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Abstract 
 
Att poliser hotas i tjänsten är ett allvarligt problem, både om man ser till individens trygghet 

och välbefinnande men också om man ser till det demokratiska värdet. Att ha ett samhälle där 

poliser törs göra sitt jobb och inte råkar ut för repressalier med anledning av detta är därför av 

största vikt. Omfattningen av hot mot poliser har kartlagts på olika håll och siffror visar att 

detta är ett ganska vanligt förekommande fenomen. Cirka en tredjedel av alla poliser utsätts 

för påtagliga hot under ett år och antalet anmälda brott som involverar våld och hot mot 

tjänstemän ökar. Syftet med denna rapport är att titta på arbetet med hotade poliser i 

Stockholms läns polismyndighet och hur det eventuellt kan förbättras. Som analysfaktorer har 

vi använt de psykiska och fysiska effekterna som kan följa av ett hot, samt den arbetsrättsliga 

lagstiftningen. Information till rapporten har inhämtats genom litteraturstudier, enkäter och 

intervjuer. Resultatet visar att det är främst frågor kring utbetalning av skadestånd samt bättre 

möjlighet till att vara anonym som behöver granskas. Med stöd av resultatet samt de 

analysfaktorer som vi använt oss drar vi slutsatserna att vissa förändringar kan vara aktuella 

att genomföra, framförallt bör informationen kring hur man får ett tilldömt skadestånd 

utbetalat förbättras samt att de datoriserade system som polisen använder vid 

anmälningsupptagning och brottsutredning om möjligt bör förändras för att öka möjligheten 

till anonymitet. 
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Inledning 
 

Polisyrket är som en följd av dess natur ett utsatt yrke sett ur många aspekter. Polisens 

arbetsuppgifter varierar från hjälpande och förebyggande verksamhet till direkta svar mot 

brottsliga gärningar eller förestående sådana. I denna verksamhet kommer man oundvikligen i 

kontakt med de personer som blir föremål för polisens ingripanden, då det utan personer som 

begick brott inte heller skulle finnas några brott. Att hindra kriminella personer från att begå 

brottsliga gärningar är ur en samhällelig aspekt en fullt legitim verksamhet samt en absolut 

nödvändig sådan. Denna åsikt delas dock i regel inte av den kriminelle själv utan samhällets 

och den kriminelles intressen krockar här frontalt.  

 

Ur dessa intressekonflikter uppstår ibland situationer där den enskilde polismannen hotas. 

Detta kan få allvarliga följder för polismannen själv, närstående till polismannen, samt för 

kollegor till denne. Hot mot polisen bör även kunna anses vara ett indirekt hot mot det 

samhälle vi lever som demokratisk institution vilket gör det till ett problem på en nivå även 

ovanför det individuella traumat. På liknande sätt kan hot mot politiker ses som något som 

inte bara är ett brott mot den enskilda politikern utan även mot den politiska processen som 

helhet, och därmed också i slutänden ett hot mot demokratin1. Detta resonemang bör i många 

drag kunna appliceras på polisens verksamhet då denna i likhet med de förtroendevalda utgör 

en fundamental del av den samhällsbärande struktur som möjliggör det vi betecknar som en 

demokratisk stat. Utan någon form av ”verkställande” funktion till de lagar som stiftas blir 

rimligtvis effekterna av dessa ringa. Ett hot riktat mot en enskild polis gör dock inte att denna 

funktion helt sätts ur spel men riskerar att verkställigheten av lagarna kan påverkas, något som 

i sin tur blir ett direkt angrepp på demokratin. Detta är också en slutsats som dras av utredare 

på Brottsförebyggande rådet som undersökt riskerna med den ökade utsattheten för hot och 

våld i arbetslivet2. Sett i ett större perspektiv kan alltså ett hot mot en polis få allvarligare 

konsekvenser än motsvarande hot mot en enskild medborgare.  

  

 

 
 

                                                
1 Sara Delter, Ett hot mot demokratin – Förtroendevalda som utsätts för våld och hot (Stockholm: Sveriges 
kommuner och landsting, 2006), 3 
2 Åsa Blomstedt. ”Otrygg kan bli arbetsskygg”, Apropå Nr 1 (2006), 6 
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Bakgrund 
 

Åtgärder vid hot mot poliser 

 

Det är den närmsta chefen som har det initiala ansvaret för att åtgärder sätts in då en polis 

blivit hotad i tjänsten. Yttersta ansvaret har dock alltid länspolismästaren. Hela 

chefsorganisationen i länet skall därför informeras så fort någon hotats i sitt polisarbete.3 

 

De åtgärder som finns inom Stockholms polismyndighet kan delas in i tre kategorier. Dels det 

förebyggande arbetet på polismyndigheten, dels åtgärder som polismyndigheten sätter in efter 

att någon hotats och som inte omfattar utrustning, och dels frågor som berör just utrustning av 

den hotade polisen civilt.  

 

En förebyggande åtgärd är regelbundna handledningsträffar där arbetsmiljön i stort diskuteras. 

Detta är ett sätt att öka medvetenheten om eventuella brister, och på så sätt också minska 

riskerna för hot. Den skriftliga handledning angående våld och hot i tjänsten som finns 

upprättad kan även den ses som en förebyggande åtgärd. Handlingen heter "Rutiner och 

riktlinjer, hot och våld", och finns tillgänglig för samtliga polisanställda via polisens intranät.4 

 

De åtgärder som sätts in då någon blivit hotad varierar beroende på omständigheterna. En 

hotbildsanalys görs av analytikerroteln, där all information som finns kring ärendet tas in. 

Utifrån deras bedömning avgörs om man skall "slå på stora trumman" eller om man kan ta det 

lite lugnare. Åtgärder som sätts in kan vara att polisen inte längre åker ensam till och från 

jobbet, att han får ny bostad till sig och sin familj, eller får bevakning på hemadressen. Främst 

bör dock resurser läggas på att få bort hotbilden genom att agera mot gärningsmannen. Den 

förundersökning som inletts i ärendet skall prioriteras.5 

När det kommer till utrustningen styrs bärandet av skjutvapen av polisens allmänna 

föreskrifter. Där sägs att en polisman får bära vapnet under ledig tid om det finns synnerliga 

skäl för detta och dennes polischef ger sitt godkännande. Under de allmänna råden sägs att ett 

sådant fall av ”synnerligt skäl” kan vara då en polis utsatts för allvarliga hot i tjänsten. Här 

                                                
3 Intervju med Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie på Särskilda Gänginsatsen (SGI) i Stockholm, Södertörn 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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skall hänsyn tas till vilka övriga åtgärder som kan vara aktuella samt hotbilden6. Dock tillåts 

sällan poliserna i Stockholms län ta sina tjänstevapen med sig hem, utan andra åtgärder 

prioriteras. Detta för att man ser en stor risk i att en polis som känner sig hotad och skrämd 

skall utrustas med vapen i hemmet.7 

 

Enligt ”dokumentet” Rutiner och riktlinjer, hot och våld, ankommer det på den aktuella 

chefen att analysera var, när och hur risker förkommer innan den enskilde medarbetaren 

hamnar i en konkret hot eller våldssituation. Inför ny verksamhet/nya arbetsuppgifter samt vid 

varje enskild insats eller beordring skall en kartläggning göras och analyseras varpå olika 

åtgärden skall beaktas. Omfattningen på analyserna skiljer sig och kravet är större inför ny 

verksamhet/nya arbetsuppgifter än vad som kan anses vara kravet på analysen vid enskilda 

insatser eller beordringar men en analys skall i båda fallen utföras.8  

Chefen skall planera och vidta åtgärder som efter analysen kan visa sig lämpliga. Exempel på 

åtgärder att vidta för att förebygga hot och våldssituationer kan vara att säkerhetsrutiner 

utfärdas efter värdering av identifierade risker och dessa rutiner skall vara skriftliga. 

