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 Abstract 

Som polis har man ett yrke där det finns risk att drabbas av brott i samband med 

tjänsten, såsom våld, hot och kränkning. Arbetsgivaren har i och med detta en 

skyldighet att utarbeta skriftliga arbetsrutiner för hur polismyndigheten ska gå till 

väga när en anställd utsatts för brott i tjänsten, samt kunna erbjuda stöd och snabb 

hjälp. Skyldigheterna regleras främst i arbetsmiljölagen där det även står att den 

anställde är skyldig att känna till dessa rutiner. Utgångspunkten i denna rapport 

har varit att undersöka hur dessa arbetsrutiner ser ut på polismyndigheten i Örebro 

och i Halmstad. Vi har även genom en enkät undersökt hur mycket kunskap de 

anställda har om hur de ska gå till väga när de utsatts för brott. Vi har kommit 

fram till att både Örebro och Halmstad jobbar efter samma målsättning, att 

utveckla arbetet med arbetsmiljön samt de rutiner som ska tillämpas vid våld och 

hot mot anställda. När det gäller kunskapen bland de anställda så finns en hel del 

brister. Det tyder på att informationen från polismyndigheten är bristfällig, men 

även att det brister i inhämtningen av information från de anställdas sida trots att 

majoriteten svarat att de någon gång utsatts för brott i tjänsten. 
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1  Inledning 

I denna rapport har vi valt att undersöka hur polismyndigheten i Halmstad och 

Örebro hanterar och hjälper poliser som utsatts för brott i tjänsten. Vi har även 

tagit reda på vilken attityd som råder när det gäller att anmäla brott man utsatts 

för, och om poliserna på dessa myndigheter vet vart de ska vända sig och hur de 

ska gå tillväga när de utsatts för någon form av brott. Båda myndigheterna har 

också jämförts för att se om det skiljer sig mellan dem i någon väsentlig mån. 

Detta är intressant då vi själva vill veta hur förfarandet ser ut på de 

myndigheterna vi ska börja jobba på men vi vill även sprida kunskap om den 

här frågan vidare till våra studiekamrater för vi tror att det kan vara till nytta 

inför det kommande arbetet som polis. 

1.1  Bakgrund 

Som polis har man ett arbete som i sin natur innebär att det finns risk att 

drabbas av brott i samband med tjänsteutövning, såsom våld, hot och 

kränkningar. Det är en viktig fråga utifrån arbetsmiljösynpunkt då det handlar 

om att trivas och må bra på sitt arbete, och även för den egna säkerheten. Det är 

ingen ny problematik men uppmärksammas allt mer ute på polismyndigheterna 

och understryks av omfattande arbetsmiljöundersökningar från bl.a. 

polisförbundet. Avseende den anmälda brottslighetens utveckling så finns det 

ingen direkt statistik som verifierar att brott mot poliser har ökat de senaste 

åren, men det tas ändå för givet av de flesta som skriver eller uttalar sig att så är 

fallet. Det är främst unga poliser, under 30 år, och de som jobbar i yttre tjänst 

som utsätts (SCB 2003). Detta beror förmodligen på att det oftast är unga 

poliser som jobbar i yttre tjänst, och där är man givetvis mer utsatt än de som 

jobbar med övrig verksamhet. 

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska varje arbetsgivare vidta alla åtgärder som är 

nödvändiga för att arbetstagaren ska ha en god arbetsmiljö, vilket då även gäller 

varje polismyndighet.  
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För polisarbete är det även aktuellt med arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling (1993:2) där det står att arbetsgivaren ska utreda de risker 

för våld eller hot som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga riskerna. Arbetstagaren ska även få särskilt stöd och handledning 

vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot och de som utsatts 

ska få snabb hjälp och stöd. Detta skall det finnas särskilda rutiner för genom 

att polismyndigheterna tar fram handlingsplaner för åtgärder om hur man ska 

hantera utsatta poliser, som även ska vara kända av de anställda. Hur 

handlingsplanerna ska utformas finns det riktlinjer för i Rikspolisstyrelsens 

(RPS) rapport, Hot mot anställda vid polisen (1999), där belyser de även vikten 

av att det finns en beredskap ute på myndigheterna i de fall någon utsätts för hot 

eller våld. En problematik som också tas upp i deras rapport är att det inte finns 

några nationella riktlinjer för hur man ska handlägga ärenden där poliser blir 

utsatta för brott. Det är alltså upp till myndigheterna att själva utforma dessa 

utifrån sina egna resurser och behov, därför kan det skilja sig från myndighet 

till myndighet hur man har valt att göra. 

För att kunna påverka sin arbetsmiljö och synliggöra problemen kan det vara 

viktigt att man som polis anmäler när man utsätts för något brott. Många 

motiverar varför de inte anmäler med synpunkter som att ”det var inte 

tillräckligt allvarligt” eller ”det hade ändå inte lett till någon åtgärd” (tidningen 

svensk polis 2006-01-24). Det kan även vara viktigt med ett tillåtande klimat 

från kollegor och ledning när det gäller att anmäla, för att förändra 

arbetsklimatet och förbättra arbetsmiljön, samt att informationsflödet fungerar 

på ett adekvat sätt så att alla vet hur de ska gå tillväga och vilken hjälp man kan 

få. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att jämföra två olika polismyndigheter för att visa 

på hur själva förfarandet ser ut för att hantera poliser som utsatts för brott i 

tjänsten och redovisa eventuella skillnader. Vi vill även se hur kunskapen om 

förfarandet är bland de anställda. 
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1.3  Frågeställningar 

• Vilka arbetsrutiner har polismyndigheterna, utifrån eventuella 

handlingsplaner/tjänsteföreskrifter, i Örebro län och Hallands län när poliser i 

tjänsten utsatts för brott och vilka lagar, författningar eller dokument styr detta 

arbete? 

• Hur är kunskapen bland de anställda om hur de ska gå tillväga om de utsätts för 

brott i tjänsten? 

