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ABSTRACT 
 

Hot mot anställda inom polisen är ett arbetsmiljöproblem som riskerar 

att leda till negativa konsekvenser, både för den som blir utsatt och för 

verksamheten. Att kartlägga fenomenet och utifrån detta ge de 

anställda förutsättningarna att kunna hantera utsattheten är därför 

viktigt. Syftet med denna studie var att undersöka aspekter kring de 

allvarliga hot, och dess konsekvenser, som personal anställd vid 

Polismyndigheten i Västerbotten blivit utsatt för. En webbaserad enkät 

distribuerades till alla anställda inom verksamheten och datamaterialet 

(n = 330) analyserades genom χ², oberoende t-test och envägs 

ANOVA. Resultatet visade att upp till var femte anställd hade blivit 

utsatt för allvarliga hot under det senaste året och att risken för att 

drabbas varierade mellan personalgrupper. De allvarliga hoten hade 

lett till negativa konsekvenser, både för de anställdas privatliv och för 

deras hälsa samt för yrkesutövningen. Respondenterna uttryckte en 

inacceptans mot hot i tjänsten och en frustration gentemot 

rättssystemets hantering av dessa ärenden. Utsattheten tolkades utifrån 

rutinaktivitetsteorins princip om brottsutsatthet i proportion till 

närvaro i högriskkontexter och de upplevda konsekvenserna 

analyserades utifrån theory of shattered assumptions och användandet 

av undvikande copingstrategier. Förebyggande arbete i form av 

utbildning, samt hjälp och stöd för den som utsatts är viktigt, och 

eventuell problematik kring hjälpsökande beteende inom 

polisorganisation belyses. De förvärvade kunskaperna utgör en del i 

underlaget som fordras för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska 

bli framgångsrikt, och kan bidra till att utveckla arbetsmetoderna för 

att hantera allvarliga hot mot anställda. 

 

Nyckelord: hot, polisen, konsekvenser, rutinaktivitetsteorin, theory of 

shattered assumptions, hjälpsökande beteende, poliskultur.  
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INTRODUKTION 
Den dagliga sysselsättning som arbete utgör upplevs av de flesta människor som något 

som skänker tillvaron mening, struktur och glädje (Arbetsmiljöverket [AV], 2011). 

Ibland kan dock arbetsmiljön innebära en ökad utsatthet för stress och situationer som 

upplevs påfrestande på olika sätt (AV, 2011). Ett sådant exempel är olika former av 

aggressivitet som, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter, kan förekomma i 

varierande mängd.  För den som utsätts för våld och hot på arbetet kan detta upplevas 

starkt negativt, och lidandet kan också drabba den utsattes arbetskamrater eller familj 

(AV, 2011; Perrott & Kelloway, 2006).  Även verksamheten, inom vilken den utsatte 

arbetar, och samhället i stort, kan drabbas genom effektivitetsproblem, sjukfrånvaro och 

vårdkostnader (AV, 2010; 2011). Föreliggande arbete kommer att behandla allvarliga 

hot riktade mot anställda vid polisen. 

INLEDNING 

Våld och hot – ett arbetsmiljöproblem 

I begreppet arbetsmiljö innefattas alla faktorer i arbetet som kan inverka på hälsan, 

trivseln och utbytet av arbetet hos de anställda (Politidirektoratet [POD], 2007). En 

sådan faktor som riskerar att påverka anställda på ett negativt sätt är våld i arbetslivet 

som enligt International Labour Organisation (2003) innefattar fysiskt våld, psykiskt 

våld samt hot. Våldet kan utövas internt inom en organisation, exempelvis mellan 

kollegor, eller externt genom att våld riktas mot anställda av kunder, klienter eller 

främlingar. Detta är ett globalt arbetsmiljöproblem som existerar inom alla 

yrkesgrupper.  

 

Arbetsgivaren ansvarar för det arbetsmiljöproblem som våld och hot mot anställda 

innebär. Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) tillskriver i 3 kap. 2 § arbetsgivare 

skyldigheten att vidta de åtgärder som krävs för att minska risken att de anställda utsätts 

för ohälsa eller olyckor. Även föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

meddelar att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och att det förebyggande arbetet ska 

innefatta alla de fysiska, psykiska och sociala faktorer som kan påverka arbetsmiljön. 

Inom yrken där de anställda riskerar att drabbas utav våld och hot regleras 

arbetsmiljöarbetet ytterligare, exempelvis genom föreskriften Våld och hot i 

arbetsmiljön (AFS 1993:2) som klargör att arbetsgivare ansvarar för att kartlägga dessa 

risker, vidta de åtgärder som krävs för att i största möjligaste mån förebygga att våld 

och hot uppstår, samt tillgodose att de anställda erhåller den utbildning och handledning 

som krävs för detta. 