Vidare skall tekniska hjälpmedel såsom mobiltelefoner, personlarm, fasta larmanordningar 

etc. tillhandahållas vid behov och träning samt skjututbildning såsom exempelvis 

självskyddsträning och regelbunden utbildning vad gäller handhavande av vapen skall ges tid. 

En gemensam grundsyn skall eftersträvas för att alla medarbetare skall använda samma taktik 

för att på så vis motverka att någon sticker ut och/eller avviker från mönstret och därmed 

riskerar fokusering. Introduktion samt information skall ges av chefen vid nyanställning eller 

vid byte av arbetsuppgifter där information om kända risker som innebär ökad risk för att 

utsättas för hot eller våld skall presenteras. 9 

 

När hot eller våld inträffat har chefen fortsatt ansvar över olika metoder och åtgärder. 

Exempel på åtgärder som faller under chefens ansvar enligt häftet 

I akutskedet skall en brottsanmälan, arbetsskade- eller tillbudsanmälan samt en anmälan till 

arbetsmiljöverket upprättas. Chef för jourrotel skall kontaktas och en hotbildsanalys skall 

alltid göras. Vid händelse som innebär ökad risk för yrkespåförd stress/krisreaktion skall 

debriefinghandledare kontaktas och om möjligt skall all berörd insatspersonal samlas för 

defusing-samtal. Så kallat kamratstöd skall anordnas för bland annat emotionell första hjälp 
                                                
6Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet, Fap 104-2, 22 § samt de till denna hörande allmänna råden 
7 Intervju med Fredrik Gårdare, SGI 
8 Dokument från polismyndigheten i Stockholms län, Rutiner och riktlinjer - Hot och våld, (Stockholm 2000), 7 
9 Ibid., 7-8 
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som bör bestå av omsorg, trygghet samt fysisk och psykisk närhet. Informationsansvarige tar 

hand om alla kontakt med massmedia.10 

 

Fortsatta åtgärder 

 

Vidare ankommer det på chefen att anordna debriefing med debriefinghandledare och 

tillsammans med den drabbade utse en kontaktperson som stöttar i det administrativa arbetet. 

Hemligt telefonnummer skall på begäran av den drabbade bekostas av arbetsgivaren och 

skyddade personuppgifter skall bestyrkas av arbetsgivaren vid ansökan om detta. 

Besöksförbud beslutas av åklagare och rätten till eventuellt målsägandebiträde regleras i lagen 

om målsägandebiträde. Angående bärande av skyddsväst, s.k. skyddsspaning, skyddat 

boende, bevakning av väktare, larm, möjlighet att resa bort eller byte av tjänst så beslutas 

detta av Pme. Skyddsspaning sker i samförstånd med den drabbade och kan antingen ske 

öppet eller dolt med ett aktivt avsökande. Ytterligare en åtgärd som är möjligt enligt 

broschyren är skyddsbevakning/ Livvakt. Detta beslutas av Lpme och rekvireras av 

säkerhetsenheten (PÖSÄK)11 

 

Exempel på uppföljande åtgärder. 

 

Krisstöd/krisgrupper skall finnas på varje polismyndighet/avdelning och detta skall utses av 

den lokala arbetsmiljökommittén. Vidare skall åtgärder vidtas för att den enskilde kan vara 

kvar eller åtminstone återkomma till sin arbetsplats. Kamratstöd kan vara en metod att 

använda för den s.k. arbetsanpassningen. Regler och skyldigheter angående rehabilitering 

skall följas av arbetsgivaren för att den drabbade skall få den hjälp han behöver. 12 

 

Slutligen skall en utvärdering göras av chef/arbetsledare tillsammans med skyddsombudet där 

man analyserar vidtagna åtgärders effekter och konsekvenser. Denna utvärdering skall 

dokumenteras och vidarebefordras till DSG för ställningstagande. Utvärderingen skall sedan 

skickas till CSG om det har avhandlat ett ärende av övergripande slag. Detta för ev. 

                                                
10 Rutiner och riktlinjer - Hot och våld, 10-11 
11 Ibid, 11-12 
12 Ibid, 13 
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myndighetsgemensamma åtgärder samt för att ge underlag för myndighetsgemensamma 

riskbedömningar. 13 

 

Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att utreda huruvida det tillgängliga skyddet och hjälpen för 

poliser som hotas svarar mot det verkliga behovet inom Stockholms läns polismyndighet. Om 

så inte är fallet skall rapporten i ett andra led besvara hur skyddet och hjälpen kan förändras så 

att regler och utformning av skydd på ett adekvat sätt stämmer överens med detta behov. 

 

Frågeställningar 
 

- Hur ser den nuvarande hotbilden mot poliser ut? 

- Bör de tillgängliga skyddsåtgärderna/hjälpen från myndigheten förändras och i så fall 

hur? 

 

Avgränsningar 
 

Denna rapport är geografiskt och organisationsmässigt avgränsad till endast att beröra 

Stockholms län polismyndighet. De åtgärder som vi tittat på är de ”polisiära”, alltså de 

åtgärder som polismyndigheten kan organisera och styra över. Övriga former av åtgärder som 

kan betecknas som ”civila”, dvs. såna som polisen inte har någon möjlighet att råda över har 

alltså inte behandlats. 

 

Metod 
 

Litteraturstudier 

 

Inledningsvis bygger denna rapport på litteraturstudier för att på så sätt skapa ett underlag till 

bakgrunden, samt även för att skapa en bild av redan existerad kunskap. Det som 
                                                
13 Rutiner och riktlinjer - Hot och våld, 13 
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eftersträvades i detta kapitel var att få fram en bild av hur läget kring hotbilden mot enskilda 

poliser ser ut idag, hur omfattande den är samt hur utvecklingen ser ut. För att inom rimlig tid 

och med en rimlig arbetsbörda kunna hitta denna information sökte vi i vad vi ansåg vara 

relevant litteratur för frågan. Ett alternativ till denna metod hade varit att på olika sätt kommit 

i kontakt med personer som kunde tänkas presentera ett bra svar på våra frågor, men detta 

valdes bort till följd av den snabba tillgängligheten av litteratur samt den ökade 

arbetsbelastningen som exempelvis intervjuer skulle ha medfört utan att för den skull ha gett 

ett mer pålitligt material. Fördelen skulle i så fall ha varit att informationen hade varit mer 

”färsk” men fördelarna uppvägde inte nackdelarna i detta fall. 

 

Litteraturstudier har använts flitigt och är en väl beprövad metod och används i många 

skiftande sammanhang för att som tidigare nämnts ge bakgrundsinformation och för att belysa 

det nuvarande kunskapsläget.14 Till exempel så används denna metod i den rapport från 

rikspolisstyrelsen som det refereras till i denna uppsats, Hot mot anställda vid polisen – en 

probleminventering med förslagsåtgärder, där man genom att granska diverse skrivet material 

kan presentera en bild av hoten mot svensk polis. 

 

Intervjuer 

 
Intervjuerna som gjorts i samband med denna rapport är två till antalet och kan närmast 

klassificeras som fokuserade intervjuer, alltså ett mellanting mellan strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer där vissa förutbestämda punkter diskuterades medan de exakta 

frågeställningarna och följdfrågorna formades efter behov. Den intervju som hölls med 

Fredrik Gårdare, kommisarie vid Särskilda Gänginsatsen (SGi) behandlade i stort hur 

skyddsarbetet går till samt hur man kan förbättra det på olika sätt. Intervjun med Frida 

Kröger-Nygren, psykolog verksam vid polisen i Umeå behandlade de psykiska och fysiska 

konsekvenserna som ett allvarligt hot kan ge.15  

 

Intervjuer som metod är vanligt förekommande. Fördelen med metoden är att man kan gå 

relativt djupt ner i det aktuella ämnet och särskilt uppehålla sig kring det i intervjun som är det 

mest intressanta. Vidare kan en intervju även styras på ett annat sätt vilket ger intervjuaren en 

                                                
14 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser  (Lund: Studentlitteratur, 1998), 26-27 
15 För mer info om intervjuerna, se bilaga 
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viss kontroll över informationsflödet, en möjlighet som inte finns på samma sätt när man 

exempelvis använder enkäter.  

