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Abstract 
 

This thesis examines the presence of threats and violence directed towards animal welfare 

inspectors/ officers. The main tool is a survey regarding threats and violence directed at 

animal welfare inspectors/officers. The questionnaire was distributed to animal welfare 

inspectors/ officers who worked on 15 of the country's 21 provincial governments. The 

response rate of the survey was 68.9 percent. The main conclusion of the study is that threats 

and violence directed at animal welfare inspectors/ officers are common. 94 percent of those 

who responded participated in the survey felt that there were threats of violence at their 

workplace and 26 percent felt that there was violence in the workplace. Threats and violence 

were more common against women and young people but neither of the differences was 

statistically significant. An additional conclusion that is made is that a large number of the 

animal welfare inspectors/ officers do not feel that they have the support they deserve from 

their employers. 
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Sammanfattning 
Hot och våld är en form av otillåten påverkan som inte ska förekomma på arbetsplatsen. Det 

är arbetsgivarens ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att minimera förekomsten. När 

hot eller våld ändå uppkommer i samband med myndighetsutövning så ska det polisanmälas 

då detta är ett brott enligt Brottsbalken (1962:700). På arbetsplatsen ska det även finnas ett 

arbetsmiljöarbete som syftar till att det aktivt ska ske ett arbete med att förbättra 

arbetsmiljön.  

I yrken där direktkontakt med utomstående, kontakt med potentiellt aggressiva personer och 

yrken som utövar kontroll eller makt över andra är riskgrupper för att utsättas för hot och 

våld. De som är yngre löper en större risk för att bli utsatta för hot och våld. Förekomsten 

bland kvinnor har ökat sedan åttiotalet. Negativa besked och inkonsekvent regeltillämpning 

är utlösande faktorer. 

När otillåten påverkan förekommer mot en myndighet leder det inte bara till ett 

arbetsmiljöproblem utan även problem för myndighetens funktion. Detta leder i längden till 

en demokratifråga. Om medborgarna upplever att myndighetspersoner låter sig påverkas 

leder det till att demokratin skadas.  

Arbetsplatser där det förekommer externa hot och våld har även större problem med interna 

bråk. Den som utsätts för hot och våld riskerar att utveckla något arbetsrelaterat problem 

som depression och sjukfrånvaro. 

Offentlig djurskyddskontroll sker hos länsstyrelsen. Detta sedan den flyttade från 

kommunens regi 1 januari 2009. Detta har lett till större distrikt att kontrollera men även fler 

kollegor att ta stöd ifrån. Flytten innebar även att antalet heltidstjänster minskade.  

De som jobbar som djurskyddsinspektör/handläggare har rätt att få de upplysningar och 

dokument som krävs för att de ska kunna utföra kontrollen. De ska även få tillträde till de 

lokaler där djur vistas. Länsstyrelsen kan förskriva en djurägare med djurförbud, 

omhänderta deras djur och även polisanmäla dem om djurhållningen inte är i ordning. 

Arbetet har genomförts med en enkätundersökning gällande hot och våld riktat mot 

djurskyddsinspektörer/ handläggare. Enkäten skickades ut till djurskyddsinspektörer/ 

handläggare som jobbade på 15 av landets 21 länsstyrelser. 

Svarsfrekvensen på enkätundersökningen var 68,9 procent. Av de som svarade var det 94 

procent som upplevde att det förekommer hot om våld på deras arbetsplats. Det var 26 

procent som upplevde att det förekommer våld på arbetsplatsen. 

Slutsatserna av undersökningen är att det förekommer hot och våld riktat mot 

djurskyddsinspektörer/ handläggare. Det var vanligare bland kvinnor än män, men 

skillnaden var inte statistisk signifikant. Förekomsten av hot var större bland de yngre, men 

inte heller denna skillnad var signifikant. De flesta som svarade ansåg att deras arbetsgivare 

vidtog förebyggande åtgärder och hade rutiner för att ta hand om den som drabbats av hot 

och våld på arbetsplatsen.  
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1. Inledning 
 

Arbetsmiljöverket har uppmärksammat hot och våld på landets länsstyrelser (Krona G. 

2010). De anser att hoten i samband med myndighetsutövning är ett växande 

arbetsmiljöproblem. Det kan vara telefonterror, skadegörelse eller personlig förföljelse i 

privatlivet. Detta skapar oro och rädsla hos den som blir utsatt. Ibland går det så långt att 

drabbade måste skaffa skyddad identitet. Hot och förföljelse av andra människor är brottsligt 

och ska polisanmälas. 

Den som arbetar som djurskyddsinspektör/ handläggare riskerar att träffa på både psykiskt 

sjuka personer och kriminella personer. Detta är grupper där risken att utsättas för hot är 

stor.  

Dagens placering av den offentliga djurskyddskontrollen till länsstyrelsen har lett till att det 

blivit större kontor med fler kollegor som jobbar med djurskydd, men också större ett större 

geografiskt område att kontrollera. Antalet årsarbetare som sysslar med djurskydd har på 

flera ställen minskat. Flera länsstyrelser vill att personuppgifterna för de som jobbar med 

djurskydd och viltfrågor sekretessbeläggs med anledningen av att tjänstemän som arbetar 

med dessa frågor löper stor risk att bli utsatta för personliga hot eller trakasserier. Enligt dem 

har problemen med hot och trakasseriet ökat sedan länsstyrelsen tog över 

djurskyddstillsynen från kommunen. 

Arbetsmiljöverket genomför löpande undersökningar om förekomsten av hot och våld i 

arbetslivet. De har det senaste året uppmärksammat situationen som råder för de som jobbar 

med djurskydd och anser att denna måste förbättras. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka förekomsten av hot och våld riktat mot 
djurskyddsinspektörer/ handläggare på länsstyrelserna i Sverige. 
 

1.2 Frågeställningar 

 Förekommer hot och våld riktat mot djurskyddsinspektörer/handläggare? 

 Har kön, ålder och hur lång yrkeserfarenhet hos djurskyddsinspektören/ 

handläggaren betydelse för frekvensen av hot och våld? 

 Har det blivit någon förändring av förekomsten sedan djurskyddskontrollen flyttades 

från kommunen till länsstyrelsen? 

 Är det någon skillnad i frekvensen av hot och våld när det är sällskapsdjur kontra 

landbruksdjur som inspekteras? 

 Har hotet eller våldet riktat mot djurskyddsinspektörer/ handläggare lett till någon 

påföljd? 

 Har arbetsgivaren några rutiner för att ta hand om problemen som uppstår när en 

medarbetare utsätts för hot eller våld? 
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2. Metod 

För att svara på frågeställningarna utformades en enkät (bilaga 1). Denna distribuerades till 

djurskyddsinspektörer/ handläggare på 15 av Sveriges 21 länsstyrelser via post. Med enkäten 

skickades ett följebrev (bilaga 2) där syftet med undersökningen förklarades och ett 

svarskuvert i vilket enkäten skickades tillbaka i. För att få en ökad svarsfrekvens skickades en 

påminnelse(bilaga 3) ut. 

På 14 stycken av länsstyrelsernas hemsidor angavs de yrkesverksamma djurskyddsinspektör/ 

handläggare vid namn. Till de övriga sju länsstyrelserna skickades ett mejl med en förfrågan 

om vilka som jobbade som djurskyddsinspektör/handläggare. Svar erhölls från en 

länsstyrelse, de övriga sex som inte svarade uteslöt från undersökningen. 

