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Förord 
 

När arbetet med denna C-uppsats inleddes befann vi oss inom ett helt annat 

ämnesområde än vad vi gör idag. Med slutresultatet framför oss är vi dock glada för att 

vi valde denna inriktning, då vi anser att denna studie är relevant och ligger i tiden. 

Uppsatsen är framarbetad av oss båda gemensamt och vi ser enbart fördelar med att vi 

har varit två som utfört denna studie. Detta har bidragit till att uppsatsen studerats från 

olika infallsvinklar och i situationer där vår förförståelse tagit över hand har vi 

uppmärksammat och hejdat varandra. Vidare upplevde vi samarbetet som givande samt 

kompletterande och framför allt har vi haft roligt tillsammans. Denna uppsats var 

beroende av andra individers insatser och vi vill särskilt tacka Helena, 

brottsoffersamordnare i Gävleborgs län, utan dig hade denna studie inte varit 

genomförbar. Vidare vill vi tacka Catherine Tsogas för god handledning och peppning 

samt Lena Ivarsson för hjälp med analysarbetet. Till sist vill vi tacka samtliga deltagare 

i pilotstudien och i den slutliga studien för att ni ville ge av er tid och dela med er av era 

upplevelser.  
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Sammanfattning 
 

Inledning: Strukturerade professionella riskbedömningar för våld, vilka inom polisen 

benämns som riskanalyser, är numera ett krav och en viktig del i det brottsförebyggande 

arbetet inom polisen i Sverige. Polisen använder i huvudsak tre checklistor för att 

bedöma risk: SARA: SV, SAM samt PATRIARK, vilka generellt upplevs som praktiskt 

användbara. Dock är det få polismyndigheter som arbetar aktivt och ändamålsenligt 

med dessa. Inom Polismyndigheten i Gävleborgs län arbetar personsäkerhetsenheten för 

att främja tillämpningen av riskanalyserna och vi önskar bidra till att utveckla detta 

arbete. Syfte: Utifrån polisers upplevelser undersöka förutsättningar för och 

begränsningar av de strukturerade riskanalysernas tillämpning inom Polismyndigheten i 

Gävleborgs län. Metod: Studien innehar en kvalitativ design och semistrukturerade 

intervjuer utfördes med sex poliser, vilka utför strukturerade riskanalyser och är 

verksamma inom Polismyndigheten i Gävleborgs län. Resultat: Deltagarna upplever 

begränsningar såsom att rutinerna inte följs fullt ut och utbildningen upplevs vara 

bristfällig. Personsäkerhetsenheten lyfts fram som en viktig förutsättning för 

riskanalysernas tillämpning. Vidare upplevs riskanalyserna enbart bidra till positiva 

förändringar och motivationen inför att utföra dessa är hög. Deltagarna framhåller att 

arbetet gällande riskanalyserna måste fortsätta utvecklas och prioriteras. Slutsats: 

Polismyndigheten i Gävleborgs län har goda förutsättningar för att tillämpa de 

strukturerade riskanalyserna, men det framkommer även tydliga begränsningar vilka 

påverkar arbetet. Dessa begränsningar är väsentliga att beakta men möjliga att åtgärda. 

Slutligen delges rekommendationer för hur arbetet inom myndigheten kan utvecklas för 

att ytterligare främja tillämpningen av de strukturerade riskanalyserna.  

 

Nyckelord: riskbedömning, riskanalys, SARA: SV, SAM, PATRIARK, polis, upplevelser 
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Inledning 
 

Att identifiera och minimera risker för våld är rutin i många länder och berör bl.a. 

instanser såsom polis, rättspsykiatri och kriminalvård (Hart, 2008; Storey, Gibas, 

Reeves & Hart, 2011). Vid bedömning av risk för våld beaktar bedömaren vad 

individen har gjort tidigare, hur denne agerar idag samt vad denne kan tänkas göra i 

framtiden (Hart, 2008). Uppgiften är att förstå hur och varför en person har valt att 

agera våldsamt och sedan bedöma vad som kan göras för att förhindra att våldet 

upprepas i framtiden (Hart, 2008). Hart (1998) argumenterade för att riskbedömningar 

ska utföras i syfte att preventera, inte predicera våld och definierade riskbedömning som 

en process genom vilken bedömaren: (a) utvärderar sannolikheten för att en individ 

kommer att begå våldshandlingar samt (b) utvecklar åtgärder för att hantera och 

minimera sannolikheten för våld. Douglas, Cox och Webster (1999) förtydligade att 

riskbedömning är en fortlöpande process och även om prediktion är ett viktigt första 

steg, så krävs riskhantering för att förhindra fortsatt våld. Riskhantering definierades av 

Kropp (2008) som utformandet av skyddsåtgärder vilka baseras på de närvarande 

riskfaktorerna i syfte att förhindra den bedömda risken för våld. Belfrage (2008c) 

uppgav att det i huvudsak finns tre ansatser för riskbedömning av våld: den 

ostrukturerade kliniska, den aktuariska samt den strukturerade professionella.  

 

Den historiskt mest använda ansatsen för riskbedömning är den ostrukturerade kliniska 

(Hart, 1998). Dessa bedömningar utförs utan standardiserade instrument och kräver inga 

riktlinjer utan utgår helt från bedömarens professionalitet samt dennes intuition och 

magkänsla gällande graden av risk (Belfrage, 2008c; Grove & Meehl, 1996). Fördelen 

med denna ansats är att den är flexibel och tillåter bedömaren att ta ställning till person- 

och fallspecifika faktorer i utformandet av riskhanteringen (Belfrage, 2008c; Hart, 

1998). Dock har ansatsen kritiserats för att vara informell och subjektiv (Grove & 

Meehl, 1996), då bedömningarna endast utgår från den egna erfarenheten och 

kunskapen (Belfrage, 2008c). Detta medför att bedömningarna skiljer sig beroende på 

vem som bedömer (Hart, 1998). Vidare är det inte bevisat att denna ansats överträffar 

slumpen och det går inte att specificera hur eller varför bedömaren nått beslutet, dvs. 

transparens saknas (Hart, 1998). På grund av kritiken anses det idag inte vara 

försvarbart att grunda beslut om risk utifrån den ostrukturerade kliniska ansatsen 

(Belfrage, 2008c). 

 

Den aktuariska ansatsen förknippas med prediktion då den syftar till att så exakt som 

möjligt förutse ett specifikt beteende eller en händelse inom en viss på förhand bestämd 

tid (Douglas, et al., 1999; Hart, Michie & Cooke, 2007; Heilbrun, 1997). Aktuariska 

riskbedömningsinstrument baseras på faktorer som empiriskt visat sig förutsäga 

våldsamt beteende hos individer, vilka jämförts med en normerad referensgrupp från en 

specifik kontext (Hart, 1998; Hart et al., 2007). Belfrage (2008c) beskrev att i ett typiskt 

aktuariskt riskinstrument poängsätts riskfaktorerna; de som väger tyngst för risken 

genererar högst poäng och högre poäng renderar högre risk. Summan av poängen ger en 

precis uppskattning (oftast i procent) av sannolikheten för individens framtida våld i 

jämförelse med referensgruppen. I jämförelse med ostrukturerade kliniska bedömningar 

bidrar aktuariska riskbedömningar till mer transparenta, samstämmiga och exakta 

prediktioner (Douglas et al., 1999; Grove & Meehl, 1996; Hart, 1998, 2008). Dock 

tenderar de att minimera eller helt eliminera bedömarens erfarenhet och professionalitet 
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(Douglas et al., 1999; Hart, 1998) och ansatsen beskrevs av Grove och Meehl (1996) 

som mekanisk. Aktuariska riskbedömningsinstrument tar inte hänsyn till specifika 

faktorer som är relevanta att beakta i det enskilda fallet (Belfrage, 2008c; Douglas et al., 

1999; Hart, 1998). Vidare tenderar de att fokusera på statiska faktorer såsom kriminell 

historia, vilket försvårar riskhanteringen då dessa ej kan förändras eller förbättras över 

tid (Douglas et al., 1999; Hart, 1998; Heilbrun, 1997). De aktuariska riskinstrumenten 

kan hjälpa till att förstå vilken grad av brottsförebyggande åtgärder som bör sättas in, 

dock inget om vilka åtgärder (Douglas et al., 1999; Hart et al., 2007; Heilbrun, 1997; 

Kropp, Hart, Lyon & Storey, 2011).  

 

Den strukturerade professionella ansatsen ämnar överbrygga gapet mellan den 

ostrukturerade kliniska och den aktuariska ansatsen genom att vara systematisk och 

konsekvent, men ändå tillräckligt flexibel för att ta hänsyn till olika individer och 

kontexter (Douglas et al., 1999; Hart, 1998). Strukturerade bedömningar lämpar sig 

bättre för användning inom rättsväsendet än de aktuariska, då viktiga beslut som berör 

individer bör baseras på ett brett beslutsunderlag där bedömaren har möjlighet att beakta 

fallspecifika omständigheter (Kropp, Hart & Lyon, 2008). Vidare är strukturerade 

professionella riskbedömningar särskilt användbara inom polisen vid exempelvis 

utredningar och vid utformning av brottsofferskydd. Inom polisen i Sverige är 

strukturerade professionella riskbedömningar ett krav och en viktig del i det 

brottsförebyggande arbetet (Rikspolisstyrelsen [RPS], 2010a). Polisen har generellt en 

positiv upplevelse gällande strukturerade riskbedömningar, dock är det få 

polismyndigheter i Sverige som arbetar ändamålsenligt med dessa (Westlund, 2010). 

Trots utformade riktlinjer och omfattande utbildningsinsatser utförs ett fåtal 

riskbedömningar i förhållande till antalet anmälda våldsbrott (Westlund, 2010). Det är 

viktigt att detta arbete fungerar och ständigt utvecklas. Dock är forskning gällande de 

strukturerade riskbedömningarnas tillämpning inom polisen begränsad (Belfrage et al., 

2012; Storey et al., 2011; Trujillo & Ross, 2008; Westlund, 2010) och kvalitativa 

studier är sällsynta. Brottsofferarbete och riskbedömningar har blivit en central del inom 

Polismyndigheten i Gävleborgs län och personsäkerhetsenheten (PSE) samt 

brottsoffersamordningen arbetar ständigt med att utveckla detta arbete. Därav ämnar vi 

undersöka förutsättningar för och begränsningar av de strukturerade 

riskbedömningarnas tillämpning inom Polismyndigheten i Gävleborgs län. Genom att 

intervjua poliser verksamma inom myndigheten gällande deras upplevelser av 

strukturerade riskbedömningar tror vi oss kunna få en helhetsbild av fenomenet och 

bidra till fortsatt utveckling av myndighetens arbete gällande området. 

Bakgrund 
 

Den strukturerade professionella ansatsen baseras på tre generella principer: prevention; 

inte prediktion, struktur genom checklistor samt flexibilitet (Hart & Boer, 2010). 

Ansatsen bygger främst på dynamiska, förändringsbara faktorer och syftar till att finna 

adekvata åtgärder för att minimera ett icke önskvärt beteende (Belfrage, 2008c; 

Heilbrun, 1997). Om bedömd hög risk förverkligas vid en strukturerad professionell 

riskbedömning innebär det att riskhanteringen har misslyckats (Belfrage & Strand, 

2008a, 2008b). Vidare bygger ansatsen på transparens och struktur, men tar hänsyn till 

bedömarens fingertoppskänsla och checklistorna grundas på evidensbaserad forskning 

(Douglas et al., 1999; Hart, 1998). Vid bedömning med strukturerade checklistor 

beaktas närvaron av riskfaktorer som är relevanta för det enskilda fallet och 
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checklistorna innehåller detaljerad information om hur faktorerna ska bedömas 

(Belfrage, 2008c). Riskfaktorerna ska regelmässigt inte viktas mot varandra och 

flexibiliteten i bedömningen ligger främst i den sammanfattande delen där bedömaren 

själv tar ställning till den slutliga risken vilken inte bygger på poängsättning eller 

procent (Belfrage, 2008c; Douglas et al., 1999). Hart (2008) samt Kropp, Hart och Lyon 

(2002) uppgav att implementering av den strukturerade professionella ansatsen är 

resurs- och tidskrävande. Ansatsen kritiserades av vissa användare vilka upplevde att de 

saknade en helt fri beslutsbedömning såsom vid en ostrukturerad bedömning, medan 

andra saknade objektiviteten som den aktuariska ansatsen har (Hart, 2008; Kropp et al., 

2002). Vidare kräver ansatsen en viss kunskap och tillgång till information om psykisk 

ohälsa då checklistorna ofta innehåller faktorer såsom ”psykiska problem” och 

”personlighetsstörning” (Belfrage et al., 2012; Storey et al., 2011). Westlund (2010) 

rapporterade att detta är ett problem inom polisen då information gällande psykisk 

ohälsa ofta skyddas av sekretess.  

