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Abstract 
 

Poliser är mest utsatta av alla yrkesgrupper för risken att bli utsatt för hot eller 

våld. Det ligger även i arbetets natur att risken är högre att drabbas av hot eller 

våld. Detta gäller inte bara under arbetstid, utan även på fritiden. Att försöka 

skapa en förståelse för vilket skydd och stöd som kan erbjudas från arbetsgivaren 

är därför av intresse.  Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer krav på 

arbetsgivaren när någon har blivit utsatt för hot eller våld. Rikspolisstyrelsen har 

dessutom givit ut anvisningar för hur polismyndigheterna bör gå tillväga när en 

polis blivit utsatt. Sedan är det upp till de enskilda myndigheterna att följa 

anvisningarna. Kravet är dock att utforma verksamheten utifrån arbetsmiljölagen 

och föreskrifterna. I de enskilda myndigheternas föreskrifter fördjupar sig dock 

rapporten inte närmare i. Hot och våld uppkommer främst i samband med 

konfrontationssituationer eller möten av olika slag. Den enskilde polisen och 

myndigheten skall då kunna värdera och identifiera risker och agera professionellt 

utifrån detta. Upplevelserna är individuella beroende på individen och händelsens 

karaktär. För att nå fram till upplevelserna om skydd och stöd efter en händelse 

har intervjuer genomförts med fyra poliser. Resultatet är varierande men samtliga 

kände behov av stödet och att den närmsta chefen verkar ha en betydande roll.
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1  Inledning 

I denna rapport har vi valt att undersöka vad som händer när poliser utsätts för hot 

och våld, samt vilket skydd och stöd som kan erbjudas. 

Enligt personsäkerhetsutredningen (SOU 2004:1) så har hot mot anställda inom 

rättsväsendet blivit ett allt större problem. Det finns problem med trakasserier samt 

hot och hot om våld av mer allvarliga slag. Detta är inte bara ett arbetsmiljöproblem 

utan även en påverkan på myndighetsutövningen. Hot och våld mot poliser är 

därmed också ett demokratiskt problem i och med dess påverkan på 

myndighetsutövningen.  

När en polis utsätts för brott leder det till olika konsekvenser som dels handlar om 

personens agerande. Detta innebär till exempel en anmälan till chef eller polis men 

även vad arbetsplatsen gör. Det är viktigt att polisen känner samhörighet till 

arbetsplatsen och vågar anmäla det som de utsatts för. Om arbetsgivaren brister i 

sina åtgärder medför detta att effektiviteten på myndigheterna minskar. Poliser som 

inte vågar anmäla hot och våld kan medföra en försämring av arbetsmiljön avsevärt. 

(Brå 2005:18 s. 43, 117).  

Detta är intressant för oss eftersom vi snart påbörjar vårt yrkesliv inom polisen. 

Under utbildningens gång har hittills ämnet inte berörts. Vi känner därför att detta 

kan ge oss en del av den mentala förberedelsen inför vårt kommande yrkesliv som 

poliser. 

Ur samhällssynpunkt är det även viktigt att veta att poliser får det stöd som krävs för 

att klara de svåra påfrestningarna som arbetet kan innehålla (RPS 2008). 

1.1 Bakgrund 

När det gäller hot och våld inom tjänsten så är poliser mest utsatta för risken genom 

alla yrkesgrupper (www.afa.se). Det ligger i arbetets natur att risken är högre att 

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

Det finns även en högre risk att utsättas för brott utanför arbetstid på grund av sitt 

yrke i jämförelse med andra medborgare (Brå 2005:18). 
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Brottsförebyggande rådet och rikspolisstyrelsen har forskat inom ämnet sedan slutet 

av 1990- talet. I rapporten ”Hot mot anställda inom polisen” (RPS 1999:1) visade 

det övergripande resultatet att ungefär en tredjedel av poliserna utsattes för 

uppenbara hot och att yngre poliser oftare utsätts än äldre. 

Av rapporten Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner (2005:18) framgår 

det att 67,6 % av de som blivit utsatta, rapporterar hot och att 71 % rapporterar våld 

till sin chef. Detta anses inte vara tillräckligt. Poliser anmäler dock hot eller våld i 

större utsträckning än andra tjänstemän utanför rättsväsendet. En orsak kan vara att 

poliser har ett större förtroende samt har det enklare att vända sig till det som redan 

är bekant.  

De som trots allt inte anmäler händelser har i intervjuer utryckt sig att attityden på 

arbetsplatsen är att ”man måste tåla lite” (Brå 2005:18 s. 120). Orsaken till att 

poliser inte rapporterar kan även vara att rutinerna är administrativt krångliga och 

inte kända, flera olika rutiner behövs för att göra en fullständig rapport och att 

poliser uppfattar att det inte händer något (RPS 2008). 

Varje arbetsgivare skall enligt arbetsmiljölagstiftningen vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att arbetstagaren skall kunna ha en god arbetsmiljö. Detta gäller 

även hos polismyndigheterna.  

Polisens arbetsmiljö regleras främst genom arbetsmiljölagen (1997:1160) där lagens 

syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnå en god arbetsmiljö.  

Arbetsmiljölagen är det grundläggande kravet i arbetsmiljöarbetet för arbetsgivaren. 

Lagen innefattar all polisverksamhet såsom administrativ och operativ verksamhet. 

Även om polisens verksamhet ibland berör annan speciallagstiftning som polislagen 

och polisförordningen så gäller även arbetsmiljölagen (RPS, 2002-10-25). 

Arbetsmiljölagen är utformad så att den ger utrymme åt att andra berörda lagar kan 

följas åt samtidigt (Arbetsmiljöverkets jurister, 2010). 

Handboken ”Skydd av medarbetare” (RPS, 2007) påvisar att flera punkter måste 

förbättras i arbetsmiljöarbetet på polismyndigheterna. Dessa är att exempelvis skapa 

rutiner för att ta hand om utsatta arbetstagare och deras anhöriga, hot – och 
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riskbedömningar, uppträda korrekt i trängda situationer, kunna värdera hot mot 

arbetstagare och identifiera utsatta målgrupper och personer (ibid.). 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka och skapa en förståelse för vilket stöd som kan erbjudas 

och erbjuds till poliser som utsatts för våldsbrott eller hot, samt enskilda polisers 

upplevelser av sådant stöd.  

1.3  Frågeställningar 

• Vad finns det för lagar och anvisningar när det gäller skydd och stöd för 
poliser? 

• Hur upplever den utsatte polisen att skyddet eller stödet fungerat? 

• Finns det några skillnader mellan stödet för poliser? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har inte fördjupat oss i de enskilda myndigheternas handlingsplaner utan 

avgränsat oss till rikspolisstyrelsens råd och föreskrifter. Vi har heller inte fördjupat 

oss i skadestånds- och ersättningsfrågor. Detta för att undersökningen skulle vara 

alldeles för omfattande och tidskrävande. 