Genom att antalet yrkesverksamma djurskyddsinspektörer/ handläggare som är män är 

mycket färre än antalet kvinnor skickades enkäten ut till alla manliga djurskyddsinspektörer/ 

handläggare, 22 stycken. Sedan skickades enkät ut till var tredje kvinnlig 

djurskyddsinspektör/ handläggare, 48 stycken. Totalt skickades 70 stycken enkäter ut. Detta 

för att kunna undersöka om det finns någon skillnad i förekomsten av hot och våld ur ett 

könsperspektiv.  

För att se om det finns någon statistiskt säkerställd skillnad har hypotesprövningar gjorts 

med hjälp av statistikprogrammet Minitab. 

 

 

  



3 
 

3. Bakgrund 

3.1 Otillåten påverkan 

Otillåten påverkan är handlingar som syftar till att påverka tjänstemän i sin 

myndighetsutövning. Som ett exempel vid laddade möten då negativa beslut ska meddelas är 

situationer då otillåten påverkan i form av hot, våld och trakasserier lätt uppkommer. 

(Wallström K. m.fl. 2007)  

För att minska de situationer när någon form av otillåten påverkan uppkommer är det viktigt 

att förmågan att kommunicera och motivera beslut förbättras. Detta gör att de laddade 

situationerna kan minimeras. Det är även viktigt att det finns rutiner för hur fall av hot, som t 

ex hot om självmord, ska bemötas. Tjänstemannen ska vid hot kunna skicka ärendet vidare 

och slippa ensamhandläggning av ärendet, då slipper även den enskilda tjänstemannen hela 

ansvaret själv om hotet införlivas. (Wallström K. m.fl. 2007) 

Incidenter med hot och våld ska rapporteras. Finns brister i incidensrapporteringen så leder 

det till att kartläggningen av var i organisationen som riskerna finns försvåras (Wallström K. 

m.fl. 2007). Denna kartläggning är till stor vikt för att kunna förebygga att incidenter 

inträffar genom att ändra rutiner och riktad utbildning för personalen.  

Problemen med otillåten påverkan på arbetsplatsen har på senare år uppmärksammats 

(Wallström K. m.fl. 2007). Det har genomförts undersökningar som visar på att det finns ett 

problem. Det är däremot svårt att med dem som stöd visa på om det har skett en ökning eller 

inte. Brottet övergrepp i rättsak är när en gärningsperson har hotat eller brukat våld mot part 

eller vittne i syfte att påverka rättsprocessen. Statistiken över detta brott visar att både 

antalet anmälda brott och antalet lagförda personer har ökat. Även för våld mot tjänsteman 

visar statistiken en ökning av antalet anmälda brott. Det är svårt att säga om ökningen av de 

två brottstyperna är faktiska eller om det är en ökad medvetenhet om problemet som lett till 

ökningen. (Wallström K. m.fl. 2007) 

3.2 Lagstiftningen 

Hot och våld mot tjänsteman regleras i Brottsbalken (1962:700). I brottsbalken 17 kap 1 § 

står det: 

”Den som med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i hans myndighetsutövning 

eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan 

åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet 

är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon 

sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort 

eller underlåtit.” 

På länsstyrelsen utövas myndighetsutövning. Med myndighetsutövning avser man beslut 

eller andra åtgärder som är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till 

medborgarna. Besluten kan gälla rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat jämförbart 

och således vara såväl gynnande som förpliktande för den enskilde. 

”Våld och hot i arbetsmiljön” (AFS 1993:2) och ”systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 

2001:01) är två föreskrifter utgivna av arbetsmiljöverket. Dessa föreskrifter fastställer att det 

är arbetsgivarens ansvar att undersöka riskerna för hot och våld på arbetsplasten. Det är även 

arbetsgivarens ansvar att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.  
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3.2.1 Våld och hot i arbetsmiljön 

Enligt föreskriften ”Våld och hot i arbetsmiljön” (AFS 1993:2) ligger det största ansvaret för 

att förebygga hot och våld i arbetsmiljön hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska utreda de 

risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet. De ska även vidta åtgärder så att de 

risker som framkommer av utredningen förebyggs så långt som möjligt. Enligt föreskriften så 

ska arbetstagarna ha tillräcklig utbildning och information, och få tillräckliga instruktioner 

för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. När det gäller arbete 

där det finns risk för återkommande hot och våld skall arbetstagarna få särskilt stöd och 

handledning.  

I föreskriften beskrivs att hur en människa reagerar i en våldssituation är individuellt. Vilken 

reaktionen blir beror på hur personen uppfattat vad som hänt, om denne var beredd eller inte 

på det inträffade, om den var ensam och om den varit med om hot eller våldshändelser 

tidigare. Enbart kunskapen om att det finns risk att utsättas för våld eller hot innebär för 

många människor en stark psykisk press i arbetet. En del reagerar direkt med 

stressreaktioner eller chocktillstånd, för andra kommer reaktionen efter flera timmar eller 

dagar. Många upplever rädsla, obehag eller skräck efter det som hänt eller kunnat hända. En 

del andra förblir relativt oberörda. Förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett bra 

omhändertagande av den som råkat ut för våld eller hot kan spara mycket lidande. Den som 

har fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också mycket 

bättre förberedd vid liknande händelser i framtiden.  

3.2.1.2 Arbetsplatsen 

Enligt vad det står i föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ska arbetsplatser 

placeras, utformas och utrustas att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt 

förebyggs. Det är arbetsgivaren som ansvarar arbetsplatsens utformning. Det ska vara möjligt 

för arbetstagarna att snabbt kalla på hjälp när en våld- eller hotsituation uppstår. 

Arbetsplatsen ska vara utrustad på följande sätt: 

 det ska finnas larmutrustning där det krävs för säkerheten,  

 det ska finnas särskilda rutiner för vem som ska ta emot larm och åtgärder som ska 

vidtas när larm utlösts,  

 övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm ska genomföras regelbundet  

 larmutrustning ska underhållas och kontrolleras.  

I enlighet med vad som står i arbetsmiljöförordningen (1977: 1166) så får inte arbetsuppgifter 

som innebär påtaglig risk för våld eller hot utföras som ensamarbete. Det står även att alla 

tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. Det ska 

upprättas en arbetsskadeanmälan och allvarliga tillbud och våldshändelser ska anmälas till 

arbetsmiljöinspektionen.  

3.2.1.3 Arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Det är såväl fysiska som psykiska 

faktorer som spelar in. Det är allt från arbetets organisering, mänskliga relationer till skydd 

mot fysiska skador (Wallström K. m.fl. 2007).  

I arbetsmiljöverkets föreskrift ”systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:01) finns det 

fastställt att det ska finnas ett arbetsmiljöarbete. För ett bra arbetsmiljöarbete krävs 

samarbete mellan alla som jobbar på arbetsplatsen, både arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder 
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som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagaren måste följa de rutiner eller 

instruktioner som tagits fram, använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i 

övrigt som behövs för att undvika och förebygga ohälsa eller olycksfall. Arbetstagare som 

bedömer att en arbetsuppgift kan medföra risk att drabbas av hot eller våld ska underrätta 

arbetsgivaren om det. 