 

Metoden har dock naturligtvis nackdelar. Ett faktum som är ofrånkomligt är att intervjuarna är 

mänskliga vilket gör att respondenterna kan påverkas på olika sätt och därmed ge vinklade 

svar. Om flera intervjuare används som i denna rapport finns risk att dessa ställer frågor olika, 

uppträder olika samt pratar olika vilket gör att skevhet kan uppkomma. Är det istället en och 

samma intervjuare så finns fortfarande risken för att denne påverkar respondenterna, men då 

på ett inte lika tydligt sätt vilket är nog så illa. Vanligt är också att man får så kallade 

responseffekter eller intervjueffekter vilket bl.a. innebär att respondenterna på olika sätt 

formar sina svar efter situationen antingen för att vara intervjuaren till lags eller tvärt om, för 

att motarbeta denne.16 

 

Intervjuer har bland annat använts i utbildningsmaterialet ”Hot och våld i arbetslivet” där 

dåvarande justitieminister Thomas Bodström intervjuades med anledning av hot och våld på 

arbetsplatser. Resultatet där blev att man på ett ganska ingående sätt kunde få en bild av vad 

Bodström tyckte i frågan.17 

 

Enkäter 

 
Enkäten bestod av ett antal öppna frågor som behandlade i fall respondenten varit utsatt för 

hot och omständigheter kring det, vad respondenten ansåg om de nuvarande skyddsåtgärderna 

och hur denne eventuellt skulle vilja förändra dessa18. 

 

Fördelarna med att använda enkäter för informationsinhämtning är att det går att nå ut till ett 

stort antal respondenter under en begränsad tid och med en förhållandevis begränsad 

arbetsinsats. Nackdelarna med enkäter är för det första att det inte är helt enkelt att utforma 

frågor. Det kan vid en första anblick verka självklart hur formuleringarna skall se ut men 

tolkningar görs av respondenterna vilket leder till att frågorna av dessa kan uppfattas på ett 

sätt som inte är tänkt. Vidare är bortfallet av respondenter ett problem då det finns risk att 

                                                
16 Judith Bell,  Introduktion till forskningsmetodik, översättning Björn Nilsson, 3:e upplagan (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), 123 
17 Börje Nenzén, Hot och våld i arbetslivet, andra upplagan (Stockholm: Prevent, 2003), 7 
18 Enkäten finns bifogad som bilaga 
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detta inte är slumpmässigt vilket kan påverka resultatet av enkäten. Exempelvis kan det vara 

så att de respondenter som inte besvarar enkäten gör det av den anledning att man varit utsatt 

för hot och upplever enkäten som traumatisk, och därför låter bli att svara. Detta leder då till 

att en viktigt grupp av respondenter faller bort ur materialet. 

Enkäter används i sammanhang där man vill nå ut till ett större antal personer än då man 

exempelvis gör intervjuer (dessa två metoder kan dock naturligtvis användas parallellt). 

Brottsförebyggande rådet skrev 2005 en rapport som tidigare behandlats i detta arbete, 

”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner”, och för att samla in material till denna 

skickades ett stort antal enkäter ut till anställda inom olika yrkeskategorier, bland annat 

poliser. Resultatet blev att en bild av hur stor andel av personerna inom respektive 

yrkeskategori som blivit hotade, trakasserade eller utsatta för våld var 

 

Reliabilitet 

 

När man inhämtar information genom att på ett eller annat sätt fråga personer om åsikter i en 

viss fråga finns alltid risk för påverkan av olika faktorer som gör att resultatet inte blir 

tillförlitligt, eller med andra ord, att reliabiliteten blir låg19. Personen som besvarar frågorna 

kan vid intervjutillfället ha råkat ut för något specifikt som påverkar dennes svar vilket gör att 

svaren inte stämmer överens med vad personen ”egentligen” tycker.  

Andra faktorer kan vara att i en grupp av intervjuare kommer intervjun att utföras på olika sätt 

vilket gör att till trots att man har samma uppsättning frågor så kommer respondenten att svara 

olika beroende på vem som utför intervjun.20 

 

Det finns dock olika metoder för att råda bot på detta problem. Ett alternativ är att man 

genomför intervjun vid upprepade tillfällen och på så sätt ser om det finns någon förändring 

mellan gångerna, en annan metod är att man konstruerar frågorna med alternativa 

formuleringar och då kan se ”missmatchningar” i svaren21. Av olika anledningar (till viss del 

de tidsramarna som finns för denna rapport) har det dock inte gjorts några sådana alternativa 

metoder, vilket då måste beaktas när man granskar resultatet. 

 

                                                
19 Bell, 89 
20 Backman, 123 
21 Bell, 89 
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Validitet 

 
Gällande validiteten (giltigheten) i denna rapport har vi i största möjliga mån försökt definiera 

centrala begrepp för att på detta sätt säkerställa att respondenterna svarar på och diskuterar 

samma frågor (mer om detta under ”begreppsoperationalisering”). Vidare har intervju- och 

enkätfrågorna diskuterats med handledaren för att på så sätt minska risken för att frågorna blir 

snedställda och inte ger den information som var syftet med dessa. Dessa frågor blev dock 

ganska få och relativt okomplicerade vilket bör göra att felmarginalen förhoppningsvis inte är 

allt för stor. 

 

Begreppsoperationalisering 

 
För att kunna besvara de frågor som ställts upp denna rapport var det nödvändigt för 

validiteten att begreppet ”hot” definierades för att på så sätt undvika att de personer som 

intervjuades eller på annat sätt bidrog med information helt enkelt pratade om olika saker. 

Definitionen av ordet hot och vilka värden och kriterier som läggs i detta begrepp skiftar mest 

troligt från person till person vilket utgjorde en risk då vi skulle kunna hamna i den situation 

där intervjupersonerna egentligen inte svarade på samma fråga. För att undvika detta har 

begreppet hot definierats som följande22: 

 

Hot är en form av psykiskt våld där uppsåtet är att skrämma genom att hota eller trakassera. 

Ett hot kan räknas som ett hot även om uppsåtet inte är att skrämmas och även förtäckta hot 

kan vara hot. Gärningen som hotet innefattar behöver inte vara riktat direkt mot den det 

avser skada. Hot kan uttalas muntligt men kan även framföras på andra sätt, exempelvis 

genom skrivna meddelanden eller gester. Hotet skall ha väckt fruktan eller oro hos den 

hotade 

 

                                                
22 Definitionen är i stora drag hämtad från Ett hot mot demokratin – Förtroendevalda som utsätts för våld eller 
hot, som tidigare refererats i denna rapport 
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Analysfaktorer 
 
Allvarliga hot direkt mot en person eller indirekt mot denne, exempelvis genom hot mot 

familj eller andra anhöriga, lämnar knappast någon utsatt oberörd. Påverkan på den enskilda 

individen kommer att skifta beroende på en mängd faktorer exempelvis hur hoten ser ut, vilka 

som står bakom och hur den hotade är rustad att hantera situationen. 

