnitt definieras begrepp som är relevanta för förståelsen och 

tolkningen av vår rapport. Både poliser och allmänhet har samma rätt till skydd 

om de blir utsatta för våld, hot eller trakasserier och situationen är allvarlig.  

 

2.1  Besöksförbud (SFS 1988:688) 
Förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att besöksförbud skall meddelas 

är: att det finns risk för att den förbudet kommer att gälla kommer att begå brott 

mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses 

skydda. Vid bedömning skall särskilt beaktas om den mot vilket förbudet avses 

gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. 

 

Rätt att ansöka om besöksförbud har den som blivit utsatt för brott men även 

polis eller åklagare kan ansöka om besöksförbud för offrets räkning. Ansökan 

kan skrivas i en besöksförbudsblankett eller vara muntlig. Den bör skyndsamt 

överlämnas till åklagare som beslutar i ärendet. 

 

Besöksförbudet ska hindra gärningsmannen från att ta kontakt med den som 

förbudet avser skydda. Det innebär att gärningsmannen förbjuds att besöka eller 

ta kontakt med den som ska skyddas på annat sätt, till exempel per telefon. Är 

detta inte tillräckligt för att tillgodose skyddsbehovet kan förbudet utvidgas till 

att personen som hotar inte får uppehålla sig i närheten av den utsattes bostad 

eller arbetsplats. Det är också förbjudet att försöka ta kontakt genom en annan 

person. Syftet med besöksförbudet är att man vill undvika situationer som kan 

utvecklas i farlig riktning. 

 

2.2 Sekretessmarkering i folkbokföringsregistret (SFS 1991:481) 
Vid personförföljelse kan skattemyndigheten neka att lämna ut uppgifterna på 

grund av sekretess. För att få en varningssignal när uppgifterna inte ska lämnas 

ut kan skattemyndigheten föra in en så kallad spärrmarkering i 

folkbokföringsregistret. Spärrmarkeringen förs över till andra myndigheters 
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register, till exempel försäkringskassornas register och bil- och 

körkortsregistret. En sekretessmarkering i passregistret kan vara aktuell då det 

här registret har används för att kartlägga poliser. 

 

2.3 Kvarskrivning (SFS 1991:481) 
Kvarskrivning innebär att den verkliga adressen inte framgår i 

folkbokföringsregistret. I stället anges som adress i registret, adressen till 

skattekontoret på den gamla folkbokföringsorten. 

 

2.4 Fingerade personuppgifter (SFS 1991:483) 
Vid hot om särskilt allvarlig förföljelse och då andra skyddsåtgärder inte ger 

tillräckligt skydd, kan användandet av fingerade personuppgifter tillåtas. 

Begäran om att få använda fingerande personuppgifter görs hos 

Rikspolisstyrelsen och det är Stockholms tingsrätt som beslutar om 

medgivande. 

Sekrettesmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter är åtgärder 

som försvårar för gärningsmannen att lokalisera den utsatte. 

2.5 Personskydd 
Andra brottsförebyggande åtgärder kan vara att polismyndigheten beslutar om 

att i vissa fall ge den hotade personskydd. Detta avser främst korta och 

tidsbegränsade tillfällen, till exempel i samband med rättegång. 

 

2.7 Debriefing 
Debriefing är ett planerat samtal kring en akut händelse, där en eller flera ur 

personalen mår dåligt. Syftet är att i ett tidigt skede hjälpa personal i psykiskt 

svåra situationer. Debriefing hålls av utbildad samtalsledare. 
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2.8 Hotbildsbedömningen 
Hotbildsbedömningen är en sammantagen bedömning av alla de hot som 

föreligger vid ett visst tillfälle. Här bedömer man gärningsmannens avsikter, 

syftet kan till exempel vara att kränka eller hämnas. De tittar även på 

gärningsmannens kapacitet, om han har några medhjälpare samt om de har 

tillgång till vapen. Hotbildsbedömningen görs kontinuerligt. 

 

3  Resultat 
I detta kapitel presenterar vi den rapport som RPS gett ut. Här behandlas även 

den remiss som ska ligga till grund för den kommande nationella 

handlingsplanen. Vi kommer även att visa vilka rutiner som finns i Västra 

Götaland samt Västerbotten. Slutligen tar vi upp förslag på konkreta åtgärder. 

 

Nedan presenterar vi hur gällande lagstiftning styr arbetsgivarens skyldigheter 

när anställda blir utsatt för hot. 