Poliserna som intervjuats tjänstegör i olika län i Sverige. Vi har valt att begränsa oss 

till händelser som är max 5 år gamla. Dels för att händelsen skall vara relativt 

aktuell och för att kunna få en relevant diskussion.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Metoderna vi använt oss av för att besvara våra frågeställningar är litteratur-, 

dokumentstudier och intervjuer. Inledningsvis bygger rapporten på litteraturstudier 

efter kontakter med skyddsombud, personsäkerhetsavdelningar, polisförbundet och 

rikspolisstyrelsen för att skapa oss en bild av vad som redan forskats inom ämnet. 

Därefter har vi fördjupat oss i litteraturen och dokumenten för att delvis nå 

resultatet.  
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Det material som behandlas inledningsvis är brottsförebyggande rådets rapporter, 

statistik från AFA försäkringar och arbetsmiljölagen. Därefter har vi studerat vidare 

i arbetsmiljölagens författningar samt andra dokument från rikspolisstyrelsen. 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer med fyra poliser för att undersöka 

deras upplevelser.  Semistrukturerade intervjuer är en mellanform av en fokuserad 

och en strukturerad intervju. Frågorna är specificerade, med svar som tillåter 

fördjupningar och diskussioner av frågorna (May, 2001).  

De semistrukturerade intervjuerna har vi valt att utforma sekventiellt. Det innebär 

att intervjufrågorna är utformade i en kronologisk tidsföljd. Vi har valt detta för att 

ge den intervjuade möjlighet att lättare minnas och reflektera över sina upplevelser 

om händelseförloppet (Ibid). 

Därefter har kontexten i intervjuerna ändrats till berättelser och namnen har 

fingerats för att händelsen inte skall kunna härledas till den enskilde polisen. Detta 

för att trygga och skydda intervjupersonens integritet. 

För att nå fram till intervjupersonerna har vi använt oss av ”snöbollseffekten” (S. 

191, Ibid). Vi har kontaktat nyckelpersoner på olika polismyndigheter i Sverige som 

sedan hjälpt oss att nå intervjupersoner. 

Metodproblem 

Eftersom de är få personer som intervjuas i rapporten är det svårt att generalisera 

resultaten i statistisk mening (Sohlberg m.fl. S.119). Vi kan därmed inte ge någon 

generell bild på hur det ser ut i Sverige utan snarare skapa oss en förståelse för 

upplevelserna av skydd och stöd.  

Intervjuerna har gjorts per telefon vilket medför att vi inte kunnat läsa 

intervjupersonernas ansiktsutryck vid konversationen. Därefter har vi ändrat 

kontexten i intervjuerna. Detta leder till att intervjuerna kan ha formats av våra egna 

värderingar. För att minimera påverkan av intervjuerna, har vi skickat dem skriftligt 

till de intervjuade för godkännande med en förfrågan om vi fått ner deras upplevelse 

korrekt.  
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Vi har även försökt använda oss av tillförlitliga källor såsom arbetsmiljölagen med 

kommentarer, brottsförebyggande rådets rapporter och information från 

rikspolisstyrelsen. Vår tolkning och val av dessa källor kan däremot ha påverkats av 

våra erfarenheter och värderingar.  Vi har därmed rådgivit om de flesta dokument, 

från Polisförbundet och rikspolisstyrelsen och sedan fördjupar oss i det som varit 

relevant till vårt syfte. 
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2  Teoretisk bakgrund och regelverk 

2.1     Uppkomsten av hot och våldssituationer 

Hot och angrepp uppkommer främst i samband med konfrontationssituationer eller 

möten av olika slag. Detta kan vara vid ingripanden, möten med allmänheten, besök 

eller förhör. 

Ofta uppkommer hot och våldssituationer på grund av hat, vrede, ilska, besvikelse, 

frustration eftersom poliser ofta konfronteras med personer i utsatta lägen, till 

exempel i ett ingripande (RPS 2007). 

Den som hotar eller våldsför sig på poliser vill ofta hämnas eller så kan det vara en 

person som är väldigt oberäknelig med anledning av en psykisk störning. (ibid S. 

10). 

I en rapport från AFA-försäkring (år 2004- 2007) framkommer det att antal skador 

som beror på våld eller hot inträffar i de flesta fall i samband med våld från en 

berusad person, en våldsam gärningsman och då en gärningsman hålls fast, 

exempelvis vid påläggning av handfängsel. Statistik visar att 77,8 % av allvarliga 

skador, har orsakats av verbala eller skriftliga hot mot polis eller anhöriga (AFA 

2009). 

2.2     Stress och stressorer 

 Stress är en reaktion som uppstår hos individen efter påverkan av stressorer. 

Stressorer är utlösande yttre påfrestningarna som påverkar individen. Händelser som 

individen exempelvis upplever som ett direkt hot mot sitt eget eller närståendes liv 

och hälsa kan vara en stressor. Reaktionen efter detta kan vara oro och ångest vilket 

med andra ord är stressen eller stressreaktionen (Christianson m.fl. 2004). 

Reaktionerna och påverkan kan vara olika beroende på individens erfarenheter, 

kunskaper och mentala förberedelser. Dagsformen eller livssituationen hos 

individen påverkar även i stor utsträckning. Christianson (2004) kategoriserar 

stressen i fyra olika typer av stress; generell, kumulativ, traumatisk och 

posttraumatisk stress. 
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Den generella stressen är kopplad till vardagliga händelser som vid enstaka 

tillfällen i sig inte är farlig. Den kan tvärtemot höja prestationsförmågan i vissa 

situationer genom att individen fokuserar extra noggrant på uppgiften. 

Den generella stressen kan däremot leda till en kumulativ stress. Detta kallas i 

vardagligt tal för utbrändhet och är en följd av stressande händelser som upprepas 

om och om igen under en längre tid. 

Om individen utsätts för en händelse som personen tidigare inte har erfarenheter av, 

kan stressorerna leda till traumatisk stress. Den typen av stressor slår igenom 

individens psykiska försvar och utmanar individens grundläggande värderingar 

såsom trygghet, tilltro på omvärld och självbilden. 

Posttraumatisk stress är den stressen som kan uppkomma efter att individen har 

upplevt ett svårt trauma. Det kan vara då individen upplevt en händelse som varit 

fara för dennes liv. Posttraumatisk stress besvärar individens vardag avsevärt med 

allt från koncentrationssvårigheter, plågsamma minnesbilder, mardrömmar, 

sömnsvårigheter, irritation, förvirring, ångest och depression. 

2.3     Definitioner av begrepp som används i rapporten 

• Direkta hot: Till exempel ”jag ska döda din familj”. 

• Indirekta hot: Till exempel ” jag vet var ditt barn går i skolan”. 

• Subtila hot: Till exempel att polisen har en känsla av att vara hotad, hittar 

personuppgifter om sig själv hos hotutövaren.   

• Direkt våld: En fysisk handling som orsakat smärta eller blodvite. 

• Avvikelser: En negativ händelse som avviker från det normala. Exempelvis att 

polisen finner konstiga väskor som påträffas utanför sitt hus (RPS 2007, s.3).  