De fysiska och psykiska konsekvenser som hoten ger kommer att finnas med som 

bakgrundsfaktor för en senare diskussion i detta arbete tillsammans med den arbetsrättsliga 

lagstiftningen 

 

Psykiska och fysiska effekter av hot 

 
Två vanligt förekommande psykiska effektbilder vid allvarligare hot mot personer, inte bara 

poliser utan även politiker eller kvinnor som hotas kopplat till relationer, är att personen visar 

tecken på kris och stress samt visar upp symptom som liknar posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD). Det skall dock nämnas att det är svårt att i det specifika fallet kunna påstå att en 

person är drabbad av PTSD men symptombilden är dock ganska väl överensstämmande.23 

 

Stress 

 
Stress definieras lite olika beroende på sammanhang och tid. En definition som bygger på 

antagandet att stress är en följd av en persons interaktion med sin omgivning är att stress 

uppkommer då en person utsätts för påfrestningar som överstiger dennes personliga och 

sociala resurser.24 Omsatt i sammanhang av hot mot en polis kan det innebära att man som 

hotad upplever att det skydd och de åtgärder som vidtas inte är tillräckliga för att ge en känsla 

av trygghet, och detta leder då till stress och de därmed icke önskvärda effekterna kopplat till 

detta. Rimligt här borde vara att anta att det vid ett hot som uppfattas som allvarligt alltid 

kommer att finnas ett visst mått av stress då det är väldigt svårt att förebygga alla tänkbara 

risker, men att man med adekvata åtgärder kan minska denna stress  

                                                
23 Intervju med Frida Kröger-Nygren, Psykolog verksam vid polisen i Umeå 
24 Michael W Eysenck, Psychology – a students handbook (Hove : Psychology, cop., 2000), 145 
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Fysisk och psykisk påverkan av stress 

 

Följderna av stress kan delas in i fyra huvudkategorier med ett antal effekter i varje kategori. 

Översiktligt kan det så ut på följande sätt25: 

- Emotionella effekter där känsla av ängslighet och depression, ökad fysisk samt 

psykisk spänningsgrad innefattas. 

- Effekter på beteende såsom mental frånvaro, försämrad arbetsprestation samt stört 

sömnmönster. 

- Kognitiva effekter exempelvis nedsatt koncentrationsförmåga, ökad känslighet för 

distraktion och nedsatt korttidsminne.  

- Fysiologiska effekter (vilket ger effekter både i ett akut stadium men även i ett längre 

perspektiv) vilket kan innebära ökad belastning på hjärtat, höjt blodtryck, nedsatt 

matsmältningsfunktion, nedbrytning av muskelmassa och/eller av immunsystemet 

samt magsår. 

 

 

Sjukdom till följd av stress 

 
Att stress kan orsaka sjukdomar är en etablerad tes som stöds av den mesta forskningen inom 

området.26Detta är en följd av två faktorer, direkt genom att kroppens förmåga att hantera 

sjukdomar försämras och indirekt genom att personer som upplever stress riskerar att lägga 

sig till med en osund livsstil, exempelvis dålig mathållning högt alkoholintag, som i sin tur 

ökar risken för sjukdomar.27 

 

Det finns även studier på sambandet mellan kritiska livshändelser och utvecklandet av 

sjukdomar, och detta ledde till utvecklandet av det som kallas ”The social readjustment 

scale”. Skalan som avses listar händelser som ökar sannolikheten för att utveckla sjukdomar, 

där det i stora drag fungerar så att en allvarligare händelse ökar risken för sjukdom.28 

                                                
25 Eysenck, 145-147 
26 Ibid, 147 
27 Ibid, 149 
28 Ibid, 147 
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Långvariga psykiska besvär  

 
Som resultat av en traumatisk händelse kan människan drabbas av långvariga problem. Detta 

är i regel fallet då man inte kunnat bearbeta händelsen på ett adekvat sätt men bör även kunna 

bli följderna av ett långvarigt överhängande hot. Problemen kan arta sig som både psykiska 

och fysiska och kan i vissa fall leda till missbruk av olika slag. De psykiska symptomen 

utgörs främst av neuroser i olika former vilket bland annat kan ge en känsla av oro och ångest, 

och även sömnrubbningar förekommer. Andra förekommande psykiska symptom är fobier 

och tvångshandlingar29 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

 
Posttraumatiskt stressyndrom är en sjukdom som kan uppkomma efter att man vart med om 

en svår traumatisk händelse. Samma symptom som kännetecknar PTSD är helt normala 

symptom efter en traumatisk upplevelse men skillnaden är att symptomen inte försvinner en  

kort tid efter händelsen utan att de finns kvar och snarare förstärks istället för att avklinga.30 

Kriterierna för att diagnostiseras med PTSD är att personen har upplevt ett akut trauma som 

har verkat livshotande eller inneburit ett hot mot hans eller hennes integritet.31 

Situationer som kan komma att vara grund för diagnosen PTSD är typiskt sett situationer av 

särskild allvarlig karaktär såsom exempelvis krigsupplevelser, tortyr, naturkatastrofer, 

upplevelser av våld, sexuella övergrepp eller smärtupplevelser i barndomen. Svåra olyckor 

eller andra händelser av särskilt allvarlig karaktär samt övergrepp i arbetslivet vilket skulle 

kunna utgöras av exempelvis hot.32 

Exempel på symptom som kan uppstå efter en traumatisk upplevelse kan till exempel vara 

återupplevelser av den svåra händelsen gång på gång i plågsamma minnesbilder som 

framkallar en kraftig oro och rädsla. Uppvaknande på natten av mardrömmar med anknytning 
                                                
29 Curt L Malmsten, Psykiska reaktioner vid olyckor och hotsituationer (Stockholm: Nordiska räddningsförlaget 
1998), 58 
30 Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska sjukhuset Uppsala, odaterat. Posttraumatiskt 
stressyndrom, Information till patienter och anhöriga (Stockholm: Pfizer), 6 
31 Per Carlenius & Per Torvild Aakvaag, Hur man förebygger hot och våld i arbetslivet (Stockholm, Kommentus 
1998), 85 
32Person, Torgny, docent. Posttraumatiskt stressyndrom. Göteborg, Rättspsykiatriska avdelningen, 
Rättsmedicinalverket. 2005-06-15. URL http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1407#sc1 
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till den traumatiska händelsen. Undvikande av allt som påminner om den inträffade 

händelsen. Distansering gentemot familj, vänner och arbetskamrater. Återkommande 

vredesutbrott och koncentrationssvårigheter. Överkänslighet mot ljus- eller ljudintryck. Helt 

eller delvis förlust av minnet av den traumatiska händelsen. 33 

För att diagnostiseras med PTSD krävs att personen skall ha haft ett flertal av symtomen i mer 

än en månad samt att det lett till att personen fungerar sämre i sin vardag, i sitt sociala liv och 

på sin arbetsplats.34 

 

Den arbetsrättsliga aspekten 

 
Förutom de personliga konsekvenserna som måste beaktas finns även för arbetsgivaren 

juridiska reglementen som skall uppfyllas gentemot arbetstagaren, alltså i detta fall för 

polismyndigheten skyldigheter gentemot den enskilde polismannen. 

Regler kring arbetsmiljön styrs främst av arbetsmiljölagen35 vilken är en så kallad ramlag men 

också av arbetsmiljöförordningen36 samt av föreskrifter från arbetsmiljöverket vilka fungerar 

som en konkretisering av arbetsmiljölagen.37 

Arbetsmiljölagen 

 
Arbetsmiljölagen stadgar inledningsvis i första kapitlet andra paragrafen ändamålet med 

lagen, vilket är bland annat är att förebygga ohälsa och att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. I 

arbetsmiljölagen är det vidare främst tredje kapitlet som stadgar skyldigheter för arbetsgivaren 

vad gäller arbetsmiljön. Där sägs bland annat följande av intresse för en situation där en 

anställd blir hotad: 

• 2 § - Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 

utsätts för ohälsa. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa 

skall ändras eller ersättas 

                                                
33 Posttraumatiskt stressyndrom, Information till patienter och anhöriga, 6 
34 Ibid, 6 
35Arbetsmiljölag (1977:1160) 
36 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 
37 Mats Glavå, Arbetsrätt (Lund: Studentlitteratur AB 2001), 471 
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• 2 a § - Arbetsgivaren skall fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de 

åtgärder som föranleds av detta 

 

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet inom arbetsmiljöområdet och har som ovan nämnts 

kommit ut med föreskrifter som konkretiserar arbetsmiljöreglerna. Den mest relevanta 

föreskriften i detta sammanhang bör vara Våld och hot i arbetsmiljön38:  

Där sägs i andra paragrafen att arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld 

som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. I 

kommentaren till denna paragraf sägs bland annat att en noggrann kartläggning av arbetet kan 

vara nödvändig och att det är viktigt att utredningen utmynnar i ett åtgärdsprogram. Risken 

avgör vilka åtgärder som behövs. 