Det klientrelaterade våldet 

Våld i arbetslivet kan se ut på olika sätt. En del av det våld som riktas mot anställda från 

en extern part kan benämnas som klientrelaterat våld (AV, 2010; 2011). Detta innebär 

att aggressivitet riktas mot personal, framför i yrken där mycket direktkontakt mellan 

anställd och klient sker. Risken för aggressivitet tros påverkas av faktorer hos 

gärningspersonen, situationen och interaktionen mellan aktörerna (Anderson & 

Bushman, 2002; AV, 2010). Personliga egenskaper, psykiska problem, attityder, 

alkohol – eller drogpåverkan och tillhörighet i kriminella grupperingar kan göra 

människor mer benägna att utföra aggressiva handlingar (Anderson & Bushman, 2002; 

Brottsförebyggande rådet [Brå], 2006; Kropp, Hart, & Belfrage, 2008; POD, 2007). 

Faktorer i den specifika situationen och interaktionen, så som att bli provocerad eller 
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frustrerad, kan också öka risken för att människor använder sig av aggressivitet 

(Anderson & Bushman, 2002). Således löper anställda vars arbetsuppgifter innefattar 

myndighetsutövning, kontakt med människor som har psykiska problem, 

missbruksproblem, begår grova brott eller är våldsbenägna särskilt stor risk att möta 

våld och hot i arbetslivet (AV, 2003; 2010; 2011; Brå, 2006; Justitiedepartementet, 

1990; POD, 2007). 

 

Av det klientrelaterade våldet tycks hot vara vanligare än fysiskt våld (Brå, 2006; 

Estrada, Nilsson, Jerre, & Wikman, 2010; Landau & Bendalak, 2008; Waddington, 

Badger, & Bull, 2005), och utsattheten för hot i arbetslivet tros har ökat (Estrada et al., 

2010). Hot kan framföras verbalt, skriftligt, med hjälp av vapen och mer eller mindre 

förtäckt (AFS 1993:2; Brå, 2006; POD, 2007; Rikspolisstyrelsen [RPS], 1999). De kan 

uttalas direkt till den utsatte eller indirekt genom exempelvis underrättelseinformation, 

och kan riktas mot personen i fråga, dennes anhöriga eller mot egendom (Brå, 2005; 

2006; 2009b; POD, 2007). Hot har visats leda till konsekvenser jämförbara med 

konsekvenser av fysiskt våld (Waddington et al., 2005), såväl som till fler fall av 

långtidsfrånvaro från arbetet, jämfört med fysiskt våld (Larsson, Tezic, & Oldertz, 

2010). 

HOT MOT ANSTÄLLDA VID POLISEN 
Polisyrket anses vara stressfullt, emotionellt krävande och riskfyllt (Kop, Euwema, & 

Schaufeli, 1999; Larsson et al., 2010; LeBlanc & Kelloway, 2002; Pasillas, Follette, & 

Perumean-Chaney, 2006; Perrott & Kelloway, 2006), och hot mot de anställda är en 

potentiell stressor i arbetet (Kop et al., 1999). Att möta hot i arbetslivet är en förväntad 

del av yrket som anställd inom polisen (AV, 2010; Perrott & Kelloway, 2006; 

Waddington et al., 2005), men samtidigt ett arbetsmiljöproblem för vilket arbetsgivaren 

ansvarar. Hot kan få negativa konsekvenser både för den anställde, för personer i dennes 

omgivning och för polisverksamheten (Larsson et al., 2010; Waddington et al., 2005). 

Att riskerna för hot kartläggs och att de anställda utifrån detta ges förutsättningarna att 

kunna hantera utsattheten är av vikt, både för den enskildes välmående och för 

verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och verksamhetsskyddet är grundförutsättningar för 

att polisen ska kunna bedriva den verksamhet de är ålagda (Polismyndigheten i 

Västerbottens län, 2011; RPS, 2011). 

Polisens roll och utsatthet för hot 

Polismyndigheternas huvudsakliga uppgift är att minska brottsligheten och upprätthålla 

allmän ordning. För att lyckas med detta ges befogenhet att utöva viss makt och 

använda vissa tvångsåtgärder mot medborgare, vilka ofta medför negativa konsekvenser 

för den person som ingripandet riktas mot (AV, 2010). Genom dessa klientinriktade 

arbetsuppgifters beskaffenhet blir de anställda exponerade för en förhöjd risk att utsättas 

för hot (AV, 2010; Justitiedepartementet, 1990; Perrott & Kelloway, 2006; RPS, 1999; 

Säkerhetspolisen, 2008), vilket kan upplevs som en stressor hos de anställda (Kop et al., 

1999). Hotelserna kan exempelvis ske i ingripandesituationer på grund av hög affekt 

eller substanspåverkan hos gärningspersonen (Brå, 2009b; POD, 2007), eller med syfte 

att påverka beslutsfattandet (AV, 2011; Brå, 2009b). 