 

I arbetsmiljölagens 3 kapitel 2 §, säger lagstiftaren att arbetsgivaren ska vidta 

alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa 

eller olycksfall. Arbetsgivaren ska även, fortlöpande undersöka riskerna i 

verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta samt upprätta 

handlingsplaner (3 kapitel 2a §). Det finns en möjlighet för arbetsgivaren att 

delegera arbetet med att förebygga och hantera ovanstående ärenden. 

Huvudansvaret ligger fortfarande kvar hos arbetsgivaren. 

 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1993:2) så har 

arbetsgivaren också att utreda de risker för våld eller hot om våld som kan 

finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen (2 § 

1st). Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall 

arbetstagarna få särskilt stöd och handledning (5§). Arbetstagare som utsatts för 
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våld eller hot om våld, skall snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller 

lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner 

för detta (11§). 

 

3.1  Styrdokument från Rikspolisstyrelsen 
Vi har inte hittat några styrdokument utgivna från RPS, när det gäller hantering 

av ärenden gällande poliser som blivit hotade i tjänsten. Med styrdokument 

menar vi fastställda rutiner som Polismyndigheterna i landet ska rätta sig efter. 

Däremot har RPS gett ut en rapport där man belyser vikten av att det finns en 

beredskap för de fall en anställd blir utsatt för hot ute på myndigheterna. 

Rapporten ger också förslag till åtgärder (RPS, 1999). Sedan är det upp till 

vardera myndighet att utforma en handlingsplan, tjänsteföreskrift eller något 

slags åtgärdsprogram utifrån sina resurser och behov. Detta förklarar varför 

beredskapen ser olika ut på myndigheterna. 

 

I rapporten (RPS, 1999), nämns Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer för lokala 

handlingsprogram mot hot och våld, den skulle i tillämpliga delar kunna utgöra 

en mall för skydd av anställda vid polisen. Kriminalvårdens handlingsplan är 

uppdelat i ett förebyggande, akut och uppföljande skede. Rapporten presenterar 

även en rad undersökningar som ytterligare understryker vikten av att 

handlingsplaner/åtgärdsprogram utformas.  

Målsättningen, säger arbetsgruppen vid RPS, är att rapporten skall bidra till ett 

effektivare skydd och ett bättre stöd för de anställda inom polisen som utsätts 

för hot. De ville särskilt lyfta fram följande faktorer i rapporten.  (1) behovet av 

(2) möjligheterna till (3) formella kraven på (4) formerna för: ett effektivare 

skydd och ett bättre stöd för de anställda inom Polisen som utsätts för hot i 

samband med tjänsteutövning. 

 

När arbetsgruppen såg över vilka möjligheter till skydd och stöd för de 

anställda inom polisen som utsätts för hot framkom flera brister avseende 

rutinerna vid hantering av anställda som utsätts för hot. Två punkter lyftes fram 
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som särskilt viktiga, (1) en övergripande och nationell handlingsplan för skydd 

av hotade anställda vid Polisen och (2) ett övergripande system för kontinuerlig 

kartläggning, hotbildsanalys och uppföljning. 

 

Rapporten ger också förslag till åtgärder som är lämpliga att vidareutveckla 

såsom: 

 

• Debriefing  

• Sekretesskyddet av personuppgifter 

• Besöksförbud 

• Assistans från SÄPO, som kan bistå med kunskap, men dock ej 

personskydd. 

• Uppmärksamhet från RKP 

• Svenska Polis Förbundet (SPF), kan ge ersättning för rättshjälp 

• Rätten att bära tjänstevapen 

 

Det föreslås också att skyddsgrupperna skall vara kopplade till respektive 

polismyndighets kriminal och underrättelsetjänst (KUT), med en samordnande 

funktion vid Rikskriminalpolisen (RKP). Detta skulle underlätta för anställda 

inom polisen i landet att få samma möjlighet till en hotbildsanalys. 

Skyddsgrupperna skall kartlägga, bedöma, åtgärda, följa upp och informera, 

utifrån de hot mot anställda vid Polisen som inrapporterats. De ska även 

handlägga: (1) Samtliga hot mot anställda vid Polisen (samt ev. mot andra 

anställda inom rättsväsendet och mot bevispersoner i samtliga polismyndigheter 

– avsett hotens allvarlighetsgrad och ”trovärdighet”. (2) Särskilt allvarliga hot i 

samtliga polismyndigheter – t.ex. hot från tidigare kända grova våldsmän, från 

personer med anknytningar till kriminella organisationer och gäng eller hot mot 

anhöriga m.m. (3). Hot inom särskilt utsatta polisiära 

arbetsuppgifter/funktioner/distrikt. Den här typen av skyddsgrupper är det tänkt 

ska finnas i varje polismyndighet, men man reserverar sig genom att säga att 
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skyddsgrupper kanske bara kommer att bli aktuellt i vissa myndigheter då 

behovet är skiftande.  