• Tillbud: En oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Detta är 

ofta en följd av brister i arbetsmiljöarbetet (AFS 2008:15, s 4). 
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• Olycksfall: Innebär fysisk eller psykisk skada som uppkommit till följd av en 

plötslig händelse. Detta kan innebära allt från lindrig skada till dödsfall (AFS 

2001:1, s 12). 

• Risk: Sannolikheten för ohälsa eller olycksfall i arbetet skall uppstå och följderna 
av detta (AFS 2001:1 s 19)  

 
 
2.4 Rikspolisstyrelsen och personsäkerhetsarbetet 

Rikspolisstyrelsen har det övergripande ansvaret för Polisens 

personsäkerhetsverksamhet. Det innefattar välplanerad samordning,  

kvalitetssäkring genom exempelvis inspektioner, metodutveckling och utrustning. 

Rikspolisstyrelsen leder inte den huvudsakliga polisverksamheten i de olika 

polismyndigheterna, men de leder polisverksamheten när det handlar om 

förebyggande och avslöjande om brott mot rikets säkerhet så som 

terrorismbekämpning, visst bevakning - och säkerhetsarbete samt personskydd. 

Detta bedrivs inom Rikspolisstyrelsen vid Säkerhetspolisen, SÄPO.  

Rikspolisstyrelsen får inte meddela föreskrifter såvida inte regeringen förordnat 

detta (FAP 480-3, 8§, Berggren & Munck 2008, 7§).  

 

(www.polisen.se) 

http://www.polisen.se/�
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Rikskriminalpolisen, RKP har ansvaret för övergripande operativ samverkan med 

externa myndigheter och organisationer på nationell nivå. De arbetar bland annat 

med grov organiserad brottslighet. När det gäller skydd och stöd till utsatta personer 

rådgör Rikskriminalen polismyndigheterna vid svårare fall, då den särskilda 

personsäkerhetsenheten (se nedan) inte kan ge sådant skydd och stöd till den utsatte 

(FAP 480-3, 9 §). Vidare ansvarar Rikskriminalpolisen för samordning och 

metodstöd i samband med åtgärder om den utsatte behöver flytta utomlands. 

Polismyndigheten ska då anse att det finns synnerliga skäl för sådan åtgärd (FAP 

480-3 10 §). 

 Särskilda personsäkerhetsarbetet på regional nivå arbetar med regionalt stöd och 

bistår polismyndigheterna med specialistkompetens, råd och stöd (FAP 480-3, 11 

§). De arbetar med samlade säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas för hotade 

personer, så som vittnen, målsägande, tilltalade med flera och regeringen får 

meddela föreskrifter. De utsatta personerna är föremål för ytterst allvarliga hot och 

där kontinuerliga och omfattande åtgärder bör vidtas (Berggren och Munck 2008, 2 

a§).  

 Personsäkerhetsarbetet på lokal nivå är till för alla som behöver eller kan behöva 

skydd och stöd från Polisen. Skyddsarbetet genomförs när hot- och 

riskbedömningen visar att hotet är så allvarligt att det krävs skyddsåtgärder som inte 

brottsoffersamordningen kan hjälpa till med (www.polisen.se, PDF Brottsoffer och 

personsäkerhetsarbete 2009).  En del av polisarbetet enligt polislagen 1 § är att 

”tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp”. Syftet är att vid behov på ett 

säkert och effektivt sätt ge lämpligt skydd till den utsatte (Polislagen  1 §,  

 FAP 480-3, 7 §). 

 
2.5 Regelverk 
 Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skall arbetsmiljön vara tillfredsställande till 

 arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället (2 kap. 1§ st.1). 

 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte 

 utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller 

 olycksfall (2 kap. 1§ st. 4).   

http://www.polisen.se/�


Rapport nr. 597 

 10 

2010-05-20 

Vid riskfyllda arbeten såsom polisarbetet kan arbetet inte uträttas utan att 

arbetstagaren utsätts för någon form av risk för olycksfall eller ohälsa. Enligt 

förarbetena till arbetsmiljölagen framgår det att det är nödvändigt med en varierande 

bedömning när man ställer kraven på arbetsmiljön.   

”De insatser som krävs för att förbättra arbetsmiljön får inte vara orimliga i 

förhållande till det resultat som skall uppnås. Lagtexten borde utläsas genom att 

kravet på en god arbetsmiljö kan behöva vägas mot andra viktiga intressen” 

(Gullberg, 2008).   

Kravet är än dock att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till 

förutsättningarna (Arbetsmiljöverkets jurister 2010).  

De grundläggande kriterierna för en god arbetsmiljö definieras i kommentaren till 

arbetsmiljölagen av Gullberg. ”Arbetet bör ge variation, social kontakt, möjlighet 

till samarbete och sammanhang. Det skall eftersträvas att arbetsförhållandena ger 

möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar” (s. 71).   

2.6  Arbetsgivaren 
Huvudansvaret för arbetsmiljön har arbetsgivaren.  

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara 

att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att 

risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs…” (Arbetsmiljölagen 1977:1160, 3 kap. 

2§). 

Länspolismästaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön i 

Polismyndigheterna. Delegering av ansvaret kan dock ske till exempelvis 

vakthavande befäl eller enhetschef. Rikspolisstyrelsen stöttar med rådgivning och 

underlag till polismyndigheterna och dess arbetsledare, så att det kan ta sitt 

arbetsmiljöansvar (RPS 2002-10-25, RPS 2007). 
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Arbetsgivare skall i alla avseenden se till att verksamheten bedrivs så att 

skyldigheterna enligt arbetsmiljölagen uppfylls. Arbetsgivaren är skyldig att 

systematiskt utreda ohälsa, olycksfall och kartlägga risker samt vidta åtgärder som 

kartläggningen resulterar i och upprätta handlingsplaner. Kravet på skyddet mot 

ohälsa och olyckfall skall utformas utifrån arbetsplatsen och arbetsuppgifterna 

(Arbetsmiljölagen 3 kap 2a §). Arbetsgivaren är även skyldig att det bland 

arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud som skall företräda arbetstagarna i 

arbetsmiljöfrågor och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö (6 kap 2 § st 1, 6 

kap 4 § st.1). 

2.7  Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om hur man skall gå 

tillväga utifrån grunderna i arbetsmiljölagen. Det som berör rapporten är 

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det krävs att arbetsgivaren kontinuerligt undersöker bristerna och riskerna på 

arbetsplatsen samt att det finns rutiner som ansvarar för att arbetsolyckor och ohälsa 

som uppstått i arbetet utreds. Ohälsa kan vara sjukdomar enligt medicinska kriterier 

och kroppsliga eller psykiska funktionsstörningar som inte är sjukdom i objektiv 

mening. Det senare kan exempelvis vara stressreaktioner och belastningsbesvär. 

Arbetstagaren bör ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka den enskildes 

arbetssituation (AFS 2001:1). 

Riskbedömningar bör göras och kan till exempel vara en del av en polistaktiskt 

bedömning (PM, rikspolisstyrelsen). Riskbedömningarna, åtgärdsprogram samt 

sammanställningar av skador och tillbud skall alltid vara skriftliga (2001:1).  