I femte paragrafen sägs att i arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld 

skall arbetstagarna få särskilt stöd och handledning, och i tionde paragrafen att tillbud och 

händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. 

Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall till sist enligt elfte paragrafen snabbt 

få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada, och att 

arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta. 

 
 

Resultat 
 

Den aktuella hotbilden 
 
1999 gjorde rikspolisstyrelsen en utredning kring hot mot poliser där man utifrån det gångna 

decenniet tittade på omfattningen av problematiken med hot mot poliser samt lade fram 

förslag till åtgärder med anledning av detta. Underlaget för probleminventeringen var ett tiotal 

andra rapporter av vad som får sägas vara av skiftande dignitet, allt från studentrapporter från 

PHS till rapporter från RPS och Arbetsmiljöstyrelsen har använts. Det konstateras i rapporten 

                                                
38 Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:02) 
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att till följd av det skiftande materialet så är det svårt att göra jämförelser dessa emellan, men 

det går däremot att peka på vissa tendenser som visar sig genomgående i de olika rapporterna 

man hämtat underlag från:39 

 

• Man räknar med att cirka en tredjedel av poliserna har utsatts för påtagliga hot under ett 

tjänsteår. Av dessa har som det uttrycks i rapporten ”en icke oansenlig del” angivit att de 

upplevt fruktan vid hot under samma period 

• Yngre poliser har oftare utsatts för hot, något som möjligtvis kan förklaras med bland annat 

typen av befattning  

• Kvinnliga poliser hotas i betydligt mindre utsträckning än manliga poliser 

• Poliser i utryckningstjänst och eller inom närpolisen är mer utsatta för hot än polischefer 

och utredare. Däremot så är de senast nämnda grupperna oftare utsatta för mer sofistikerade 

hot 

• Poliser i storstäderna har inte visat sig vara mer drabbade av hot än kollegor ute i landet 

• Anmälningsbenägenheten har varit låg, en tredjedel till en sjättedel av hoten har anmälts. 

Den vanligaste orsaken till detta är att de drabbade inte trodde att en anmälan skulle ”leda 

någonvart”. Om man tittar på statistik över lagföring ser man däremot att så inte är fallet, i 

åtal som väckts där poliser hotats ledde cirka 70 procent till en fällande dom 

•  Hot mot familj har ansetts vara särskilt obehagliga vilket också gäller för hot från 

organiserad brottslighet (Man konstaterar även i rapporten att det är vid dessa två typer av hot 

som behovet av bättre skydd är som störst) 

 

Bland annat utifrån dessa konstateranden drar man i rapporten slutsatsen att behovet av vidare 

undersökning är nödvändig men att vissa åtgärder direkt skulle kunna införas baserat på det 

underlag man hade vid tidpunkten.40 

 

Om man då tittar på statistik under den aktuella perioden för rapporten visar siffror från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på en stadig ökning av antalet anmälda hot mot tjänsteman41. 

Från 1990 då antalet anmälda fall var 2244 steg siffran i relativt jämn takt fram till år 1999 

                                                
39 Hot mot anställda vid polisen – En probleminventering med förslag till åtgärder (Stockholm: 
Rikspolisstyrelsen, Rapport 1999:1, 1999), 17-18 
40 Ibid, 42 
41 I statistiken räknas även in den mildare formen av hot som ligger under Brottsbalken 17:2 med, alltså hot som 
räknas som förgripelse mot tjänsteman 
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där antalet anmälda fall istället var 4295, vilket ger en ökning med cirka 90 procent42. Det 

man bör notera är att till kategorin ”tjänsteman” i brotten hot- och förgripelse mot tjänsteman 

räknas inte enbart poliser utan även andra yrkeskategorier, vilket gör att detta inte blir ett mått 

på antalet hotade poliser. Det man dock kan göra är att titta på hur utvecklingen ser ut för att 

därmed kunna dra, om än till viss del försiktiga, slutsatser om hur utvecklingen för hoten mot 

polisen ser ut efter 1999 då rapporten skrevs. 

 

Efter 1999 ser anmälningsstatistiken för ovanstående brott ut som följande: Den stadiga 

ökning som skedde under 1990-talet har med undantag för det nya millenniets två första år 

hållit i sig. Från att ha sjunkit till 3970 anmälda brott år 2000 har siffran ökat för att sluta på 

5488 st. år 200543. Den procentuella ökningen från 1999 fram till år 2005 är alltså i runda tal 

27 procent. Med denna utveckling i bakhuvudet tillsammans med de slutsatser som drogs i 

RPS rapport från –99 kan det vara aktuellt att titta över befintliga former av skydd samt titta 

på om dessa bör förändras för att kunna svara upp mot den utveckling som skett. 

 

2005 genomförde Brå en undersökning för att utröna omfattning av bland annat hot av 

allvarligare art bland poliser och andra tjänstemän. 171844 poliser svarade på enkäten från Brå 

och resultatet visar att 5,545 procent av dem har blivit utsatta för hot av allvarligare art någon 

gång mellan den 1 januari 2004 till och med den 7 juni 2005.46 

 

En förklaring till varför siffrorna skiljer sig så pass mycket mellan rapporten från RPS och 

den från Brå kan eventuellt delvis förklaras med definitionen på hot. Brås rapport tar sikte på 

”hot av allvarligare art” medan rapporten från RPS undersöker ”påtagliga hot”. Vissa av de 

hot som skulle kunna rymmas inom begreppet ”påtagliga hot” kan av dem som svarade på 

enkäterna uteslutits i Brå:s undersökning då ”hot av allvarligare art” kan ha uppfattats som 

något snävare. En ytterligare förklaring till skillnaden kan vara urvalet av poliser. I Brås 

rapport har man gjort följande urval av de poliser som svarat: samtliga polischefer, varannan 

kommissarie, var tionde inspektör samt 250 Säpo-anställda.47 Urvalet kan ha medfört att en 

stor del av poliser i yttre tjänst uteslutits från rapporten till skillnad från RPS rapport. 

                                                
42 Brottsförebyggande Rådet, (2006-10-10). www.bra.se 
43 Ibid. 
44 Lars Korsell, Johanna Skinnari och Karolin Wallström. Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner- 
Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2005, 159 
45 Ibid., 53 
46 Ibid., 175-176 
47 Ibid., 14 
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Åsikter om det nuvarande skyddsarbetet 
 
Resultatet av denna rapport är till viss del blandat där en del av de personer vi varit i kontakt 

med på ett eller annat sätt ansett att arbetet och stödet som ges till poliser som hotas är bra 

medan andra ansett att hjälpen och stödet som finns i vissa delar fungerat mindre bra. Denna 

skillnad är vad vi har sett inte kopplad till om man själv blivit hotad, utan åsikterna inom 

denna grupp av personer varierar. Det bör nämnas redan i detta skede att responsen på den 

enkät som skickades ut var svalt, vilket gör att det resultat som presenteras här inte skall ses 

som något Stockholms samlade poliskår står bakom utan får tas för vad det är, åsikter 

framförda av ett mindre antal personer verksamma inom myndigheten. 

 
En åsikt som framförts är att den springande punkten i hur väl arbetet med hotade poliser 

fungerar är den aktuella chefens ansvar och inställning till problemet. Enligt respondenten, 

som själv har en chefsposition, finns de nödvändiga resurserna för adekvata skyddsåtgärder 

samt för det omhändertagande arbetet redan idag inom myndigheten. Det är således upp till 

varje ansvarig hur man skall arbeta med frågan. På fråga angående huruvida de resurser som 

finns är tillräckliga blev svaret jakande och denne menade att det alltid går att prioritera om 

resurser ifall man märker att dessa inte räcker till för att skydda en hotad kollega.  