Otillåten påverkan 

Att genom hot försöka förmå poliser, eller andra tjänstemän, att agera eller underlåta sig 

att agera på ett visst sätt ingår som en del av begreppen otillåten påverkan (Brå, 2009b). 
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Enligt regeringsformen (SFS 1974:152) 1 kap. 9 § är myndigheter skyldiga att behandla 

alla lika inför lagen, på ett sakligt och opartiskt sätt, och Rikspolisstyrelsen (2011) 

poängterar att detta är en viktig del i polisens verksamhet. När hot syftar till att påverka 

en tjänstemans beslutsfattande riskerar myndighetsutövningen och därigenom också 

rättskedjan att påverkas (AV, 2011; Brå, 2009b). Hot som syftar till att inverka på hur 

polisen agerar, otillåten påverkan, kan därför i förlängningen även hota landets 

demokrati. 

Lagstiftning 

Politidirektoratet (2007) menar att det är viktigt att värna om polisens möjlighet att 

utföra de arbetsuppgifter de är ålagda, och att kraven på säkerhet för anställda inom 

myndigheter bör vara höga. Detta betonas genom särskild lagstiftning med avsikt att 

skydda myndighetsanställda från att bli utsatt för våld och hot i tjänsten. Våld eller hot 

mot tjänsteman som beskrivs i Brottsbalken (SFS 1962:700) 17 kap. 1 § innebär att med 

våld eller hot om våld angripa en tjänsteman, eller tvinga alternativt hindra denna från 

att vidta särskilda åtgärder. Genom att skydda tjänstemännen avser lagen också skydda 

den allmänna verksamheten. Därför kan lagen också ses som ett sätt att i förlängningen 

skydda vårt demokratiska rättssystem mot otillåten påverkan (POD, 2007). 

 

 
Figur 1. Antalet anmälningar av hot m.m. mot tjänsteman per 100 000 invånare,  

1975-2011. Den procentuella ökningen i Västerbottens län under den senare delen av 

2010-talet jämfört med hela landet antas bero på ett offensivt arbete mot hot och våld i 

krogmiljö och utgörs främst av hot mot ordningsvakter (L. Wahlberg, Polismyndigheten 

i Västerbottens län, personlig kommunikation, 16 maj, 2012). 

Förekomst och utveckling 

Antalet fall av anmälda hot m.m. mot tjänsteman (se figur 1) har mer tredubblats de 

senaste 30 åren (Brå, 2012). Statistiken innefattar hot mot alla tjänstemän och hot mot 

polisman särrapporteras inte, och i statistikposten ingår förutom hot även förgripelse 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

2
0
0
9

2
0
1
1

p
er

 1
0
0
 0

0
0
 i

n
v
ån

ar
e 

Hela landet Västerbottens län



7 

 

mot tjänsteman. Likt tillförlitlighet kring kriminalstatistik överlag 

(Justitiedepartementet, 1990) råder dock ovisshet kring huruvida ökningen beror på 

ökad faktiskt förekomst av hot eller en ökad anmälningsbenägenhet till följd av större 

fokus kring problemet (AV, 2010; Brå, 2009a; Estrada et al., 2010). Minskad tolerans är 

ytterligare en faktor som antas vara betydande för de ökade anmälningarna och som i 

förlängningen kan innebära att utvecklingen går mot att ännu fler situationer, som idag 

allmänt uppfattas som ”en del av jobbet”, betraktas som hot (AV, 2010; Estrada et al., 

2010). Arbetsmiljöverket (2010) betonar vikten av att väga in ett förmodat högt 

mörkertal av hot mot tjänsteman som aldrig polisanmäls. Perrott och Kelloway (2006) 

menar att forskning kring förekomst av våld och hot mot poliser är eftersatt. 

En del av jobbet 

Den subjektiva upplevelsen av att bli utsatt för hot eller våld i arbetet, och därmed 

anmälningsbenägenheten, kan påverkas av att olika yrkesgrupper har olika tolerans och 

syn på vad som är hot eller våld och vad som anses vara en del av jobbet (AV, 2010; 

2011; Estrada et al., 2010; Waddington et al., 2005). Inom flera av de mest utsatta 

yrkena, däribland polisyrket, antas toleransen för våld mot den egna personalen vara 

relativt hög och anmälningsbenägen låg (Estrada et al., 2010; Waddington et al., 2005).  

Brottsförebyggande rådet (2009a) menar att många fall av våld eller hot mot tjänsteman 

fortfarande inte polisanmäls eftersom brottet inte uppfattas som allvarligt nog, den 

utsatte anser att en anmälan ändå inte skulle leda någon vart eller att det finns en 

jargong bland arbetskollegorna om att vissa saker hör till jobbet – det får man tåla. 

Waddington et al. (2005) menar dock att polisers ibland, till synes, sävliga inställning 

till den höga utsattheten för våld och hot kan bero på en förväntan och beredskap inför 

situationerna, som inte existerar i lika hög utsträckning inom andra yrkesområden. 

HOTETS EFTERVERKNINGAR 
Att utsättas för påfrestande situationer i arbetet, så som hot, riskerar att leda till negativa 

konsekvenser för den anställda, vilket i förlängningen också kan påverka arbetsgruppen 

och verksamheten (AV, 2002).  