Handlingsplaner bör upprättas och ses som en grundläggande funktion i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Handlingsplanerna bör innehålla långsiktiga 

åtgärder vid exempelvis arbetsolyckor och utformningar av riskanalyser (Gullberg 

2008 s. 104). Det som avgör är dock vad som utförs i praktiken då det inte finns 

krav på att någon pärm eller särskild handbok skall finnas.(AFS 2001:1). Hur 

allvarlig risken är bör avgöras från fall till fall. 
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Hot och våld i arbetsmiljön 

Arbetsgivaren skall utreda risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet 

samt utföra åtgärder som kan föranledas av utredningen (2 § AFS 1993:2). De skall 

undersöka och kartlägga när, var och hur riskerna uppkommer och följa upp 

befintlig statistik och om preventiva åtgärder kan göras effektivare. Detta kan gälla 

organisatoriska förändringar, säkerhetsrutiner, utbildning och åtgärder efter 

utbildning. Efter Göteborgskravallerna fick exempelvis polismyndigheten utveckla 

arbetsmetoderna för att hantera större folkmassor för att ge tryggare poliser och 

bättre arbetsmiljö (PHS, 2005). 

Arbetsgivaren är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. I vissa yrken såsom 

polisyrket kan våld ingå i en oundviklig del av arbetet. Därför är det viktigt att så 

långt som möjligt förebygga att arbetstagaren kommer till skada och därför 

exempelvis bedöma skyddsutrustning som kan behöva användas eller rutiner för hur 

man skall ta emot besökare (3 §). 

Det ligger i polisarbetets natur att inte kunna uppnå ett heltäckande skydd mot 

ohälsa och olycksfall. Personlig skyddsutrustning skall därför användas om ett 

tillräckligt skydd mot ohälsa och olycksfall inte kan nås på annat sätt 

(Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap 7 §). Skyddsutrustningen skall arbetsgivaren 

stå för och arbetstagaren har ansvar att använda skyddsutrustningen (Ibid 3 kap. 4 

§). I vilken mån tillräckligt skydd med hjälp av personlig skyddsutrustning kan 

uppnås beror på risknivån (AFS 2001:3, 2009:8).  

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att 

kunna iaktta och undvika riskerna i arbetet. Denna typ av utbildning omfattar 

exempelvis polisutbildningens konflikthantering och självskydd där man lär sig 

bemöta människor i kris (AFS 1993:2, 4 §). När en polis anländer till en plats möter 

de ofta människor i upprörda tillstånd. Det är därför viktigt att se i vilken situation 

parterna befinner sig i och vara medveten om sitt eget uppträdande utifrån attityd, 

tolkning, värdering, beteende och känsla. Ett viktigt begrepp är bemötandet som till 

exempel kan vara att man har tydliga och klara budskap (RPS 2007). Arbetstagaren 

bör även vara införstådd i vilka reaktioner som kan följa av en våldshändelse och ha 

god kännedom om vad som skall göras (AFS 1993:2, 4 §). 
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Arbetstagaren skall ha möjlighet att snabbt kalla på hjälp vid en vålds- eller 

hotsituation. Arbetsgivaren är då ansvarig för att det finns larmutrustning och att 

utrustningen underhålls och kontrolleras (ibid. 7§).  

Alla händelser med inslag av våld och hot samt tillbud skall rapporteras, 

dokumenteras och följas upp. Det är viktigt att det finns rutiner för att för hur detta 

skall gå till. Rutinerna bör innefatta att våld och allvarliga hot om våld anmäls till 

yrkesinspektionen, försäkringskassan och polisen. Risker och tillbud som 

uppmärksammas av arbetstagaren skall meddelas till arbetsledaren, skyddsombudet 

eller annan bestämd person (ibid 10§). 

Efter en svår chockartad händelse är det nödvändigt att arbetstagaren genast får 

hjälp med medicinskt och psykologiskt omhändertagande. Emotionell professionell 

första hjälp och stöd bör erbjudas, med möjlighet att tala ut om sina upplevelser 

direkt och senare en tid efter händelsen. För att undvika rykten och oro bör 

arbetsgivaren så fort som möjligt underrätta övriga på arbetsplatsen om vad som 

hänt. Arbetstagarna bör även erbjudas kamratsamverkan och socialt stöd som ger 

möjlighet till erfarenhetsutbyte, samvaro och kontakter. Ett gott omhändertagande 

från arbetskamrater kan i betydande utsträckning lindra följderna (ibid. 5, 11 §). 

2.8     Anvisningar från rikspolisstyrelsen om skydd och stöd 
I slutet av 2007 utgav Rikspolisstyrelsen handboken ”Skydd av medarbetare” som 

finns i två delar . Syftet med dokumentet är att vägleda hur händelser så som hot och 

våld mot poliser kan hanteras och hur förebyggande arbete kan se ut. I handboken 

skriver Rikspolisstyrelsen att ” Alla som arbetar inom eller har uppdrag åt Polisen 

ska känna trygghet och ges stöd vid hot, angrepp och andra incidenter.”- Polisens 

verksamhetsskyddspolicy (ibid. s.3).  

 

Tryggheten skapas om alla i Polisens verksamhet rapporterar, förebygger och 

hanterar händelser som kan påverka arbetstagaren negativt (ibid.) 

 

Den närmaste chefen ansvarar för medarbetarnas säkerhet, utbildning och beredskap 

inför eventuella hot- eller våldssituationer. Chefen skall också se till att drabbade 

arbetstagare snabbt får hjälp och stöd för att förebygga eller lindra både fysisk och 
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psykisk skada. Närmaste chefen har även ansvar för att göra riskanalyser i arbetet 

som arbetstagaren utför eller skall utföra (ibid.). 

 

Arbetstagaren, det vill säga polisen i tjänst skall vara risk- och säkerhetsmedveten, 

vilket innebär att polisen skall kunna värdera och identifiera risker, känna till och 

följa aktuella regler samt rapportera när något inträffar (ibid.). 

 

Som tidigare nämnts skall skyddsombud företräda arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor 

och arbeta för en betryggande arbetsmiljö. Dessa återfinns även hos 

rikspolisstyrelsens anvisningar för polismyndigheterna. Skyddsombuden skall 

bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och att skyddet för 

medarbetaren uppmärksammas (ibid.). 

 

2.9 Riskanalyser 
Riskanalyser är något som poliser gör dagligen för att identifiera och hantera de 

risker som finns runt omkring dem. 

 

Situationsanpassad riskanalys används inför en speciell situation där omvärlden 

påverkas t. ex en skolavslutning (ibid.). 

 

Enkel riskanalys används när det finns en risk för att medarbetare kan utsättas för 

hot eller våld. Detta görs för att förbereda medarbetare inför sin arbetsuppgift. 

• Beskrivning av analysobjekt: Detta innebär att aktiviteten identifieras, exempelvis 

ett ingripande. All tänkbar information skall inhämtas, exempelvis hur miljön ser ut. 

• Hoten skall tas fram med hjälp av informationsunderlag. 

• Hitta ett strukturerat sätt att ta hand om hoten. 