 

En möjlighet vad gäller skydd är som behandlats i bakgrunden att polismannen får bära med 

sig tjänsteutrustning utanför arbetstid. Detta menar dock ovan nämnda respondent är ett 

mindre bra alternativ som dessutom idag är sällan förekommande. Anledningen till att detta 

inte skulle vara ett bra alternativ är att den hotade personen ofta är rädd och i psykisk obalans, 

vilket gör att det finns en risk för att vapnet kan komma att brukas i situationer som hastigt 

framstår som hotande men i själva verket är helt ofarliga.  

 

Ett annat ämne som lyfts rör inte de polisiära skyddsåtgärderna utan rör istället det som kan 

kallas hjälparbetet, det vill säga de sätt på vilket myndigheten kan hjälpa den hotade med de 

frågor som dyker upp utanför själva hotbilden. I detta fall handlar det om rätten att få ut 

skadestånd efter ett hot då personen som har hotat blivit dömd. Det respondenterna i detta fall 

ger uttryck för är att polismyndigheten inte gör tillräckligt för att hjälpa den hotade med detta 

utan man utelämnas till sig själv att driva denna process vilket för det första inte är helt enkelt 

att veta hur man skall göra, och på samma gång krävande i fråga om tid och ork i en situation 

då man har andra problem att oroa sig för. En av respondenterna beskriver att den hjälp han 
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fick av myndigheterna i stort bestod i att de hänvisade till Brottsoffermyndigheten48 för att på 

så sätt få ut sitt skadestånd men att det där blev tvärstopp, en annan beskriver att han blev bra 

omhändertagen under hela processen av sina chefer men att inte fick någon hjälp med att 

driva skadeståndsprocessen trots påtryckningar hos dessa. 

 

En synpunkt som framförts är att till följd av det minst sagt bistra rättsläget när poliser 

försöker få skadeståndet utbetalat av Brottsoffermyndigheten så borde det finnas andra 

möjligheter att betala ut detta till polismannen. Förslaget går ut på att polismyndigheten själva 

skall bekosta det aktuella skadeståndet till polismannen om det visar sig att det inte går att få 

några pengar från den dömde gärningsmannen och Brottsoffermyndigheten inte är villiga att 

betala ut några pengar.  

 
En av de tillfrågade ger i sitt enkätsvar synpunkter på hanteringen av polisers identitet vid 

rapportering av övergrepp i form av hot. Respondenten anser att det borde finnas möjlighet att 

avidentifiera en avrapporterande polis i RAR49 och DurTvå50. I nuläget framgår alltid 

fullständigt namn och tjänsteställe i dessa datasystem, men här skulle tjänstgöringsnummer i 

stället kunna användas. Att en avrapporterande polismans namn blir tillgängligt för den som 

hotat tycks inte bara onödigt och omotiverat, utan gör framförallt att ett stort obehag uppstår 

för polismannen. Har polismannen dessutom ett ovanligt namn ökar obehaget ytterligare av 

vetskapen att det är lätt att leta reda på honom. Detta kan också leda till att den polis som 

rapporterat ett hot blir rädd för att få repressalier från den som hotat honom, eller att en polis 

inte vågar ingripa och rapportera från första början av rädsla för att hans namn blir tillgängligt 

för den kriminelle. 

 
 

Kritisk granskning av resultatet 
 
Det resultat som presenterats kan vi rikta kritik mot på främst två sätt. För det första så har vi i 

enlighet med det som diskuterades i metodavsnittet under ”reliabilitet” inte skickat ut enkäter 

i flera omgångar till samma person och vi har inte heller hållit flera intervjuer med samma 

person. Detta gör då att resultatet blir känsligt för de eventuella yttre påverkansfaktorerna mot 

                                                
48 Brottsoffermyndigheten kan då gärningsmannen inte förmår betala det utdömda skadeståndet ersätta detta till 
offret enligt Brottskadelagen (1978:413) 
49 RAR är det datoriserade system polisen använder för att anmäla brott 
50 DurTvå är ett datorprogram polisen använder vid brottsutredningar  
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respondenterna som förelåg då dessa svarade på enkäten, något som skall kommas ihåg då 

man tittar på resultatet. 

 
Validiteten är en annan faktor som skall tas hänsyn till när resultatet presenterats, alltså 

huruvida respondenterna verkligen har svarat på det som efterfrågades i enkäten. Här kan vi 

se att svaren tenderar att handla om de praktiska frågorna som kommer upp efter en rättegång 

och kanske inte så mycket kring sådant som kanske inte var huvudsyftet med enkäten, de 

aktuella skyddsåtgärderna. Detta kan dock tolkas på två sätt. En tänkbar förklaring är 

respondenterna anser sig vara nöjda i stort med de skyddsåtgärder som finns och därför inte 

uttrycker missnöje med detta, istället är det sådant som kanske inte handlar direkt om skyddet 

som det finns åsikter om, och det är då detta som framkommer i enkäterna. En annan 

förklaring kan vara att syftet med vår rapport inte framkom på ett bra och tydligt sätt i enkäten 

och att svaren därför tenderar att ”spreta” lite från huvudsyftet. Det som kanske talar emot det 

senare är dock att de personer som har negativ åsikter kring skyddsåtgärderna rimligtvis borde 

vara mer benägna att få framföra sina åsikter och att dessa då borde ha framkommit mer 

tydligt.  

 
Ett annat problem med avseende på resultatet är det minst sagt tunna resultatunderlag som har 

byggt uppsatsen. Vi har endast fått in 7 enkätsvar, vilket kanske inte ger ett särskilt pålitligt 

underlag. Hela resultatet har varit beroende av att respondenterna skall ha haft tid, möjlighet 

och intresse av att svara på enkäterna eller ställa upp på intervjuer. Sedan till det kommer det 

svårigheter med att sprida enkäten till tillräckligt många personer samt att veta exakt var dessa 

tagit vägen då vi inte själva haft möjlighet att göra detta. Allt som allt kan vi se att det inte har 

kommit in i närheten av så många enkätsvar som kanske krävs för att man skall kunna dra 

några säkra slutsatser eller kunna se några tydliga tendenser. Resultatet har istället blivit ett 

glest axplock av åsikter från olika personer och alltså inget som man kan säga att många 

personer står bakom eller som är allmänt rådande åsikter inom myndigheten. Till exempel har 

enkäten endast blivit spridd inom City polismästardistrikt samt till Piketen, vilket lämnat 

många delar av myndigheten outforskad. 
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Diskussion 
 
Som vi sett i resultatdelen är det åsikter inom främst tre olika områden som kommit fram. Det 

första som behandlats är den aktuella chefens ansvar för det skyddsarbete som bedrivs, alltså 

vad chefen väljer att göra eller inte göra samt hur denne lägger upp arbetet med den hotade 

polisen. Kopplat till de psykiska och fysiska effekterna som ett hot kan ge så bör det i allra 

högsta grad ligga i chefens intresse att ett sådant arbete bedrivs på ett bra och effektivt sätt då 

de psykiska och fysiska effekterna kan påverka inte bara hur den hotade personen mår mentalt 

eller fysikt privat men också hur denne kan hantera de krav och utmaningar som ställs i 

yrkeslivet. Som vi sett kan effekter som exempelvis nedsatt koncentrationsförmåga, 

ängslighet och sömnstörningar framträda vilket rimligtvis leder till en sämre arbetsprestation 

då många moment i polisyrket kräver god psykisk stabilitet. 

 

Även den arbetsrättsliga lagstiftningen ger grund för att detta är ett problem som skall tas på 

stort allvar. Arbetsmiljölagen säger klart och tydligt att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla 

nödvändiga åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa hos den anställde samt att 

fortlöpande undersöka de risker som finns. De föreskrifter som finns från Arbetsmiljöverket 

överensstämmer med detta samt att det där även ställs krav på rätt till regelbundna samtal med 

den anställde om denne utsätts för vissa situationer som kan leda till hot och våld. 