Polisen i Sverige och den strukturerade professionella ansatsen 
Polisen har tidigare fokuserat på gärningsmannen samt det begångna brottet och även 

om de sedan länge bedömt hotade individers behov av skydd har detta skett utifrån den 

egna erfarenheten och omdömet, vilket resulterat i osäkra och olika bedömningar 

(Rikspolisstyrelsen [RPS], 2010a). Som ett led i detta har Rikspolisstyrelsen beslutat att 

strukturerade riskbedömningar ska användas av polisen i Sverige som ett stöd i arbetet 

med att skydda brottsoffer (Belfrage & Strand, 2008a, 2008b; RPS, 2010c) och samtliga 

vidtagna skyddsåtgärder ska baseras på en strukturerad riskbedömning (Polisen, 2009). 

I syfte att säkra rättsprocessen och förhindra ny brottslighet har polisen utvecklat 

särskilda enheter som arbetar för att ge brottsoffer och deras anhöriga relevant stöd och 

skydd (RPS, 2010c). I ärenden med låg risk ansvarar polisens brottsoffersamordning för 

att ge stöd och information till brottsoffren (RPS, 2010c). Brottsoffersamordningen 

hanterar även vissa skyddsåtgärder och ansvarar för att riskbedömningarna 

implementeras i polisens verksamhet. I ärenden med förhöjd risk ansvarar polisens 

lokala eller särskilda personsäkerhetsarbete för att ge vidare stöd och skyddsåtgärder 

(RPS, 2010c). Skyddsåtgärder som kan vidtas i samband med en riskbedömning är 

exempelvis säkerhetssamtal, motivationssamtal, kontaktförbud, larmpaket, skyddat 

boende samt skyddad adress och telefonnummer (RPS, 2010c; Westlund, 2010).  

 

De strukturerade riskbedömningarna är ett viktigt verktyg för att polisen ska kunna 

identifiera vilka som löper risk att utsättas för våld samt för att finna adekvata stöd- och 

skyddsåtgärder (RPS, 2010c; Storey et al., 2011). Sedan mitten av 1990-talet har 

polisen i Sverige använt sig av strukturerade riskbedömningar (RPS, 2010b). De flesta 

polismyndigheter har någon form av verksamhet med strukturerade riskbedömningar; 

längst erfarenhet har Kronoberg, Kalmar och Västerbotten (Westlund, 2010). 

Rikspolisstyrelsen (2010a) framhåller att polismyndigheterna ska ha utformade rutiner 

för att genomföra strukturerade riskbedömningar. Därav har särskilda riktlinjer 

utformats vilka syftar till att polisen ska arbeta mer enhetligt och professionellt med 

strukturerade riskbedömningar vid våld på individnivå (RPS, 2010c).  

Rikspolisstyrelsens (RPS) riktlinjer 
Inom polisen benämns riskbedömningar som riskanalyser

1
, vilket enligt 

Rikspolisstyrelsen (2010c) är ett bredare och mer relevant begrepp. Polisiära 

riskanalyser delas in i tre nivåer: initiala, strukturerade och fördjupade bedömningar 

                                                 
1
 Hädanefter används begreppet riskanalys genomgående i uppsatsen. 
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(RPS, 2010c). Varje polisanställd som kommer i kontakt med ett brottsoffer eller vittne 

ska genomföra en initial bedömning som bygger på erfarenhet och kunskap i syfte att 

uppmärksamma hot och fastställa stöd samt skyddsåtgärder i det akuta läget (RPS, 

2010c). Ansvaret för att en initial bedömning genomförs och för att akuta åtgärder 

vidtas har förundersökningsledare (fu-ledare), granskare eller utredare. Om det vid den 

initiala bedömningen uppmärksammas att hot föreligger och det finns ett behov av att 

bedöma stöd och skyddsbehov samt åtgärder ur ett längre perspektiv bör den enligt 

Rikspolisstyrelsen (2010c) kompletteras med en strukturerad riskanalys. Fu-ledare, 

granskare eller utredare ansvarar för att informera brottsoffersamordningen om dessa 

ärenden. Rikspolisstyrelsen (2010c) rekommenderar att arbetet med riskanalyser 

koncentreras till personal inom brottsoffersamordningen. Vidare ska riskanalyserna 

utföras av ett fåtal individer vilka ska ha genomgått särskild utbildning, detta medför 

högre kompetens, ökad vana och leder till mer enhetliga bedömningar. De strukturerade 

riskanalyserna utförs i ärenden gällande individer som har utsatts för eller riskerar att 

utsättas för våld eller hot om våld eller upprepade, allvarliga trakasserier och riktar sig 

bland annat till målsägande, vittnen, anhöriga samt polisanställda. (RPS, 2010c). Målet 

är att de strukturerade riskanalyserna ska utföras på samtliga våldsärenden på 

individnivå (RPS, 2010c). Rikspolisstyrelsen (2012a) anger att fr.o.m. februari 2012 ska 

strukturerade riskanalyser utföras vid samtliga brott som gäller grov misshandel 

inomhus mot kvinna/man över 18 år i nära relation
2
 , grov kvinnofridskränkning och 

olaga förföljelse. Vid andra våldsbrott ska det prövas om en strukturerad riskanalys ska 

utföras. Vid särskilt komplicerade ärenden såsom hedersrelaterad eller organiserad 

brottslighet och när en initial eller strukturerad riskanalys ej är tillräcklig genomförs en 

fördjupad riskanalys (RPS, 2010c). Dessa utförs av personal på 

kriminalunderrättelsetjänsten (KUT) efter beställning av brottsoffersamordningen och 

utgör liksom de strukturerade riskanalyserna ett beslutsunderlag för skyddsåtgärder. 

Checklistorna som används inom polisen i Sverige 
Polismyndigheterna i Sverige använder i huvudsak tre typer av strukturerade 

checklistor: SARA: SV, SAM och PATRIARK (Rikspolisstyrelsen [RPS], 2010c). 

Checklistorna kan användas var för sig eller tillsammans vid behov (Lindgren & 

Strandell, 2010). Checklistorna har den fördelen att om dessa följs ändamålsenligt 

missar inte bedömaren viktiga omständigheter eller egenskaper gällande fallet och de 

kan vara ett stöd vid förhör (RPS, 2010b). Checklistorna är könsneutralt utformade och 

kan användas oavsett gärningsmannens och offrets kön och kräver ingen klinisk 

kompetens, dock ska bedömaren ha genomfört adekvat utbildning (Kropp, Hart & 

Belfrage, 2008; Kropp, Hart & Lyon, 2008; RPS, 2010c). Rikspolisstyrelsen (2010b) 

rekommenderar att utbildningen omfattar två dagar. Checklistorna innehåller 

riskfaktorer gällande förövaren, sårbarhetsfaktorer hos offret samt utrymme för övriga 

överväganden som av bedömaren anses vara viktiga (Belfrage, 2005; Kropp, Hart & 

Belfrage, 2008; Kropp, Hart & Lyon, 2008). Sårbarhetsfaktorerna syftar till att 

identifiera offrets förutsättningar och egenskaper vilka kan påverka skyddsarbetet 

(Lindgren & Strandell, 2010). De är av stor vikt att beakta då offer med stor sårbarhet 

uppvisar en högre utsatthet än andra (Belfrage, 2008b). Vidare är det svårt att erhålla en 

helhetsbild av risken utan att beakta omständigheter och sårbarhet gällande offret 

(Belfrage & Strand, 2008b; Kropp et al., 2011). Bedömaren bör utföra en genomgång av 

all tillgänglig information i ärendet såsom registerdata, intervjuer, samtal eller förhör 

med gärningsman, offer samt eventuella närstående eller vittnen (Belfrage, 2005; 

                                                 
2
 ”Offret och gärningspersonen är eller har varit gifta eller sammanboende under äktenskapsliknande 

förhållanden eller, utan att bo tillsammans, har gemensamma barn” (Brå, 2011, s.13). 
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Kropp, Hart & Belfrage, 2008; Kropp, Hart & Lyon, 2008). Bedömaren skattar varje 

faktor som: ja (föreligger), nej (föreligger ej) eller delvis (föreligger delvis) och vid 

utebliven information skattas streck (Belfrage, 2005; Kropp, Hart & Belfrage, 2008; 

Kropp, Hart & Lyon, 2008). Utifrån en samlad bedömning av faktorerna bedöms den 

slutliga risken som: låg (viss risk), medel (förhöjd risk) eller hög (hög risk), dels 

avseende den närmaste tiden, dels risken för allvarligt/dödligt våld och skyddsåtgärder 

föreslås (Belfrage, 2005; Kropp, Hart & Belfrage, 2008; Kropp, Hart & Lyon, 2008). 

Riskanalyser är en färskvara då risk förändras över tid, därav bör förnyade riskanalyser 

utföras åtminstone var sjätte månad eller vid nya omständigheter i ärendet (Kropp, Hart 

& Belfrage, 2008; Kropp, Hart & Lyon, 2008). 

 

Bedömning av risk för upprepat partnervåld (Spousal assault risk assessment guide: 

Short version [SARA: SV]; Kropp, Hart & Belfrage, 2008). SARA: SV används som 

stöd vid bedömning av risk för upprepat partnervåld
3
 och innehåller 10 riskfaktorer 

samt 5 sårbarhetsfaktorer (Kropp, Hart & Belfrage, 2008). Checklistan utformades 

främst för att användas inom polisen (Belfrage et al., 2012; Kropp, Hart & Belfrage, 

2008) och är en förkortad version av Spousal assault risk assessment guide (SARA; 

Kropp, Hart, Webster & Eaves, 1999). SARA innehåller 20 riskfaktorer dock inga 

sårbarhetsfaktorer (Kropp, Hart & Belfrage, 2008). SARA utvecklades av kliniker för 

att användas av kliniker (Belfrage & Strand, 2008a; Kropp, 2008), men är inte optimal 

för att användas inom polisen då den är relativt lång, tidskrävande och kräver specifik 

kunskap gällande psykisk ohälsa (Kropp, 2008). Därav utformades en mer praktiskt 

användbar checklista, SARA: SV, vilken inte kräver klinisk kompetens men likväl 

adekvat utbildning (Kropp, 2008; Kropp, Hart & Belfrage, 2008).  

 

Riktlinjer för bedömning och hantering av risker vid stalkning (Stalking assessment 

and management [SAM]; Kropp, Hart & Lyon, 2008). SAM används som stöd vid 

bedömning och hantering av risker vid stalkning
4
 och innehåller 20 riskfaktorer samt 10 

sårbarhetsfaktorer (Kropp, Hart & Lyon, 2008). Checklistan är den första 

bedömningsmetoden för stalkning (Kropp et al., 2011). SAM utformades för att 

användas inom områden där stalkning kan förekomma såsom inom rättsväsendet, i fall 

där det finns en känd eller misstänkt historia av stalkning (Kropp, Hart & Lyon, 2008). 

Stalkning är ett komplext område vilket gör det svårt för polisen att vidta 

skyddsåtgärder (Kropp et al., 2011). Den 1 oktober 2011 trädde lagen olaga förföljelse 

(SFS, 2011:485) i kraft i Sverige, vilket aktualiserar problematiken inom polisen. 

 

Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv (PATRIARK; Belfrage, 

2005). PATRIARK består av 10 riskfaktorer samt 5 sårbarhetsfaktorer, vilka 

utformades för stöd vid bedömning av risk vid hedersrelaterat våld
5
 (Belfrage, 2005). 

Checklistan framarbetades för att användas av bl.a. polisen och har funnits i Sverige 

sedan 2005 (Belfrage, Strand, Ekman & Hasselborg, 2011). Hedersrelaterat våld tar sig 

ofta i uttryck genom tvångsgiftermål med hedern som motiv och vägran kan resultera i 

                                                 
3
 ”Varje form av fysisk skada, eller försök till eller hot om sådan skada, som tillfogats av en man eller 

kvinna med vilken offret har eller har haft en intim, sexuell, relation” (Kropp, Hart & Belfrage, 2008, 

s.2).  
4
 En oönskad och upprepad kommunikation, kontakt, eller annat uppförande med avsikt att, eller utan 

bekymmer om, orsaka fruktan för offrets egen, eller offrets närståendes, säkerhet (Kropp et al., 2002).  
5
 ”Våld där patriarkala familje- och släktskapsrelationer legitimerar sådant våld, baserat på idén om att 

mannens heder är beroende av de andra familjemedlemmarnas, i synnerhet de kvinnligas, uppförande och 

beteende” (Belfrage, 2005, s.3). 
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hedersmord (Belfrage et al., 2011). Vanligtvis är offren kvinnor, döttrar eller exfruar 

och förövarna män. Hedersrelaterat våld är ett omfattande problem då det ofta är 

planerat och ses som något hedersvärt av familjen, vilket medför att problematiken ofta 

berör hela familjer, med flera förövare och offer (Belfrage et al., 2011). 

De strukturerade riskanalysernas förutsättningar och begränsningar 
Endast ett fåtal studier har utförts gällande de strukturerade riskanalysernas tillämpning 

inom polisen (Belfrage et al., 2012; Storey et al., 2011; Trujillo & Ross, 2008; 

Westlund, 2010) och kvalitativa studier som berör detta område är sällsynta. Nedan 

presenteras tidigare forskning utifrån tre övergripande teman, vilka berör förutsättningar 

för och begränsningar av de strukturerade riskanalysernas tillämpning.   