 

 Hot mot anställda inom rättskedjan 
I remissen, Hot mot personer inom rättskedjan, behandlas tankarna om en 

nationell handlingsplan. En översyn av redan befintliga tjänsteföreskrifter och 

handlingsplaner som finns ute på myndigheterna i landet har gjorts. Besök har 

gjorts hos de tre personskyddsenheter som finns i Skåne, Västra Götaland och 

Stockholm. Man har även besökt Värmland som har utformat en handlingsplan 

för skydd av personer som arbetar i det regionala samverkansområdet som de 

tillhör (sexlänsgruppen). Tanken är att inte börja om från början när det gäller 

att ta fram handlingsplaner, utan istället bygga vidare på den kunskap som finns 

ute på myndigheterna. 

 

Var i myndigheterna frågorna skall hanteras, när det gäller personal som blivit 

utsatta för hot, är det utredningens åsikt att de ska handläggas hos de 

personskyddsenheter som redan finns. De myndigheter som inte har en 

skyddsenhet ska utse en verksamhetsskyddsansvarig. Tanken med de 

verksamhetsskyddsansvariga som ska finnas i de myndigheter som inte har 

personskyddsenheter, är att de ska samverka med de befintliga enheterna i 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne. De verksamhetsskyddsansvariga ska 

även kunna erbjuda den utsatte tillfällig bostad i den egna Polismyndigheten. 

 

Huvudansvaret ska ligga på en Nationell personskyddsenhet som skall inrättas 

på RKP. Stockholm, Västra Götaland och Skåne bör agera stödjande för de 

övriga myndigheterna i Sverige i och med att de redan har befintliga 

personskyddsenheter med kompetent personal, resurser och erfarenhet. Den 

nationella personskyddsenheten på RKP kommer fördela alla ärenden ut på 

dessa tre personskyddsenheterna. Det kommer att upprättas ett nationellt 

register hos Rikskriminalpolisen, så att man ska kunna fördela ut ärenden jämt 

mellan de tre enheterna.  
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Länspolismästare

/C LKP

RKP

Sthlm, VG, Skåne

ev. andra

Verksamhetsskydds-

ansvarige

Länspolismästare

/C LKP

 
    Källa: Hot mot personer inom rättskedjan (RKP) 

 

Den typ av verksamhet som personskyddsenheten utgör bör ligga utanför den 

vanliga polisiära verksamheten enligt remissen.  För att kunna erbjuda så bra 

skydd som möjligt är det viktigt att kunna verka så dolt och skyddat som 

möjligt. Men också för att kunna skydda den utsatte, personalen på 

skyddsenheten och de åtgärder som de använder sig av. För att minska insynen i 

ärendehanteringen så bör personskyddsenheterna placeras direkt under 

länspolismästaren eller alternativt under chefen för länskriminalpolisen. 

 

Redan idag finns det väl fungerande samverkan mellan polismyndigheterna och 

man bör bygga vidare på detta. Områdesindelningen ser ut enligt följande: 

 

• Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Västmanland och Uppsala. 

• Västra Götaland och Halland. 

• Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. 

• Södermanland, Östergötland och Jönköping. 

• Stockholm och Gotland. 

• Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. 

 

I remissen nämns även en etablering av en personskyddsenhet i norra delen av 

Sverige men med den rådande ärendemängden finns det i nuläget inget behov 

av en sådan etablering. 
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Genom att behålla denna indelning kan man minska antalet personer som 

känner till skyddspersoner, till fördel för sekretess och säkerhetsskäl. Man 

behöver inte utöka eller flytta om personal, utan den befintliga kompetensen 

används redan. Samverkan ska byggas på funktion och inte på person, utifrån 

den organisationen finns idag.  

 

Det ska finnas ett nationellt datasystem med information om skyddspersoner, 

för att Läns kommunikations centralen (LKC) snabbt skall kunna ge relevant 

information till ingripande polis. Detta system ska omgärdas av högsta 

sekretess. Västra Götaland har tagit fram ett dataprogram för distribution av 

information och tester genomförs för närvarande. 