Konsekvenser för den som blir utsatt 

Trots skillnaderna i vilka situationer som tolkas som hot, råder enighet kring att verbalt 

och fysiskt aggressivt beteende kan leda till negativa följder för den utsatte (Bowling & 

Beehr, 2006; Brå, 2006; Frieze, Hymer, & Greenberg, 1987; LeBlanc & Kelloway, 

2002; McCaslin et al., 2006; POD, 2007; Perrott & Kelloway, 2006; Schat & Kelloway, 

2000). Brottsoffer kan drabbas av omedelbara och långsiktiga fysiska, psykiska och 

beteendemässiga förändringar till följd av att ha blivit utsatt, vilket kan innefatta 

depression, sömnproblem, ångest, rädsla, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och 

relationella problem (AV, 2002; Frieze et al., 1987; Perrott & Kelloway, 2006). 

Händelser som upplevs ha högre personlig relevans tros leda till högre nivåer av 

psykiska symptom och oro, vilket kan innebära att anställda vid polisen som i yrket 

utsätts för kritiska händelser där de själva, eller anhörig, hotas riskerar att drabbas av 

både omedelbar rädsla och långvariga ångest- och orossymptom (McCaslin et al., 

2006). Detta stöds av Larsson et al. (2010) som visat att hot mot poliser, i fyra fall av 

fem, har lett till mer än 30 dagars nedsatt förmåga och arbetsfrånvaro. Våld och hot från 

allmänheten kan också påverka den anställdas vilja till att fortsätta sin tjänstgöring 

(LeBlanc & Kelloway, 2002). 
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Konsekvenser för yrkesutövningen 

Negativa följder hos den utsatta personalen kan också innebära att verksamhetens 

funktion påverkas (Brå, 2006). En av de vanligaste konsekvenserna hos 

kriminalvårdspersonal som utsatts för våld och hot var att tveka inför en åtgärd eller ett 

beslut i arbetet samt att undvika särskilda arbetsområden eller arbetsuppgifter (Brå, 

2006). Upplevelser av rädsla hos personalen kan också leda till att en förändrad attityd 

mot klientelet vilket också i förlängningen kan bidra till att yrkesutövningen påverkas 

och att verksamhetens funktion påverkas (AV, 2003; Brå, 2006). Efter hotfulla 

händelser riskerar personalen exempelvis att bygga upp en misstänksamhet mot 

klientelet, vilket kan leda till en sämre arbetsmiljö och sämre bemötande. 

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH ÅTGÄRDER 
På grund av de arbetsuppgifter som är ålagda polisen kommer risken att utsättas för hot 

inte kunna förebyggas helt (AV, 2002; Brå, 2006; Perrott & Kelloway, 2006; POD, 

2007).  Arbetsgivaren ansvarar dock för att undersöka riskerna kring hotfulla personer 

och situationer som de anställda riskerar att möta i sin yrkesutövning och utifrån detta 

vidta åtgärder (AV, 2002; Brå, 2009a; RPS, 1999). Förbyggande arbete och väl 

utarbetade rutiner för omhändertagande av de anställda, när hot ändå sker, kan förhindra 

mycket av det lidande och de negativa konsekvenser som riskerar att uppstå vid hot i 

arbetslivet – både för den utsatte så väl som för verksamheten (AFS 1993:2; AV, 2002; 

Brå, 2006). Utbildning kring våld i arbetslivet och stöd för de som utsatts tros kunna 

minska de negativa psykiska konsekvenser som annars riskerar att drabba de anställda 

(Carlan & Norden, 2008; Freize et al., 1987; Kop et al., 1999; Schat & Kelloway, 2000; 

2003). 

Poliskulturen och hjälpsökande beteende 

Inom polisforskningen och i den allmänna diskursen finns ibland en speciell bild av 

klimatet och kulturen inom polisen, ibland kallad ”John Wayne”-kulturen (Perrott & 

Kelloway, 2006). Att uppleva stress och bli emotionellt påverkad av händelser i yrket 

anses inte alltid vara okej, utan är något man som polis ska klara av (Anshel, 2000). 