Hantering och rutiner 

Få polismyndigheter i Sverige arbetar aktivt och ändamålsenligt med de strukturerade 

riskanalyserna och trots att många myndigheter har utformade tjänsteföreskrifter 

gällande området följs dessa ej till fullo (Lindgren & Strandell, 2010; Rikspolisstyrelsen 

[RPS], 2010b; Westlund, 2010). Under 2009 utfördes ca 3250 st.
6
 strukturerade 

riskanalyser inom de 21 polismyndigheterna i Sverige, varav närmare 90 % utgjordes av 

SARA: SV (Westlund, 2010). Den polismyndighet som utförde flest riskanalyser under 

2009 utförde närmare 1500 st., den andra närmare 800 st. och sju myndigheter utförde i 

princip inga. Westlund (2010) rapporterade att endast 10 myndigheter utförde fler än 12 

st. riskanalyser under 2009 och under 2010 hade 14 myndigheter utfört fler än 12 st. 

Variationerna mellan polismyndigheterna gällande antalet utförda riskanalyser uppgavs 

bero på skillnader i prioritet samt hur arbetet organiseras (Lindgren & Strandell, 2010; 

RPS, 2010b; Westlund, 2010).  

 

Westlund (2010) fann främst tre skäl till varför polismyndigheterna i Sverige utförde så 

få riskanalyser: hög arbetsbelastning, låg motivation inför att utföra riskanalyserna och 

bristande kunskap hos bedömarna. Dessa skäl var särskilt framträdande i de 

myndigheter där utförandet var spritt på många utredare och inte på en mindre 

specialiserad grupp. Poliserna upplevde att de generellt utförde för få riskanalyser för att 

utveckla samt vidmakthålla kompetensen och flera poliser uppgav att checklistorna 

ställde så höga kunskapskrav att de bör utföras av specialiserad personal (Westlund, 

2010). Lindgren och Strandell (2010), Rikspolisstyrelsen (2010b) samt Westlund fann 

att många polismyndigheter saknade ett helhetsperspektiv, dvs. från initial bedömning 

till skyddsåtgärder och uppföljning. Lindgren och Strandell påtalade att särskilda 

enheter vilka ansvarar för genomförandet av riskanalyser samt skyddsåtgärder är att 

föredra då detta bidrar till ett helhetsperspektiv, tydlighet samt effektivitet. Westlund 

poängterade att ett fungerande system för initial riskbedömning är viktigt då det fångar 

upp behovet av en strukturerad riskanalys. Flera poliser upplevde ett värde i att 

informera brett om våld i nära relation samt syftet med riskanalyserna, då detta ökar 

kunskapen inom hela myndigheten och därmed främjar initiala bedömningar (Westlund, 

2010). 

Utbildning  

McNiel et al. (2008) samt Reynolds och Miles (2009) påvisade att utbildning i 

strukturerade riskanalyser inom en psykiatrisk kontext bidrog till bättre kvalitet på 

bedömningarna samt riskhanteringen. Liknande resultat presenterades av Storey et al. 

                                                 
6
 Denna siffra inkluderar ett stort antal riskanalyser vilka utfördes till följd av en särskild satsning under 

2009 och som avslutades samma år (Westlund, 2010). 
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(2011) vilka fann att utbildning av poliser i riskanalyser innebar positiva effekter. 

Poliserna upplevde ökat självförtroende gällande utförandet samt ökad kunskap om 

riskanalyserna som metod och de berörda brotten. Vidare fann Storey et al. att poliserna 

upplevde riskanalyserna mer positivt och föreslog mer adekvata skyddsåtgärder efter 

genomförd utbildning. Flertalet polismyndigheter i Sverige har genomfört utbildningar i 

SARA: SV, och många även i SAM och PATRIARK (Lindgren & Strandell, 2010; 

RPS, 2010b; Westlund, 2010). Utbildningarna har varit omfattande och kostsamma 

samt berört ett stort antal poliser, trots detta har verksamheten i många myndigheter inte 

kommit igång eller avtagit (Lindgren & Strandell, 2010; RPS, 2010b; Westlund, 2010). 

I flera polismyndigheter har utbildningen upprepats med samma anställda, då dessa 

utfört för få riskanalyser för att upprätthålla sin kunskap (Lindgren & Strandell, 2010; 

RPS, 2010b; Westlund, 2010). Mot bakgrund av den omfattande utbildningen menade 

Lindgren och Strandell (2010) att orsaken till att polisen i Sverige utfört så få 

riskanalyser inte beror på för lite utbildning. Westlund (2010) rapporterade dock att 

poliser efterfrågade återkommande och fördjupade utbildningar i riskanalyser samt mer 

kunskap inom hedersrelaterad problematik; hur risken bedöms, identifieras samt 

hanteras i sådana ärenden.  

Riskanalysernas inverkan  

Studier påvisade att riskanalyserna är användbara inom polisen, då de bidrar till att 

prioritera samt anpassa skyddsåtgärder utifrån de för situationen unika behoven 

(Belfrage et al. 2012; Belfrage & Strand, 2008a; Strand, 2011; Trujillo & Ross, 2008; 

Westlund, 2010). Enligt Westlund (2010) är poliser i Sverige överlag positiva till att 

använda de strukturerade riskanalyserna. De upplevde att riskanalyserna bidrar till 

bättre beslutsunderlag och således tydligare skyddsåtgärder i det enskilda ärendet samt 

mer enhetliga bedömningar. Riskanalyserna upplevdes ej ha genererat fler 

skyddsåtgärder, men gav ett tydligare fokus på den brottsdrabbade samt högre prioritet 

gällande dessa ärenden (Westlund, 2010). Poliserna upplevde checklistorna som överlag 

lätta att skatta och ju fler närvarande risk- och sårbarhetsfaktorer, desto högre slutlig 

risk skattades av poliserna (Belfrage & Strand, 2008a, 2008b; Belfrage et al., 2011; 

Belfrage et al., 2012; Kropp, 2008). Sårbarhetsfaktorerna uppskattades av poliserna då 

de upplevdes ge en helhetsbild av ärendet samt som användbara vid planering av 

skyddsåtgärder (Belfrage & Strand, 2008a, 2008b). Westlund fann att trots hög 

arbetsbelastning upplevde poliserna generellt att checklistorna inte tog särskilt lång tid, 

om de utfördes av en erfaren användare och med utförlig information gällande ärendet. 

Kropp (2008) rapporterade att poliserna upplevde att de inte missade viktiga faktorer i 

ärendet samt att de uppmuntrades till att tänka utifrån ett riskperspektiv. Vidare 

upplevde de att checklistorna bidrog till mer standardiserade bedömningar, men den 

slutliga risken upplevdes som svår att bedöma. 

Gävleborgs län 
Gävleborgs län består av 10 kommuner med sammanlagt 276 130 st. invånare (SCB, 

2012). Polismyndigheten i Gävleborgs län styrs framför allt från Gävle, men är 

uppdelad på tre områden: södra, mellersta och norra Gävleborg (Polisen, 2011). 

Myndigheten har 612 anställda varav 140 civilanställda (Rikspolisstyrelsen [RPS], 

2012b). Polismyndigheten i Gävleborgs län utför riskanalyser med stöd av checklistorna  
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SARA: SV, SAM, PATRIARK samt Check-10
7
 (Polismyndigheten i Gävleborgs län, 

2011a). Enligt tjänsteföreskrifterna påbörjades under 2011 en rutin med att 

uppmärksamma anmälningar där en riskanalys bedöms som en första åtgärd 

(Polismyndigheten i Gävleborgs län, 2011b). Detta sker genom att de berörda akterna 

markeras med röda lappar, s.k. flaggning röd. Målet i myndigheten är och har varit att 

utföra strukturerade riskanalyser på brotten angivna av Rikspolisstyrelsen och fr.o.m. 

februari 2012 tillämpas de nya riktlinjerna
8
. År 2009 utfördes inga riskanalyser inom 

Polismyndigheten i Gävleborgs län (RPS, 2010a). År 2010 utfördes 43 st. och under 

2011 utfördes 104 st. 
9
. Av de 104 riskanalyser som utfördes under 2011 utgjorde 

SARA: SV 69 %, PATRIARK 13 % och Check-10 samt SAM 9 % vardera.  

Teoretiskt perspektiv - The principles of scientific management 
Frederick Taylor formulerade teorin om principerna för vetenskaplig arbetsledning i 

början av 1900-talet, vilken utvecklades med visionen att effektivisera och standardisera 

industriarbetet (Taylor, 1967). Enligt Taylor (1967) baseras teorin på fyra logiska 

huvudprinciper som tillsammans bildar ett framgångsrikt och för den tiden nytänkande 

koncept:  

 

1. Utveckla vetenskapliga metoder för varje arbetsuppgift, vilka ska bygga på 

rutiner och riktlinjer som ersätter tumregler.  

2. Välja ut den mest lämpade individen för varje arbetsuppgift och sedan utbilda 

denne i uppgiften.  

3. Eftersträva ett gott samarbete mellan arbetare och ledning. Ledningen ska 

försäkra sig om att arbetet utförs efter föreskrivna rutiner och riktlinjer.  

4. Fördela arbete och ansvar mellan arbetstagare och ledning, där ledningen tar 

över de uppgifter som de är bäst lämpad för.  

 

Teorin eftersträvar en organisation som genomsyras av vetenskapligt effektiva 

arbetssätt, systematiskt urval av personal och specialisering, samarbete och uppföljning 

samt delat ansvar men central styrning. Genom att utveckla det ultimata arbetssättet och 

tillsätta rätt man på rätt plats menade Taylor att arbetet effektiviseras. Då individen 

utvecklat högsta kompetens på ett avgränsat område kan denne utföra uppgiften på ett 

mer effektivt sätt (Taylor, 1967). Även om vetenskaplig arbetsledning utvecklades för 

att appliceras på arbetet inom industrin är teorin och dess rationella principer 

användbara inom andra typer av organisationer, exempelvis myndigheter (Taylor, 

1967).  

Syfte 
Studien syftade till att utifrån polisers upplevelser undersöka förutsättningar för och 

begränsningar av de strukturerade professionella riskanalysernas tillämpning inom. 

Polismyndigheten i Gävleborgs län. Detta för att bidra till fortsatt utveckling av 

myndighetens arbete gällande riskanalyserna. 

                                                 
7 Check-10 består av 10 riskfaktorer, vilken kan kombineras med ytterligare 5 sårbarhetsfaktorer (Check-

10+). Checklistan utformades för att utgöra en grund för bedömning vid polisiära ingripanden (Belfrage, 

2008a) och används för att bedöma generellt våld (H. Belfrage, personlig kommunikation, 26 maj, 2012).  

Vid ärenden som berör partnervåld, stalkning eller hedersrelaterat våld bör SARA: SV, SAM eller 

PATRIARK utföras istället (Belfrage, 2008a). Vi har ej funnit ytterligare information som berör 

checklistan, därav har denna vidare uteslutits i uppsatsen. 
8
 Strukturerade riskanalyser ska utföras vid samtliga brott som gäller grov misshandel inomhus mot 

kvinna/man över 18 år i nära relation, grov kvinnofridskränkning och olaga förföljelse (RPS, 2012a). 
9
 Informationen inhämtades från Polismyndigheten i Gävleborgs län under december 2011-januari 2012. 



 

9 

 

Metod 
 

Studien var av en kvalitativ, intensiv design då vi ämnade förstå ett fenomen på djupet. 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av öppenhet, närhet och förståelse (Jacobsen, 

2007). Därav lämpade sig metoden väl för att belysa hur poliser upplevde 

riskanalyserna och för att skapa en förståelse. En intensiv design ger omfattade 

information om få samt en heltäckande beskrivning av ett fenomen (Jacobsen, 2007). Vi 

ämnade fånga helheten genom nyanserade beskrivningar och ämnade inte att 

generalisera resultatet till andra polismyndigheter i Sverige. Därav söktes kunskap 

genom intervjuer där deltagarna fick uttrycka sina individuella upplevelser av 

fenomenet, med egna ord och på sitt eget sätt.  

Förförståelse  
Det är svårt att förbise vår förförståelse gällande strukturerade riskanalyser. Vi har 

erhållit omfattande utbildning gällande området, vilken har legat till grund för vårt val 

av ämne. Vidare har vi erhållit en inblick i polisens arbete och upplevelser gällande 

fenomenet under respektive praktikperioder. Dessa erfarenheter påverkade utformandet 

av vårt syfte då vi upplevde att polisen kan och bör förbättra sitt arbete kring de 

strukturerade riskanalyserna. Därav var det inte lätt att förhålla sig helt saklig och 

fördomsfri vid insamlande, analys och sammanställning av materialet. För att minimera 

förförståelsens inverkan på studien utgick vi från ett öppet sinne med ödmjukhet och 

respekt inför upplevelsen av fenomenet.  