 

För att den framtida nationella handlingsplanen att fungera behövs utbildning 

på de lokala Kriminal och underlättelsetjänstenheterna (KUT) i landet, detta för 

att de kommer att vara ansvariga för hot och riskbedömningarna i deras 

närområde. Därför är det viktigt att utbildningen läggs på en central nivå 

(Rikskriminalpolisen eller Polishögskolan), så att alla får samma grund att stå 

på . 

 

Enligt remissen behövs det fler utbildade debriefinghandledare som kan 

krishantering och krisstöd . Anledningen är att anhöriga till den drabbade 

polisanställde inte får den hjälp och stöd som de borde. Många gärningsmän 

känner sig utsatta för kränkning vid ett polisingripande och på denna väg har 

poliser blivit hotade. Genom att hålla utbildningar i konflikthantering, kulturella 

skillnader mellan olika etniska grupper kan man undvika vissa hot. I Västra 

Götaland bedriver man denna utbildning redan i dag med goda resultat.  

 

I nuläget finns möjligheten för en anställd att i vissa situationer få ta med sig 

sitt tjänstevapen hem utanför tjänsten. Detta är en svår fråga som diskuterats i 

remissen. Resonemanget i remissen är att om en anställd är så hotad att denna 

åtgärd föreligger, så ska han istället för att bära sitt tjänstevapen utanför tjänsten 
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erbjudas utökade skyddsåtgärder. Det är arbetsgivaren som ska ha ansvar för 

personskyddet, inte den utsatte. 

 

3.2 Rutiner för Västerbotten 
Efter vårt besök hos biträdande chefen Leif Sandström vid LKP i Västerbotten, 

har vi fått följande ordning beskriven om hur de hanterar ärenden där en polis 

har utsättas för hot vid polismyndigheten i Västerbottens län.  

 

Det polismannen ska göra när han blivit utsatt för ett hot är att anmäla detta till 

sin närmaste chef, som i sin tur tar kontakt med biträdande chef eller chefen för 

länskriminalpolisen. Någon av dessa två håller ett samtal med den drabbade för 

att få en lägesbeskrivning. Parallellt med detta skede är också en 

brottsutredning inledd. Där har man en kontakt med åklagaren, det kan bli 

aktuellt att anhålla gärningsmannen och få denne inlåst och på så sätt få hotet 

att upphöra. Kriminalunderrättelsetjänsten kopplas in i ärendet för att samla 

information och göra en hot- och riskbedömning. När de lagt fram en 

åtgärdsplan för ärendet ska den lämnas till chefen / biträdande chefen för 

Länskriminalpolisen. De kan vidta omedelbara åtgärder om så behövs. Därefter 

informeras Polischefen som fattar beslut om större åtgärder behövs.  

 

3.3 Rutiner för Västra Götaland 
När en Polisman blir utsatt för ett hot i Västra Götaland arbetar man utifrån 

tjänsteföreskrift 749. Denna tjänsteföreskrift har funnits i olika former sedan i 

slutet av 90-talet och den har omarbetats och ändrats med tiden. Den har funnits 

i sin nuvarande form sedan 2003. Att den har ändrats och finslipats beror på det 

ökade våldet och hoten mot personer inom rättskedjan, enligt Matts Sjöström 

vid länskriminalpolisen i Västra Götaland. Tjänsteföreskriften har inte 

utarbetats utifrån några direktiv eller råd från rapporten, Hot mot anställda vid 

polisen (RPS, 1999), utan polismyndigheten har själv arbetat fram den. I 

tjänsteföreskriften 749 står det att, när en anställd blivit hotad skall ärendet 

handläggas som en särskild händelse enligt tjänsteföreskrift 200. En särskild 
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händelse är en sådan händelse som är så pass omfattande ur säkerhetssynpunkt, 

att polismyndigheten måste använda sina resurser i en särskild ordning.  

 

Ärendet ska utredas vid LKP, det kan ha legat på LKP:s spaningsroteln och 

sedan lämnats över till LKP:s utredningsrotel. Chefen för LKP informeras när 

en polis blir hotad, samtidigt kan också Personsäkerhetsroteln (PSR) och 

huvudskyddsombudet informeras. Länspolismästaren skall också underrättas 

samt huvudskyddsombudet och personalkonsulent, enligt Tjänsteföreskrifterna 

200 och 749. 