• Riskbedömning genom att bedöma riskernas konsekvens och sannolikhet. En 

kortfattad riskanalys skall skrivas som sedan lämnas till den ansvarige chefen innan 

aktiviteten genomförs. 

• Ta fram åtgärdsförslag genom att planera hur aktiviteten skall genomföras, vilken 

taktik som skall användas, om det behövs särskild utrustning och var reträttvägar 

finns m.m. (ibid.). 
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Riskanalys till utsatta polisen kan även göras på medarbetare som är särskilt 

utsatta. Detta kan exempelvis vara poliser som exponerats i media mer än andra 

poliser och uppfattas då ofta som officiella personer. Även de poliser som arbetar 

med organiserad brottslighet är mer utsatta. Åtgärder som då kan komma att 

användas är olika former av skydd (ibid.).  

 

2.10 När något hänt 
Beroende på händelsens karaktär rapporteras och registreras händelsen på olika sätt: 

• Direkta hot Skriv en brottsanmälan, en tillbud – och avvikelserapport  och 

meddela närmaste chef. 

• Indirekta hot Skriv en brottsanmälan, en tillbud – och avvikelserapport  och 

meddela närmaste chef. 

• Subtila hot  Skriv en tillbud – och avvikelserapport och meddela närmaste chef. 

• Direkt våld Skriv en brottsanmälan, meddela närmaste chef som hjälper till med 

en tillbud – och avvikelserapport. 

• Avvikelser  meddela närmaste chef som hjälper till med en tillbud –och 

avvikelserapport. 

 

En brottsanmälan skall alltså göras om arbetstagaren blivit utsatt för direkta och 

indirekta hot eller blivit utsatt för våld. Hot och våld kan uppfattas olika från person 

till person. Därför är det viktigt att som chef ta upplevelserna från den utsatte på 

allvar. I rollen som arbetsledare har chefen det övergripande ansvaret och bör därför 

vara delaktig i arbetet vid en händelse (ibid.). 

 

I det webbaserade IT systemet LISA eller annan fastställd blankett kan den utsatte 

eller närmaste chef rapportera ett tillbud eller en avvikelse. Detta rapporteras för att 

i förväg kunna upptäcka, förhindra eller förebygga till exempel arbetsskador. En 

arbetsskada i samband med våld skall också dokumenteras i LISA eller i ett 

liknande system. De olika rapporternas syfte är för att kunna starta hanteringen av 

ett ärende när det gäller polisen och/eller verksamheten (ibid.). 
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Processtart  

Efter att någon av ovanstående åtgärder utförts startas en process som har 

målsättningen att vid exempelvis ett hot kunna hantera hotet för att skapa trygghet 

för polisen och eventuellt dennes familj. Har polisen blivit utsatt för direkta, 

indirekta hot eller våld startas parallellt en brottsutredning. 

 

Genom en ifylld blankett om tillbud eller avvikelse startas också en process. Då görs 

bl.a. en bedömning om det finns något resterande hot, om hotet kvarstår skall 

arbetsmetoden ”Skydd av medarbetare” startas.  

 

I processen finns tre olika områden som ska samarbeta och iakttas. Dessa är 

följande: 

• Brottsutredningen styr defensiva eller offensiva insatser. De offensiva insatserna 

riktas mot gärningsmannen/männen genom exempelvis ett ingripande.  

• Aktiviteter inom arbetsmiljön är en del av tillbuds och avvikelse processen. I detta 

ingår debriefing, kamratstöd och hantering av anhöriga. 

• Aktiviteter inom verksamhetsskydd så som förhöjda skyddsåtgärder riktat mot 

medarbetaren eller verksamheten.  

 

2.11 Arbetsmetoden ”Skydd av medarbetare” 
Efter att information nått till närmaste chef så värderas händelsen och beslut om 

åtgärder fattas. Rikspolisstyrelsen beskriver en generell hantering av ärenden som 

kan anpassas lokalt på respektive polismyndighet. Hösten 2009 utkom dock en FAP 

480-3 som innehåller bestämmelser om polismyndigheternas arbete angående 

personsäkerhetsverksamhet på lokal nivå. Det som förut var rekommendationer är 

numera föreskrifter till viss del. Rekommendationerna är följande: 

 

Information om händelsen  

• Inhämta underlag för bedömning av vilka omedelbara behov som skall åtgärdas. 

• Starta en riskbedömning för den drabbade och verksamheten. Exempelvis kan den 

utsatte polisen tas ur tjänst. 

• Informera skyddsombud, berörda medarbetare och verksamhetsskyddsföreträdaren 

eller motsvarande funktion.  
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• Verksamhetsskyddsföreträdaren eller motsvarande funktion skall stödja och 

koordinera hanteringen av ärendet. Det som bör ha rapporteras till närmaste chefen 

är en kort beskrivning av händelsen, vidtagna åtgärder, förslag på åtgärder, om en 

polisanmälan har gjorts och om händelsen är registreras i LISA eller på annan 

blankett (ibid.). 

 

Beslut om hotbildsanalys: 

• Verksamhetsskyddsföreträdaren eller motsvarande funktion redogör ärendet för 

chefen som vidare skall besluta ärendets fortsatta handläggning.   

• Om ärendet skall fortsätta skall en beställning av en hotbildsanalys inlämnas till 

Kriminalunderrättelsetjänsten, KUT (ibid.).  

 

Hotbildsanalys och riskbedömning: 

• Hotbildsanalysen genomförs enligt FAP 480-1 och 480-3 av KUT som även gör en 

bedömning av hur sannolikt det är att hotet genomförs.  

• KUT ger rekommendationer som skall vara till grund för ett beslut om fortsatt 

hantering av ärendet. 

• Verksamhetsskyddsföreträdaren eller motsvarande funktion ansvarar för att 

hotbildsanalysen och riskbedömningen genomförs. 

• Uppdatering och revidering av hotbilden följs upp kontinuerligt (ibid. RPS 2007). 

 

Taktiskt övervägande:    

• Val av åtgärder baseras på information från bland annat hotbildsanalysen, 

riskbedömningen och förundersökningen.   

• För att diskutera flera åtgärder bör personer från flera olika håll vara representerade 

så som skyddsombud, underrättelsekompetens, beslutsfattare och utredare (ibid.). 

 

Åtgärder  

• I ärendet utses en handläggare, detta är inte den samme som beslutsfattare. Denna 

person skall ansvara för kontakten med den utsatte polisen och ta fram en 

skyddsplan (ibid.). 
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Särskilda personsäkerhetsenheten 

• Om inte ärendet skall hanteras inom den egna myndigheten överlämnas ärendet till 

de särskilda regionala eller nationella personsäkerhetsenheterna. Detta bör ske när 

hotbildsnivån är så allvarlig att det bedöms finnas en betydande risk/uppenbar risk 

att det verkställs.  

 

Den särskilda personsäkerhetsavdelningen finns fördelat över 4 områden i Sverige. 