Upplevelser 
Vi har ej lyckats finna en definition av begreppet upplevelser trots sökningar i 

uppslagsverk och därav har vi valt att delge vår tolkning av upplevelser. Begreppet har 

trots allt passerat genom oss och alla delar av uppsatsen. En upplevelse är en individuell 

erfarenhet och känsla inför och kring ett fenomen och kan därför inte förringas eller 

fördömas. En individ kan uttrycka sin upplevelse på ett beskrivande och förklarande sätt 

vilket bidrar till en djupare förståelse hos den som lyssnar. 

Utformande av intervjuguiden 
En intervjuguide (Bilaga A) formulerades utifrån studiens syfte och frågorna utformades 

utifrån tre övergripande teman: 

 

1. Hantering och rutiner, vilket berörde frågor rörande när riskanalyserna utförs, 

vilka som utför dem och vilka som har ansvaret. 

2. Teoretiska och praktiska förutsättningar, vilket berörde frågor rörande 

utbildning, kunskap samt resurser såsom tid och personal. 

3. Riskanalysernas inverkan, vilket berörde frågor rörande förändringar såsom 

nytta, förbättringar, svårigheter samt skyddsåtgärder. 

 

Frågorna i intervjuguiden var främst halvstrukturerade då vi ämnade styra innehållet i 

intervjuerna mot vårt syfte. Dock var första frågan öppen och neutral, då det enligt 

Jacobsen (2007) är inledningen som avgör tonen. Vidare avslutades varje tema samt 

hela intervjun med en öppen fråga, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger 

deltagaren ytterligare ett tillfälle att ta upp frågor som denne tänkt på eller funderat på 

under intervjun.  
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Pilotstudie 
I syfte att innehållsmässigt granska vår intervjuguide utfördes en pilotstudie. Under 

februari månad 2012 besöktes en polismyndighet i Norrland
10

, i syfte att finna deltagare 

till pilotstudien. En kontaktperson på myndigheten informerades om studiens syfte samt 

vilka deltagare som utifrån våra inklusionskriterier var aktuella (anställda inom polisen 

vilka utför riskanalyser och bör ha genomgått utbildning i dessa). Kontaktpersonen 

skickade förfrågan vidare och frivilliga deltagare kontaktade sedan oss. Pilotstudien 

genomfördes med tre poliser, vilka hade genomgått utbildning i och utförde 

strukturerade riskanalyser. Innan intervjun informerades deltagarna om studiens syfte 

samt att denna var frivillig och endast ämnade granska intervjuguidens tillförlitlighet 

och giltighet. I syfte att förhålla oss etiskt bestämde vi tillsammans med deltagarna 

vilken information som skulle inkluderas i uppsatsen. Vidare informerades deltagarna 

om vilka teman intervjun skulle beröra samt ombeddes att svara så utförligt som möjligt 

och ställa frågor vid behov. I syfte att finna en helhetsbild av intervjuns innehåll och 

upplägg genomfördes den i gruppform där deltagarna svarade fritt.  

 

Vid pilotstudien deltog vi båda och i syfte att erhålla ett öppet klimat turades vi om att 

ställa frågorna på ett så naturligt sätt som möjligt. Innebörden av varje intervjutema 

förklarades och efter varje tema ställdes frågan ”var det någon fråga som var svår att 

förstå eller upplevdes som stötande?”. Efter intervjun ställdes frågan ”vad kan vi som 

intervjuare göra bättre?”. Då deltagarna upplevde oss som öppna, naturliga och 

avslappnade valde vi att behålla vår intervjuteknik. Intervjun tog ca en timme att utföra. 

Efter intervjun diskuterades denna som helhet med deltagarna, vilka gav synpunkter och 

förslag gällande intervjuguiden samt till oss som intervjuare. Sammanfattningsvis 

upplevde vi att samtliga deltagare gav uttryck för sina åsikter och att dessa var genuina. 

De ansåg överlag att frågorna i intervjuguiden var representativa och ingen fråga 

upplevdes som stötande. Vid intervjun fördes endast anteckningar vilka berörde hur 

frågorna uppfattades av deltagarna samt förslag till förändringar inför de kommande 

intervjuerna. Efter intervjun diskuterade vi igenom våra upplevelser, anteckningarna 

och varje fråga var för sig. Som ett resultat av pilotstudien modifierades intervjuguiden: 

flertalet frågor slogs ihop, vissa uteslöts och språket förenklades. Vi använde endast ett 

fåtal öppna frågor i den slutliga intervjuguiden eftersom deltagarna generellt upplevde 

dessa som svåra att förstå. De halvstrukturerade frågorna bidrog enligt deltagarna till ett 

mer naturligt samtal. Vi upplevde pilotstudien som enbart positiv och det var till nytta 

att erhålla feedback från tre individer vilka gav varierande synpunkter på intervjun som 

helhet. Vidare var den användbar för oss som intervjuare samt för att utveckla en 

tydligare intervjuguide. Vi tog med oss våra erfarenheter från pilotstudien och använde 

dessa i utformandet och utförandet av den slutliga studien.  

Urval och inklusionskriterier 
En brottsoffersamordnare inom Polismyndigheten i Gävleborgs län kontaktades och 

tillfrågades huruvida intresse för myndighetens räkning fanns att delta i studien, samt 

vilka deltagare som hade möjlighet att medverka. Denna agerade enligt Denscombe 

(2004) som en dörrvakt. Brottsoffersamordnaren informerades om följande 

inklusionskriterier: anställda inom Polismyndigheten i Gävleborgs län som utför 

riskanalyser. Samtliga bör ha genomgått utbildning och därav vara behöriga att utföra 

dessa. Kontaktuppgifter erhölls gällande sex möjliga deltagare vilka var representativa 

utifrån studiens inklusionskriterier och omfattning.  

                                                 
10

 Deltagarna i pilotstudien har begärt att få vara anonyma och därav presenteras ej den berörda 

polismyndigheten.  
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Inför intervjuerna 
De sex tilltänkta deltagarna kontaktades och tillfrågades om intresse samt delgavs syftet 

med studien och information gällande konfidentialitet och frivillighet. Deltagarna 

erbjöds exemplar av den färdiga uppsatsen, vilket enligt Denscombe (2004) fungerar 

som en motivation till att delta. Samtliga tilltänkta deltagare tackade ja. Ett 

informationsbrev (Bilaga B) formulerades, vilket skickades ut till deltagarna via mail. 

Brevet innehöll bl.a. information om att all hantering av datan ämnade ske konfidentiellt 

samt att deltagarna inte skulle namnges i uppsatsen. Vi ville att deltagarna skulle känna 

sig trygga i att uttrycka sina upplevelser och inte påverkas på ett negativt sätt för att de 

medverkat (Denscombe, 2004).  

Intervjusituation 
Intervjuerna genomfördes under två dagar i februari 2012, med sex anställda inom 

Polismyndigheten i Gävleborgs län. Samtliga deltagare i studien var utbildade poliser 

och verksamma inom olika funktioner i länet. I syfte att erhålla deltagarnas personliga 

upplevelser hölls enskilda intervjuer (Jacobsen, 2007). Samtliga intervjuer var 

semistrukturerade och dokumenterades via ljudupptagning. I syfte att erhålla ett 

enhetligt resultat som inte skiljde sig åt beroende på vem som intervjuade närvarade vi 

båda vid intervjutillfällena. Intervjuerna inleddes med muntlig och skriftlig information 

gällande studiens syfte, tidsram, presentation av oss, struktur på intervjun samt huruvida 

deltagarna hade frågor rörande intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Denscombe (2004) menade att klimatet där frågorna ställs kan påverka huruvida 

deltagarna ger fullständiga, öppna och ärliga svar. En intervju genomfördes på 

deltagarens kontor och de resterande intervjuerna genomfördes i förhörsrum eller 

grupprum. Vi upplevde ej att kontexten där intervjuerna genomfördes påverkade 

intervjusituationen. Vi uppträdde så neutralt som möjligt för att minimera att deltagaren 

påverkades av vårt kroppsspråk och tonläge (Jacobsen, 2007). Såsom vid pilotstudien 

delades inte frågorna upp i förväg, vilket medförde att intervjuerna flöt på och kändes 

naturliga. Då deltagarna hade olika arbetsuppgifter var vissa frågor svåra eller mindre 

relevanta för vissa av deltagarna. Därav ställdes vissa följdfrågor och förtydliganden 

vilka inte anges i intervjuguiden, men överlag upplevde vi att deltagarna förstod 

frågorna och svarade utförligt på samtliga. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter att 

genomföra. Efter varje intervju förde vi två en diskussion med varandra om hur 

intervjusituationen upplevdes samt vad vi borde beakta inför nästa intervju. Vi upplevde 

att deltagarna genomgående hade en positiv uppfattning av intervjusituationen och detta 

uttrycktes även av vissa. Materialet transkriberades gemensamt genom att en av oss 

utförde skrivandet och en agerade som kontrollfunktion, dvs. validerade det skrivna. 

Allt material transkriberades i syfte att erhålla en helhet av vad deltagarna sade; vad 

betonades, vad upprepades samt huruvida motsatta upplevelser uttrycktes. Samtliga 

deltagare erbjöds ta del av transkriberingen. En önskade detta, varav transkriberingen 

överlämnades och godkändes utan invändningar. Transkriberingarna bestod av 

sammanlagt 42 sidor, vilka förvarades på en av våra datorer och de inspelade banden 

förvarades inlåsta. Informationen på banden har slutligen raderats av etiska och 

konfidentiella skäl (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Analys av materialet 
I syfte att fånga essensen av upplevelserna analyserades materialet utifrån 

meningskoncentrering. Metoden innebär att intervjupersonens uttalanden sammanfattas 

till kortare formuleringar, långa uttalanden komprimeras och huvudinnebörden 

formuleras om till några få ord (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Kvale och 
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Brinkmann (2009) innefattar analys av intervjuer med meningskoncentrering fem steg 

och nedan beskrivs vårt tillvägagångssätt under analysen: 

 

1. I det inledande analysskedet lästes samtliga transkriberingar igenom flertalet 

gånger för att erhålla en känsla för helheten.  

2. Därefter markerades naturliga meningsenheter i texten såsom de uttrycktes av 

deltagarna.  

3. Utifrån meningsenheterna formulerades centrala teman.  

4. Med studiens syfte i åtanke kontrollerades meningsenheternas relevans och 

överflödiga meningsenheter uteslöts. De centrala teman som framkom under 

analysen var följande: riktlinjer, flaggning röd, prioritet, samarbete 

kontrollfunktion, utbildning, personal, arbetsbelastning, checklistorna, 

helhetsperspektiv, inverkan samt utveckling. 

5. Intervjuns centrala, icke överflödiga teman sammanfattades. Dessa 

presenterades under tre övergripande teman vilka utgick från studiens syfte. 

Vidare förstärktes sammanfattningarna med citat från intervjuerna. Citaten 

valdes noga ut för att inte röja deltagarnas identitet och citat som innehöll 

osammanhängande repetitioner inkluderades ej, då detta enligt Kvale och 

Brinkmann kan resultera i oetisk stigmatisering.  I syfte att fånga helheten av 

deltagarnas upplevelser inkluderades längre citat i resultatet. Vi har ett litet urval 

och Jacobsen (2007) påtalade att detta ökar risken för att urskilja vad en viss 

person svarat på en fråga. För att minimera detta uteslöts kön, ålder, antal år i 

yrket samt specifik yrkestitel och deltagarna omnämndes endast som deltagare 1, 

2, 3 etc., i resultatet. 

Begränsningar med studien 
Den kvalitativa metoden med intensiv design har ofta hög tillförlitlighet eftersom den 

går på djupet, skapar en god förståelse och omfattar många detaljer (Jacobsen, 2007). 

Då studien inkluderade flera olika komponenter vilka tillsammans gav en helhetsbild av 

fenomenet anser vi att detta ytterligare bidrog till ökad tillförlitlighet. Jacobsen (2007) 

menade dock att då studier med intensiv design endast undersöker en speciell kontext 

eller få enheter kan överförbarheten äventyras. Utifrån att urvalet inte var slumpmässigt 

begränsades studiens överförbarhet till andra polismyndigheter. Överförbarhet var dock 

ej vårt mål med studien. Vi ämnade belysa upplevelser kring fenomenet utifrån en 

specifik kontext och målet var att utvärdera och därmed förbättra Polismyndigheten i 

Gävleborgs läns arbete med strukturerade riskanalyser. Vi erhöll deltagarna genom en 

dörrvakt, då denne hade kännedom om vilka dessa var uppstod problem med 

konfidentialiteten. Dock hanterades deltagarnas utsagor på ett sådant sätt att det ej bör 

vara möjligt att identifiera den enskilde individen. Vidare finns det en möjlighet att 

deltagarna i studien inte framställde hela sanningen, vilket kan bero på en övertro eller 

undertro på den egna kunskapen, att deltagarna inte ville framställa Polismyndigheten i 

dålig dager eller att vi som intervjuare påverkade deltagarnas svar. I syfte att främja 

studiens tillförlitlighet och pålitlighet garanterades största möjliga konfidentialitet och 

vi försökte etablera en god kontakt vid intervjun samt en miljö som gynnade en öppen 

diskussion. Vidare tydliggjordes att upplevelsen av fenomenet söktes i syfte att främja 

och utveckla arbetet med riskanalyserna, ej för att skuldbelägga myndigheten eller 

enskilda anställda. Vårt resultat baseras på upplevelser, vilka ofta förändras över tid. 