 

Personsäkerhetsroteln (PSR) har funnits sedan 2001 men då i form av länsorder. 

En länsorder löper under en viss tid, oftast ett år och under den tiden är man 

bunden till länsordern. Den 1 januari 2005 tillsattes det fasta tjänster och 

lönemedel, det förekommer ibland att länsorder övergår i rotlar om ”problemet 

inte försvinner” och myndigheten måste permanenta verksamheten. Därmed 

bildades Personsäkerhetsroteln. 

 

De åtgärder som vidtas är (1) att den hotade polisen tar kontakt med sin chef för 

PO/Enheten. (2) Chefen för berörd Polisområde/Enhet går till Chefen för 

Länskriminalpolisen (C LKP) som beslutar om ärendet skall hänvisas till 

Personsäkerhetsroteln. C LKP skapar förutsättningar och lämnar resurser för 

Personsäkerhetsroteln. Vid visa speciella ärenden vill han ha feedback från 

PSR. (3) Personsäkerhetsroteln kopplas in och i samma skede kopplas också 

KUT vid Länskriminalpolisen in och en hotbildsanalys plockas fram. PSR och 

den utsatte polisen har en genomgång där frågor och tankar ventileras. Chefen 

för Polisområdet/Enheten där den hotade polisen arbetar finns hela tiden i 

bakgrunden. Personsäkerhetsroteln lämnar fortgående information om det finns 

önskningar om ändringar av åtgärder. (4) När genomgången och 

hotbildsanalysen är gjord så bestämmer de vilka åtgärder som ska sättas in för 

att lösa situationen på bästa sätt. (5) När åtgärderna börjar gälla så meddelar 

PSR detta till Chefen för Länskriminalpolisen.  
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Vid mera extraordinära åtgärder och kostnader fastslås dessa av chefen för 

länskriminalpolisen. Detta är aldrig några problem för Personsäkerhetsroteln, C 

LKP har en klar inställning vid hot mot anställda poliser. Inga pengar behöver 

sparas eller ifrågasättas när det gäller polismän i Västra Götaland, enligt Matts 

Sjöström.  

Det är viktigt att allt sker i samråd med den drabbade så att inte vardagen 

förändras för mycket. Den utsatte får hela tiden veta vad som sker, så att han 

kan vara delaktig i processen. Chefen för polis området/enheten där den utsatte 

arbetar skall hålla en nära och fortlöpande kontakt med den utsatte till dess att 

ärendet har avslutats. Chefen för Länskriminalpolisen skall hållas underrättad 

om sådant som kan ha betydelse för utredningen. De särskilda åtgärderna skall 

diarieföras i det hemliga diariet så att inget kommer ut. Den utsatte skall även 

upprätta en anmälan om arbetsskada.  

 

För att dessa rutiner som beskrivits (1-5) skall ske måste hotet vara polisanmält 

och kopplat till aktuell förundersökning. Denna rutingång som nu beskrivits är 

ingen exakt gång utan mer som en ram där Personsäkerhetsroteln har stora 

friheter och möjligheter att handla snabbt om det gynnar den hotade. I vissa fall 

kan de kopplas in redan på steg (1). 

 

Chefen för länskriminalpolisen skall varje år sammanställa och analysera 

ärenden där anställda utsatts för hot. Detta resultat skall sedan skriftligt 

redovisas till länspolismästaren senast den 15 januari påföljande år. 

 

3.4  Konkreta åtgärder vid hot mot poliser 
Västerbottens polismyndighet bestämmer vilka åtgärder som ska sättas in 

utifrån hot och riskbedömningen som görs på KUT:en. De tar även hänsyn till 

den utsattes invändningar och önskemål. Begränsade resurser gör att hot och 

riskbedömningen blir avgörande, då det är viktigt att rätt åtgärder sätts in. De 

olika skyddsåtgärderna kan användas var och en för sig eller kombinerat, 

beroende på den enskildes behov. 
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I Västra Götaland är det Personsäkerhetsroteln tillsammans med den utsatte 

som beslutar vilka åtgärder som sätts in. I slutändan är det han eller hon som 

ska leva med inskränkningarna som skyddsåtgärderna innebär. Vilka åtgärder 

som blir aktuella styrs inte av kostnaden för den enskilda åtgärden. Inga 

kostnader är för höga när det gäller personalens säkerhet. 