Carlan och Norden (2008) visade att även om en majoritet av poliser inte ansåg att 

upplevelser av stress var ett svaghetstecken, var ändå två av tre anställda motvilliga till 

att uppvisa känslor av rädsla och oro, och författarna menar att detta kan tyda på att 

behov av psykologisk handledning och stöd är stigmatiserat inom yrkesgruppen. Denna 

poliskultur, som delvis karaktäriseras av en sammanhållning och solidaritet som främjar 

det sociala stödet (Kop et al., 1999), kan också bidra med normer som riskerar att 

begränsa det hjälpsökande beteendet och främja emotionellt undvikande beteende (Kop 

et al., 1999; Pasillas et al., 2006; Perrott & Kelloway, 2006). För att minska risken för 

dessa negativa följder av kulturen inom polisen är det viktigt med en organisation som 

tillåter och uppmuntrar kontinuerlig tillgång och användning av interventioner för 

stresshantering hos personalen (Kop et al., 1999; Pasillas et al., 2006). Detta förväntas, 

genom att minska stigmat kring hjälpsökande, underlätta återhämtningen efter 

viktimiseringen (Carlan & Norden, 2008; Freize et al., 1987) samt minska risken att 

stressfulla händelser hanteras på sätt som kan bidra till negativa konsekvenser (Anshel, 

2000). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Livsstils- och rutinaktivitetsteorier 

Teorier med utgångspunkt i livsstil och rutinaktiviteter förklarar utsatthet för brott 

genom att se till individers levnadssätt och livsstilsmönster. Förklaringen återfinns i att 

vissa individer, beroende på de dagliga rutinerna, i högre utsträckning befinner sig i, rör 

sig i miljöer och möter situationer där risken att utsättas för brott är stor (AV, 2010; 

Jerin & Moriarty, 2010; Justitiedepartementet, 1990; Landau & Bendalak, 2008; 

Lindgren, Pettersson, & Hägglund, 2005; Pease, 1997). Risken för viktimisering är 

förhöjd på de platser och vid de tidpunkter där andelen möjliga gärningspersoner är hög 

(Justitiedepartementet, 1990; Landau & Bendalak, 2008), och personer som ofta 

befinner sig i, och är involverade i, sådana situationer bör således vara exponerade för 

en större risk att utsättas för brott, än personer med motsatta levnadssätt (Landau & 

Bendalak, 2008; Lindgren et al., 2005). Utifrån rutinaktivitetsteorins förklaring till 

brottslighet behöver en möjlig gärningsperson också känna motivation för att begå ett 

brott, ett lämpligt offer måste finnas tillgängligt och en kapabel väktare måste saknas 

(Jerin & Moriarty, 2010; Justitiedepartementet, 1990; Landau & Bendalak, 2008; 

Lindgren et al., 2005; Pease, 1997). När dessa tre kriterier är uppfyllda ökar 

sannolikheten att ett brott kommer att begås, och närvaro i sådana situationer ökar 

därmed risken att bli utsatt för brott (Jerin & Moriarty, 2010). 

Theory of shattered assumptions 

Brottsoffers reaktioner kan förklaras utifrån den stress som utsattheten innebär för 

individen (Frieze et al., 1987; Glom & Cortina, 2006). Stressen kan exempelvis bestå i 

att det egna jaget kränks (Frieze et al., 1987) och att omedvetna uppfattningar om den 

egna osårbarheten prövas – theory of shattered assumptions (Glom & Cortina, 2006). 

Att se sig själv, eller andra som liknar en själv, som offer kan upplevas skrämmande, 

men genom att upprätthålla en bild av sig själv som ett icke-offer kan föreställningen 

om den egna osårbarheten bibehållas (Frieze et al., 1987). När dessa uppfattningar, som 

i normalt fall bidrar till psykisk stabilitet och välmående (Glomb & Cortina, 2006), 

rubbas kan risken och rädslan för att återigen bli utsatt upplevas som större än tidigare 

(Frieze et al., 1987; Glomb & Cortina, 2006). Den utsatte kan uppleva hjälplöshet, 

osäkerhet och en minskad kontroll över vad som sker i livet vilket kan leda till ångest, 

depression och PTSD (Frieze et al., 1987; Glomb & Cortina, 2006). Den upplevda 

sårbarheten och rädslan för att bli utsatt igen kan också inverka på brottsoffers 

beslutsfattande, exempelvis genom att den utsatte själv vidtar förebyggande åtgärder 

som minskar risken för upprepad viktimisering (Frieze et al., 1987; Zedner, 1997). 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hypotes 

Med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden är hypotesen för denna studie att 

anställda vid polismyndigheten i Västerbottens län utsätts för allvarliga hot i sin 

yrkesutövning, då de genom sitt arbete utsätts för högrisksituationer. Hypotesen är 

också att de anställda har blivit påverkade av de allvarliga hot de blivit utsatta för i 

arbetet, och att detta lett till negativa följder för individen och för dennes yrkesutövning. 

Detta eftersom utsattheten inneburit att individens uppfattning om sin egen osårbarhet 

rubbats och skapat rädsla för upprepad viktimisering. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka aspekter kring förekomst och beskaffenhet av 

allvarliga hot som personalen anställd vid Polismyndigheten i Västerbottens län har 

utsatts för under det senaste året, samt dess konsekvenser. Studien förväntas bidra med 

kunskap om de hot som riktats mot myndighetens personal, vilket i förlängningen 

skapar ett underlag för det förbyggande arbetsmiljöarbetet och kan bidra till att utveckla 

arbetsmetoderna för att hantera allvarliga hot mot de anställda. 

Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar valts: 

 Hur ofta har personal anställd vid polismyndigheten i Västerbottens län utsatts 

för allvarliga hot i sin yrkesutövning? 

 I vilka situationer har personal anställd vid polismyndigheten i Västerbottens län 

utsatts för allvarliga hot i sin yrkesutövning? 

 Hur uppfattar personal anställd vid polismyndigheten i Västerbottens län att de 

allvarliga hot som riktats mot dem i sin yrkesutövning har påverkat dem? 

Avgränsningar 

Med allvarliga hot avses hot som skapat obehag eller rädsla av en inte snabbt 

övergående karaktär och därigenom på något sätt påverkat den utsattes hälsa eller 

levnadssätt. Det är den subjektiva upplevelsen hos personalen som efterfrågas. Den 

straffrättsliga definitionen av olaga hot kommer inte beröras i denna studie. 

METOD 

KVANTITATIV METOD 
För att besvara syftet i denna studie valdes den kvantitativa ansatsen, vilket är en 

lämplig metod då förekomst eller omfattning av ett fenomen ämnas beskrivas 

(Jacobsen, 2007). Metoden ökar möjligheten att kunna fråga ett stort antal respondenter 

och därmed få en så rättvisande bild som möjligt av fenomenets utbredning trots 

begränsade resurser vad gäller tid och pengar - vilket var fallet i förestående studie. 

Undersökningen genomfördes i form av en tvärsnittsstudie, vilket innebär att det valda 

fenomenet studerats endast vid ett tillfälle (Jacobsen, 2007). Studien ämnade även 

undersöka hur anställda som utsatts för allvarliga hot upplevt att detta påverkat dem. En 

kvalitativ ansats i denna studie, exempelvis i form av semistrukturerade intervjuer, hade 

inneburit möjlighet till en flexiblare datainsamling och därmed mer nyanserade svar 

(Jacobsen, 2007), vilket förmodligen skulle ge en djupare förståelse kring de anställdas 

upplevelser av hoten. Denna djupare förståelse speglar emellertid inte denna studies 

huvudsakliga syfte. För att ändå kunna fånga upp delar av de subjektiva upplevelserna 

kring hur utsattheten påverkat respondenterna har den kvantitativa ansatsen anpassats 

genom datainsamlings- och analysmetoden. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Litteraturgenomgång 

För att få ett grundläggande kunskapsunderlag studerades inledningsvis vetenskapliga 

artiklar och litteratur inom forskningsområdet. Detta material har hittats genom 

sökningar i databaser över vetenskapliga artiklar, bibliotek, webbplatser och genom 
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sekundärsökningar i litteraturlistor. De databaser som använts är PsycInfo, PubMed, 

Google Scholar, ProQuest Social services abstracts, ProQuest Pilots, Libris och DIVA. 

De sökord som använts är workplace violence, workplace threats, threats, coping, law 

enforcement, law enforcement personnel, police, police personnel, routine activity 

theory. 

Datainsamlingsmetod 

En webbaserad enkät (se bilaga 1) distribuerades digitalt via interna datasystem under 

mars 2012 till de anställda vid polismyndigheten i Västerbottens län. Tillsammans med 

en webbplatsadress till enkäten distribuerades ett följebrev (se bilaga 2) som i enlighet 

med Ejlertssons (2005) och Jacobsens (2007) exempel beskriver undersökningens syfte, 

vilka som blivit utvalda att delta, att deltagandet är helt frivilligt och att svaren kommer 

behandlas konfidentiellt. Totalt tre påminnelser (se bilaga 3) skickades ut till alla 

anställda. Genom att använda enkäter som datainsamlingsmetod kunde undersökningen 

göras på ett stort urval trots begränsade resurser, och risken för att intervjuareffekten – 

det vill säga intervjuarens närvaro – påverkade resultatet försvann (Ejlertsson, 2005). 

Enkätens utformning 

Vid utformningen av enkätfrågorna har inspiration hämtats från liknande 

enkätundersökningar som genomförts inom samma kunskapsområde av 

Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsen (se bilaga 1), samt 

råd kring frågekonstruktion beaktats (Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 2007; Patel & 

Davidson, 2011). Enkäten innehöll frågor med fasta svarsalternativ och frågor med 

möjlighet till fritextsvar och var uppdelad i olika avsnitt för att öka läsbarheten. Frågor 

om respondentens bakgrundsinformation följdes av frågor om eventuell hotsituation. De 

eventuella konsekvenser som hotet bidragit till behandlades i slutet av enkäten i enlighet 

med Ejlertssons (2005) råd om känsliga frågor, detta för att det interna bortfallet på 

dessa skulle bli så lågt som möjligt. Enkäten avslutades med en fritextfråga där de 

anställda fick möjlighet att beskriva de tankar allvarliga hot väckt. Förhoppningen var 

att på detta sätt lämna respondenterna i ett så neutralt tillstånd som möjligt, eftersom det 

var viktigt att de inte påverkades negativt av att medverka i studien (Denscombe, 2004; 

Patel & Davidson, 2011), samt att öka möjligheten att fånga upp subjektiva upplevelser. 