• Finns det några större skillnader mellan myndigheterna när det gäller 

frågeställningarna ovan? 

1.4  Avgränsningar 

Rapporten är avgränsad till polismyndigheten i Örebro län (Örebro) och 

Hallands län (Halmstad). 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att besvara frågorna i vår rapport har vi dels studerat arbetsmiljölagen och 

arbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar (AFS 2001:1, AFS 1996:6, AFS 

1993:2). Detta för att se vad lagstiftaren säger om arbetsgivarens och de 

anställdas skyldigheter och åtaganden när det gäller att uppnå en god 

arbetsmiljö och utforma skriftliga rutiner för detta.  

För att få information om hur myndigheternas arbetsrutiner ser ut när det gäller 

hanteringen av poliser som utsatts för brott i tjänsten har vi dels använt oss av 

de tjänsteföreskrifter som finns i Örebro län och Hallands län. Vi har även tagit 

kontakt med huvudskyddsombud och sakkunniga om arbetsmiljöfrågor ute på 

respektive myndigheter.   

För att få fram information från de anställda utformade vi en enkät (se bilaga). 

Genom enkätsvaren fick vi reda på hur kunskaperna är bland de anställda, om 

hur de ska gå till väga när de utsatts för brott i tjänsten och vilken information 

de erhållit från myndigheten. Enkäten bestod av åtta frågor och besvarades av 

44 poliser i Halmstad och 30 poliser i Örebro under vecka 42 och 43 år 2006. 
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Vidare så har vi använt RPS rapport om hot mot anställda vid polisen, som tar 

upp förslag och åtgärder för de arbetsrutiner man bör rätta sig efter när en 

anställd utsatts för våld eller hot. 
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2  Tidigare undersökningar och begreppsförklaring 

2.1 Rapport RPS (1999) ”Hot mot anställda inom polisen” 

Under 1990-talet genomfördes ett flertal undersökningar om polisers utsatthet 

för hot och våld i tjänsten. I rapporten ”Hot mot anställda inom polisen” (RPS 

1999:1) redovisas en sammanfattning av tio olika undersökningar. Några av de 

övergripande resultaten är att omkring en tredjedel av poliserna utsatts för 

påtagliga hot och att yngre poliser oftare utsätts för hot än äldre. Den ovan 

nämnda undersökningen kan betraktas som en bredare arbetsmiljöstudie. Det 

innebär att de mäter många typer av händelser, från sådana som närmast 

påverkar trivseln i arbetet till livshotande situationer. 

2.2 SCB (2003) ”Hur mår poliserna” 

I tidningen Svensk polis (2003-06-17) skriver man en artikel om en 

enkätundersökning bland 3020 poliser som Statistiska centralbyrån (SCB) gjort 

på uppdrag av polisförbundet. Enkäten handlar om polisernas arbetsmiljö och 

genomfördes i februari-mars 2003. Nästan en fjärdedel av poliserna uppger att 

de utsatts för våld och 37 procent uppger att de utsatts för hot om våld under en 

tre månaders period.  Tre av fem av dem som jobbar på utryckningsavdelningar 

uppger att utsatts för våld och tre av fyra för hot om våld. Det visar sig också att 

yngre poliser, under 30 år, utsätts både för våld och hot om våld i högre grad än 

äldre poliser. Fem procent säger också att den närmaste familjen utsatts för hot 

och eller våld. 43 procent menar att de oftast inte, eller aldrig kan diskutera 

svåra upplevelser de varit med om i arbetet. 17 procent av poliserna uppger att 

de varit utsatta för mobbning i form av elaka ord och handlingar från chefer 

eller arbetskamrater minst ett arbetspass under det senaste året. Drygt en tiondel 

uppger att de under de senaste tolv månaderna varit sjukskrivna till följd av 

trötthet och stress orsakad av arbetet. Den siffran har nästan fördubblats jämfört 

med en liknande enkätundersökning som gjordes 1997. 45 procent av poliserna 

uppger att de känner litet eller inget förtroende för rikspolischefens sätt att leda 

verksamheten. 
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2.3 Stress 

Inom polisyrket kan man uppleva fyra typer av stress (Christianson m.fl. 2004). 

Generell stress: den är kopplad till vardagliga händelser. Generell stress vid 

enstaka tillfällen är inte i sig skadlig. Tvärtom kan den höja 

prestationsförmågan. 

Kumulativ stress: generell stress som byggs upp genom att stressande 

händelser upprepas om och om igen under en längre tid. I vardagligt tal kallas 

det för utbrändhet. 

Traumatiska stressen: utmanar grundläggande värderingar hos individen så 

som tilltron till omvärlden, grundtryggheten och självbilden. Den här typen av 

stress kan vi uppleva när vi utsätts för händelser som vi saknar tidigare 

erfarenheter av och som slår igenom vårt psykiska försvar. 

PTSD: (posttraumatisk stress): saker som man har upplevt, bevittnat eller 

konfronterats med som involverar faktisk eller hotande död eller allvarlig 

skada. Det kan även röra sig om ett hot mot den egna eller andras fysiska 

integritet och det gemensamma är att man har reagerat med en intensiv rädsla, 

hjälplöshet eller fasa. Symptomen kan bestå av plågsamma minnesbilder, 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, mardrömmar, irritation, labilitet, 

förvirringstillstånd, ångest och depression. 

Skillnaden mellan stressorer och stress är att stressorer utgörs av det som 

orsakar påfrestningar dvs. den utlösande yttre situationen. Stress står för själva 

reaktionen som uppstår inom individen.  

Exempel på stressorer kan vara händelser som upplevs som direkt hot mot det 

egna livet eller hälsan eller mot en närståendes liv och hälsa. Stressreaktion kan 

då bli oro och ångest. Man upplever ofta hjärtklappning som följd av att 

blodtrycket höjs, och kroppen förbereder sig för kamp för överlevnad. Symtom 

på hot varierar från person till person. Vissa personer blir nedstämda och drar 
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sig undan, andra blir aggressiva och söker någon i sin närhet att avreagera sig 

på. 