 

De ovan nämnda faktorerna, alltså de psykiska/fysiska effekterna samt den arbetsrättsliga 

lagstiftningen ställer alltså krav på arbetsgivaren. Dessa krav motsvaras också i stort sett 

utifrån vad som presenterats i bakgrunden till detta arbete, åtminstone i teorin. Den tidigare 

nämnda broschyr som finns som beskriver hur man inom myndigheten jobbar med problemet 

tar upp sådana saker som riskanalys och efterföljande åtgärder så på denna punkt stämmer det 

överens med kraven som ställs. Detta är dock vad som sägs skriftligen om vad som skall 

göras, det som i verkligheten görs är dock en annan sak. Av vad vi har kommit fram till, både 

i bakgrunden men också i resultatet, så verkar det dock fungera bra även i praktiken.  

 

De regler för när en polis skall kunna utrustas med till exempel tjänstevapen utanför arbetstid, 

för att på så sätt kunna försvara sig mot ett angrepp har också lyfts i resultatdelen. Detta 

verkar med hänvisning till bakgrunden inte vara något prioriterat alternativ då den hotade kan 

vara i psykisk obalans och därmed riskera att använda vapnet på ett felaktigt sätt eller i en 

situation som inte rättfärdigar ett användande över huvud taget. Detta synsätt styrks också om 
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man tittar på de psykiska reaktioner som räknas upp som analysfaktorer och som på alla sätt 

och viss bör kunna utgöra en risk då man har tillgång till skjutvapen. 

 

De förslag som rör den ekonomiska delen med skadeståndsutbetalning har ingen tydlig 

förankring vad vi kan se i det nuvarande arbetet på myndigheten. Det står inget specifikt om 

detta i broschyren som skall ge riktlinjer för arbetet och har vad resultatet visat inte heller 

anammats spontant. Detta har kanske ingen direkt koppling till den arbetsrättsliga aspekten då 

det inte rör arbetsmiljön på ett direkt sätt, däremot kan man dra en parallell till det som skrivs 

i den tidigare nämnda föreskriften från Arbetsmiljöverket. Den säger att arbetstagare som 

hotats skall snabbt få hjälp att lindra uppkommen psykisk skada och detta kan man med lite 

välvilja använda som argument till att myndigheten skulle engagera sig i skadeståndsfrågan 

eller till och med betala ut det själva. Detta skulle kunna var ett sätt att lindra de negativa 

psykiska effekterna hos den drabbade genom att denne då slipper känna sig kränkt två gånger, 

först i samband med brottet och sedan i samband med att något skadestånd aldrig betalas ut. 

 

Slutligen har det framkommit att en bättre möjlighet till anonymitet efterfrågas i de 

datasystem som polisen använder för att för in anmälningar samt för att utreda brott. Detta är 

ett problem son vad vi har kommit fram till inte behandlas på något direkt sätt, vi har i vart 

fall inte stött på det i vårt arbete med bakgrundsavsnittet. Den arbetsrättsliga lagstiftningen 

kan här i vart fall tillämpas genom arbetsmiljölagens tredje paragraf som alltså säger att 

arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagaren skall slippa utsättas för 

ohälsa. Detta kan också med utgångspunkt i de psykiska och fysiska reaktionerna ses som 

aktuellt med relaterat till vad som diskuterats tidigare i detta avsnitt, för arbetsgivaren sett till 

arbetskvalitén samt för polismannen sett till livskvalitén. 

 
 

Slutsatser och förslag 
 

Det övergripande intryck som denna rapport gett är att arbetet med att skydda hotade poliser 

fungerar relativt bra men att det ändå finns sådant som skulle kunna förändras. Detta 

tillsammans med vad som får anses vara en rätt mager resultatdel samt avsaknad av insyn vad 

gäller de ekonomiska resurserna gör att de kommande förslagen får tas med försiktighet och 

får ställas i relation till den tid och de resurser som finns inom ramen för en rapport av detta 
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slag. Förhoppningsvis kan det kanske ändå vara något som kan vara intressant och som går att 

ta fasta på, och därmed kan utveckla arbetet inom myndigheten. 

 

Inledningsvis bör det alltid vara fördelaktigt med en tydlig ansvarsstruktur och en tydlig 

organisation när man jobbar med detta problem. Det kan göras genom att det utses en 

ansvarig person i länet med samordnande funktion, alltså inte någon som behöver vara insatt i 

specifika fall utan bara hålla en övergripande koll och ansvara för att de uppsatta 

åtgärdsriktlinjerna följs. Denna person skall även ansvara för att brister i organisationen 

uppmärksammas och lyfts till en högre, beslutsfattande nivå för att de aktuella problemen på 

så sätt skall kunna åtgärdas.  

 

Vidare bör det utses en eller flera personskyddsansvariga i varje distrikt som jobbar 

underställda mot personen med det övergripande ansvaret och samtidig är de personer som 

har ansvaret för arbetet i distriktet. Om den ansvarige i myndigheten har det organisatoriska 

ansvaret så har då dessa personer det praktiska ansvaret. De distriktsansvariga skall jobba med 

de specifika fallen och kan då på en närmare nivå bemöta problemen, och där det behövs föra 

fram information till den samordnande funktionen. Detta skulle då säkerställa att 

informationsflödet uppåt blir konstant. Denna person kunde då, när en anställd inom polisen 

blivit hotad, ha ett säkerhetsmöte med den drabbade där olika åtgärder diskuteras och 

information kring den fortsatta processen görs tillgänglig. Detta skulle också göra att den 

enskilde polismannen känner att arbetsgivarna bryr sig även när deras privata person till följd 

av yrkesvalet utsätts för angrepp i form av hot och kanske även våld. En fördel med att ha en 

ansvarig i varje distrikt är att det inte blir några frågetecken kring vem som har ansvaret för 

ärendets handläggning samt att kompetensen skulle finnas på ett och samma ställe. Istället för 

att många personer skall vara kompetent inom vissa delar så kan en person vara kompetent 

gällande alla delar, vilket bör underlätta för den hotade polisen. Istället för att skickas runt till 

olika personer kan denne då vända sig till en och samma person som i sin tur får ansvara för 

de nödvändiga kontakterna med exempelvis andra myndigheter eller personer inom 

polisorganisationen.  

 

Bakgrunden till detta förslag på organisationsstruktur har sitt ursprung i att vi själva har märkt 

när vi sökt information till denna rapport är att det inte alltid varit lätt att få konkreta svar. De 

personer vi har varit i kontakt med har alla varit väldigt hjälpsamma men ofta har frågan 

hänvisats vidare till någon annan, ”någon som verkligen kan området” och detta trots att det 
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var precis vad som sagts även om denna person. Inte helt ovanligt har varit att vi har fått ett 

namn och då vi kontaktat denne har vi hänvisats tillbaka till den som gav oss namnet. Det 

intryck vi har fått av detta är att det inte finns någon som är ansvarig inom området, utan att 

det finns flera som vet en del om det. Risk finns dock alltid att sådant beror på att det inte 

framkommit på ett bra och exakt sätt vad det rapporten skall behandla och att det därför varit 

svårt för de personer vi har pratat med att avgöra om ämnet ligger inom ramen för deras 

kompetens eller inte. 

 
Som tidigare nämnts föreslog en av respondenterna till enkäten att man skulle införa ett sätt 

att avidentifiera rapporterande polisman i RAR och DurTvå-systemen, så att dennes namn inte 

blir tillgänglig för allmänheten och på så vis även för den som uttalat hotet. Utifrån vår 

kunskap om systemen torde detta inte vara någon omöjlighet att genomföra, vare sig vad 

gäller sekretess eller teknik. Vi föreslår att detta tas i beaktande. 