Bortfall 

Enkäter som datainsamlingsmetod kan innebära att det externa bortfallet, det vill säga 

personer som valt att inte besvara enkäten, blir betydande och risken för detta ökar 

också när enkäter distribueras digitalt (Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 2007). Denna 

undersökning riktar sig dock mot deltagare som kan förväntas vara intresserade av och 

anse ämnet viktigt vilket enligt Jacobsen (2007) förväntas öka svarsfrekvensen. Risken 

för externt bortfall har ändå försökts mildras genom en god enkätutformning, som också 

minskar risken för internt bortfall, det vill säga att vissa frågor inte besvaras (Ejlertsson, 

2005; Jacobsen, 2007).  

Deltagare 

Webbenkäten distribuerades till samtliga anställda vid polismyndigheten i Västerbottens 

län, totalt 616 personer. Deskriptiva bakgrundsdata för de som besvarade enkäten 

redovisas i tabell 1. De flesta respondenterna var män, mellan 35 - 49 år gamla, polis 

med klientkontakt, anställd inom ordningsenheten eller utredningsenheten och hade 
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tjänstgjort i mindre än nio år totalt. Nästan alla hade tjänstgjort mer än nio månader 

under det senaste året och arbetade inom tätort. 

 

Tabell 1. Deskriptiv bakgrundsdata för alla respondenter (n = 330). 

 Svarsfrekvens alla respondenter (n = 330) 

  
 f   valid %  

Kön man           209            63     

 

kvinna           121              37     

Ålder 20-34 år             91               28     

 

35-49 år           140                42     

 

≥ 50 år             99                30     

Tjänstgöringstid, totalt ≤ 9 år           161                49     

(missing = 1) 10-24 år             70                21     

 

≥ 25 år             98                30     

Tjänstgöringstid, senaste året < 3 mån             11                  3     

(missing = 4) ≈ 6 mån             22                  7     

 

> 9 mån           292                90     

 

ej tjänstgjort               1                 <1     

Yrke polis med klientkontakt           186                58     

(missing = 7) polis utan klientkontakt             47               15     

 

civil med klientkontakt             35                11     

 

civil utan klientkontakt             55                17     

Enhet* ordning           102                31     

(missing = 3) utredning             88                27     

 

kriminalunderrättelsetjänst             27                  8     

 

stab             21                  6     

 

service             28                  9     

 

övrigt             61                19     

Arbetsområde tätort           283                86     

(missing =2) landsbygd             45               14     

* Trafik, personsäkerhet, kommunikationscentral och annat slogs samman till ”övrigt” på grund av få 

respondenter i varje kategori. 

Bortfallsanalys 

Bortfallsanalys innebär att egenskaperna hos de personer som inte besvarat enkäten 

jämförs med egenskaperna hos de personer som besvarat enkäten (Jacobsen, 2007). Om 

bortfallsgruppens egenskaper skiljer sig mycket från respondentgruppens behöver detta 

beaktas när slutsatser kring studien dras, efterson resultatet kan ha uppkommit på grund 

av att en viss typ av respondenter valt att inte delta. Av de 616 enkäter som 

distribuerades inkom 330 svar. Det externa bortfallet blev således 46 procent. 

Bortfallsanalysen utifrån respondenternas yrke (polis eller civil) och typ av 

arbetsområde (tätort eller landsbygd) tyder på att enkätens respondenter inte skiljer sig 

nämnvärt från den totala populationen av anställda inom polismyndigheten i 

Västerbotten. Av de som besvarade enkäten var 72 procent polisanställda och 28 

procent civilanställda vilket kan jämföras med 76 procent polisanställda och 24 procent 

civilanställda inom hela myndigheten. Tätort utgavs vara huvudsakligt arbetsområde för 
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86 procent av respondenterna jämfört med 87 procent av alla anställda. För landsbygd 

var motsvarande andel 14 procent respektive 13 procent. Internt bortfall för respektive 

fråga redovisas i resultatdelen. 

Bearbetning och analys 

Kvantitativ analys 

Enkätens olika svarsalternativ tilldelades siffervärden var efter det inkomna 

datamaterialet kodades in i det statistiska analysprogramvaran SPSS Statistics 19.9 för 

Windows. Då varje respondent tilläts kryssa i flera svarsalternativ på fråga 10, 12-16, 

23 och 28 diktomiserades dessa frågor vid inkodningen för att underlätta analysen av 

dessa variabler. 

Statistiska metoder 

Hela datamaterialet analyserades på deskriptiv nivå genom univariat analys för att 

undersöka frekvensfördelningen. Med syfte att finna förklaringar till resultaten kring 

frekvensfördelning, samt för att testa studiens hypotes analyserades materialet därefter 

med hjälp av χ² (p < 0,005). Utsatthet hos respondenterna (kodat som ja eller nej) 

jämfördes mot bakgrundsvariabler genom χ² (p < 0,005) för att undersöka om 

utsattheten skilde sig mellan olika grupper av anställda. Utsatthetsfrekvensen jämfördes 

också mot yrkestillhörighet och uppfattad allvarlighetsgrad genom envägs ANOVA. 