Faktorer som kan påverka att de anställda utsätts för stressreaktioner kan vara 

kunskaper, färdigheter och mental förberedelse. Det kan även bero på dagsform 

och ev. koppling till situationen tillexempel om någon anhörig är inblandad 

eller att man blivit hotad till döden. En professionell arbetsledning som fungerar 

tydligt kan vara ett sätt att minska utsattheten hos de anställda. 
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3  Resultat 

Här kommer vi att redovisa dels vilka krav som ställs på myndigheterna utifrån 

lagar, författningar och riktlinjer när det gäller förfarandet om anställda utsatts 

för hot eller våld. Vi redovisar också vilka rutiner man har i Halmstad och 

Örebro. För att visa hur kunskapen är bland de anställda har vi sammanställt 

och utvärderat den enkät som använts och som ligger till grund för det som 

redovisas. Slutligen har vi tittat på vilka större skillnader som råder mellan 

Halmstad och Örebro både när det gäller arbetsrutiner och kunskap om dessa 

bland de anställda. 

Arbetsmiljölagen är en ramlag som ger en god överblick över vad lagstiftaren 

menar med en bra arbetsmiljö och hur det är tänkt att arbetsmiljöarbetet skall 

bedrivas för att på bästa sätt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I 

arbetsmiljölagens 3 kap 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 kap 2a §). Arbetsgivaren skall se till att arbetstagare får god 

kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att 

arbetstagaren upplyses om de risker som finns förbundna med arbetet. 

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som 

behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (3 kap 3 §). 

Även arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i 

genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god 

arbetsmiljö. Den anställde är även skyldig att följa de föreskrifter som finns (3 

kap 4 §). Därför ligger inte ansvaret enbart på arbetsgivaren. 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1993:2) så har 

arbetsgivaren också ett ansvar 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). Föreskrifterna gäller arbeten där det finns risk för våld eller hot om våld 

och är därför högst aktuella vid polisiärt arbete. Vidare så står det i 5 § att vid 
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arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld skall 

arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. Arbetstagare som utsatts för 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 §). 

AFS 1996: 6 om internkontroll av arbetsmiljön har ersatts av AFS 2001: 1 

systematiskt arbetsmiljöarbete, men har samma innebörd, bl.a. att arbetsgivaren 

systematiskt ska planera, genomföra och följa upp verksamheten så att 

arbetsmiljökraven uppfylls. Där står också att arbetstagarna och deras 

företrädare i arbetsmiljöfrågor ska ha möjlighet att medverka i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (4 §). Arbetsgivaren skall ta reda på om arbetstagarnas 

kunskaper om arbetet, dess risker och övriga arbetsförhållanden är tillräckliga 

för att arbetsmiljökraven skall kunna uppfyllas (7 §). Om arbetstagarnas 

kunskaper inte räcker för att arbetsmiljökraven skall kunna uppfyllas skall 

arbetsgivaren se till att arbetstagarna får de kunskaper som saknas. 

Arbetsgivaren skall i handlingsplaner skriva ned de åtgärder som skall vidtas 

för att uppfylla arbetsmiljökraven. I handlingsplanerna skall anges när 

åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs 

(5,6 § §). Det räcker inte att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Det som är avgörande är vad som åstadkoms i praktiken för 

att förbättra arbetsmiljön. 

Rikspolisstyrelsen har skrivit en rapport (1999) om hot mot anställda vid 

polisen. Målsättningen med rapporten var att studera om polisens organisation 

uppfyllde kraven enligt arbetsmiljölagen samt arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter. Det var även en målsättning att utreda formerna för ett effektivare 

skydd och ett bättre stöd för de anställda inom polisen eftersom man ansåg att 

det fanns ett behov av det. Rapporten fungerar som en vägledning för hur 

myndigheterna kan arbeta mot detta och tar upp dels befintliga åtgärder, men 

även förslag på hur man kan jobba för att utveckla arbetet med hot och våld mot 

anställda. Den säger bl.a. att handlingsplaner bör tas fram för snabba åtgärder 
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när anställda vid Polisen och eventuella anhöriga utsätts för våld eller hot om 

våld i samband med den polisanställdes tjänsteutövning. I dessa 

handlingsplaner måste även ingå ekonomiska åtgärder. De anser även att 

skyddsgrupper bör inrättas vid varje polismyndighet med uppgift att utföra en 

analys av hot mot anställda vid polisen. Skyddsgrupperna ska med 

utgångspunkt från analysen föreslå och vidta åtgärder, framför allt i enskilda 

fall, men även gällande den generella skyddsstrategin inom det regionala eller 

funktionella ansvarsområdet. De befintliga skyddsåtgärderna skall utvecklas 

och information om dessa åtgärder skall spridas till samtliga anställda. 

3.1 Arbetsrutiner i Halmstad när anställda utsätts för våld eller hot 

I Halmstad har man utformat en tjänsteföreskrift som ska tillämpas vid våld och 

hot mot anställda vid polismyndigheten, när våldet eller hotet har samband med 

tjänsten. I den står att allt arbete ska utföras på ett sådant sätt att risken för våld 

eller hot mot anställd ska förebyggas så långt det är möjligt. Avdelningschefen 

ansvarar för att det finns säkerhetsrutiner för sådana arbetsuppgifter där risken 

att utsättas för våld och hot är särskilt stor. Vidare så ska säkerhetschefen 

fortlöpande kartlägga, analysera och om möjligt åtgärda de risker som 

föreligger mot de anställda. 

Man har utformat en plan med särskilda åtgärder för den anställde när våld eller 

hot aktualiseras utifrån tre olika scenarion: 

Scenario 1: När våldet eller hotet inte är så allvarligt att en särskild 

ledningsgrupp (se nedan) aktiveras så ska det först göras en brottsanmälan samt 

en anmälan om arbetsskada. Vidare så ska det hållas ett avlastningssamtal med 

den anställde som har till syfte att mildra händelsens efterverkningar, reducera 

konsekvenserna av stressreaktioner och påskynda återhämtningsprocessen. 