 

I resultatdelen nämns att det tycks finnas en viss brist i hjälpen till dem som utsätts för hot 

avseende det rättsliga efterspelet och processen för att få skadestånd, alltså en 

informationsbrist. Detta kan då åtgärdas först och främst genom direkt information från den 

distriktsansvarige, men även genom den broschyr som nämnts tidigare som finns tillgänglig 

på stationerna. Denna information finns även publicerad på Internet så att den är tillgänglig 

även hemifrån. Att göra denna typ av information lättillgänglig ger inte bara fördelar i en 

situation där någon har hotats, utan kan vara till nytta i alla typer av brott mot poliser där ett 

skadestånd kan komma att aktualiseras. Problemet verkar istället vara att information om 

broschyren inte nåt ut på det sätt som den borde göra eller att den inte är tillräckligt detaljerad, 

i så fall skulle skadeståndsfrågan aldrig ha blivit ett problem. Nu är emellertid så fallet och 

man kan då kanske titta över den information som finns och fundera på om den kan förbättras 

på något sätt. Ett sådant informationsblad behöver inte begränsas till att innehålla regler om 

skadestånd och så vidare utan skulle kunna innehålla översiktlig information om allt som kan 

tänkas vara intressant att veta då man blir hotad, till exempel vem/vilka man skall vända sig 

till, vilka typer av skydd man kan få, samt vilken typ av juridisk hjälp man kan få. Ytterligare 

en fördel med tryckt information är att man som polis kan sätta sig in i problemet redan innan 

det händer och på så sätt skaffa sig en beredskap i fall något skulle hända. 
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Att polismyndigheten själva skall betala ut skadestånd som inte betalas av gärningsmannen 

eller Brottsoffermyndigheten ser vi som en möjlighet som enligt oss bör utredas. Frågan är 

dock i vilka fall en sådan utbetalning skall ske. Gränsdragningsproblematiken kommer att bli 

aktuell då det inte bara är vid hot som poliser tilldöms skadestånd utan vid alla tänkbara brott, 

och det är inte helt orimligt att den polis som tilldöms skadeståndet kommer att vilja ha det 

utbetalt av polismyndigheten oavsett svårigheten på brottet. Principiellt så är detta i och för 

sig inget konstigt då man kan se det som att man som polis skall tas om hand av sin 

arbetsgivare. Att denne då visar att i situationer då ”samhället” inte är berett att stå för den 

ersättning som polisen tilldömts skall myndigheten stå upp bakom sina egna och därmed ta 

ställning mot att man som polis skall tåla att bli beskjuten eller hotad till livet bara för att det 

”anses vara något man får räkna med i sin yrkesutövning”. Problemet är istället kanske den 

ekonomiska delen, alltså huruvida myndigheten skall ha pengar nog att betala ut dessa 

skadestånd och hur denna prioritering står sig i relation till andra kostnader som myndigheten 

har. Detta har vi ingen kunskap om och det blir därför svårt att säga antingen eller i denna 

fråga. Ett alternativ om det nu inom myndigheten inte anses att man har medel för att 

finansiera alla sådana skadeståndsutbetalningar är att man väljer att betala i de fall där brottet 

anses ha en viss svårighetsgrad och att det därför ses som mer angeläget att betala i dessa fall. 

Sammanfattningsvis så anser vi att man bör titta på möjligheten med utbetalningar, men att vi 

inte kan komma med några konkreta förslag då vi inte har nödvändig kunskap kring detta. 

 

Utifrån resultatet samt med stöd av rapportens teoretiska avsnitt finns det anledning att anta 

att hot framkallar väldigt olika reaktioner från person till person men med möjliga allvarliga 

psykiska konsekvenser som följd. Lyhördhet från högre instanser är därför viktigt för att den 

som hotats skall kunna må bra och återgå till jobbet som vanligt. Poliser som hotats bör därför 

ha möjlighet till stödsamtal med professionella terapeuter. Exempelvis befäl och andra som 

arbetar nära den som hotats bör vara uppmärksam på hur den hotade tycks må, och föra detta 

vidare till dem som har huvudansvar för handhavandet av dessa ärenden. Denna rätt till samtal 

skall vara obligatorisk och kostnaden skall falla på myndigheten. En möjlighet är också att 

man inför utbildningar för personer i befälsposition rörande denna problematik så att de får en 

bra förståelse för problemet samt hur man på bästa sätt bemöter den hotade.  

En utgångsteori som vi hade innan vi började arbetet med denna rapport var att man kanske 

skulle se över reglerna för när man som polisman får bära tjänstevapen eller annan utrustning 

utanför arbetstid för att på så sätt kunna skydda sig vid ett eventuellt angrepp. I ljuset av vad 
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som verkar vara en ökande omfattning av hoten så kunde detta vara ett sätt att bemöta 

problemen. Vad resultatet dock visar är att så inte verkar vara fallet utan att beväpna polisen 

utanför tjänst i allt större mån undviks och att detta förmodligen kan vara bra i de flesta fallen 

men det bör samtidigt kunna göras en avvägning av hur hotbilden ser ut samt hur den hotade 

personen mår mentalt. Vid allvarliga hot men där den hotade ändå känner sig och bedöms 

vara i god psykisk balans kan detta vara ett alternativ att tillgå även i fortsättningen. Reglerna 

bör dock inte lättas enligt oss men möjligheten bör inte heller tas bort.    
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Bilagor 
 

Intervjuunderlag 
 
 
Intervjuerna som hållits har behandlat följande områden: 
 

• Organisatoriska frågor kring arbetet med hotade poliser. Bland annat om det praktiska 

tillvägagångssättet samt ansvarsfördelning. 

• Åsikter kring de nuvarande skyddsåtgärderna som finns samt om den hjälp i övrigt 

som poliser får från myndigheten. 

• Åsikter kring hur dessa åtgärder/hjälp bör förändras.  

• De psykiska och fysiska effekterna som kan följa av ett allvarligt hot. 
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Enkät 
 
Hej! Vi är tre elever som går fjärde terminen på Polisutbildningen i Umeå. Vi skriver ett 
fördjupningsarbete där vi undersöker de polisiära skyddsåtgärder som finns att tillgå då en 
polis blivit hotad i tjänsten. Geografiskt skall vi begränsa oss till Stockholms län. Vi är 
intresserade av att samla uppgifter både från poliser som blivit hotade och/eller från poliser 
som har erfarenheter eller åsikter om detta i övrigt.  
 
Nedan följer ett antal frågor angående hot som riktas mot poliser i tjänst. Utveckla gärna Dina 
svar, men känn inte att Du måste skriva väldigt långa sådana.  
 
Vi skulle uppskatta om Ni kunde svara så snart som möjligt men gärna senast  
onsdag 27 november men bättre sent än aldrig. Svara på enkäten genom att skriva in svaren i 
dokumentet och skicka tillbaka via GW. 
 
I vårt arbete utgår vi från denna definition av hot: 
 
Hot är en form av psykiskt våld där uppsåtet är att skrämma genom att hota eller trakassera. 
Ett hot kan räknas som ett hot även om uppsåtet inte är att skrämmas och även förtäckta hot 
kan vara hot. Gärningen som hotet innefattar behöver inte vara riktat direkt mot den det avser 
skada. Hot kan uttalas muntligt men kan även framföras på andra sätt, exempelvis genom 
skrivna meddelanden eller gester. Hotet skall ha väckt fruktan eller oro hos den hotade. 
 
Din tjänstgöringsenhet (exempelvis trafik, krim osv): 
 
1. Har Du varit utsatt för hot av allvarligare karaktär i Din yrkesutövning? Om ja- beskriv 
händelsen och fortsätt sedan på fråga två. Om nej- gå till fråga fem. 
 
 
2. Vidtogs några åtgärder för Dig och Din familjs säkerhet och i så fall vilka? Om nej- gå till 
fråga fyra. 
 
 
3. Gjorde dessa insatser någon skillnad för Din känsla av trygghet? 
 
 
4. Hur upplevde Du bemötandet från beslutsfattande personer? Anser Du att något bör 
förändras vad gäller proceduren vid denna typ av ärenden? 
 
 
5. Skulle Du vilja se en förändring vad gäller de nuvarande skyddsåtgärderna? Ex. vill Du ta 
bort/förändra/lägga till någon? I så fall, vilken/vilka och varför? 
 
 
6. Här vill vi gärna att Du framför andra eventuella synpunkter som Du har angående detta 
ämne! 
 
 