Ett aktivt arbetsplatsarbete gör att arbetsgruppen känner sig trygga i sin roll, det gör att 

arbetstagarna känner att de har möjlighet att påverka sin situation och att det finns ett 

förtroende för arbetsledningen gör att effekterna av fysiskt och psykiskt våld kan minskas. 

Stress, känsla av låg kontroll och höga krav är faktorer som enligt studier leder till ökad risk 

för hot och våld på arbetsplatsen (Jerre K 2009). 

3.3 Risker 

Riskfaktorer att bli utsatt för hot och våld i yrket är till exempel att ha direktkontakt med 

utomstående, speciellt kontakt med potentiellt aggressiva personer och även de som i yrket 

utövar kontroll eller makt över andra (Jerre K. 2009). Ensamarbete medför en ökad risk att 

bli utsatt för hot och våld. De som arbetar i offentlig sektor löper större risk att utsättas för 

hot och våld än de som arbetar inom privata sektorn.   

För att bedöma riskerna att en tjänsteman blir utsatt för hot och våld inom tjänsten är det 

viktigt att bedöma vilka denne kommer att träffa och i vilken situation mötena kommer att 

äga rum (Wallström K. m.fl. 2007).  Arbete inom myndigheter, idéburna organisationer eller 

arbete med människor ses som arbeten som medför en högre risk att utsättas för hot och våld 

i och med yrkesutövningen. Det går att identifiera fyra olika kategorier som utför otillåten 

påvekan. Det är gärningsmän med aggressiva beteenden, med ideologiska inriktningar, med 

direkt kriminell inriktning och de som har så kallad indirekt kriminell inriktning. De med 

indirekt indirekt kriminell inriktning är de som med mutor och andra olämpliga hjälpmedel 

försöker att få sin vilja fram . Genom att veta vilka typer av personer som medarbetarna 

möter i tjänsten kan myndigheten undersöka och bedöma risken för hot och våld inom 

organisationen.   

Enligt rapporten ”Hot och våld mot akademiker” (Ljunglöf T. 2006) så löper de yngsta 

tjänstemännen störst risk att drabbas av såväl hot om våld som av våld i arbetslivet. Under 

åttiotalet (Estrada F. m.fl. 2010) var kvinnor mindre utsatt för yrkesrelaterat hot och våld 

men det har skett en ökning så att idag är kvinnor mer utsatt än män. Denna ökning anses 

vara yrkesrelaterad och inte könsrelaterad. 

Negativa besked är något som kan utlösa hot och våld. Även en inkonsekvent 

regeltillämpning kan vara en utlösande faktor, detta genom att om en del följer lagar och 

regler väldigt strikt medan andra inte gör det kommer det att leda till en inkonsekvens som 

gör att det kan leda till konflikt (Granath S. m.fl. 2006).  

3.4 Problem som uppkommer  

När otillåten påverkan mot en myndighet förekommer är det inte bara ett 

arbetsmiljöproblem utan även ett problem som påverkar myndighetens funktion och kan i 

längden bli en demokratifråga. Den otillåtna påverkan syftar till att myndighetspersonen inte 

ska följa de lagar och regler som finns och det blir på detta sätt ett hot mot demokratin. 

Myndigheter och dess tjänstemän har stor betydelse för att demokratins legitimitet och sätt 

att fungera (Lundquist L. 1998). Detta på grund av att myndighetens agerande eller passivitet 

kan ha stor direkt inverkan på den enskilde personens situation vilket inte politiker har. 
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Medborgaren har ofta en bredare och mer frekvent kontakt med myndigheter och dess 

tjänstemän än politiker. I Sverige är förtroendet för myndigheter i allmänhet högt (Rothstein 

B. 2003). 

Upplever medborgarna att myndighetspersoner låter sig påverkas leder detta till att 

demokratin undergrävs (Wallström K. m.fl. 2007). Det i sin tur medför att tilliten i samhället 

minskar, det vill säga att man inte litar på myndigheter, företagare och medborgare följer 

gällande lagar och regler. Följderna blir en större försiktighet i samhället, efterfrågan och 

investeringar minskar, levnadsstandarden och välfärden riskerar att hämna i en nedgående 

spiral.   

Arbetsplatser där det förekommer externa hot och våld har även större problem med interna 

bråk och sexuella trakasserier kollegor emellan (SCB 2007). Den som utsätts för hot, våld och 

kränkningar i arbetet, både internt såväl som externt, riskerar att utveckla något 

arbetsrelaterat besvär. Detta kan i förlängningen leda till allvarligare problem som 

depressioner och sjukfrånvaro. Konflikter och kränkningar kollegor emellan har stor 

betydelse för psykiska och psykosomatiska besvär som externt hot och våld.  Många gånger 

kan hot upplevas som värre än fysiskt våld (Estrada F et al 2010). 

3.4 Offentlig djurskyddskontroll  

Djurskyddskontroll ska ske i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig 

djurskyddskontroll (SJVFS 2008:67). I dessa står det att det är den myndighet som 

regeringen bemyndigar som ska utföra djurskyddskontrollen i landet. Det står även att 

kontrollobjekten ska riskklassas, och kontroller ska ske med hänsyn till denna 

riskklassificering.   

Vid den offentliga djurskyddskontrollen enligt Djurskyddslagen (1988:534) ska djurägaren 

lämna de uppgifter och dokument som behövs för att kontrollen ska gå att utföra. Djurägaren 

ska även lämna tillträde till de lokaler som är berörda. Motsätter djurägaren detta ska polisen 

bistå med den hjälp som behövs. I händelse av att djurägaren inte sköter sina djur efter 

gällande lagar och förordningar kan länsstyrelsen besluta om att omhänderta djuret och det 

kan även komma på fråga att ge djurägaren djurförbud. Om djurägaren kan ha gjort sig 

skyldig till djurplågeri ska det anmälas till åklagare.     

I Sverige är det landets länsstyrelser som utför djurskyddskontrollen sedan första januari 

2009, innan dess var det kommunen som hade hand om djurskyddskontrollen. Flytten till 

länsstyrelsen har inneburit att det har blivit större distrikt att kontrollera. Den har även 

medfört att de som jobbar med djurskydd har fått fler kollegor då det har blivit större kontor. 

Detta gör att djurskyddet kan bli mer enhetligt över en större region och att kollegorna kan ta 

hjälp av varandra när det uppstår problem. Sedan flytten från kommunen till länsstyrelsen 

har antalet tjänster som jobbar med djurskydd blivit färre (Andersson J. 2009), samtidigt 

som mer tid går åt till transporter över ett större geografiskt område. Detta har gjort att 

pressen på inspektörerna har ökat.  

Flera länsstyrelser har under 2010 låtit göra en gemensam kartläggning (Länsstyrelserna 

2010) om och var i organisationen det förekommer risk för hot och våld. Ett av fem mer 

utsatta verksamhetsområden på länsstyrelsen var djurskydd. I deras undersökning visade på 

att kvinnor känner sig otrygg och utsatt i större utsträckning än män. 
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Arbetsmiljöverket har uppmärksammat hot och våld på landets länsstyrelser (Krona G. 