Enhetschefen beslutar efter samråd med den anställde och efter en 

riskbedömning, att inga åtgärder är nödvändiga. Beslutet dokumenteras och 

tillställs länspolismästare, huvudskyddsombudet och personal och 

arbetsmiljökommittén sen avslutas ärendet. 
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Scenario 2: När våldet eller hotet är så allvarligt att en särskild ledningsgrupp 

måste aktiveras så ska det som i scenario 1 göras en brottsanmälan och en 

anmälan om arbetsskada, även hållas ett avlastningssamtal. Enhetschefen 

beslutar efter samråd med den anställde och efter en riskbedömning att 

ledningsgrupp ska bildas. Beslutet dokumenteras och tillställs polisledning och 

huvudskyddsombudet. 

Ledningsgruppen består av enhetschefen, ansvarig utredningsman, närmaste 

chef, kriminalunderrättelsetjänsten (KUT), personalenhet (med kunskap i 

krishantering/debriefing), huvudskyddsombud samt säkerhetschef. Gruppens 

åtgärder består i att skaffa information och bedöma situationen samt genomföra 

en hotbildsanalys i samråd med KUT. En stödperson utses som kan stötta och 

vara en länk mellan stödgruppen, förundersökningsledningen (fu-ledning) och 

den drabbade. 

Scenario 3: När akuta åtgärder måste vidtas av vakthavande befäl. En 

brottsanmälan görs och fu inleds, även en anmälan om arbetsskada. 

Vakthavande befäl ordnar avlastningssamtal med närmaste chef eller 

stödperson. Kontakt tas sedan med polischef i beredskap och beslut fattas om 

åtgärder som bedöms vara nödvändiga i det akuta skedet. Ärendet överförs 

därefter så snart det kan ske till den anställdes chef och appliceras på scenario 1 

eller 2. 

Utöver tjänsteföreskriften som ska tillämpas vid våld och hot mot anställda vid 

polismyndigheten så pågår ett ständigt arbete för att åstadkomma en sund och 

säker arbetsmiljö genom att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 

innebär här att arbetsmiljöfrågorna ska lyftas fram vid särskilda 

arbetsplatsträffar så att man ständigt är uppdaterad om de problem som finns 

(Handlingsplan i Halmstad 2006). Det systematiska arbetsmiljöarbetet visar sig 

också bl.a. genom att man planerar att utbilda nyanställda i krishantering samt 

erbjuda samtliga chefer handledning och utbildning i avlastningssamtal. 
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Det är i första hand till närmast berörd chef man vänder sig när man upplever 

besvär som är betingade av arbetsmiljön. Om den anställde anser att det inte är 

möjligt att prata med sin chef ska istället skyddsombudet kontaktas. Denne 

diskuterar då problemet med berörd chef. Om detta inte heller är möjligt, för 

skyddsombudet frågan vidare till huvudskyddsombudet, som i sin tur samverkar 

med arbetsmiljöfunktionen inom personalenheten som är en expertfunktion och 

har till uppgift att såväl underlätta som att driva arbetsmiljöarbetet inom 

myndigheten. 

3.2 Kunskapen bland de anställda i Halmstad – resultat av 

enkätundersökning 

I undersökningen deltog totalt 44 personer, varav 22 kvinnor och 22 män. Antal 

tjänsteår varierar för kvinnor mellan 10 månader upp till 32 år, med ett 

genomsnitt av 13,2 år i tjänst. För män varierar det mellan sex mån upp till 44 

år, med ett genomsnitt av 23,9 år i tjänst. 

 
 

                    Befattning 

0 5 10 15 20 25

Pa

Insp

Utredare

Fu-ledare

Kommisarie

Chef

Inre befäl

Ej Svar

Totalt

Kvinna

Man

 
Diagrammet: visar det totala antalet respondenter samt vilka befattningar de innehar. 
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Har du någon gång utsatts för brott i tjänsten?

0

5

10

15

20

Ja Nej Ja Nej 

Kvinna Man

 
Diagrammet: visar hur många av deltagarna i Halmstad som någon gång under sina år som 

polis utsatts för brott i tjänsten. 
 
 

Om ja, vilken typ av brott har du då utsatts för?

0 10 20 30 40 50 60

Våldsamt Motstånd 

Olaga Hot 

Våld mot Tjänsteman 

Hot mot tjänsteman 

Falsk Tillvitelse

Vid Eu-toppmötet Stenkastning

Nedslagen bakifrån 

Misshandel

Förolämpning

Främjande av f lykt

Påkörd i polisbil

Verbalt hot

Rymmningsförsök i arresten

Spottad i ansiktet/Kränkning

Falsk Angivelse

Totalt antal brott

 
Diagrammet: visar det totala antalet brott som männen och kvinnorna som deltagit i 

undersökningen i Halmstad uppger att de utsatts för. Sammanlagt blev de 48 brott. Brotten i 
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diagrammet är redovisade enligt de svar som givits i enkätundersökningen och vissa brott 
skulle därför i annat fall kunna rubriceras som t.ex. våld mot tjänsteman. 

 
 

Du som utsatts för brott i tjänsten, har du anmält detta?

Ja

Nej 

Ej aktuellt

 
Diagrammet: visar andelen av respondenterna som har anmält eller inte anmält när de 

utsatts för brott, och när det i vissa fall inte har varit aktuellt. 
 

De som svarade nej på frågan och inte anmält brott de utsatts för motiverar det med att de 
inte uppfattat våldet eller hotet som tillräckligt allvarligt, brottet hände för länge sedan och 
då var det inte lika vanligt att anmäla, känns ibland inte som man orkar och har inte förstått 

att man kan/borde anmäla. 
 
 

Anser du dig ha tillräckliga kunskaper om möjligheterna till ersättning 

för de brott som du utsatts för i tjänsten? 