Anställda i båda myndigheterna har möjlighet till följande åtgärder, var för sig 

eller i kombination beroende på arbetsuppgifter den arbetsuppgift som innehas 

och den aktuella hot- och riskbedömning. 

 

• Debriefing/Avlastningssamtal 

• Sekretessmarkering 

• Fingerade personuppgifter  

• Kvarskrivning 

• Besöksförbud 

• Larmpaket 

• Livvaktsskydd 

• Pepparspray 

• Tårgas 

• Skyddspaket 

• Stöd till anhöriga (skyddspaket, mobiltelefon etc.) 

• Ändrade arbetsuppgifter 

• Byte av tjänstgöringsort 

• Eskort från arbetet 

• Skyddad parkeringsplats för fordon 

 

I Västerbottens larmpaket ingår en mobil larmtelefon som är kopplad till LKC. 

Det finns även möjlighet att få en fast larmtelefon i bostaden. Västra Götaland 
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har ett eget larmsystem för distribution av information och testar det för 

närvarande. Datasystemet innehåller information om skyddspersoner, så att 

Läns kommunikations centralen (LKC) snabbt skall kunna ge relevant 

information till ingripande polis. Detta system ska ha högsta sekretess, enligt 

Matts Sjöström tror att detta mycket tillförlitliga system snart kommer att finnas 

över hela landet. Det finns även larmtelefoner med GPS att tillgå men 

polismyndigheten i Västra Götaland föredrar sitt eget system. 

 

Behöver den utsatte flyttas för att ett tillräckligt skydd ska kunna ges, kan den 

utsatte och eventuellt dennes familj flyttas till ett säkrare boende. I praktiken 

kan det innebära att den utsatte kan flyttas från bottenvåningen i hyreshuset där 

han/hon bor till en våning högre upp i samma hus. Beroende på hotets karaktär 

och den som uttalat hotet kan mer långtgående omlokalisering bli aktuell 

(Annan bostad i staden, annan bostad i landet, annan bostad i annat land). 

Omlokalisering enligt ovan kan göras i båda myndigheterna. 

 

I Västerbottens larmpaket ingår en mobil larmtelefon som är kopplad till LKC. 

Det finns även möjlighet att få en fast larmtelefon i bostaden. Västra Götaland 

har ett eget larmsystem för distribution av information och testar det för 

närvarande. Datasystemet innehåller information om skyddspersoner, så att 

Läns kommunikations centralen (LKC)  snabbt skall kunna ge relevant 

information till ingripande polis. Larmsystemet ska ha högsta sekretess. Detta 

mycket tillförlitliga system kommer troligen att finnas över hela landet inom en 

snar framtid, enligt Matts Sjöström. Det finns även larmtelefoner med GPS att 

tillgå, men polismyndigheten i Västra Götaland föredrar sitt eget system. 

 

Andra åtgärder som kan bil aktuella är att de poliser som är i tjänst rör sig mer 

frekvent i och omkring det område som den hotade bor eller befinner sig. Inom 

båda myndigheterna har den drabbade möjlighet att få debriefing/ 

avlastningssamtal som hålls av utbildade handledare. 
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Behöver den utsatte flyttas för att ett tillräckligt skydd ska kunna ges, kan den 

utsatte och eventuellt dennes familj flyttas till ett säkrare boende. I praktiken 

kan det innebära att den utsatte kan flyttas från bottenvåningen i hyreshuset där 

han/hon bor till en våning högre upp i samma hus. Beroende på hotets karaktär 

och den som uttalat hotet kan mer långtgående omlokalisering bli aktuell 

(Annan bostad i staden, annan bostad i landet, annan bostad i annat land). 

Omlokalisering enligt ovan kan göras i båda myndigheterna. 

 

I både Västra Götaland och Västerbotten kan det fattas beslut om att den 

utsattes hus eller lägenhet ska utrustas med larm. Då anlitas ett externt företag 

som står för själva installationen. Det finns olika typer av larm till exempel, 

överfallslarm, glaskross, magnetlarm och sirener m fl. Sedan väljs typ av 

abonnemang, det vill säga hur bevakningsföretaget ska agera när larmet går och 

vilka handlingsplaner som följs. Privata larm och personskydd beställs via 

bevakningsföretagen. Det är mycket ovanligt att den här typen av åtgärd vidtas i 

Västerbotten, enligt Sandström. 