Detta påverkar studiens pålitlighet så till vida att om upplevelserna söks vid ett senare 

tillfälle är dessa troligen inte desamma. Vår förhoppning är dock att studien bidrar till 

att det undersökta fenomenet utvecklas, vilket troligen medverkar till att även 



 

13 

 

upplevelserna förändras. Genom denna studie ämnade vi fånga en helhetsbild av 

fenomenet men betydelsefulla förutsättningar såsom myndighetens ekonomiska resurser 

berördes ej, då detta var utanför ramarna för denna C-uppsats. Dock anser vi inte att 

detta påverkade studiens relevans eller tillförlitlighet.  

Resultat och analys 
 

Resultatet inleds med en kort presentation av de rutiner som finns inom 

Polismyndigheten i Gävleborgs län gällande de strukturerade riskanalyserna, vilka 

framkommit under intervjuerna. Därefter presenteras deltagarnas upplevelser utifrån tre 

övergripande teman vilka utgår från studiens syfte.  

 

På personsäkerhetsenheten (PSE) i Gävle arbetar bl.a. länets två brottsoffersamordnare. 

En av dessa ansvarar för utbildning och implementering av de strukturerade 

riskanalyserna. Utbildningen riktar sig främst mot utredningspersonal och det är få i 

yttre tjänst som erhållit utbildning. Förundersökningsledaren (fu-ledaren) har det 

främsta ansvaret för rutinen flaggning röd. Riskanalyserna utförs i första hand av 

utredare, vilka föreslår skyddsåtgärder. Samtliga utförda riskanalyser skickas till PSE 

där de diarieförs och eventuella skyddsåtgärder beslutas samt vidtas. Efter att analysen 

har skickats till PSE tar bedömaren ej del av denna. 

 

TEMA 1: Hantering och rutiner  

Temat berör deltagarnas upplevelser gällande riktlinjer, flaggning röd, prioritet, 

samarbete samt kontrollfunktion. 

 

Flera deltagare uppger att de ej har tagit del av riktlinjerna eller tjänsteföreskrifterna 

gällande de strukturerade riskanalyserna. Dock upplever samtliga att de har kännedom 

om de övergripande rutinerna som berör deras arbete samt i vilka ärenden 

riskanalyserna ska utföras.  

 
Det kan jag väl inte säga sådär på rak arm att jag känner till, men det finns säkert nån 

tjänsteföreskrift … men jag har inget minne av att jag har sett nån … men jag vet vad min roll är i 

varje fall beträffande riskanalyserna (D2).  

 

De som har tagit del av riktlinjerna och tjänsteföreskrifterna upplever att dessa inte följs 

fullt ut, men viljan finns och de är på god väg.  

 
Visionen är ju att vi ska efterleva riktlinjerna, men där är vi inte än, men målet är ju det /…/ jag 

tycker ändå det går framåt, jag tror våran modell är bra /…/ vi jobbar ju efter riktlinjerna så gott 

vi kan, det tror jag (D1).   

 
Alltså, vi gör ju riskanalyser, eller vi ska ju i varje fall göra dom när vi får ett sånt ärende /…/ jag 

känner att vi åtminstone försöker göra det här (D6).  

 

Samtliga deltagare lyfter fram att fu-ledarna har en viktig roll för att arbetet gällande 

riskanalyserna ska fungera.  

 
Det gäller att få verkstad och där är fu-ledarna en jätteviktig kugge, det är dom man måste få med 

på banan (D1). 
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För att det ska bli gjort i alla ärenden då är det nog fu-ledaren på respektive ort som får hålla lite 

koll (D2).  

 

Det råder delade meningar gällande huruvida rutinen flaggning röd fungerar eller ej. 

Flera upplever att flaggning röd är en fungerande rutin som bidrar till att riskanalyserna 

utförs, det ses som en påminnelse.   

 
Det är en rutin, den har man beslutat den ska vara där och är den där då görs det, det går inte att 

komma förbi den där röda lappen utan då ska man blunda då, så det är en säker rutin (D5) 

 

Fu-ledaren sätter röda etiketter på dom här akterna så att man blir påmind om det… det kan inte 

gå förbi nån (D4).  

 

Jag tror att vi börjar hitta formerna nu via att fu-ledarna sätter på den där lilla röda klisterlappen 

som är, då vet man att det ska göras (D6).  

 

Några upplever att rutinen flaggning röd inte fungerar i praktiken.   

 
Dom har pratat om att det ska markeras på dom här mapparna en färgmarkering. Jag måste säga 

att jag har inte sett nån mapp med den där färgmarkeringen än,  jag har inte riktigt hängt med på 

vem som ska sätta dit den heller (D2).  

 

Samtliga deltagare upplever att riskanalyserna prioriteras alltmer i myndigheten, främst 

genom att PSE har tillsatts samt genom tillkomna rutiner kring riskanalyserna.  

 
PSE det är ju en organisation, myndigheten har ju satt medel till att det ska finnas en 

personsskyddsenhet och det är ju dom som enbart sitter och sysslar med typ besöksförbud och 

riskanalyser. Dom arkiveras, det är dom som diarieför dom så att säga och har koll på dom. Så 

där har ju myndigheten tagit sig an och verkligen strukturerat upp (D5).  
 

Dock upplever flera deltagare att fu-ledarna prioriterar riskanalyserna olika samt att 

ledningen bör prioritera dessa mer.  

 
Det ska väl ligga på fu-ledarna att man prioriterar upp det här lite grann tycker jag… de får se till 

att det här följs då… men jag har en känsla av att det brukar liksom hamna längst ner i högen på 

nåt sätt, man kom på det på slutet ’ja visst jag kanske borde ha gjort en riskanalys på det här’ 

(D3).  

 

Ledningen måste hjälpa till uppifrån också, det är svårt att bara trycka på nerifrån utan att 

ledningen talar om att det här är inget val (D1). 

 

Samtliga deltagare uppger att de själva prioriterar riskanalyserna, men de upplever en 

osäkerhet huruvida arbetet prioriteras av andra som har i uppgift att utföra dessa.   
 

För mig är det självklart att skriva en riskanalys, men det kan ju vara vissa som inte har anammat 

detta (D2). 

 

/…/ ska jag vara kritisk till det här då skulle det kunna vara så att det faktiskt blir att det hamnar 

lite mellan stolarna… i och med att det är ganska nya rutiner (D5). 

 

Jag vet att det finns dom som inte tänker på det här ibland, när dom får in ärendena, dom är så 

inne i dom direktiv dom har och fått från fu-ledaren att dom liksom inte tänker på dom, att dom 

glömt bort ’att det här måste jag göra nu’ (D4). 

 

Samtliga deltagare upplever ett givande samarbete med PSE, främst med 

brottsoffersamordnaren. En samlad enhet upplevs som positiv då de får råd och stöd vid 
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behov gällande riskanalyserna och enheten har underlättat arbetet med 

skyddsåtgärderna.  

 
… positivt med en samlad enhet som har hand om riskanalyserna och hanterar skyddsåtgärderna, 

det har underlättat /…/ förr kunde det ju vara att det kom en person och ville ha en skyddstelefon 

då var det  liksom jaha… då skulle man leta nån som kunde dela ut en sån … och det var inte den 

och den hade semester, så då finns det ingen annan som kan dela ut den och det var jättekrångligt 

bara det var minsta lilla grej. På det viset känns det ju bättre nu när dom har den här enheten 

(D2). 

 

Riskanalyserna bidrar till ett bättre samarbete på ett helt annat vis med PSE, de förstår oss mer 

och vi förstår dom mer /…/ där har vi ju brottsoffersamordnaren som man oftast går till och man 

kan fråga ’vad tycker du’ och hon hjälper dig med det där … ett jättebra samarbete och hon 

verkligen brinner ju för det (D6).  

 

Många upplever ett gott samarbete med kollegorna gällande riskanalyserna. Det upplevs 

som värdefullt att diskutera tveksamheter och påminna varandra om att riskanalyserna 

ska utföras.  

 
En rutin som inte finns på papper men som är väldigt värdefullt är ju att vi diskuterar om det här 

med varandra (D5). 

 

… så försöker vi påminna varann, ’vad tycker du, ska vi göra i det här’ och lite si och så … vi 

försöker prata om det (D6).  

 

Några upplever inget samarbete med kollegorna gällande riskanalyserna. 

 
Jag gör ju riskanalyser i mina ärenden, jag har inget samarbete då är det ju mitt ärende då är det 

ingen annan som är inne i det, så jag gör ju i mina… det samarbete jag har då det är att jag 

pratar med PSE om det är nåt akut man måste rådfråga om utöver det vanliga, men annars har 

inte jag nåt samarbete med nån annan (D2).  

 

Majoriteten upplever att de inte vet vad som händer med de utförda riskanalyserna efter 

att de skickats till PSE. Vidare efterfrågar flera en funktion vilken ansvarar för att 

kontrollera att analyserna utförs. 

 
Dom hamnar oftast vad jag förstår hos PSE och hur dom hanterar dom där, det kan jag inte riktigt 

svara för /…/ viktigt att man följer upp rutinerna, att det är någon som är utsedd och ser till att 

detta blir gjort, att en har ansvar (D3).  

 

Det måste finnas nån kontrollfunktion… det behövs en samordnare som kan göra kontroller, det är 

nödvändigt i det här för det är lätt att det faller om det är nån som är sjuk eller såna bitar (D1). 

 

… man skickar ut att det ska göras, men sen blir det ju till att det görs också och jag vet ju inte 

riktigt hur dom har tänkt sig med den där uppföljningen om dom följer upp så att det görs på dom 

här brottskoderna… det måste göras en koll tror jag, att det blir gjort i dom här ärendena (D2).  

 

 

TEMA 2: Teoretiska och praktiska förutsättningar  

Temat berör deltagarnas upplevelser gällande utbildning, personal samt 

arbetsbelastning. 

 

Utbildningen i strukturerade riskanalyser varierar mellan deltagarna, från ingen alls till 

flera olika utbildningstillfällen. Några upplever att utbildningen är bristfällig då den 
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anses vara för kort. De som har genomgått utbildning uppger att de främst erhållit 

utbildning i SARA: SV, vilken flertalet upplever som bra. 

 
Jag har väl gått nån endagarskurs för en tid sen, så det är ju lite bristfälligt absolut, det är lite 

mellan tummen och pekfingret (D3). 

 

Man skulle nog kunna göra själva utbildningen bättre, jag har inte gått nån utpekad utbildning, vi 

har fått ungefär mellan tummen och pekfingret vad det rör sig om (D5). 

 

Jag har både gått en vanlig utbildning i SARA: SV och sen tror jag att vi var på nån 

repetitionsutbildning så jag har gått liksom samma utbildning flera gånger /…/ utbildningen 

tycker jag var bra (D2).  

 

Samtliga deltagare upplever att de behöver mer utbildning främst i PATRIARK. 

Deltagarna belyser hedersproblematiken, vilken upplevs som komplex då det är många 

berörda parter vilket försvårar riskhanteringen. Hedersrelaterat våld upplevs som ett nytt 

och främmande begrepp och okunskapen upplevs som stor hos bedömarna själva samt i 

myndigheten som helhet.  

 
Problemlösningarna är svårare där, eller ja, jättesvårt och är man inte professionell i det så kan 

vi lätt som poliser fokusera på att nu har vi hjälpt det ena brottsoffret och så struntar vi i dom 

andra. Det gäller ju liksom kunna se att gärningsmännen också är brottsoffer, det är vi inte så van 

vid att hantera tycker jag (D1). 

 

Det är en ny kultur, allt är i stort sett nytt och så pass tungt och allvarligt. Det är ju ett tankesätt 

som jag inte är hemma i så att säga helt främmande, fullständigt främmande /…/ det är många 

som famlar i blindo (D3). 

 

Jag har börjat insett nu vad PATRIARK är för nånting, men det är ju nånting som är helt utanför 

våran värld som bor här och det tror jag att många skulle få gå och lyssna på och lära sig av för 

det är nånting som är jätte, jätte svårt (D4).  

 

Man vet inte hur man ska göra och det är väldigt nytt. Du kommer ut på gatan du har vapen, 

batong, radio, folk kommer dom litar på att du ska veta vad du ska göra och du ska rädda 

samhället, världen och så händer det ett sånt där hedersrelaterat och så står det tio poliser på 

platsen som är precis lika förvirrade som du och sen kommer dessutom ett befäl som ska tala om 

vad som ska göras och han vet inte heller, föreställ dig hur förvirrat det blir. Så absolut där skulle 

man behöva mycket mer utbildning tycker jag (D5). 

 

Samtliga deltagare efterfrågar fler samt återkommande utbildningar gällande alla 

checklistor, anledningen uppges främst vara att kunskapen glöms bort då riskanalyserna 

inte utförs kontinuerligt.  