0

10

20

30

40

50

Ja Nej Totalt

 
Diagrammet: visar hur många som anser sig ha tillräckliga kunskaper om möjligheterna till 
ersättning för de brott som de utsätts för i tjänsten. 75 procent av de som deltog anser inte 

att de har tillräckliga kunskaper. 
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Vilken information har du fått om hur du ska gå tillväga när du utsätts 

för brott i tjänsten? 

0 5 10 15 20

Ingen 

lite

Minns ej 

Anmäla

Ersättningsanspråk

Vet Ej

Tala med Chefen

Skriva tillbud

Hört av Kollegor

Obefintlig

Genom SPF

Letat Själv och hittat blankett

Brottsofferjouren 

facket

Genom APT möte

 
Diagrammet: frågan har tolkats olika av respondenterna och vissa har svarat på var de fått 
informationen ifrån t.ex. APT möten, andra har svarat vilken information de fått t.ex. att 

man ska anmäla om man utsatts för brott. De flesta har inte fått någon eller lite information. 
 

Finns det någon kontaktperson på din myndighet rörande 

"utsatthet för brott"? 

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej Vet Ej

 
Diagrammet: visar att totalt sett av dem som deltog i Halmstad var det 27 som inte visste 
om det fanns någon kontaktperson rörande utsatthet för brott i tjänsten. 16 vet att de finns 

en kontaktperson och en vet att det inte finns. 
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 Finns det tjänsteföreskrifter eller en handlingsplan på din 

myndighet om hur ärenden rörande utsatthet  för brott i tjänst 

skall handläggas? 

0

10

20

30

40

Ja Nej Vet Ej

 
Diagrammet: visar att 32 av de totalt 44 som deltog i undersökningen inte vet om det finns 
föreskrifter eller handlingsplan på myndigheten om hur ärenden rörande utsatthet för brott i 

tjänst skall handläggas och 12 som vet att det finns. 
 

Vet du hur du bör gå till väga om du utsätts för brott i tjänsten? 

0 5 10 15 20 25 30 35

Ja absolut

Ja till viss del 

Nej, inte alls

 
Diagrammet: visar att 32 av de 44 som deltagit i Halmstad till viss del vet vad de skall göra 

om de utsätts för brott i tjänsten. 11 vet absolut och en vet inte alls. 
 
 

De anställda har även lämnat förslag på hur myndigheten i framtiden kan 

förbättra och nå ut med informationen till de anställda. Vissa tycker idag att 

informationen fungerar men andra föreslår att information om hur man ska gå 

tillväga när man utsätts för brott i sin tjänsteutövning ska ges vid särskilda 

utbildningspass eller arbetsplatsträffar. Förslag finns även på att informationen 

ska finnas lättillgänglig via intrapolis eller att den fortlöpande kommer via den 

interna mailen. När det gäller kontaktperson så föreslås att det ska utses någon 

man alltid ska vända sig till och att det finns ett ”färdigt paket” med vad som 

ska göras och fyllas i. Det ska även finnas tjänsteföreskrifter/handlingsplaner 

över detta. 
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3.3 Kritisk granskning av enkätundersökning i Halmstad 

När vi sammanställde enkäten så har vi med oss i tankarna att största antalet av 

dem som svarat jobbar i inre tjänst och kanske därför inte utsätts för brott i 

samma utsträckning som de som jobbar i yttre tjänst. På grund av detta så finns 

en möjlighet att de inte ser detta som något problem. När det gäller kunskaper 

och information så bör det vara naturligt att många tjänsteår innebär en större 

inblick och kunskap i hur man hanterar dessa ärenden genom erfarenhet. De 

äldre kanske inte heller kommer ihåg att de fått någon information även om de 

har fått det. När det rör de med färre tjänsteår så kan de ha fått information i 

början av sin anställning och kan därför känna att de vet hur de ska gå tillväga. 

Rutiner för informationsutlämning kan också ha ändrats genom åren.  

3.4 Resultatsammanfattning av enkätundersökning i Halmstad 

Resultatet visar att majoriteten av de anställda i Halmstad någon gång har 

utsatts för brott i tjänsten. Det vanligaste brotten de utsätts för är våld och hot 

mot tjänsteman och i regel så anmäls detta. När det gäller möjligheten till 

ersättning för brott så anser 75 procent att de skulle behöva mer kunskaper. 

Knappt hälften av de anställda uppger att de fått information om utsatthet för 

brott i tjänsten. Den information som har nått flera var att man ska anmäla de 

brott man utsätts för, anmäla arbetsskada eller tillbud och att man kan prata med 

chefen. En tredjedel av deltagarna i undersökningen vet att det finns en 

kontaktperson på myndigheten som de kan vända sig till och två tredjedelar vet 

inte det och det är bara ca 25 procent som känner till om det finns några 

tjänsteföreskrifter om utsatthet för brott i tjänsten. I stort sett så anser de flesta 

att de till viss del vet hur de ska gå tillväga när de utsatts för brott. 

3.5 Arbetsrutiner i Örebro när anställda utsätts för våld eller hot  

På intrapolis i Örebro kan man bläddra sig fram till en miljöhandbok. Denna 

handbok är till för att vara ett hjälpmedel för att bygga upp ett system för att 

förbättra miljön inom myndigheten. I handboken har man en flik där man har 

punktat upp olika åtgärder som skall utföras, eller uppföljningar som skall göras 
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enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:1). 

Arbetsmiljön är allas angelägenhet men det är arbetsgivaren som har det 

formella ansvaret. Som medarbetare skall man delta i arbetet och man skall ta 

ansvar för att tillsammans med sina chefer och andra medarbetare medverka i 

det. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innehåller principer, rutiner och hjälpmedel 

som styr arbetsmiljöarbetet. Det som Örebro menar med det är att myndigheten 

skall arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 

sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande 

arbetsmiljö uppnås. Den sista oktober varje år skall avdelningscheferna 

redovisa vilka åtgärder som har genomförts under året och vilka resultat som 

har uppnåtts med dem, samt redovisa om det har hänt någon olycka eller något 

annat ohälsosamt vid deras avdelning.  