När denna avdelning har övertagit ärendet upphör det lokala medarbetarskyddet så 

länge ärendet hanteras av personsäkerhetsenheten. Innan ett ärende avslutas oavsett 

var ärendet behandlats skall det bland annat kontrolleras om handlingsplaner är 

upprättade och att de skadeförebyggande åtgärderna är vidtagna (ibid.). 

 

2.12 Psykosocialt stöd 
Rikspolisstyrelsen gav år 2008 ut ett informationsdokument om krisstöd och 

förebyggande åtgärder, där syftet är att klargöra vad som menas med psykosocialt 

stöd samt vilka begrepp och metoder som används inom Polisen. Dokumentet utgår 

från arbetsmiljöverkets föreskrifter 1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön.   

 

Alla medarbetare inom polisen ska känna till att de kan få ett psykosocialt stöd om 

de utsätts för psykiskt påfrestande händelser. I vissa fall gäller detta även för den 

utsatte polisens anhöriga.  Chefer skall också ha kunskap och beredskap om att 

företa rätt åtgärder i rätt tid (RPS 2008). 

 

För att kunna förebygga insatser använder Polisen sig av stöd i det dagliga arbetet 

med bra ledarskap från chefer. Information inför speciella händelser bör ges, så 

kallad teknisk debriefing som innebär att det hålls ett avslutningssamtal efter en 

händelse för att utveckla arbetssättet. Mental träning används också inför 

kommande krissituationer (ibid.). 

 

Krisstöd är den aktiva hjälpen i akutskedet för att samla den utsattes egna resurser 

och starta bearbetningsprocessen. Exempel på händelser som kräver krisstöd är hot 

eller våld mot eget eller annans liv. En och samma händelse påverkar människor 

olika beroende på den enskilde polisens personlighet, tidigare erfarenheter, 
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upplevelser, social situation och yrkeskunskaper. För att kunna ge rätt stöd krävs en 

stor lyhördhet hos chefer och andra stödpersoner. Kamratstöd från arbetskamrater 

kan också underlätta för många att ta sig ut ur en kris. Skyddsombud kan ge ett 

värdefullt stöd (ibid.). 

 

Traumatisk händelse 

När en traumatisk händelse inträffar bör följande ske: 

• Chef tar beslut om krisstöd 

• Avlastningssamtal med närmaste chef/ debriefingledare. Chefen skall vara 

uppmärksam på individens reaktioner och behov av stöd, om den utsatte befinner 

sig i chock. 

• Debriefing (psykologisk) är en strategi för känslomässig bearbetning som syftar till 

att lindra chocken och de psykiska stressreaktionerna. Debriefing genomförs ofta 

någon dag eller några dagar efter händelsen och är frivillig. Det bör dock påpekas 

att detta inte är en behandlingsmetod som kan jämföras med kurator/ psykolog stöd. 

• Uppföljning görs av närmaste chef eller om denne delegerar detta till exempelvis 

debriefingledaren. Detta innebär att den utsatte polisen kontaktas med avsikt att 

bestämma om ytterligare åtgärder bör sättas in. 

• Professionellt samtalsstöd. Stöd skall ges till den som drabbats av djupare stress- 

eller krisreaktion. Detta sker till företagshälsovården eller annan aktör. Uppföljning 

av detta skall också ske (ibid.). 

 

Det blir den enskilde myndigheten inom Polisen som ansvarar för att ta fram den 

lokala rutinen för psykosocialt stöd. De ska även utse debriefingledare, kontrollera 

stödresurser från företagshälsovård, sätta in lämpliga psykosociala stödinsatser och 

samordna andra insatser från andra myndigheter (ibid.). 

 

Rikspolisstyrelsen ansvarar bland annat för att vid behov ge rådgivning till 

myndigheter vid utveckling av det lokala psykosociala stödet och beställning av 

utbildning på nationell nivå. Polisutbildningen ansvarar för att viss nationell 

utbildning görs för avlastningssamtal, mental träning, debriefing och att dessa 

begrepp integreras i utbildningen (ibid). 



Rapport nr. 597 

 20 

2010-05-20 

3  Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultatet av det intervjuer som genomförts med fyra 

poliser. Kontexten och namnen i intervjuerna har ändrats. Intervjumallen som 

använts redovisas som bilaga. 

3.1     Upplevelser om skydd eller stöd 
Intervju 1 

Kim blev utsatt för dödshot direkt riktade mot sig, men även familjen. Det hela 

började egentligen med en daglig rutinåtgärd för cirka tre år sedan då en person 

skulle kroppsbesiktigas. Kim hade aldrig träffat personen innan men såg denne 

några gånger i centrum efter att Kim träffat personen den gången. 

Ungefär ett år efter den dagen började det ringa hemma hos Kim på nätterna. Det 

var ingen i andra änden vid svar. Helt plötsligt en dag när Kim var på jobbet ringde 

sambon och berättade att någon ringt och hotat att döda Kim. 

 

Kim hade inte en aning om vem personen kunde vara som ringt hem till sambon. 

Personen hade däremot ringt och varit på polisstation samma dag vilket ledde till att 

denne kunde identifieras och gripas dagen efter. Det skrevs en brottsanmälan på 

händelsen som senare ledde till en rättegång.  

 

Kim blev direkt tagen ur tjänst och fick åka hem till familjen. Personskyddsenheten 

kopplades in och såg till att Kim fick det stöd som behövdes genom en inventering 

av familjen med mera. Det sattes in materiellt skydd i hemmet samt att Kim och 

sambon fick träffa en psykolog. Samma psykolog skulle även träffa 

gärningsmannen. 

 

Det kändes verkligen angeläget för Kim att få stödet, men även för sambon. 

Kim upplevde stödet som en väldigt stor trygghet för sig själv och familjen. 

Personskydd planerade alla skyddsåtgärder åt dem och stöttade dem genom hela 

processen. 
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Det är ungefär ett och ett halvt år sedan gärningsmannen dömdes och har därefter 

varit på några enstaka permissioner som Kim blivit väl informerad om. 

 

”Man är ju fortfarande påverkad och det känns som myndigheten ganska snart 

glömmer bort det som hänt. Jag hade önskat en bättre uppföljning av eller 

utvärdering av mitt skydd. Det känns som att man behöver påminna dem om vad 

som hänt”. 

 

Kim upplevde dock att händelsen sköttes väldigt bra.  

 

”Kollegorna var till stort stöd. Det är lätt att man påverkas i arbetet när det händer 

något sådant, men jag kände mig även trygg med kollegorna. Personskydd skötte 

även allt det administrativa vilket var bra då jag hade mycket annat att tänka på och 

bearbeta.  Det är väldigt lätt att bli passiv men det kändes som att det hände något 

kring oss hela tiden”. 

 

Kim beskriver upplevelsen av hela händelsen på flera olika nivåer. Personen hade 

gjort en ordentlig kartläggning och man fann hur han gått tillväga för att få reda på 

deras hemtelefonnummer. 

 

”Den största oron som finns kvar är för min sambo och barnen. Min sambo blev 

väldigt påverkad av händelsen. Sambon har ju varit hemma när allt hänt med 

barnen.” 