2010). De anser att hoten i samband med myndighetsutövning är ett växande 

arbetsmiljöproblem. Det kan handla om telefonterror, skadegörelse, personlig förföljelse i 

privatlivet, som skapar oro och rädsla hos den som blir utsatt. Det kan gå så långt att 

drabbade måste skaffa skyddad identitet. Hot och förföljelse av andra människor är brottsligt 

och bör i normalfallet polisanmälas.  
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4. Resultat 

4.1 Enkäten 

Av de 70 stycken utskickade enkäterna inkom 40 stycken efter första utskicket och ytterligare 

åtta stycken efter påminnelsen. Totalt inkom 48 stycken svar, detta ger en svarsfrekvens på 

68,6 procent. Det var 12 stycken av de tillfrågade männen som svarade, vilket ger 

svarsfrekvensen 54,5 procent. Av de tillfrågade kvinnorna var det 34 stycken inkomna svar, 

vilket ger en svarsfrekvens 70,8 procent. Svar erhölls från djurskyddsinspektörer/ 

handläggare från alla de tillfrågade länsstyrelserna. 

4.1.1 Fråga 1 ”Ålder” 

Hos de svarande var medelvärdet av åldern 38,9 år och medianen var 36 år (Figur 1). Bland 

de män som svarade var medelvärdet av åldern 38,8 år och medianen var 39 år. Bland de 

svarande kvinnorna var medelvärdet av åldern 39,2 år och medianen var 36 år.  
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Figur 1 Spridningen vad det gäller ålder på de som svarade.  
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4.1.2 Fråga 2 ”Kön” 

Av de som svarade var det 36 stycken, 75 procent, som var kvinnor och det var 12 stycken, 25 

procent, som var män (Figur 2). Undersökningen har en överrepresentation av kvinnor, men 

detta är även fallet bland de som jobbar på länsstyrelserna som djurskyddshandläggare/ 

inspektörer. 

 

 

 
Figur 2 Visar fördelningen av kvinnor och män som svarade på enkäten. 

4.1.3 Fråga 3 ”Hur många år har du som yrkesverksam djurskyddsinspektör/ 

handläggare” 

 

Medelvärdet för yrkeserfarenheten som djurskyddsinspektörerna/ handläggarna hade var 7,0 

år och medianen var 5,5 år.  

 

För männen var medelvärdet för yrkeserfarenheten 9,5 år och medianen var 10 år. Den man 

som hade minst yrkeserfarenhet hade 0,5 års erfarenhet, och den längsta erfarenheten var 22 

år. 

 

För kvinnorna var medelvärdet för yrkeserfarenheten 6,5 år och medianen var 5 år. Den 

kvinna som hade minst yrkeserfarenhet hade 0,1 års erfarenhet, och den längsta erfarenhet 

var 23 år. 

  

kvinna

man

Category

 Könsfördelningen
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4.1.4 Fråga 4 ”Län” 

På frågan som gällde vilket län som djurskyddsinspektörerna/ handläggarna jobbade i så 

fram gick det att svar hade erhållits från alla de tillfrågade länen (Figur 3). 

 
Figur 3. Fördelning av svaren mellan de olika länsstyrelserna. 

4.1.5 Fråga 5a ”Förekommer det hot om våld eller våld på din arbetsplats?”, 5 b 

”Om det förekommer hot om våld på din arbetsplats, i vilken utsträckning?”,  

5 c ”Om det förekommer våld på din arbetsplats, i vilken utsträckning?” 

Så gott som alla, alla utom 3 stycken eller 94 procent, av de svarande upplever att det 

förekommer hot om våld på deras arbetsplats.  En person avstod från att svara på frågan. 

Eftersom endast tre personer svarade avvikande, går det inte att analysera vilka grupper som 

i högre grad upplever hot. 

 

12 stycken av de svarande, motsvarande 26 procent, upplever att det förekommer våld på 

arbetsplatsen. Av dessa var 9 stycken kvinnor, det vill säga 27,3 procent av det totala antalet 

kvinnor, och tre stycken var män, vilket motsvarar 21,4 procent av det totala antalet män. 

Skillnaden saknar statistisk signifikans (bilaga 4). 

 

Av de 12 som svarade att de upplevt våld på arbetsplatsen, var 5 yngre än 30 år. Detta 

motsvarar 41,7 procent av alla svarande i den åldersgruppen. För svarande som fyllt 30 var 

motsvarande andel 20,6 procent. Skillnaden saknar statistisk signifikans (bilaga 4). 

  

Av de 12 som upplevt våld hade fem jobbat som djurskyddshandledare i längre än 5 år. Det 

motsvarar 20,8 procent av det totala antalet i den gruppen. I gruppen som jobbat i fem år 

eller mindre var motsvarande andel 30,4 procent. Skillnaden saknar statistisk signifikans 

(bilaga 4). 
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Medelvärdet för utsträckningen av hoten var 2,07 och medianen var 2. För kvinnorna var 

medelutsträckningen för hot 2,2 och medianen var 2. För männen var medelutsträckningen 

för hot 1,8 och medianen 2. Skillnaden är inte statistisk signifikant (bilaga 4). 

 

Medelvärdet för utsträckningen av våldet var 1,27 och medianen var 1. För kvinnorna var 

medelutsträckningen för våld 1,3 och medianen var 1. För männen var medelutsträckningen 

för våld 1,2 och medianen 1. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt signifikant (bilaga 4).  

 

Det var sex stycken som svarade att det förekom mycket hot på arbetsplatsen, alltså 

svarsalternativ 4 eller 5 på fråga 5 b. Detta motsvarar 13,3 procent av de som upplevde att det 

förekommer hot på arbetsplatsen. Dessa svaranden var enbart kvinnor, vilket betyder att 17,4 

procent av kvinnorna upplever att det förekommer mycket hot på arbetsplatsen. Skillnaden 

saknar statistisk signifikans (bilaga 4). 

 

Kommentarer som har lämnats till frågan är att hot och våld förekommer men att det inte är 

vanligt. Det förekommer ofta otrevliga djurägare, men direkta hot ansågs som mer ovanligt. 

Hoten som förekommer uppkommer vid telefonkontakt eller ute i fält vid kontroller. Det var 

en svarande som ansåg att det var mycket vanligare att hoten riktades mot djuret eller om att 

skada sig själv än att hoten riktas mot djurskyddsinspektören/handläggaren. En svarande 

menade att det är inspektörer som är provokatoriska i sin framtoning som blir utsatta för hot 

och våld. Det var en som kommenterade att det är extra vanligt med hot och våld när 

missbruk och psykisk sjukdom inblandat. Det påpekas även att många hot kan uppfattas 

tomma och vad som uppfattas som hot är individuellt, vad som uppfattas som hot för vissa 

behöver inte göra det hos andra. Det var en som svarade att den hade blivit utsatt för flertalet 

mordhot och en som hade blivit utsatt för grovt fysiskt våld.  Det framkom även att en del 

hade haft problem med tolkningen av frågan, de uppfattade inte om frågan gällde arbetet 

eller arbetsplatsen och om det var generellt eller personligen de skulle svara. 

 

4.1.6 Fråga 6 ”Om ja, har förekomsten ökat eller minskat sedan djurskyddet 

gick över till att ligga hos länsstyrelsen?” 

Frågan och svarsalternativens utformning gjorde att resultatet inte går att tolka. 