När någon blir utsatt för våld eller hot i tjänsten i Örebro har man en speciell 

handlingsplan för det. Den börjar med att den utsatta personen vänder sig till sin 

närmaste chef. Exempel på det kan vara inre befäl (Ib), stationsbefäl (Sbfl) eller 

vakthavande befäl (Vb). Tillsammans kommer man överens om hur de skall gå 

vidare. I bästa fall, och om det inte är av den graden at det behövs hot och 

riskanalys, räcker det kanske med att man pratar ut om saken.  Polisen i Örebro 

tillämpar en emotionell första hjälp, i form av kamratstöd, i stor skala. I 

arbetsmiljöhandboken på intrapolis i Örebro finns det ett dokument om 

yrkesrelaterad stress och där definierar man kamratstöd som:  

”Det vi många gånger gör i patrullerna, på fikapausen, på utsättningar. Genom 

att vi bryr oss om varandra och att det är tillåtet att prata om känslor tankar 

och funderingar efter en tjänsteåtgärd utövar vi kamratstöd och oftast räcker 

det”.   
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Om någon skada har uppstått ska man fylla i en särskild blankett anmälan om 

arbetsskada (Lag 1976:380: Om arbetsskadeförsäkring) som skickas in till 

försäkringskassan. Denna blankett finns lättillgänglig på intrapolis. 

I de fall den utsatta och den närmaste chefen känner att det föreligger ett 

genuint hot ska verksamhetsskyddsledaren informeras om det. Det gäller även 

om de gör den bedömningen att det inte ligger så mycket bakom det uttalade 

hotet.  Verksamhetsskyddsledaren ska i samverkan med Vb, operativa chefen 

och förundersökningsledaren (fu-ledaren) göra en adekvat bedömning av hotet 

och utifrån det gå vidare i ärendet. Den här samverkansgruppen kan besluta om 

det behövs akuta åtgärder som kan röra både gärningsman och den utsatte eller 

om det räcker med att utse en kontaktperson som ska fungera som stöd för den 

utsatte. De har även den möjligheten att lämna vidare ärendet till 

kriminalunderrättelsetjänsten för en hotbildsanalys och riksbedömning.  

Kriminalunderrättelsetjänstens hot och riskbedömning består av 5 nivåer. 

Kommer de fram till att hotet ligger någonstans mellan nivå 1-3 leds det 

fortsatta arbetet internt av polismyndigheten i Örebro. Kommer de fram till att 

det ligger i nivå 4-5 leds det fortsatta arbetet externt av en speciell enhet som 

finns på polismyndigheten i Västra Götalands län. 

3.6 Kunskapen bland de anställda i Örebro – resultat av 

enkätundersökning  

I undersökningen deltog totalt 30 personer, varav 6 kvinnor och 24 män. Antal 

tjänsteår varierar för kvinnor mellan 1,5 till 3 år, med ett genomsnitt av 1,9 år i 

tjänst. För män varierar det mellan 3 månader upp till 18 år, med ett genomsnitt 

av 2,9 år i tjänst. 
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Befattning

0 5 10 15 20 25 30

Pa

Insp

Totalt
Kvinna

Man

 
Diagrammet: visar det totala antalet respondenter samt vilka befattningar de innehar 

uppdelat i män och kvinnor. En av deltagarna har befattning inspektör medan samtliga 
andra är polisassistenter. 

 
 
 
 

Har du någon gång utsatts för brott i tjänsten?

0

5

10

15

20

25

Ja Nej Ja Nej 

Kvinna Man

 
Diagrammet: visar hur många av deltagarna i Örebro som någon gång under sina år som 

polis utsatts för brott i tjänsten. Samtliga sex kvinnor som deltog och 21 av de sammanlagt 
24 männen som deltog uppger att de utsatts för brott under de ovan angivna 

förutsättningarna 
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Om ja,  vilken  typ av brott har du då utsatts för? 

0 10 20 30 40 50 60

Våld mot tjänsteman 

Olaga hot 

Hot mot tjänsteman 

Våldsamt motstånd

Försök till grov misshandel 

Hot 

Förgripelse mot tjänsteman 

Slag 

Spark

Misshandel 

Kränkning 

Försök till våld mot tjänsteman 

Totalt antal brott 

 
Diagrammet: visar det totala antalet brott som männen och kvinnorna som deltagit i 

undersökningen i Örebro uppger att de utsatts för. Sammanlagt blev de 51 olika brott. 
Brotten i diagrammet är redovisade enligt de svar som givits i enkätundersökningen och 

vissa brott skulle därför i annat fall kunna rubriceras som t.ex. våld mot tjänsteman. 
 
 

Anser du dig ha tillräckliga kunskaper om möjligheterna till 

ersättning för de brott som du utsatts för i tjänsten?

0

5

10

15

20

25

30

35

Ja Nej Totalt

 
Diagrammet: visar hur många som anser sig ha tillräckliga kunskaper om möjligheterna till 

ersättning för de brott som de utsätts för i tjänsten. Av de sammanlagt 30 som deltog i 
Örebro är det fyra som anser sig ha tillräckliga kunskaper 
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Vilken information har du fått om hur du ska gå tillväga när du utsätts 

för brott i tjänsten?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ingen 

Lite

Minns inte

Hört av Kollegor

Anmälningsrutiner 

I samband med utbildning 

Rutiner & anmälan

Åklagaren

Ersättningsanspråk

Anmälan ska tas upp av kollega

 
Diagrammet: visar vilken information som deltagare i Örebro har fått om hur de skall gå till 
väga när de utsatts för brott i tjänsten. 15 (hälften), uppger att de inte fått någon information 

alls, tre att de hört genom en kollega och tre att de inte minns. 
 

Finns det någon kontaktperson på din myndighet rörande "utsatthet 

för brott"?

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej Vet inte 

 
Diagrammet: visar att totalt sett av deltagarna i Örebro var det 27 som inte visste om det 
fanns någon kontaktperson rörande utsatthet för brott i tjänsten. tre visste att de fanns en 

sådan. 
 