 

När det handlar om rena ”självskyddsprodukter” så föredrar Västerbotten att 

utrusta den utsatte med peppar- eller tårgasspray framför tjänstevapnet, då dessa 

är mer defensiva vapen. Att utrusta den hotade polisen med ett tjänstevapen är 

inget man vill utsätta polismannen för. Det är en pressad situation som 

polismannen befinner sig i. Det kan då vara svårt att göra en objektiv 

bedömning utifrån lagstiftningen, eftersom man själv är målsägande/brottsoffer 

i ärendet. I Västra Götaland så finns det ingen möjlighet till att få med sig 

tjänstevapnet hem. I undantagsfall så har tårgas och pepparspray använts som 

en åtgärd. Är den hotade så pass utsatt väljer man hellre andra åtgärder. 

Exempelvis att flytta den utsatte till en ny ort och samtidigt ge denne en ny 

identitet. 

 

I Västra Götaland utför PSR personskyddet men de fungerar inte som rena 

livvakter. Istället ordnas skydd genom de andra åtgärder vi beskrivit. Om det 
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behövs särskilt skydd använder man sig av Pikéten, exempel på en sådan 

situation kan vara, vid farliga transporter till och från rättegång. 

När det gäller fingerade personuppgifter (nytt personnummer) finns som sagt 

möjligheten, men det krävs mycket starka hot för denna åtgärd. Man kan tro att 

det är en vanligt förekommande åtgärd, men det är ytters få som har fått det 

beviljat. 

Hoten klassas enligt följande (1) ingen hotbild, (2) låg hotbild, (3) förhöjd 

hotbild, (4) hög hotbild, (5) Mycket hög hotbild. Vid hot som fått klass 2, blir 

man tilldelad en kontaktperson vid polismyndigheten i Västerbotten. Chefen 

eller bitr. chefen för LKP har rollen som kontaktperson när en polis blir utsatt 

för hot (arbetsmiljölagen styr). Kontaktpersonen är någon som den utsatte kan 

ringa till dygnet runt. Kontaktpersonen ska föra loggbok över kontakten med 

den utsatte, loggboken används sedan i den löpande hot och riskbedömningen. I 

Västra Götaland fungerar alla som arbetar på personskyddsgruppen som 

kontaktpersoner. Var och en på Personsäkerhetsgruppen (PSR) har sina 

ärenden/skyddsobjekt som de är kontaktpersoner för. Alla på PSR för loggbok 

över vad som framkommer vid samtalen med skyddspersonerna. Om någon 

handläggare skulle behöva ta över någon annans ärende går det snabbt att sätta 

sig in i situationen De har även utsättningar där det ventileras och diskuteras 

vad som är händer i de aktuella ärendena.   

 

3.5 Kritisk granskning av resultat 
Det är svårt att beskriva exakt hur man arbetar inom verksamheten rörande 

denna typ av ärenden i vår rapport. När vi varit i kontakt med dem som arbetar 

med detta i polismyndigheten Västra Götaland respektive Västerbotten så har 

de gett oss mycket information om arbetsrutiner, åtgärder och om hur arbetet 

bedrivs i stort. Vi har fått en bra och överskådlig syn i vad som görs när en 

polisman blir hotad i tjänsten i Västra Götaland respektive Västerbotten. 

  

Problemet har varit att det inte kunnat ge oss den exakta informationen ”Tänker 

inte avslöja exakt hur vi jobbar” säger Matts Sjöström vid LKP i Västra 

Götaland. Av Leif Sandström som är chef för LKP i Västerbotten fick vi ett 
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liknande uttalande, han kunde inte heller ge oss all information då vissa delar 

var sekretessbelagda. Den handlingsplan som ligger till grund för Västerbotten 

är hemligstämplad. Därför är våra resultat relativt övergripande. 

 

3.6 Resultatsammanfattning 
Att arbeta med denna typ av ärenden har under de tio senaste åren varit en 

växande verksamhet. RPS har inte gett några direkta direktiv till 

polismyndigheterna i landet, utan de har själva utvecklat verksamheten utifrån 

personalresurser och ekonomi. På detta sätt har alltså insatserna blivit olika för 

en polis beroende på i vilken myndighet denne tjänstgör.  

Med anledning av stegringen av våldet och hoten mot poliser har man bestämt 

sig för att utveckla en nationell handlingsplan för att kunna ge varje polis 

samma skyddsåtgärder oavsett vilken polismyndighet man arbetar vid i Sverige. 