 

4.1.7 Fråga 7 ”Hot om våld och våld är vanligare bland?” 

På frågan om det var vanligare att det förekommer hot vid inspektion av lantbruksdjur eller 

sällskapsdjur var 25 stycken, det vill säga 52,1 procent, av de som svarade som ansåg att det 

var vanligare att hot och våld förekom bland de som hade sällskapsdjur. Det var åtta stycken, 

16,7 procent, som ansåg att hot och våld förekommer lika mycket bland lantbruksdjur och 

sällskapdjur. (Figur 4) Det var 15 stycken, 31,3 procent, som inte hade någon uppfattning om 

var det var mest förekommande. 
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Figur4 Av de svarande så anser de flesta att mest hot om våld och våld förekommer bland sällskapsdjur jämfört 

med bland lantbruksdjur. 

Kommentarer som lämnades till frågan var att det förekommer fler missbrukare och psykiskt 

störda personer bland dem som håller sällskapsdjur. En ansåg att de med lantbruksdjur var 

mer vana med länsstyrelsens arbete och kontroller. Det framkom även att en av de som 

svarade ansåg att det framförallt är hundärenden när det gäller hundar av så kallad 

kamphundtyp det uppkommer hot. En svarade att det definitivt var vanligare vid 

anmälningsärenden än vid rutinkontroller. En av de som svarade menade på att det ibland 

känns som LRF:s medverkan i ärenden kan innebära psykiskt hot vid lantbruksdjur. 

 

4.1.8 Fråga 8 ”Har hotet/ våldet lett till någon påföljd?” 

Av de som svarade så var det 31 stycken, 65,6 procent, som svarade att påföljden av hotet/ 

våldet hade lett till anmälan. Åtta stycken, 16,7 procent, svarade att det inte hade blivit någon 

påföljd, av dessa var det två som hade svarat att det inte förekom några hot/ våld på 

arbetsplatsen. Det var fyra stycken, 8,3 procent, svarade att det lett till övrig påföljd. (Figur 5) 

 

anmälan

anmälan + inget

anmälan + övrigt

ingen

Övrigt

Category

Påföljd av hot/våld

 
Figur5 Åskådliggör hur stor andel av de som svarat där hoten har lett till någon påföljd. 

 

Kommentarer som lämnades till frågan var att det sker uppföljning av vad som har hänt på 

länsstyrelsen. Det kommenterades att alla händelser ska rapporteras och de allvarligare 

händelserna anmäls till polisen. En som svarade skrev att de försöker att anmäla samtliga hot 



13 
 

till polisen, men att bevisläget är olika i olika ärenden. En annan svarade att 

säkerhetsåtgärder på länsstyrelsen skärptes. En av de som svarade kommenterade att de 

upprättade incidentrapporter i mängder, men att de inte visste vad som händer med dem 

sedan. Det var en som svarade som skrev att de fyller i en ”checklista” efter hot/ våld, och att 

de har slarvat med det, annars har deras länsstyrelse nolltolerans mot hot/ våld. 

4.1.9 Fråga 9 ”Har arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att förhindra eventuella 

våldshandlingar på arbetsplatsen?” 

Det var 44 stycken som besvarade frågan, fyra stycken hade avstått att svara. Av dessa var det 

32 stycken, det vill säga 72,7 procent, som svarade att arbetsgivaren hade vidtagit åtgärder 

för att förhindra våldshandlingar på arbetsplatsen. Det var fem stycken, det vill säga 11,4 

procent, som svarade nej på frågan. Det var även fyra stycken, det vill säga 9,1 procent, som 

angav att våldshandlingar inte förekommer på arbetsplatsen. Tre stycken, 6,8 procent, som 

svarade att de inte visste om det fanns några rutiner. (Figur 6) 

 

ja

nej

vet ej

våldshan. förek. ej.

Category

Förebyggande åtgärder

 
Figur 6 Visar hur stor andel av de svarande vars arbetsgivare hade vidtagit förebyggande åtgärder mot hot och 

våld. 

 

I alla län utom två har den störa delar av de svarade uppgett att arbetsgivaren har vidtagit 

åtgärder för att förebygga våldshandlingar. (Figur 7) 

 

 



14 
 

 
Figur 7 Visar om djurskyddsinspektörerna/ handläggarna i de olika länen anser att deras arbetsgivare har 

vidtagit förebyggande åtgärder för att motverka våldshandlingar.  

 

Kommentarer som lämnades till frågan var att det har upprättas rutiner hur 

djurskyddshandläggarna/inspektörerna ska hantera kontrollbesök. Många har som rutin att 

meddela till kontoret var de åker och även när kontrollen är färdig. Det är även vanligt att de 

har olika former av personlarm/ kommunikationsutrustning med sig ut vid kontroller. Det 

lämnades en kommentar om att de alltid åker två alternativt begär polishandräckning vid 

riskkontroll klass 1. Flera kommenterade att samarbetet med polisen har ökat och att olika 

former av utbildningar har hållits inom området. Det var en som kommenterade att det fanns 

handläggare som hade fått skyddad identitet. Det fanns de som svarade på frågan och angav 

åtgärder som hade vidtagits på kontoret för att göra det säkrare. Som exempel på detta var 

att de hade speciella besöksrum, låsta dörrar på kontoret, anordningar så att hissen endast 

fungerar med viss nyckel. Det var även en som kommenterade att det var svårt att tolka om 

frågan gäller arbetsplatsen form av kontoret eller om arbetsplatsen gäller kontrollobjektet. 
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4.1.10 Fråga 10 ”Har din arbetsgivare rutiner för att ta hand om den som blivit 

utsatt för eventuella våldshandlingar på din arbetsplats?” 

På denna fråga var det 28 stycken, det vill säga 81,3 procent, som svarade att det fanns 

rutiner att ta hand om den som blir utsatt. Det var tre stycken, det vill säga 6,3 procent, som 

svarade att det inte fanns rutiner. Det var sex stycken, 12,6 procent, som svarade att de inte 

visste om det fanns några rutiner. (Figur 8) 

 

ja
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vet ej

Category

Finns rutiner för at ta hand om hot/våld?

 
Figur 8 Visar om de svarandes arbetsgivare har rutiner för att den som har blivit utsatt för eventuella 

våldshandlingar. 

 

I de allra flesta länen ansåg de svarande att arbetsgivaren hade rutiner för att ta hand om den 

som blir utsatt för hot/ våld. I ett län svarade de två som svarat att de inte visste om 

arbetsgivaren hade rutiner.(Figur 9) 

 

 
Figur 9 Visar om djurskyddsinspektörerna/ handläggarna i de olika länen anser att arbetsgivaren har rutiner 

för att ta hand om den som blir utsatt för hot/ våld.  

 

Kommentarer som lämnades till frågan var att den svarande visste var den skulle vända sig 

men inte hur det fungerade. Flera kommenterade att det fanns riktlinjer, rutiner och policys 

för hur situationen ska hanteras. Det fanns samtalsterapi och samtal med psykolog att tillgå. 