Rapportnummer 358, När poliser utsätts för brott 
Wilhelm Junér, Roy Esplund 

 23 

2006-12-01 

Finns det tjänsteföreskrifter eller en handlingsplan på 

myndigheten om hur ärenden rörande utsatthet för brott skall 

handläggas?

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej Vet inte 

 
Diagrammet: visar att 28 av de totalt 30 som deltog i Örebro inte vet om det finns 

föreskrifter eller handlingsplan på myndigheten om hur ärenden rörandeutsatthet för brott i 
tjänst skall handläggas och två som vet att det finns. 

 
 

 Vet du vad du bör gå till väga om du utsätts för brott i tjänst?

0 5 10 15 20 25 30

Ja absolut

Ja till viss del 

Nej, inte alls

 
Diagrammet: visar att 25 av de 30 som deltagit i Örebro till viss del vet vad de skall göra 

om de utsätts för brott i tjänsten. Tre vet absolut och två vet inte alls. 
 
 

Av de 30 som deltog valde 18 att lämna egna förslag på vad man skulle kunna 

göra för att förbättra informationen till de anställda, om hur de ska gå till väga 

om de utsätts för brott i tjänsten. De allra flesta vill ha en länk på intrapolis där 

man lätt, och i punktform, kan få reda hur man bör gå till väga om det skulle 

hända. Länken skall vara mycket lättillgänglig så man kan gå in där och titta när 

man vill. Många vill också ha mer utbildning. Utbildningen ska helst hållas när 

man kommer som nyanställd men det skulle även vara bra med uppdatering av 

kunskaperna under anställningen. 
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3.7 Kritisk granskning av enkätundersökning i Örebro  

Enkätundersökningen i Örebro gjordes mest bland poliser i yttre tjänst. Många, 

om inte alla jobbar på den operativa enheten och tillsammans har de jobbat i 

medel två år vilket kan uppfattas som lite lågt. Hur ska man då kunna tolka och 

sätta sig in i den här enkäten när erfarenheten av att jobba som polis är så låg? 

Vi tror inte att de blir några problem eller att enkäten blir missvisande på något 

sätt bara därför, tvärt om. Nästan alla har svarat att de någon gång under den 

här tiden har blivit utsatta för brott av något slag. Detta kan bero på att enkäten 

just cirkulerat bland dem som jobbar med den ingripande verksamheten men att 

nästan alla som jobbat ett tag förr eller senare utsätts för brott kommer inte som 

någon överraskning. 

Just nu så är Örebro i full gång med att utforma arbetet som den här rapporten 

omfattar. Under ett samtal med poliskommissarie Stefan Romell, 

verksamhetsskyddsledare i Örebro, säger han att det just nu pågar ett 

utvecklingsarbete på myndigheten och att de är i full gång med att utforma 

riktlinjer om hur de ska gå till väga när någon utsätts för brott i tjänsten.  På 

grund av denna pågående process kan det vara lite skiftande kunskaper bland de 

anställda. 

På grund av en miss i utformningen av enkäten i Örebro föll tyvärr två frågor 

bort. Det skulle vara två följdfrågor till de poliser som svarade att de utsatts för 

brott i tjänsten. Frågorna hade till syfte att ta reda på om de poliser som utsatts 

för brott anmält det eller inte, och varför de i så fall inte anmält det. För att få en 

uppfattning om detta har vi tittat på de svar som lämnades i Halmstad, och drar 

en slutsats utifrån det resultatet. Möjligen kommer vi då få en något snedvriden 

blid av verkligheten beroende på en rad faktorer som geografiskt läge, 

traditioner och arbetsklimat ute på fältet i de olika städerna men vi hoppas och 

tror att den allmänna uppfattningen bland de anställda i Halmstad är ungefär 

densamma som hos dem i Örebro. Åtminstone är det den uppfattningen som vi 

har fått under den tid vi varit på respektive stationer. 
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Enkäten är tyvärr bara applicerad på en liten del av dem som arbetar i Örebro så 

egentligen kan man inte dra några större slutsatser av den. Man kan bara få en 

liten fingervisning om hur det är och utifrån det försöka göra en adekvat 

bedömning och hoppas att den stämmer överens med verkligheten. Om man 

skulle vilja göra det måste man utöka antalet frågor och gå mer på djupet efter 

varje svarsalternativ för att få en mer korrekt bild av verkligheten. 

3.8 Resultatsammanfattning av enkätundersökning i Örebro 

Av samtliga som svarade på enkäten var 24 män och sex kvinnor. Männen hade 

i medel varit anställda på myndigheten i 2.9 år och en var ”inspektör”, de andra 

var ”polisassistenter”. Kvinnorna hade varit anställda i snitt 1,9 år och samtliga 

var ”polisassistenter”. 

De brott som de flesta uppger att de utsatts för är hot och våld mot tjänsteman 

(BrB 17:1) samt förgripelse mot tjänsteman (BrB17: 2). Alla utom tre deltagare 

uppger att de någon gång utsatts för brott i tjänsten.   

Slutsatsen man kan dra om kunskaperna bland de anställd i Örebro, som har 

svarat på den här enkäten är att de allra flesta till viss del vet vad de bör göra 

om de utsätts för brott i tjänsten (25 av 30). Däremot vet de inte om det finns 

någon kontaktperson på myndigheten, någon handlingsplan eller några 

föreskrifter om sagda ämne. Man är inte heller medveten om möjligheterna att 

få ersättning för brott som man utsätts för i tjänsten. Det är bara 4 som uppger 

att de anser sig ha tillräckliga kunskaper. 