 
Det kan dröja innan jag gör dom här analyserna och då är det bra med repetitionsutbildning 

(D2).  

 

Man skulle ha en kontinuerlig utbildning och uppföljning av det och det tror jag skulle gynna alla 

(D4). 

 

Återkommande kurser då och då, och att dom inte är så lång, dom kanske är ett par timmar lite då 

och då som man kan hoppa in på om man känner att nu var det längesen (D6).  

 

Vidare upplever flera deltagare att utbildningen måste samstämma med en egen 

ansvarkänsla inför att utföra riskanalyserna samt med rutinerna på arbetsplatsen. 

Samtliga deltagare påtalar att riskanalyserna måste utföras kontinuerligt för att 

upprätthålla kompetensen och för att få in en rutin.  
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Att vi får in en rutin, att det här är nånting vi ska göra och att alla tar till sig det och arbetar 

enligt det /…/ använder man inte riskanalyser så tappar man ju det här, det gäller att nöta, nöta, 

nöta (D1). 

 

Det bygger ju också på att jag gör den, det är ju ingen annan som gör den åt mig (D2).  

 

… jag har ju inte gjort så många så då känns det som att jag vill göra i dom ärenden som jag får… 

för att få in en rutin /…/ man måste göra dom för att komma in i dom för att veta vad man mer 

behöver. Det spelar ingen roll om jag skulle sitta en hel dag nu… så går det nån vecka innan jag 

gör den igen, då är det där lite borta. Så att det är alltid så när det kommer utbildningar så efter 

tre månader så körs det igång då är det liksom borta, så jag tror på att vi måste jobba med det 

(D6). 

 

Utbildningen måste harmoniera med hur vi hittar rutiner det måste nånstans vara balans i det 

hela tänker jag (D5). 

 

Deltagarna upplever att det finns både positiva och negativa aspekter av att ha en 

specialiserad grupp som utför strukturerade riskanalyser. Det råder delade meningar: 

några upplever att det nuvarande systemet är det bästa, vissa är kluvna och andra 

upplever att arbetet skulle förbättras med en specialiserad grupp. Argumenten mot en 

specialiserad grupp är att utredarna redan har insyn i ärendet, utför förhör och har 

därmed informationen som behövs.  
 

En utredare kanske har mer information, dom har kanske träffat både misstänkt och målsägande 

många gånger och kan bilda sig en bättre bild av det hela. Samtidigt så sitter det samma personer 

med kvalifikationer och gör dom här riskanalyserna så blir ju alla lika bedömda … så det är ju 

både gott och ont med båda modellerna … några få har ju en bättre samlad kunskap och rutin som 

kan behövas (D1).  

  

Utredarna håller ju förhör med kvinnan och med mannen, kanske deras barn, släkt och grannar, 

ja de får ju en bild av var ligger dagis och åker dom med bil eller cyklar dom är det mörkt där 

dom går, det blir ju som ett paket och det får de ju gratis när de sitter och pratar med när de 

håller själva förhöret. Så är det ju, det är en fördel att utredarna gör analyser, det är ju lättare att 

få en känsla för risk när man har pratat med dom (D5). 

 

Argumenten för en specialiserad grupp är att riskanalyserna blir mer samstämmiga och 

utförs kontinuerligt, vilket bidrar till en tydligare rutin samt mer professionalitet hos 

bedömaren. Flertalet uppger att om myndigheten tillsätter en specialiserad grupp bör 

denna ha ett samarbete med utredarna.  

 
Att det blir utpekade personer gör riskanalyser, i samarbete med utredarna. Då får vi liksom en, 

då slipper det spreta åt alla håll, då får vi lika. Det är ju utpekat folk på det mesta annars, så 

varför inte på det här (D6).  

 

Har man jobbat jättemycket med våldsärenden då kan man ju tycka att ’det här är ju inte så 

farligt, herre gud förra veckan hade jag nån som slog nästan ihjäl nån’ om man tänker så. Men 

nån då som kanske är ny som gör en helt annan bedömning i samma ärende, det tycker jag inte 

riktigt att det ska vara. Jag tycker att det ska vara utsedda personer som är mer utbildade på det 

här som kanske bara sitter med det här (D6).  

 

Majoriteten av deltagarna upplever att arbetsbelastningen är hög och att de är 

underbemannade, vilket kan göra att riskanalyserna får stå åt sidan ett tag och inte utförs 

direkt. Samtliga deltagare upplever inte att riskanalysen i sig tar lång tid att utföra, men 

uttrycker ändå en önskan om mer tid till det som berör analyserna såsom utbildning.  
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Det är så mycket idag och det kommer in nya saker hela tiden och lite grann är det ju det här ’ska 

vi göra det här också’ (D1). 

 

Man får ingen tid att sätta sig ned i lugn och ro … rätt som det är kastas man på annat, det behövs 

mera tid (D3). 

 

Själva riskanalysen det är inget betungande jobb men ändå ett mer jobb helt klart, den som påstår 

nåt annat ljuger /…/ Med det manskap som vi har är vi för få för att kunna göra det här på ett så 

bra sätt som det borde göras, vi borde ha mer lugn och ro för att utföra det här på ett bra sätt 

överlag (D5). 

 

En halvdags utbildning för oss, du vet det ska mycket till för att man ska få ihop en halvdag (D5). 

 

Ska man avsätta en hel dag och åka nånstans på utbildning, då blir det lätt att det har inte jag tid 

med (D6).  

 

TEMA 3: Inverkan på arbetet  

Temat berör deltagarnas upplevelser gällande checklistornas utformning och syfte samt 

helhetsperspektiv och utveckling. 

 

Flertalet deltagare uttryckte att de från början upplevde en oro inför riskanalyserna, att 

de skulle vara svåra och tidsödande. Efter att ha utfört ett antal har samtliga en positiv 

syn gällande riskanalyserna, även om vissa upplever en osäkerhet då checklistorna ses 

som svåra och de ibland stöter på problem. Samtliga upplever att checklistorna har 

underlättat arbetet genom en tydligare struktur, inget glöms bort och de ger en 

helhetsbild av ärendet. Checklistorna upplevs som ett stöd, ett hjälpmedel, allt finns 

dokumenterat och de bidrar till bättre förhör. Vidare upplever några av deltagarna att 

’övriga överväganden’ i checklistorna är användbart, särskilt när de är osäkra på sin 

bedömning. 
 

Jag kommer ihåg första gången jag såg en sån här checklista jag tänkte ’vad står det för nånting’ 

och nu tittar man bara på överskrifterna våld, hot, man bara är det ja eller nej, man lägger inte 

ner så himla mycket fokus på det utan det är ganska snabbt (D1). 

 

… i början när det kom att vi skulle skriva på ett papper då lät det ju jättekrångligt ’massa nya 

blanketter’, men nu när jag har gjort det några gånger och varit på dom här utbildningarna och 

dom har tjatat litegrann då tycker inte jag att det är nåt problem att göra dom (D2). 

 

Allt är ju svårt, det är liksom lite ett, kryss, två i stort sett ibland (D3).  

 
Det är en mycket bättre överblick och allting står där, dom viktigaste frågorna, fast dom kan vara 

jättesvår och jättejobbig att svara på men dom finns där i alla fall och man glömmer ingenting 

(D4).  

 

Jag vet bara vad jag tänkte i början att ’åh herre gud ska jag fylla i det här på varenda och rutor 

hit och dit’, men när man inte skulle ta det så himla, himla allvarligt då blev det ju lättare, jag 

skulle inte bli hängd om jag kryssade fel och det är ju inte ja eller nej utan det finns ju faktiskt fler 

alternativ /…/ och så finns det ju den där sista sidan att fylla i lite extra då det finns plats för lite 

fri text och då är det ju lite lättare (D6).  

 

Samtliga deltagare upplever att riskanalyserna uppfyller sitt syfte främst genom att 

skyddsåtgärderna som föreslås upplevs som tydligare och mer underbyggda. Deltagarna 

upplever ett ökat fokus på brottsoffret istället för på brottet och riskanalyserna bidrar till 

att arbeta mer brottsförebyggande. 
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Det hjälper oss att tänka skyddsåtgärder och det är det de är till för och det blir ju 

uppmärksammat på ett annat sätt… man tänker till mer och dokumenterar helt enkelt och förstår 

hur viktigt det är (D1). 

 

Genom att man tänker skyddsåtgärder så blir det att man värnar om brottsoffret på ett annat sätt 

och man kanske måste ha en dialog i ett tidigare skede vilket gör att de får stöd tidigt i en 

utredning, vilket gör att dom sen kan fortsätta vara delaktig i utredningen ända till mål, det är det 

syftet är till för (D1). 

  

Man fördjupar sig i ett ärende på ett annat sätt om man gör dom här riskanalyserna och man får 

en mer ingående bild i vad det handlar om /…/ man har ju tidigare suttit med armarna i kors och 

väntat på att det är något som ska hända, gör man dom här riskanalyserna så kanske man är ett 

steg före och kanske kan vara med och mota Olle i grind och inte bara sitta och vänta ’ojdå nu har 

det hänt’ (D3). 

  

Flertalet deltagare upplever att arbetssättet är detsamma som tidigare, men 

riskanalyserna bidrar till mer transparens. Processen som tidigare enbart pågick i 

huvudet dokumenteras idag och ärendet hålls därmed aktuellt. Deltagarna upplever att 

denna ökade synlighet är en trygghet om någonting händer eller förändras i ärendet.  

 
Egentligen gjorde vi samma sak lite tidigare också men då satte vi ju ingenting på papper… och 

skulle det bli någonting att nån skulle vilja titta hur man har gjort eller vad man har tänkt, då 

finns ju det där kvar (D2).  

 

… det gör ju ärendet synligt på ett annat sätt än det var förut, då var det ju lätt att det blommade 

upp och så var det hett nån vecka och sen föll det i glömska. Men nu finns det ju dokumenterat och 

det hålls aktuellt på ett annat sätt än vad det gjorde tidigare tycker jag (D3).  

 

Det var ett gissande tidigare, det är ett gissande i viss mån nu också men nu hamnar allt på 

papper… nu finns det dokumenterat på ett helt annat sätt och då tas det upp på ett helt annat sätt 

(D5). 

 

Har jag gjort den här och lagt tio minuter på det till exempel då har jag i alla fall, ska inte säga 

ryggen fri, men du förstår vad jag menar om nånting händer och jag tittar igenom det här då har 

man åtminstone gjort vad man har kunnat (D6).  
 

Samtliga deltagare upplever att arbetet med riskanalyserna är i inledningsskedet, men 

det upplevs som alltmer naturligt och går stegvis framåt. Deltagarna framhåller vikten 

av att arbetet med riskanalyserna måste fortsätta utvecklas, det ska precis som andra 

arbetsuppgifter bli en självklar del av arbetet. 

 
Jag tycker ändå att vi går framåt för man måste ju ha förståelse för att det är så många nya delar 

/…/ det har börjat få genomslag… men det tar tid (D1). 

 

Jag hoppas verkligen att man kan utveckla det här mer än det är och det känns ju verkligen som 

att det är i sin linda eller vad man ska säga, att det har nyss kommit och det känns lite nytt (D3).  

 

… alla ska göra det mer och mer, att det liksom ingår, blir mer naturligt… det gäller att hitta det 

hos sig själv, ja att det här ska göras… jag tror nog bara det att man ska försöka se det positivt 

från början och se det som ett hjälpmedel, då blir det bra (D6). 

 

Man pratar om det man diskuterar det på ett annat sätt ungefär som att man diskuterar en 

utredning så diskuterar man riskanalyser så det är mer naturligt nu… det här är början på 

nånting som kan bli väldigt bra (D5). 

 

 

Sammanfattningsvis upplever deltagarna vilka har intervjuats i Gävleborgs län att 

rutinerna som finns gällande de strukturerade riskanalyserna inte följs fullt ut. Arbetet 
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med riskanalyserna upplevs vara i inledningsfasen men prioriteras alltmer inom 

myndigheten. Personsäkerhetsenheten (PSE) lyfts fram som en viktig funktion vilken 

bidrar till att arbetet utvecklas framåt. Fler samt återkommande utbildningar efterfrågas 

särskilt inom hedersrelaterad problematik, då denna upplevs som komplex och svår att 

hantera. Riskanalyserna i sig upplevs ej vara tidskrävande men hög arbetsbelastning 

samt underbemanning upplevs begränsa förutsättningarna för dessa. Det råder delade 

meningar huruvida en specialiserad grupp kan främja arbetet med riskanalyserna. 

Utredarnas helhetsbild i ärendet upplevs som en fördel, men en specialiserad grupp kan 

bidra till mer enhetliga bedömningar. Riskanalyserna upplevs ha bidragit till enbart 

positiva förändringar och underlättar arbetet genom att de ger en helhetsbild av ärendet 

med mer underbyggda skyddsåtgärder och ökat fokus på brottsoffret. De strukturerade 

riskanalyserna upplevs vara en viktig komponent i det brottsförebyggande arbetet och 

måste fortsätta prioriteras och utvecklas.  