Det var även en som kommenterade att det var svårt att tolka om frågan gäller arbetsplatsen 

form av kontoret eller om arbetsplatsen gäller kontrollobjektet. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultat diskussion 

Hot och våld mot djurskyddshandläggare/ inspektörer förekommer. Av de som svarade 

angav näst intill alla att det förekom någon form av hot och våld på deras arbetsplats.  Många 

av dem som lämnat kommentar till svaret påpekade att det förekommer hot och våld men att 

det inte är vanligt. På länsstyrelserna är det nolltolerans mot hot och våld, och alla incidenter 

ska anmälas till polisen. Problemet med hot och våld är att det är individuellt vad en person 

uppfattar som hot. Ibland kan det räcka med en blick för att en person ska känna sig illa 

berörd och hotad. Genom att hot kan vara mer påfrestande psykiskt för den som blir utsatt så 

ska alla hot tas på allvar och de ska inte nonchaleras. I undersökningen var det en svarade 

som angav att förekomsten av våld på arbetsplatsen var liten men samtidigt så förklarade 

samma person i kommentarfältet att det inträffat en incident då den svarande hade blivit 

slagen till marken. Detta är en tydlig indikation på att upplevelsen av en incident är personlig 

och beror på vem det är som blir utsatt.    

  

I denna studie är de som är under 30 år mer utsatta för hot och våld på arbetsplatsen. Det 

finns inte någon statistisk signifikans i denna undersökning men tidigare studier om hot och 

våld mot akademiker (Ljunglöf T. 2006) visar på samma trend.  

 

Det är fler kvinnor än män som har blivit utsatta för våld och hot i denna undersökning och 

endast kvinnor som upplever att det förekommer mycket hot på arbetsplatsen. Tyvärr kan 

inte undersökningen visa på någon statistisk säkerställd skillnad men tidigare 

undersökningar har visat på samma resultat. 

 

Genom denna undersökning går det inte att säga om det finns något samband mellan vilken 

yrkeserfarenhet som djurskyddsinspektören/handläggaren har och risken att utsättas för hot 

och våld. Det är de som är yngre som även har minst yrkeserfarenhet. Det går att dra 

paralleller mellan förekomsten av hot och våld bland de som är yngre och deras 

yrkeserfarenhet. Det är svårt att utifrån denna undersökning säga om den ökande frekvensen 

beror på åldern, yrkeserfarenheten eller om det är en kombination.  

 

De som angivit att det är skillnad mellan risken att utsättas för hot och våld beroende på 

vilken typ av djur som kontrolleras har svarat att risken är störst när det är sällskapsdjur som 

kontrolleras. Många har även kommenterat att det bland sällskapsdjursägarna oftare 

förekommer missbruk och psykisk sjukdom. Detta kan troligen bero på att det krävs mycket 

av de som ska hålla ett lantbruk så att det är inget som du lätt skaffar dig, något som lätt kan 

blir fallet när det införskaffas till exempel en hund. Att möta personer med 

missbruksproblem och psykisk sjukdom är riskfaktorer för att bli utsatt för hot och våld. 

Inspektioner av sällskapsdjur utförs endast efter anmälan, vid tillståndsprövning eller 

kontroll av verksamhet av större omfattning. Det är vanligare med sällskapsdjur i mindre 

omfattning än lantbruksdjur av en mindre omfattning. Detta bör innebära att möjligheten att 

det finns några missförhållanden bland sällskapsdjuren blir förhöjda då det inte sker några 

rutinkontroller av dessa. Den som håller lantbruksdjur har även en större vana med kontakt 

med myndigheter och organisationen som kontrollerar deras arbete och djurhållning. 

 

Vad det gäller om hotet/våldet har lett till någon påföljd så har länsstyrelsen officiellt 

nolltolerans för hot och våld. Återigen kan det vara svårt att bedöma vad som är ett hot eller 
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inte. I vissa fall kan det ta flera dagar innan den som blivit utsatt för ett hot förstår 

situationen. Den utsatta kan ha drabbats av en chock och måste först bearbeta händelsen 

innan personen kommer till insikt om vad som egentligen hänt. I undersökningen har var 

sjätte person som varit med om hot eller våld svarat att hotet/ våldet som inträffat inte har 

lett till någon påföljd. Att inte dokumentera vad som inträffat leder till att riskbedömningen 

försvåras och att statistiken över inträffade händelser blir missvisande. Vilket i sin tur gör det 

svårare att minimera riskerna och förbättra för framtiden.  

 

När det gäller om arbetsgivaren har genomfört ett förebyggande arbete mot hot och våld på 

arbetsplatsen var det över sjuttio procent som svarade att detta hade gjorts. I ett län var det 

ingen som svarade att de visste om arbetsgivaren hade vidtagit förbyggande åtgärder, detta 

tyder på att det skulle behövas ett bättre arbete med att engagera arbetstagare och 

arbetsgivare i ett gemensamt förebyggande arbete. Att detta arbete ska finnas står skrivet i 

föreskriften ”Våld och hot i arbetsmiljön” (AFS 1993:2). Ett bra förebyggande arbete som 

både arbetsgivare och arbetstagare är engagerade i leder till att arbetstagarna kan känna sig 

tryggare den dagen de hamnar i en utsatt position. För att det ska vara någon idé med 

arbetsgivarens förebyggande arbete måste arbetstagarna engageras, så att de tar till sig 

rutiner och jobbar med det förebyggande åtgärder som tas fram. Bland de som svarade på 

enkäten svarade många att de hade med sig olika sorters säkerhetslarm ut på kontrollerna 

och att de höll kontoret informerade om när och var de var ute på kontroll så att de hade 

backup om något hände.  

 

På frågan om arbetsgivaren hade rutiner för att ta hand om den som blir utsatt svarade mer 

än fyra av fem att deras arbetsgivare hade rutiner. Att dessa rutiner ska finnas är också ett 

lagstadgat krav från arbetsmiljöverket som kräver det, inte bara av myndigheter, utan av alla 

arbetsplatser. Detta gör att ett aktivt arbetsplatsarbete är viktigt för att minska riskerna  att 

arbetstagarna utsätts. Att var femte djurskyddsinspektör/ handläggare inte känner till, eller 

anser att arbetsgivaren inte har rutiner för att ta hand om den som blir utsatt är 

uppseendeväckande många med tanke på att det är arbetsplatser som hör till 

riskkategorierna. Att det även finns ett län där ingen av de som svarat vet huruvida det finns 

några rutiner tyder på att ett aktivare arbetsplatsarbete skulle behövas så att arbetstagarna 

vet att det finns stöd att få om något skulle inträffa.  

 

5.2 Enkätundersökningen 

Antalet insamlade svar var för få för att kunna göra en statistiskanalys på svaren gällande 

könsskillnad på förekomsten av hot och våld. Den totala svarsfrekvensen på undersökningen 

var bra, men svarsfrekvensen bland männen var något låg. I och med att det är en 

kvinnodominerad yrkeskår var detta inte bra för studien, det gjorde att det är svårt att dra 

slutsatser kring resultatet. Ett större underlag för undersökningen skulle vara önskvärt för 

detta. Valet att låta skicka ut enkäten var bra, oturligt nog blev resultatet ändå inte 

tillräckligt. 
 