3.9 Vad skiljer sig mellan polismyndigheten i Halmstad och Örebro 

När det gäller arbetsrutiner för händelser när poliser utsatts för brott i tjänsten 

så skiljer det sig inte i något väsentlig mån mellan myndigheterna. Detta kan 

bero på att man jobbar efter samma riktlinjer. På båda myndigheterna pågår ett 

ständigt arbete för att utveckla arbetsmiljön i stort och slutsatsen kan göras, att 

även om de inte har samma arbetsrutiner nerskrivet i föreskrifter och 

handlingsplaner så finns det en fungerande rutin för att hjälpa de anställda. 
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Vi har även jämfört resultaten av enkätundersökningen för att se om det skiljer 

sig i kunskapen bland de anställda på myndigheterna och vilken information de 

har fått. De visade sig att det var i stort sätt samma resultat på båda 

myndigheterna förutom i några avseenden. Något större andel hade utsatts för 

brott i Örebro, detta kan bero på att en betydligt större andel av respondenterna 

där jämfört med Halmstad jobbar i yttre tjänst, där utsattheten anses vara större. 

Vid jämförelse av kunskaperna om möjlighet till ersättning när man utsatts för 

brott, så är kunskaperna något bättre i Halmstad. 90 procent av de anställda i 

Örebro vet inte om det finns någon kontaktperson på myndigheten medan den 

andelen i Halmstad är 62 procent. I Halmstad är det en större andel, 27 procent 

som känner till om det finns någon tjänsteföreskrift gällande utsatthet för brott i 

tjänsten, i Örebro är den siffran sju procent. Värt att påpeka är att på båda 

myndigheterna så vet nästan alla till viss del hur de ska gå tillväga om de utsätts 

för brott i tjänsteutövningen. 



Rapportnummer 358, När poliser utsätts för brott 
Wilhelm Junér, Roy Esplund 

 27 

2006-12-01 

4 Diskussion 

Nästan alla poliser har någon gång i tjänsteutövningen utsatts för ett brott 

genom att de antingen har blivit hotade eller utsatts för våld. Detta visar sig i 

bl.a. RPS rapport ”hot mot anställda” och även i vår egen undersökning bland 

de anställda i Halmstad och Örebro. För att man ska kunna trivas och må bra på 

sitt arbete och för den egna säkerhetens skull är det viktigt att det finns en väl 

utvecklad beredskap ute på myndigheterna, för att bemöta problematiken när 

anställda utsätts för brott i tjänsten. I vår rapport har vi bara skrapat på ytan men 

kan ändå konstatera att det krävs en utveckling på området, vilket båda 

myndigheterna jobbar på och som rikspolisstyrelsen efterlyser. Vi har sett att 

det finns en hel del brister i de anställdas kunskaper om arbetsrutiner. Det kan 

bero på att man inte upplever det som något problem när man utsatts för våld 

eller hot utan får den hjälp man behöver utan att känna till vad som står i olika 

tjänsteföreskrifter och handlingsplaner.   

Arbetstagarna har dock genom arbetet ett ansvar för sin egen säkerhet och det 

finns regler om skyldigheten att följa tjänsteföreskrifter m.m, detta kan man ju 

tycka borde vara självklart eftersom det främst drabbar arbetstagaren själv om 

han inte vet hur han ska gå till väga och vart man ska vända sig.  

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetstagare delta i arbetsmiljöarbetet för att 

förebygga ohälsa t.ex. i form av stress och olycksfall i arbetet. Om 

arbetstagarna inte har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljön har de rätt att få 

ytterligare information och utbildning. Det är viktigt att arbetstagaren får 

tilläcklig med information för att arbetsmiljön ska fungera skadefritt samt för 

att undvika onödiga risker i arbetet. 

Under tidigare undersökningar har vi tagit upp stress, hur det påverkar en 

människa och vilka följder det i sin tur har. Om informationen till de anställda 

förbättras och de anställda engagerar sig mer i att ta reda på vad som verkligen 

gäller på sin myndighet så kan man kanske förebygga eller till viss del lindra 
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den stress som den anställde upplever. Viktigt att påpeka, så är olika individer 

mer eller mindre känsliga för stress. 

I SCB undersökning som handlar om polisers arbetsmiljö visar det sig bl.a. att 

det är yngre poliser och de som jobbar i yttre tjänst som oftast utsätts för brott i 

tjänsten. Med tanke på detta och att det i vår undersökning visat sig att det finns 

behov av information till poliser så bör man ytterligare inrikta sig på att ge 

tillräcklig information till denna målgrupp. Att man som polis redan i början av 

sin anställning vet hur man ska hantera och gå till väga i en situation där man 

utsatts för brott, kan förbättra förutsättningarna för att trivas och må bra på sitt 

arbete. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Det vi har kommit fram till i vår rapport är att både polismyndigheten i 

Halmstad och Örebro har väl fungerande arbetsrutiner när det gäller 

hanteringen av anställda som utsatts för brott. De jobbar på att utveckla arbetet 

ännu mer för att uppnå det som ankommer på dem utifrån gällande lagstiftning 

och riktlinjer. Något som har visat sig tydligt i vår rapport är att kunskaperna 

hos de anställda är bristfälliga och att de är i behov av mera information. 

Samtidigt kan man inte bara peka på att informationsflödet är bristande från 

ledningens sida utan de anställda måste också ta ansvar för att inhämta den 

information som är nödvändig. 

De som deltog i enkätundersökningen gav förlag på rutiner man kan använda 

sig av för att informationen ska vara mer lättillgänglig. Några av de förslagen 

som gavs och som vi också stödjer, är att information inte bara ska ges under 

aspiranttjänsten utan även vid senare tillfällen. Ett sådant tillfälle kan vara vid 

utbildningspass, då man har jobbat ett tag och lättare kan relatera till sådant som 

har hänt i tjänsten och har då lättare att sätta sig in i och förstå problematiken. 

Andra förslag är att det ska finnas en länk på intrapolis där man lätt kan gå in 

och läsa sig till vilka arbetsrutiner som råder när man utsatts för brott i tjänsten. 

Alternativet är att få information fortlöpande via den interna mailen. När det 



Rapportnummer 358, När poliser utsätts för brott 
Wilhelm Junér, Roy Esplund 

 29 

2006-12-01 

gäller kontaktperson så är förslaget att det ska utses någon på polismyndigheten 

som man alltid ska vända sig till när man utsatts för brott i tjänsten. 
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