4  Diskussion 
Att få en exakt inblick i de arbetsuppgifter en personsäkerhetsrotel eller andra 

enheter som arbetar med dessa ärenden gör är mycket svårt. Det är av 

fundamental betydelse för verksamheten att kunna verka så dolt och 

insynsskyddat som möjligt, detta för att kunna skydda såväl skyddsobjekt, 

handläggare och arbetsmetoder. Därför har vi inte kunnat ta del av allt material 

som styr hanteringen av dessa ärenden, men detta av väldigt förståeligt skäl. 

Det handlar om vår säkerhet. Detta är både för vår egen säkerhet som blivande 

poliser och för alla som står under deras beskydd.  

 

När vi granskat Västra Götaland så är detta landets näst största polismyndighet 

till antal poliser. Här finns en speciell Personsäkerhetsrotel som har 

kompetensen, erfarenheten och budgeten, för att handlägga allvarliga hot. Det 

är förståligt att polismyndigheten i Västerbotten inte har samma resurser och 

brottslighet som i Västra Götaland. Enligt Leif Sandström Bitr. chef LKP har 

man minst brottslighet i landet. Västerbotten har begränsade resurser och 

därmed är det viktigt att man får fram rätt åtgärder. 
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Det är svårt att säga att de åtgärder som vi behandlat i vår resultatdel är de som 

kommer att gälla i alla ärenden. I vissa fall kan extrema åtgärder vara 

nödvändiga för att kunna ge fullgott skydd. Exempelvis får den hotade polisen 

och dennes familj genomgå namnbyte och flytta till ett annat land. Vid andra 

tillfällen kanske inga åtgärder överhuvudtaget kommer att sättas in. Allt kanske 

stannar redan vid en anmälan, åklagarinträde, hämtning till förhör - anhållande 

och gärningsmannen döms och blir inlåst. Detta visar att man måste vara 

flexibel och att bara fantasin sätter gränser, därför så finns det inga fasta 

åtgärder som man kan säga gäller till hundra procent.   

 

Det förslag som lagts fram gällande en nationell handlingsplan kommer att vara 

till stor hjälp för de myndigheter som inte har en fungerande verksamhet inom 

detta område. De som har en utvecklad verksamhet kommer att märka av 

förändringen då de får fler ärenden att handlägga.  

 

Att de tre personskyddsrotlarna blir ansvariga för alla myndigheters hotade 

poliser är bra. Då får alla en professionell hot och riskbedömning och alla får 

stöd och hjälp från samma kunskapsbank. Personskyddsrotlarna får fler ärenden 

och på så sätt får de än mer erfarenhet.   

 

Besöksförbudet ger ett mer juridiskt- än fysiskt skydd. Har beslut om 

besöksförbud fattats hindrar det inte rent praktiskt en gärningsman från att 

fortsätta trakassera den utsatte. Däremot ger beslutet polisen en möjlighet att 

ingripa mot gärningsmannen om denne befinner sig i den utsattes närhet. Finns 

däremot inget beslut om besöksförbud, är det inte brottsligt för gärningsmannen 

att vara i den utsattes närhet. 

 

Personskydd är den enda åtgärd som ger ett fysiskt skydd. Åtgärden är 

resurskrävande och påfrestande för alla inblandade. Därför bör den här åtgärden 

enbart tillämpas under kortare perioder. Räcker det inte med en kortare periods 

bevakning bör andra åtgärder övervägas. 
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4.1 Slutsatser och förslag 
Vi tycker att det är svårt att ge några förslag om hur verksamheten kan 

förbättras. Vi saknar kunskaperna och har inte heller ”hela bilden” över hur 

verksamheten sköts. Vi hade vid arbetets start inga ambitioner om att förändra 

verksamheten. Vårt mål var att skapa oss en överskådlig bild av hur 

Polismyndigheterna hanterar hot mot anställda poliser. Vi håller med om de 

förslag som lämnats i remissen (RKP, 2005). Vi tror att en nationell 

handlingsplan kommer att skapa en mer enhetlig hantering av ärenden där 

poliser blir utsatta för hot. Avslutningsvis tycker vi att Västra Götaland och 

Västerbotten har gjort vad som ankommer på dem utifrån gällande lagstiftning 

när det gäller att utforma rutiner och handlingsplaner, för den händelse att en 

polis blir utsatt för hot i tjänsten. Vetskapen om att det finns väl utvecklade och 

genomarbetade handlingsprogram/åtgärdsprogram ger en trygghet inför det 

kommande yrkeslivet. 
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