Genom att förklara närmare att svaren på enkäten skulle gälla vad den enskilde 

djurskyddsinspektören/ handläggaren personligen upplevt skulle gett ett material där en 

jämförelse mellan de enskilda djurskyddshandläggarna/inspektörerna kunde göras. Den 

utformning som frågan har gjorde att flera har svarat utifrån arbetsplatsen i sin helhet. Vilket 

gör att studien visar på förhållandena på arbetsplatserna istället för att visa situationen för 

den enskilde individen som tanken var. 
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Flera svarande har kommenterat att definitionen ”arbetsplats” på fråga 5 är missvisande och 

har föreslagit att ”i ditt arbete” skulle passa bättre. Om det i utformningen av fråga 5 hade 

angivits tidsramar för när hotet eller våldet ska ha ägt rum, till exempel inom senaste året, 

skulle det möjligtvis ha resulterat i ett annat resultat. Den nuvarande allmänna utformningen 

av frågan gör att sannolikheten att en som har 23 års yrkeserfarenhet har blivit utsatt för hot 

och våld är större än för en som endast har 0,1 års erfarenhet.   

 

Utformningen av svarsalternativen till fråga 6 gjorde att svaren på den frågan inte går att 

tolka. När frågan var om hoten/ våldet hade ökat eller minskat och svarsalternativen var 

ja/nej/vet ej så går det inte att utläsa vad den svarande menar med sitt svar. 

 

Genom en annan utformning av fråga 8 skulle analysen av svaret kunna ha gjorts på ett 

bättre sätt. Som frågan ställdes ger den ingen bild av hur vanligt det är att hot/ våld leder till 

en påföljd, vilket var syftet när den skrevs.    

5.3 Slutsatser  

Många av dagens yrkesverksamma djurskyddsinspektörer/ handläggare har upplevt hot på 

arbetsplatsen. Undersökningen visar en högre frekvens bland yngre och kvinnor. Resultatet 

av undersökningen har inte någon statistisk signifikans men tidigare studier har pekat åt 

samma håll som denna. P-värdena för flera av testerna är nära att visa på en signifikant 

skillnad så om undersökningen hade gjorts på ett större urval är det sannolikt att ett 

signifikant resultat kunnats uppnås.  

Om hoten och våldet har förändras går inte att säga utifrån denna undersökning. Detta beror 

på utformningen av frågan och svarsalternativen blev felaktiga.  

De som upplever att det är någon skillnad mellan förekomsten av hot och våld beroende på 

om det är sällskapsdjur eller lantbruksdjur som inspekteras anser att det är vid inspektion av 

sällskapsdjur som förekomsten är störst.  

Till största del tyckte de som svarade att deras arbetsgivare vidtog förebyggande åtgärder mot 

hot och våld, men inte alla och när det gäller något så allvarligt som hot och våld på 

arbetsplatsen är det önskvärt.  

I framtiden skulle en undersökning som kartlägger hur grov hoten/ våldet är vara intressant 

att göra. Det skulle även vara bra att undersöka hur många som någon gång har upplevt 

hoten så pass allvarliga att de övervägt att sluta sitt arbete på grund av dessa. 
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Hej! 

Mitt namn är Anneli Persson och jag är student på Miljö- och hälsoskyddsprogramet, Umeå 
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våld och våld mot djurskyddshandläggare/ djurskyddsinspektörer. En del i mitt 
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anonyma. Deltagandet i enkätundersökningen är givetvis frivilligt, men ditt svar är viktigt för 

undersökningens kvalitet. Jag skickar ut enkäten till flera djurskyddshandläggare/ 

djurskyddsinspektörer på din arbetsplats för att få ett bättre underlag för min undersökning. 

Enkäten bifogas i detta brev och jag vore tacksam om så många som möjligt ville delta. 

Examensarbetet omfattar 15 hp och ett abstract kommer du att kunna ta del av på hemsidan: 

http://www.emg.umu.se/utbildning/examensarbeten/.  

Har du några frågor angående enkäten så är du välkomna att kontakta mig   

via telefon: 070-296 03 77 eller via e-post: anpe0097@student.umu.se 

Posta din ifyllda enkät i bifogat svarskuvert så snart som möjligt, men senast fredagen den 

6/5.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Anneli Persson 
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Enkät gälland hot och våld mot djurskyddsinspektörer/handläggare 

1. Ålder __________ 

2. Kön  □ Man   □ Kvinna 

3. Hur många år har du som yrkesverksam djurskyddsinspektör/ handläggare? ___________år 

4. Län _____________________________________________________________________ 

5a. Förekommer det hot om våld eller våld på din arbetsplats? 

□ Hot om våld □ Våld □ Nej 

5b. Om det förekommer hot om våld på din arbetsplats, i vilken utsträckning? 

 1 2 3 4 5 

 Liten    Stor 

5c. Om det förekommer våld på din arbetsplats, i vilken utsträckning? 

 1 2 3 4 5 

 Liten    Stor 

Kommentarer: _______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

6. Om ja, har förekomsten ökat eller minskat sedan djurskyddet gick över till att ligga hos 

länsstyrelsen? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej □ Har endast jobbat vid länsstyrelse 

Kommentarer: _______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

7. Hot om våld och våld är vanligare bland? 

□ Sällskapsdjur  □ Lantbruksdjur  □ Vet ej 

Kommentarer: _______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Har hotet/ våldet lett till någon påföljd? 

□ Anmälan □ Ingen 

□ Övrigt, så som_____________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

9. Har arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att förhindra eventuella våldshandlingar på arbetsplatsen? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej □ Våldshandlingar förekommer inte 

Kommentarer: _______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

10. Har din arbetsgivare rutiner för att ta hand om den som blivit utsatt för eventuella våldshandlingar 

på din arbetsplats? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

Kommentarer: _______________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Stort TACK för att DU tagit dig tid att fylla i enkäten! 

Informationen är mycket värdefull för mitt examensarbete. 
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Hej! 

För en tid sedan skickade jag ut en enkät till dig angående förekomsten av hot om 

våld och våld mot djurskyddshandläggare/ djurskyddsinspektörer. Jag har inte fått 

in något svar från dig och skickar därför ut denna påminnelse, har du skickat in 

enkäten under de senaste dagarna så kan du bortse ifrån denna påminnelse. Det är 

värdefullt för mitt examensarbete att du svarar på enkäten. 

Skicka din enkät per post i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt, men 

senast måndagen den 16/5 

Tack på förhand! 

Anneli Persson 

 

Mitt namn är Anneli Persson och jag är student på Miljö- och hälsoskyddsprogramet, Umeå 

universitet. Jag håller på med ett examensarbete där jag undersöker förekomsten av hot om 

våld och våld mot djurskyddshandläggare/ djurskyddsinspektörer. En del i mitt 

examensarbete är denna enkät som riktar sig till djurskyddshandläggare/ 

djurskyddsinspektörer på landets länsstyrelser. 

Resultaten från enkäten kommer att redovisas i grupp. Svaren kommer alltså att vara helt 

anonyma. Deltagandet i enkätundersökningen är givetvis frivilligt, men ditt svar är viktigt för 

undersökningens kvalitet. Jag skickar ut enkäten till flera djurskyddshandläggare/ 

djurskyddsinspektörer på din arbetsplats för att få ett bättre underlag för min undersökning. 

Enkäten bifogas i detta brev och jag vore tacksam om så många som möjligt ville delta. 

Examensarbetet omfattar 15 hp och ett abstract kommer du att kunna ta del av på hemsidan: 

http://www.emg.umu.se/utbildning/examensarbeten/.  