 

Idag kan Kim ibland känna när de missat något samtal som exempelvis ringt med 

dolt nummer att ”kan det vara igång igen”. Händelsen finns hela tiden någonstans 

kvar i bakgrunden. 

 

”En sak som jag ofta tänker på och som även mina kollegor  

brukar säga är, att man aldrig kan rusta sig riktigt för hur man reagerar när  

en sådan händelse inträffar samt att man aldrig kan veta vem eller om någon  

har "ett horn" i sidan på en och hur det får sitt uttryck”. 
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Intervju 2 

Anna blev för några år sedan utsatt för hot mot tjänsteman och förgripelse mot 

tjänsteman genom ”klotterhot” och hot på internet. Hoten uppkom en tid efter en 

aktiv insats, delvis mot gärningsmannen.  Hoten var direkt riktade mot henne. 

Klottret kunde härledas men utredningen lades ned och det blev ingen rättegång. 

 

Händelsen rapporterades genom en brottsanmälan. Anna blev inte erbjuden något 

stöd av sin närmaste chef utan tog själv kontakt med personsäkerhetsavdelningen 

som konstaterade att det fanns en hotbild mot henne. Anna fick sedan ta ett eget 

initiativ för att få ett ökat skydd som hon kände behövdes. Efter händelsen försökte 

Anna byta avdelning på arbetet men fick ingen uppbackning från sin chef. 

 

Anna upplevde stödet som mycket dåligt och menar att Polismyndigheten handlade 

oengagerat.  

 

 ”Jag saknade handlingskraft från andra poliser och en enhetschef med mod. 

Polismyndigheten går emot grundprinciperna när de inte engagerar sig i brott som 

begåtts”.  

 

Direkt efter händelsen kände Anna olust till arbetet, men känner idag ingen oro. 

 

Intervju 3  

Gabriel blev för ca 1 år sedan utsatt för våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman 

(dödshot) i samband med ett gripande. Vidare ledde händelsen till övergrepp i 

rättssak.  

 

Händelsen rapporterades genom en brottsanmälan som senare ledde till en 

rättegång. 

 

Gabriel blev inte erbjuden något stöd från polismyndigheten. Senare fick han efter 

eget initiativ stöd från bland annat personskyddsenheten, i form av 

avlastningssamtal och materiella skydd. Efter att enheten kopplats in beslutades det 

om att vidta vissa åtgärder.  
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Eftersom de närmaste cheferna inte först tog det på allvar kände Gabriel att det var 

som att ” be om ursäkt för att man som polis mår dåligt av en händelse”.  

 

”När händelsen väl tagits på allvar kändes det väldigt angeläget att få det stödet”. 

 

Viss del av informationen gick inte ut till alla berörda, vilket ledde till att åtgärderna 

blev bristfälliga för Gabriel. 

 

”Polismyndigheterna har bra resurser när poliser blir hotade, men att resurserna inte 

används”.  

 

Det som Gabriel saknade var att ”händelsen inte togs på allvar med en gång”. 

 

Veckorna efter händelsen var jobbiga vilket ledde till sömnsvårigheter. Gabriel 

känner idag inte någon oro, men kan ibland känna rädsla för vilket stöd som 

kommer att ges om han blir utsatt igen. Gabriel känner heller inte något agg mot 

gärningsmannen och har mentalt kommit över händelsen. 

 

Intervju 4 

Jan blev för ca 1 år sedan utsatt för en grov misshandel i samband med att han blev 

tvungen att själv rycka ut då en trafikolycka inträffat. Förstärkning tillkallades även 

till trafikolycksplatsen. Under den pågående hjälpinsatsen blev Jan uppsåtligt 

påkörd av ett fordon och klämdes fast mellan polisbilen och fordonet. 

Gärningsmannen körde sedan från platsen. 

 

Händelsen rapporterades genom en brottsanmälan, en anmälan om arbetsskada och 

en skadeanmälan till försäkringsbolag. Av brottsanmälan blev det även en rättegång. 

 

Stödet från polismyndigheten kom från enhetschefen. Sjukgymnastik erbjöds och 

Jan fick samtal med personer som arbetar med psykosocialt stöd på myndigheten. 

För honom kändes det angeläget att få det stödet eftersom ” jag då blev bekräftad 

och sedd”. 
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Jan upplevde stödet bra, ” men jag kunde inte ta det till mig”. För att bearbeta 

händelsen tog han själv kontakt med en polispräst. 

 

Det som Jan ändå saknade var handfastheten 

 

 ”Jag saknade handfasthet att de verkligen kunde stötta mig, jag kunde slingra mig 

undan, när de frågade om jag mådde bra. Det är jättesvårt att hjälpa en hjälpare och 

alla poliser är hjälpare”. 

 

Jan känner idag inte någon oro i samband med sin tjänsteutövning. Det är när han 

ska patrullera ensam i radiobil som känslan av oro kommer tillbaka. 
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4  Diskussion 
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön vilket 

innefattar skyddet och stödet för poliser. Arbetsgivaren kan dock delegera ut detta 

till andra på arbetsplatsen. I det flesta fallen är den närmaste chefen ansvarig.  

Rikspolisstyrelsens anvisningar till myndigheterna stämmer väl överrens med de 

kraven som ställs enligt arbetsmiljölagen. Vi vet dock inte hur det ser ut med 

handlingsplaner och organisation kring skyddet och stödet på myndigheterna. Som 

tidigare nämnts beror detta på att rikspolisstyrelsen lagt över ansvaret för 

arbetsmiljön på de enskilda myndigheterna. Numera finns FAP 480-3 som mer 

detaljerat till viss del styr myndigheternas arbete med skydd och stöd. En orsak till 

föreskriften kan vara att rikpolisstyrelsen uppmärksammat problem och därmed till 

viss del detaljstyrt organisationen och åtgärderna för skydd och stöd. 

Enligt rikspolisstyrelsens råd skall den utsatte polisen vända sig till sin närmaste 

chef då denne blivit utsatt för hot eller våld. Det är sedan närmsta chefens uppgift att 

bedöma om det i ärendet skall vidtas åtgärder. Chefens kunskaper och intresse för 

reaktioner hos den utsatte kan spela en avgörande roll för vad händelsen leder till för 

att förebygga eller lindra fysisk och psykisk skada. Detta kan vi återfinna i 

rikspolisstyrelsens dokument men även i våra intervjuer. Det behöver inte bara bero 

på chefen, utan även hur den utsatte polisen gett uttryck för eller rapporterat 

händelsen. Samtliga intervjuer har dock rapporterat händelsen med en 

brottsanmälan. Några tecken på ovilja att anmäla händelsen kan vi inte utläsa, vilket 

däremot rapporterna från rikspolisstyrelsen och brottsförebyggande rådet har. Det 

kan givetvis bero på att vi endast intervjuat personer som ser anmälan angeläget och 

inte nått fram till de ovilliga anmälarna. 

Brottsförebyggande rådets rapport 2005:18 visar att det finns attityder om att poliser 

”måste tåla lite” och att de uppfattar att ingenting händer på myndigheterna, efter en 

anmälan. Detta kan vi återfinna i tre av våra intervjuer, där de saknar handlingskraft 

och att närmsta chef inte tar anmälan på allvar. 