  

Diskussion 
 

Studiens syfte var att utifrån polisers upplevelser undersöka förutsättningar för och 

begränsningar av de strukturerade riskanalysernas tillämpning inom Polismyndigheten i 

Gävleborgs län. Nedan diskuteras och problematiseras studiens resultat utifrån tidigare 

forskning samt Taylors (1967) teori gällande vetenskaplig arbetsledning.  

 

Ostrukturerade bedömningar vilka utgår från den egna erfarenheten och kunskapen är 

och har varit den mest använda metoden inom polisen (Rikspolisstyrelsen [RPS], 

2010a). Det är särskilt viktigt att arbete som berör människor inte enbart bygger på 

erfarenhet och tumregler. Det bör tydligt framgå hur och varför ett beslut har fattats och 

bedömningarna bör vara enhetliga så att varje individ har samma förutsättningar. De 

strukturerade riskanalyserna är således ett viktigt led i att främja brottsofferarbetet, där 

ett effektivt arbetssätt inom organisationen främjas av att ersätta tumregler med 

vetenskapliga metoder och riktlinjer för hur arbetet ska tillämpas (Taylor, 1967).  

 

En förutsättning för att tillämpningen av de strukturerade riskanalyserna ska fungera 

inom Polismyndigheten i Gävleborgs län är att bedömarna vet vilka riktlinjer och 

tjänsteföreskrifter som råder samt att dessa anammas. Resultatet visade att deltagarna 

har kännedom om vilka brott riskanalyserna ska utföras på samt vilka övergripande 

rutiner som tillämpas på arbetsplatsen. Dock uppgav flera deltagare att de inte tagit del 

av riktlinjer och tjänsteföreskrifter och några upplevde att de ej följs till fullo. Liknande 

resultat påvisades av Lindgren och Strandell (2010), Rikspolisstyrelsen (2010b) samt 

Westlund (2010), vilka fann att flertalet polismyndigheter i Sverige inte följde 

framtagna tjänsteföreskrifter. Rikspolisstyrelsens riktlinjer (2010c) är utformade för att 

samtliga polismyndigheter ska arbeta med riskanalyserna på ett enhetligt sätt. Om 

myndigheterna tillämpar arbetet olika kan förutsättningarna för att erhålla adekvat stöd 

och skydd skilja sig beroende på i vilken myndighet individen söker hjälp. Många 

deltagare upplevde att rutinerna inte följs till fullo och bristerna som lyftes fram berörde 

främst förundersökningsledarnas (fu-ledarnas) ansvar gällande rutinen flaggning röd. 

Sannolikt har denna rutin hög potential att främja tillämpningen av riskanalyserna om 

den fungerar och används ändamålsenligt. Flera deltagare upplevde att fu-ledarna har 

anammat rutinen men några upplevde att denna inte fungerar i praktiken. Det är 

avgörande att flaggning röd fungerar för att fånga upp behovet av en strukturerad 
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riskanalys. När denna rutin inte fungerar begränsas förutsättningarna för att arbetet ska 

fungera i praktiken och i förlängningen rättssäkerheten för den enskilde individen. Detta 

påtalades av Westlund som menade att brister i den initiala bedömningen kan resultera i 

att viktiga faktorer i ärendet inte upptäcks och därav inte uppmärksammas utifrån 

eventuella skyddsbehov. En utebliven riskanalys kan således innebära att en individ inte 

får den hjälp och det stöd som denne har rätt till. Westlund betonade att även 

omfattningen utförda riskanalyser påverkas då behovet inte fångas upp.  

 

Westlund (2010) samt Lindgren och Strandell (2010) rapporterade att inom flera 

polismyndigheter hanterades utförandet av riskanalyserna, beslut och implementering 

av skyddsåtgärder samt andra aspekter gällande brottsofferarbete av olika funktioner 

utan fungerande samverkan. Resultatet visade att Polismyndigheten i Gävleborgs län 

upplevdes prioritera arbetet med riskanalyserna genom att en personsäkerhetsenhet 

(PSE) tillsatts. Vidare visade resultatet att denna enhet är en viktig förutsättning för att 

tillämpningen av de strukturerade riskanalyserna ska fungera. Arbetet med 

riskanalyserna upplevdes underlätta av en samlad enhet vilken beslutar om och vidtar 

skyddsåtgärder och deltagarna upplevde ett gott samarbete med enheten. Taylor (1967) 

betonade att en viktig förutsättning för att främja arbetet är ett gott samarbete mellan 

arbetare och ledning. Resultatet visade vidare att en kontrollfunktion efterfrågas, vilken 

uppmärksammar huruvida riskanalyserna utförs. Rikspolisstyrelsen (2010b) 

rapporterade att det endast i ett fåtal polismyndigheter finns en kontroll av huruvida 

riskanalyserna utförs och Taylor argumenterade för en tydlig arbetsledning, vilken 

kontrollerar att arbetet utförs enligt rutiner och riktlinjer. Denna funktion kan i 

Gävleborgs län utgöras av PSE, vilka då kontrollerar de utförda riskanalyserna genom 

att jämföra dem med de av Rikspolisstyrelsen (2012a) angivna brotten.  

 

Rikspolisstyrelsen ([RPS], 2010b) framhåller att bedömare i strukturerade riskanalyser 

ska ha genomgått utbildning och rekommenderar att denna omfattar två dagar. 

Resultatet visade dock att många av deltagarna inte har erhållit adekvat utbildning. 

Vidare är utbildningen främst riktad mot SARA: SV och det är denna checklista 

bedömarna oftast utför. Brotten vilka berörs av riskanalyserna och problematiken 

bakom dessa skiljer sig åt och kräver olika riskhanteringsstrategier, vilket förutsätter en 

bred kunskap hos bedömaren. Därav är utbildning i enbart en checklista rimligen inte 

tillräckligt och detta kan vidare förklara varför samtliga deltagare efterfrågade mer 

utbildning, särskilt inom den hedersrelaterade problematiken. Polisen möter, ofta som 

första instans, individer vilka utsatts för olika former av våld och har därefter i uppgift 

att skydda dem (RPS, 2010a). Därav krävs en god kunskap inom hela myndigheten om 

problematiken bakom brotten, bemötande samt vilka faktorer som är viktiga att beakta 

vid utformande av skyddsåtgärder. Storey et al. (2011) påtalade vikten av fortsatt 

utbildning och fördjupning, då även poliser med förkunskap inom området upplevde 

utvecklad kompetens efter genomförd utbildning. McNiel et al. (2008) samt Reynolds 

och Miles (2009) fann att korta utbildningar bidrar till högre kvalitet och mer 

samstämmiga bedömningar. Vårt resultat visade att återkommande utbildningar under 

få timmar efterfrågades, då hög arbetsbelastning och tidsbrist begränsade deltagarna 

från längre utbildningsdagar. Storey et al. rapporterade att utbildning som riktar sig till 

personal inom rättsväsendet bör utformas efter deras förutsättningar. Eftersom 

utförandet är förlagt på anställda vilka arbetar under begränsade förutsättningar, bör 

myndigheten ansvara för att främja utbildningen och således tillämpningen. Då 

Rikspolisstyrelsens (2010b) rekommendationer gällande utbildning inte efterlevs i 

Polismyndigheten bör möjlighet ges till att dela upp utbildningstillfällena.  
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Ansvaret för att utföra riskanalyserna inom Polismyndigheten i Gävleborgs län är 

förlagt på en större grupp anställda och deltagarna upplevde att kunskapen förloras då 

riskanalyserna inte utförs kontinuerligt. Detta får konsekvenser för mängden utbildning 

som måste sättas in för att upprätthålla kompetensen, vilket även påtalades av Lindgren 

och Strandell (2010), Rikspolisstyrelsen (2010b) samt Westlund (2010). Vidare visade 

resultatet att deltagarna var kluvna huruvida en specialiserad grupp vilken utför 

riskanalyserna skulle främja arbetet. Flera deltagare påtalade att utredarna bör utföra 

analyserna, då de håller förhör med parterna och får en helhetsbild som är svår att uppnå 

på annat sätt. Dock kan denna delaktighet i ärendet medföra icke enhetliga bedömningar 

då utredarna kan påverkas av faktorer såsom offrets och/eller gärningsmannens 

uppträdande. Denna problematik påtalades av Trujillo och Ross (2008), vilka menade 

att dessa faktorer i hög grad påverkar bedömningen. Detta lyftes även fram av 

deltagarna i vår studie, vilka beskrev att när riskanalyserna är spridda på flera anställda 

kan bedömningarna skilja sig åt. Därav kan enhetligheten och objektiviteten främjas 

genom att en specialiserad grupp utför riskanalyserna. Vidare bör en specialiserad grupp 

ha andra förutsättningar än utredarna, då det bidrar till att riskanalyserna utförs 

kontinuerligt och fördjupad utbildning kan riktas mot denna grupp. Taylor (1967) 

betonade vikten av att se de anställda som individer, där den mest lämpade väljs ut för 

varje arbetsuppgift och sedan erhåller utbildning för uppgiften. Taylors resonemang är 

aktuellt inom polisen då de som arbetar med brottsoffer bör besitta personliga 

egenskaper såsom ödmjukhet, mognad samt ett genuint intresse för människor. Det är 

således inte alla som är lämpade till att arbeta inom detta område. Vidare kan en 

specialiserad grupp bidra till att öka omfattningen utförda riskanalyser, då dessa 

bedömare troligen erhåller en tydligare rutin som inte påverkas av andra arbetsuppgifter, 

arbetsbelastning eller tidsbrist på samma sätt som det i dagsläget begränsar bedömarna. 

Anställda i den specialiserade gruppen ska ha adekvat utbildning och bör vidare ha de 

personliga egenskaperna som lämpar sig för uppgiften. Om denna grupp vidare kopplas 

till PSE främjas även helhetsperspektivet då det innebär en tydligare länk mellan 

utförandet av riskanalyser och skyddsåtgärder. Argumenten för att myndigheten 

tillsätter en specialiserad grupp kopplad till PSE stöds av Rikspolisstyrelsens riktlinjer 

(2010c), vilka rekommenderar att riskanalyserna utförs av ett fåtal individer inom 

brottsoffersamordningen. 

 

Viktiga förutsättningar för de strukturerade riskanalysernas tillämpning är att 

bedömarna upplever att de är enkla att utföra samt uppfyller sitt syfte. Resultatet visade 

att samtliga deltagare upplevde riskanalyserna som ändamålsenliga och användbara vid 

förslag till skyddsåtgärder. Detta överensstämmer med tidigare forskning som påvisade 

att riskanalyserna är användbara inom polisen för att prioritera och anpassa 

skyddsåtgärder (Belfrage et al. 2012; Belfrage & Strand, 2008a; Strand, 2011; Trujillo 

& Ross, 2008; Westlund, 2010). Dock visade resultatet att några deltagare upplevde en 

osäkerhet inför att utföra checklistorna vilka upplevdes som svåra. Detta skiljer sig i 

viss mån från de resultat funna av Belfrage och Strand (2008a, 2008b) samt Belfrage et 

al. (2012) vilka uppgav att poliser överlag upplevde checklistorna som lätta att skatta. 

Det är dock viktigt att poängtera att i flertalet av de studier som utförts inom polisen har 

deltagarna erhållit utbildning gällande riskanalyser under flera dagar. Deltagarna i vår 

studie har generellt erhållit mindre utbildning och några uppgav att de inte är utbildade 

alls. Westlund (2010) fann att poliser i Sverige upplevde bristande kunskap och att mer 

utbildning efterfrågades. Utbildningsnivån gällande deltagarna i vår studie speglar 

således sannolikt den generella bilden av hur det ser ut inom landets polismyndigheter. 
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Detta kan bidra till att studier som utförts inom polisen, där deltagarna utbildats under 

flera dagar, visar på en enkelhet hos checklistorna som i praktiken blir missvisande. 

Detta kan således vara en förklaring till att resultaten skiljer sig åt.  

 

Utifrån studiens resultat är några av de främsta förutsättningarna för de strukturerade 

riskanalysernas tillämpning i Gävleborgs län att deltagarna upplevde arbetet med 

riskanalyserna som viktigt och att de var positiva till att utföra dem. Genomgående 

under intervjuerna framkom det att motivationen inför att utföra riskanalyserna är hög. 

Dock rapporterade Westlund (2010) att brister i motivationen främst framgick när 

ansvaret för utförandet var lagt på många utredare. Det är viktigt att lyfta denna skillnad 

mellan resultaten, för utan drivkraft eller intresse inför uppgiften begränsas möjligheten 

för att arbetet med riskanalyserna ska fortsätta utvecklas och tillämpas ändamålsenligt. 