Har du några frågor angående enkäten så är du välkomna att kontakta mig   

via telefon: 070-296 03 77 eller via e-post: anpe0097@student.umu.se 

Posta din ifyllda enkät i bifogat svarskuvert så snart som möjligt, men senast fredagen den 

6/5.  

Tack på förhand för din medverkan! 

Anneli Persson 
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T-test för att undersöka om det finns någon statistisk signifikans mellan 
skillnaderna i medelvärdet för den upplevda utsträckningen av våld hos 
könen. 
 
Two-Sample T-Test and CI: våld; Kön  
 
Two-sample T for våld 

 

Kön      N   Mean  StDev  SE Mean 

kvinna  16   1,31   1,01     0,25 

man      6  1,167  0,408     0,17 

 

 

Difference = mu (kvinna) - mu (man) 

Estimate for difference:  0,146 

95% CI for difference:  (-0,489; 0,781) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,48  P-Value = 0,636  DF = 19 

 

T-test för att undersöka om det finns någon statistisk signifikans mellan 

skillnaderna i medelvärdet för den upplevda utsträckningen av hot hos 

könen. 

 

Two-Sample T-Test and CI: hot; Kön  

 
Two-sample T for hot 

 

Kön      N   Mean  StDev  SE Mean 

kvinna  31   2,16   1,21     0,22 

man     12  1,833  0,718     0,21 

 

 

Difference = mu (kvinna) - mu (man) 

Estimate for difference:  0,328 

95% CI for difference:  (-0,284; 0,940) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,09  P-Value = 0,283  DF = 33 

2 proportions-test som testar om det finns någon statistisk signifikans 

mellan förekomsten av våld och om den som svarat är under 30 år eller 

inte. 

 
Test and CI for Two Proportions: våldför; öv/und30  
 
Event = 1 

 

 

öv/und30  X   N  Sample p 

0         7  35  0,200000 

1         5  12  0,416667 

 

 

Difference = p (0) - p (1) 

Estimate for difference:  -0,216667 

95% CI for difference:  (-0,525484; 0,0921509) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = -1,38  P-Value = 0,169 

 

Fisher's exact test: P-Value = 0,248 
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2 proportions-test som testar om det finns någon statistisk signifikans 

mellan förekomsten av mycket hot (svarsalternativ 4 el 5 på fråga 5b) och 

kön. 

 
Test and CI for Two Proportions: mkthot; Kön  
 
Event = 1 

 

 

Kön     X   N  Sample p 

kvinna  6  33  0,181818 

man     0  14  0,000000 

 

 

Difference = p (kvinna) - p (man) 

Estimate for difference:  0,181818 

95% CI for difference:  (0,0502246; 0,313412) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = 2,71  P-Value = 0,007 

 

Fisher's exact test: P-Value = 0,159 

 

 

2 proportions-test som testar om det finns någon statistisk signifikans 

mellan förekomsten av hot och könet på den som svarat. 
 

Test and CI for Two Proportions: hotför; Kön  
 
Event = 1 

 

 

Kön      X   N  Sample p 

kvinna  30  33  0,909091 

man     11  14  0,785714 

 

 

Difference = p (kvinna) - p (man) 

Estimate for difference:  0,123377 

95% CI for difference:  (-0,112883; 0,359637) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = 1,02  P-Value = 0,306 

 

Fisher's exact test: P-Value = 0,344 

 

2 proportions-test som testar om det finns någon statistisk signifikans 

mellan förekomsten av våld och könet på den som svarat. 

 
Test and CI for Two Proportions: våldför; Kön  
 
Event = 1 

 

 

Kön     X   N  Sample p 

kvinna  9  33  0,272727 

man     3  14  0,214286 

 

 

Difference = p (kvinna) - p (man) 

Estimate for difference:  0,0584416 

95% CI for difference:  (-0,204784; 0,321667) 

Test for difference = 0 (vs not = 0):  Z = 0,44  P-Value = 0,663 

 

Fisher's exact test: P-Value = 1,000 
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T-test kollar om det finns statistisk signifikans mellan skillnaderna av 
medelvärdet av utsträckningen av hoten på arbetsplatsen beroende på 
om den som svarat är under 30 år (1)eller inte (0).   
 
Two-Sample T-Test and CI: hot; öv/und30  
 
Two-sample T for hot 

 

öv/und30   N  Mean  StDev  SE Mean 

0         31  2,03   1,05     0,19 

1         12  2,17   1,27     0,37 

 

 

Difference = mu (0) - mu (1) 

Estimate for difference:  -0,134 

95% CI for difference:  (-1,002; 0,734) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,33  P-Value = 0,748  DF = 17 

 
T-test kollar om det finns statistisk signifikans mellan skillnaderna av 
medelvärdet av utsträckningen av våldet på arbetsplatsen beroende på 
om den som svarat är under 30 år(1)eller inte (0).   
 

Two-Sample T-Test and CI: våld; öv/und30  
 
Two-sample T for våld 

 

öv/und30   N   Mean  StDev  SE Mean 

0         15   1,33   1,05     0,27 

1          7  1,143  0,378     0,14 

 

 

Difference = mu (0) - mu (1) 

Estimate for difference:  0,190 

95% CI for difference:  (-0,449; 0,830) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,62  P-Value = 0,541  DF = 19 

 

 
T-test kollar om det finns statistisk signifikans mellan skillnaderna av 
medelvärdet av utsträckningen av hoten på arbetsplatsen beroende på 
om den som svarat är under 30 år(1)eller inte (0).   
 
Two-Sample T-Test and CI: hot; öv/und30  
 
Two-sample T for hot 

 

öv/und30   N  Mean  StDev  SE Mean 

0         31  2,03   1,05     0,19 

1         12  2,17   1,27     0,37 

 

 

Difference = mu (0) - mu (1) 

Estimate for difference:  -0,134 

95% CI for difference:  (-1,002; 0,734) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,33  P-Value = 0,748  DF = 17 
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T-test kollar om det finns statistisk signifikans mellan skillnaderna av 
medelvärdet av utsträckningen av hoten på arbetsplatsen beroende på 
om den som svarat har upp till och med 5 års erfarenhet (1) eller mer (0).   
 
Two-Sample T-Test and CI: hot; <=5/över  
 
Two-sample T for hot 

 

<=5/över   N  Mean  StDev  SE Mean 

0         21  2,05   1,12     0,24 

1         22  2,09   1,11     0,24 

 

 

Difference = mu (0) - mu (1) 

Estimate for difference:  -0,043 

95% CI for difference:  (-0,730; 0,643) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,13  P-Value = 0,899  DF = 40 

 
T-test kollar om det finns statistisk signifikans mellan skillnaderna av 
medelvärdet av utsträckningen av våldet på arbetsplatsen beroende på 
om den som svarat har upp till och med 5 års erfarenhet (1) eller mer (0).   
 
Two-Sample T-Test and CI: våld; <=5/över  
 
Two-sample T for våld 

 

<=5/över   N   Mean  StDev  SE Mean 

0         12   1,42   1,16     0,34 

1         10  1,100  0,316     0,10 

 

 

Difference = mu (0) - mu (1) 

Estimate for difference:  0,317 

95% CI for difference:  (-0,447; 1,081) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,90  P-Value = 0,384  DF = 12 
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