Arbetsmiljölagen och dess författningar säger klart och tydligt att arbetsgivaren är 

skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att arbetstagaren inte skall utsättas för 
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olycksfall eller ohälsa. Arbetsförhållandena skall även ge en personlig och 

yrkesmässig utveckling. Efter en hot- eller våldssituation skall snabb hjälp enligt 

föreskrifterna ges till den utsatte. Flera av intervjuerna berättar upplevelser om att 

de inte fått den hjälp de behövde i rätt tid för att komma vidare. Definitionen av vad 

som är snabb hjälp eller rätt tid är subjektiv. Uppenbarligen har den i vissa fall inte 

varit tillräckligt snabb. 

 

Gabriels intervju visar att åtgärderna som beslutades blev bristfälligt. Information 

gick inte ut till alla berörda. Den som är ansvarig för ärendet skall enligt AFS 

1993:2 informera alla berörda om vad som hänt för att undvika ryktesspridning och 

oro på arbetsplatsen. Alla ska ha klart för sig vad som hänt och ska hända. Varför 

informationen inte gick ut till alla berörda kan ha olika anledningar. En av dessa kan 

vara att händelsen inte togs på allvar och resulterade i att Gabriel inte fick det stödet 

han behövde. En underrättan till de övriga på arbetsplatsen kan även göra att ett 

kamratstöd (RPS, 2008) påbörjas vilket kan underlätta bearbetningen av händelsen. 

 

Samtliga intervjuer påvisar någon form av psykisk påfrestning i form av 

sömnsvårigheter, rädsla med mera. Gabriel förtroende minskade till myndigheten 

genom rädsla för vilket stöd som kan erbjudas i framtiden.  

Hot- och våldssituationer uppkommer oftast i samband med konfrontationer (RRS 

2007, AFA 2009). Samtliga berättelser visar att poliserna konfronterats med 

gärningsmannen på något vis. Däremot visar det att hotet eller våldet inte behöver 

vara i direkt samband med konfrontationerna, vilket innebär att ett hot eller våld kan 

uppkomma lång tid efter mötet.  

Det ställs höga krav på att polisen är medveten om sitt eget agerande i samband med 

tjänsteutövningen. I intervjuerna har vi inte fördjupat oss i bemötandet i samband 

med konfrontationen. Därför kan vi inte ta ställning till om polisen själv haft en 

avgörande roll i brottet genom exempelvis en otrevlig attityd. Stöd och skydd för 

polisen skall oavsett ges från arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen. Exakt vilken typ 

av stöd och skydd preciseras dock inte. 
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Enligt lagstiftningen och rikspolisstyrelsens anvisningar och föreskrifter skall en 

uppföljning ske efter en rapporterad händelse. Kim upplevde att uppföljningen var 

bristfällig efter händelsen trots detta var Kim nöjd med åtgärderna.  De andra 

saknade mer åtgärder i form av stöd. Det vi inte vet är om upplevelserna kring 

bristerna i stödet tar fokus från uppföljningen och att Jan, Anna, och Gabriel inte 

reflekterat att de kan få eller behöver en uppföljning av händelsen. 

I Kims fall tog myndigheten tag i händelsen på en gång och gjorde någon form av 

risk och hotbildsanalys genom inventering av familjen och gärningsmannen.  

Därefter tillsattes stöd till både Kim och sambon. I Annas fall gjordes det även en 

risk- och hotbildsanalys där hotbild konstaterades. Dock fick Anna ta eget initiativ 

för ökat skydd. Orsaken till detta är svår att bedöma, men kan eventuellt bero på att 

hotet inte var tillräckligt. Anna upplevde däremot att hotet var tillräckligt och att 

stödet behövdes.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Det övergripande intryck som denna rapport gett är att arbetsmiljöarbetet med skydd 

och stöd för poliser kan se olika ut. Skillnader på hanteringen av hot och våld kan 

skilja sig på grund av att handlingsplanerna och att organisationen eventuellt ser 

olika ut. Detta eftersom det är upp till var och en av myndigheterna att utforma 

handlingsplanerna och organisationen, utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifterna. 

Den senaste föreskriften från hösten 2009 (FAP 480-3) påvisar dock att skydd och 

stöd för utsatta personer är en viktig fråga. 

Chefen verkar ha en stor betydelse för vilka åtgärder som sätts in och har ett tungt 

ansvar. Vi anser att om polisernas upplevelser om hot och våld inte tas på allvar kan 

det leda till att poliser avstår från att rapportera. Det kan vara en orsak till att man i 

brottsförebyggande rådets rapport (2005:18) kommit fram till att poliser anser att 

”det inte händer något”. Tar inte chefen tag i händelsen tror vi även att det kan leda 

till en andra kränkning för den utsatte.  

En fråga som lyfts fram under arbetets gång är även om den närmsta chefen själv 

skall behöva ta ställning till de första åtgärderna. Information kanske även bör ges 

till någon annan oberoende instans.  
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Detta för att någon objektivt skall kunna få inblick i händelsen. Arbetet skulle kunna 

ske i samråd. Förhoppningsvis finns det någon myndighet som har en sådan 

organisation.  På liknande sätt påvisar också Rikspolisstyrelsen att en 

verksamhetsskyddsföreträdare eller liknande bör stödja ärendet och handlägga 

åtgärder för den utsatte.   

Våld och hot framkallar olika reaktioner, upplevelser och behovet av skydd och stöd 

ser väldigt olika ut. Samtliga kände dock behov av stöd från polismyndigheten.  

Eftersom vi har ett relativt litet underlag kan vi inte dra några generella slutsatser på 

hur det ser ut på polismyndigheterna. Förhoppningsvis kan ändå rapportens tema 

vara något av intresse att lyfta fram på myndigheterna i utvecklingsarbetet.  

Gör vi tillräckligt för våra medarbetare?  
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Intervjumall 
Info till respondenten:  

Intervjun sker som en del av ett fördjupningsarbete, Polisutbildningen, fjärde terminen. 

Vårt syfte är att skapa en förståelse för vilket stöd som kan ges och ges till poliser som 

utsatts för brott. Den information som du lämnar kommer att hanteras med största respekt 

för din anonymitet och din integritet. Du kommer att ha ett fingerat namn och de händelser 

som du beskriver kommer inte att redogöras för på ett sådant sätt att de kan härledas till dig.  

 

Vad blev du utsatt för? (vilket typ av brott) 

 

På vilket sätt rapporterades händelsen? 

 

Hur upplever/upplevde du att händelsen behandlades? 

 

Blev du erbjuden stöd från polismyndigheten? 

- Kändes det för dig angeläget att få det stödet? 

- Hur uppfattade/upplevde du det?  

- Saknade du något i den vägen efter händelsen? 

 

Känner du oro som du tror bottnar i brottet? 
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Tack! 
 
Vi vill först och främst tacka Er poliser som berättat om era upplevelser. 
Tack även till er som hjälpt oss i alla avseenden med rapporten.  
 
Ni vet vilka ni är! 
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