Det är dock möjligt att anställda vilka vi ej intervjuat har andra upplevelser gällande de 

strukturerade riskanalyserna. Deltagarna upplevde en osäkerhet huruvida riskanalyserna 

prioriterades av övriga bedömare och genom att vi erhöll deltagarna via en dörrvakt kan 

detta innebära att denne valde de deltagare med mer kunskap om och högre motivation 

till att utföra riskanalyserna. Vi anser dock att resultatet är representativt för den grupp 

som berörs utifrån våra inklusionskriterier, att resultaten vilka berör myndigheten som 

helhet är relevanta samt i viss mån överförbara till andra polismyndigheter. Detta utifrån 

att deltagare från olika funktioner inom myndigheten inkluderades samt att resultatet 

generellt samstämmer med de resultat funna av Lindgren och Strandell (2010), 

Rikspolisstyrelsen ([RPS], 2010b) samt Westlund. Dock bör det beaktas att dessa 

studier ger en bild av de strukturerade riskanalysernas tillämpning inom polisen i 

Sverige under 2010 och situationen inom polismyndigheterna kan därav se annorlunda 

ut idag. En ny kartläggning av samtliga polismyndigheters tillämpning av strukturerade 

riskanalyser, liknande den av Westlund (2010), vore därför önskvärd för att se huruvida 

polisens arbete inom detta område har utvecklats under de senaste två åren. Vidare 

krävs det mer forskning gällande huruvida de strukturerade riskanalyserna verkar 

brottsförebyggande (Belfrage et al. 2012; RPS, 2010b; Westlund, 2010). Om de 

strukturerade riskanalysernas inverkan tydliggörs bör detta bidra till prioriterade 

resurser samt ökad motivation hos bedömarna. Fler studier som berör området ökar 

således förutsättningarna för de strukturerade riskanalysernas tillämpning inom polisen.  

Avslutande diskussion 
Utifrån Taylors (1967) resonemang gällande vetenskaplig arbetsledning framgår det att 

Polismyndigheten i Gävleborgs län har goda förutsättningar för att tillämpa 

riskanalyserna effektivt, men det framkommer också tydliga begränsningar vilka 

påverkar arbetet. Myndigheten är centralt styrd från Rikspolisstyrelsen och en 

vetenskaplig metod har anammats i och med införandet av de strukturerade 

riskanalyserna. Vidare har myndigheten utformade rutiner, det finns ett gott samarbete 

mellan PSE och bedömarna samt förutsättningar för en kontrollfunktion, vilken kan 

följa upp rutinerna kring riskanalyserna. Begränsningarna som framkommer utifrån 

Taylors resonemang berör främst avsaknaden av utbildad, specialiserad personal vilka 

valts ut efter lämplighet samt att en tydlig kontrollfunktion saknas. Om myndigheten 

bedriver arbetet enligt vetenskaplig arbetsledning bör detta medföra att arbetet 

effektiviseras och ansvarsfördelningen tydliggörs, vilket således genererar fler utförda 

riskanalyser samt rutiner som följs. Även om Taylors teori är applicerbar på polisens 

tillämpning av strukturerade riskanalyser bör det beaktas att principerna utvecklades för 

att användas i en annan kontext där effektivitet och vinst var de främsta målen. Gällande 

arbete med människor och särskilt dem i en utsatt situation bör målet vara att hjälpa 
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individen. Om arbetet blir alltför resultatstyrt och endast går på rutin försakas individens 

behov och kvaliteten på arbetet. Sammanfattningsvis kan principerna för vetenskaplig 

arbetsledning användas som utgångspunkt för Polismyndighetens tillämpning av 

strukturerade riskanalyser under förutsättning att individen står i fokus.  

 

Vi har under studiens intervjuer mött olika individer, med olika erfarenhet och kunskap 

inom området. Detta påverkade svaren vi erhöll och således resultatet. I några fall var 

det önskvärt med djupare beskrivningar som verkligen berörde individernas 

upplevelser. Några svar berörde uppfattningar och attityder istället för upplevelser, 

vilket kan vara ett resultat av de frågor vi ställde, i vilken miljö de ställdes, relationen vi 

uppnådde med deltagaren eller den individuella deltagarens förmåga att uttrycka sina 

upplevelser. Upplevelser handlar om känslor, vilka många gånger kan vara svåra att 

uttrycka och därmed svåra att fånga. Utifrån de upplevelser vi erhållit har vi dock funnit 

tydliga förutsättningar och begränsningar vilka är relevanta för att utveckla 

myndighetens tillämpning av de strukturerade riskanalyserna.  

Slutsats 
Polismyndigheten i Gävleborgs län har goda förutsättningar för de strukturerade 

professionella riskanalysernas tillämpning, men resultatet belyser även betydande 

begränsningar. De främsta förutsättningarna för tillämpningen är 

personsäkerhetsenheten, vilken har det övergripande ansvaret samt den ökade 

prioriteten i kombination med bedömarnas positiva synsätt och höga motivation. 

Tillämpningen begränsas dock av brister i rutinerna, ofullständig utbildning samt spridd 

ansvarsfördelning gällande de som utför riskanalyserna. Resultaten i denna studie kan 

användas för att utveckla tillämpningen av riskanalyserna inom myndigheten. Genom 

att tydliggöra förutsättningarna och begränsningarna kan myndigheten applicera 

resurserna där de bäst behövs. Om arbetet med riskanalyserna fortsätter att prioriteras 

samt utvecklas till att genomsyra hela myndigheten ökar möjligheterna för att övervinna 

de begränsningar vilka framkommit i denna studie. 

Rekommendationer 
Utifrån ovanstående diskussion och problematisering av studiens resultat 

rekommenderas Polismyndigheten i Gävleborgs län följande: 

 

- Samtliga anställda som berörs av de strukturerade riskanalyserna bör ta del av 

rådande riktlinjer och tjänsteföreskrifter  

- Rutinen flaggning röd ska fungera och fu-ledarna bör utbildas övergripande i 

riskanalyser 

- Övergripande utbildning i hela myndigheten gällande brotten som berörs av 

riskanalyser (särskilt inom hedersrelaterad problematik)  

- Fördjupad och återkommande utbildning av de anställda vilka utför 

riskanalyserna, denna bör utformas efter bedömarnas förutsättningar 

- Personsäkerhetsenheten (PSE) bör kontrollera att riskanalyserna utförs utifrån de 

angivna brottskoderna och om möjligt bedriva uppföljning i syfte att utvärdera 

effekterna av de genomförda riskanalyserna 

- Tillsätta en specialiserad grupp inom PSE vilka utför de strukturerade 

riskanalyserna och har ett samarbete med utredarna 
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Bilagor 
 

Bilaga A. Intervjuguide  
 

Vi kommer från Kriminologprogrammet i Sundsvall och skriver en C-uppsats. 

Syfte: Utifrån polisens upplevelser undersöka förutsättningar och begränsningar för de 

strukturerade riskanalysernas tillämpning inom Polismyndigheten i Gävleborgs län. 

Detta för att bidra till fortsatt utveckling av Polismyndighetens arbete gällande 

strukturerade riskanalyser.  

 

- Läste du informationen som vi skickade ut via mail? Var det något du inte 

förstod eller vill fråga om? 

- Vi kommer intervjua sammanlagt sex anställda inom polisen i Gävleborgs län.  

- Intervjun spelas in och beräknas ta ca en timme.  

- Informationen som du uppger kommer endast att användas som en del av 

resultatet i vår C-uppsats, all data kommer att behandlas konfidentiellt och det är 

endast vi som har tillgång till materialet 

- För att inte röja din identitet kommer du att benämnas som ”deltagare 1,2 eller 3 

etc.” i uppsatsen.   

- Vill du läsa igenom den transkriberade intervjun innan vi sammanställer den?  

- Vill du ta del av den färdiga C-uppsatsen?     

 

Frågorna utgår endast från arbetet med de strukturerade riskanalyserna i er myndighet, 

vi kommer att beröra tre teman i intervjun: hantering och rutiner, teoretiska och 

praktiska förutsättningar samt riskanalysernas inverkan. Svara så utförligt och ärligt 

som möjligt. Du deltar frivilligt och har när som helst rätt till att dra dig ur, även efter 

att intervjun är genomförd. Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Till att börja med vill vi att du beskriver din roll i arbetet med de strukturerade 

riskanalyserna 

 

TEMA 1:  

Hantering och rutiner – Frågor rörande när riskanalyserna utförs, vilka som utför 

dem, vilka som har ansvar etc. 

- Känner du till innebörden av RPS riktlinjer och de lokala tjänsteföreskrifterna 

som berör riskanalyser?  

- Upplever du att arbetet med riskanalyserna följer RPS riktlinjer och 

tjänsteföreskrifter? (Motivera) 

- Upplever du att det finns tydliga rutiner gällande riskanalyserna? (Hur visar sig 

det?) 

- Upplever du att det finns en tydlig ansvarsfördelning? (På vilket sätt?) 

- Finns det särskilt utsedda personer som utför riskanalyser? (Vilka?) 

- Hur upplever du samarbetet gällande riskanalyserna? 

- Vid vilka brott genomförs en riskanalys?  

- Utförs någon gång förnyade riskanalyser? (Vid vilka situationer?) 

- Vad anser du överlag kan förbättras gällande hanteringen och rutinerna?  
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TEMA 2:  

Teoretiska och praktiska förutsättningar – Frågor rörande kunskap, utbildning, 

resurser såsom tid och personal etc.  
- Upplever du att riskanalyserna prioriteras inom myndigheten? (Hur visar sig 

det?) 

- Hur omfattande utbildning har du gällande riskanalyser? (Vilka checklistor har 

du genomgått utbildning i?) 

- Upplever du att du har fullgod utbildning för att utföra riskanalyser? (Vad 

saknar du? Vad känner du dig säker på?) 

- Upplever du att någon av checklistorna är svårare eller enklare att utföra? (Vad 

tror du att det beror på?) 

- Upplever du att det finns tillräckliga kunskaper om partnervåld, hedersvåld och 

stalkning inom myndigheten?  

- Upplever du att du har tillräckliga praktiska resurser för att utföra riskanalyser? 

(T.ex. tid & information) 

- Upplever du att det finns tillräckliga förutsättningar för att arbeta ändamålsenligt 

med riskanalyserna inom myndigheten?  (T.ex. personal, tid, kunskap, 

utbildning) 

- Vad anser du överlag kan förbättras gällande de teoretiska och praktiska 

förutsättningarna? 

 

 

TEMA 3:  

Riskanalysernas inverkan – Frågor rörande förändringar såsom 

nytta/förbättringar, svårigheter, skyddsåtgärder etc. 

- Hur upplever du att riskanalyserna har påverkat ditt arbete? 

(Underlättat/försvårat?)  

- Upplever du att riskanalyserna uppfyller sitt syfte? (Hur?) 

- Upplever du en tydlig koppling mellan skattad risk och föreslagna och vidtagna 

skyddsåtgärder?  

- Förs en diskussion kring de genomförda riskanalyserna med 

personsäkerhetsenheten? 

- Hur upplever du att dagens arbetssätt med riskanalyser skiljer sig mot tidigare, 

innan riskanalyserna började användas i myndigheten?  

- Vad anser du överlag kan förbättras gällande riskanalyserna? 

 

Vad är din sammanfattande personliga upplevelse av de strukturerade riskanalyserna?  

 

Vill du lägga till något som du tycker är viktigt och som inte framkommit genom de 

frågor som ställts? 
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Bilaga B. Informationsbrev 
 

Sundsvall, 2012-02-24 

 

Till dig som valt att deltaga i vår studie! 
Vi heter Lisa Norrbin och Anette Olsson. Vi studerar till kriminologer på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Under våren skriver vi vår C-uppsats som syftar till att 

utifrån polisers upplevelser undersöka förutsättningar och begränsningar för de 

strukturerade riskanalysernas tillämpning inom Polismyndigheten i Gävleborgs län. 

Studien utgår från enskilda intervjuer med sammanlagt sex anställda inom polisen i 

Gävleborgs län. Intervjuerna är semistrukturerade och utgår från en intervjuguide med 

följande teman: hantering och rutiner, teoretiska och praktiska förutsättningar samt 

riskanalysernas inverkan. Vid intervjun närvarar vi (Lisa och Anette), denna spelas in 

och beräknas ta ca 1 timme. Det du uppger i intervjun kommer att transkriberas och 

analyseras av oss (Lisa och Anette) och informationen kommer endast att användas som 

en del av resultatet i vår C-uppsats. Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras 

genom sammanfattningar och citat vilket innebär att delar av det du uppger kan komma 

att inkluderas i sin helhet. Dock anges ej namn, ort, citat etc. som möjliggör 

identifiering av dig som person, du kommer endast att benämnas som ”deltagare 1,2 

eller 3 etc.”. Samtlig information från intervjuerna och all datahantering behandlas 

konfidentiellt och endast vi (Lisa och Anette) har tillgång till materialet. När materialet 

är transkriberat finns möjlighet om så önskas att läsa igenom din egen intervju innan 

slutlig sammanställning, meddela i så fall oss om detta vid intervjutillfället. Självklart 

får du ta del av vår färdiga C-uppsats som beräknas vara färdig i slutet av maj. Givetvis 

är ditt deltagande frivilligt och du har rätt till att när som helst dra dig ur. Kontakta oss 

om du har några frågor eller får förhinder.   

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

 

Lisa Norrbin    Anette Olsson 

073- 087 90 41   070- 327 42 57 

lisa.norrbin@hotmail.com   anette.oz@hotmail.com  
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