Vid dessa analyser uteslöts ett extremvärde som innebar att en respondent blivit utsatt 

12 gånger. Utsatthetsfrekvensen och uppfattad allvarlighetsgrad jämfördes mot 

yrkestillhörighet (kodat som polis eller civil respektive med klientkontakt och utan 

klientkontakt) genom oberoende t-test (2-tailed). Upplevda konsekvenser (kodade som 

förekommande eller ej förekommande) för privatlivet och för yrkesutövningen hos 

respondenterna jämfördes mot hotsituationsvariabler genom analys med χ² (p < 0,005) 

för att undersöka om faktorer i hotsituationen påverkade vilka konsekvenser den 

anställde drabbades av. Respondenters uppfattning kring risken för allvarliga hot att på 

sikt påverka det psykiska välmåendet jämfördes mot konsekvens- och åtgärdsvariabler 

genom χ² (p < 0,005), samt mot utsatthetsfrekvens respektive uppfattad 

allvarlighetsgrad genom envägs ANOVA, för att undersöka variabler som påverkade de 

anställdas uppfattningar och attityder kring hotens inverkan. I vilken utsträckning 

åtgärder vidtagits jämfördes mot hotsituationsvariabler och konsekvensvariabler genom 

χ² (p < 0,005). Huruvida respondenter ansåg att vidtagna åtgärder minskat de upplevda 

besvären analyserades mot utsatthetsfrekvens respektive uppfattad allvarlighetsgrad 

genom envägs ANOVA. 

Fritextfälten 

Enkäten innehöll fyra fritextfält, varav tre nyttjades av någon respondent. Innehållet i 

dessa fritextsvar analyserades främst på ett kvantitativt sätt, i avseende att beskriva i 

vilken omfattning respondenteras svar berörde olika områden. Dessa områden var inte 

definierade i förväg utan uppkom under databearbetningsprocessen. En utförligare 

bearbetning utfördes på fritextsvaren till enkätfråga 30 (se bilaga 1). Dessa fritextsvar 

kondenserades och delades in i olika grupper utifrån vilka mer övergripande kategorier 

av respondenternas svar noterades. Ett exempel på hur denna analys har skett kan ses i 

enkätfråga 30 (se bilaga 1) där följande citat återfinns: 
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Det känns som att man som polis inte är lika mycket värd som vanliga svensson, 

och därmed inte lika inför lagen. Som polis ska du kunna hantera direkta hot mot 

dig själv och anhöriga. Med samtal till facket om ersättning för det man varit 

utsatt för får man som motivation att det är för vanligt för att de ska kunna ge 

någon ersättning. Detta känns som ett direkt hån. 

 

Detta kondenserades till uppfattningen ”vikten av att bli tagen på allvar” och placerades 

därefter under kategorin ”inacceptans”. Denna kategori berörde uppfattningar som 

antydde att allvarliga hot mot anställda inom polisen inte ska accepteras, och var viktig 

att ha med då detta var ett område som många av respondenterna berörde utifrån skilda 

synvinklar. Fritextfälten och detta tillvägagångssätt vid analysen förväntades öka 

möjligheten att fånga upp respondenternas subjektiva upplevelse samt ge en 

beskrivande bild av de utsattas upplevelser. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Denna studie utfördes enligt de fyra forskningsetiska aspekterna (Ejlertsson, 2005; Patel 

& Davidson, 2011). Detta innebär att deltagarna genom enkätens följebrev 

informerades om studien och det syfte med vilket den genomfördes, samt att medverkan 

i studien var helt frivillig. Uppgifterna som inhämtades genom enkäten har behandlas på 

ett konfidentiellt sätt, vilket innebär att utomstående individer inte har getts tillgång till 

respondenternas uppgifter samt att enskilda deltagare inte går att identifiera utifrån det 

resultat som presenteras (Patel & Davidson, 2011). Den fjärde aspekten innebär att 

deltagarnas uppgifter endast kommer användas för just denna studies syfte. 

Frivillighet 

Trots information om frivillighet i följebrevet finns ändå en risk att deltagare känt sig 

obligerade att medverka. Förfrågan om deltagande ställdes till den anställdes arbetsmail, 

enkäten fylldes i på arbetsplatsen och under arbetstid och syftet och innehållet i enkäten 

berörde yrkesutövningen. Respondenterna kan därför ha uppfattat deltagandet som en 

del av arbetsuppgifterna och känna sig skyldiga att delta (Denscombe, 2004; Patel & 

Davidson, 2011). För att motverka detta underströks därför frivilligheten särskilt i 

följebrevet, samtidigt som de anställda informerades om varför deras svar var viktiga 

och de motiverades till deltagande. 

RELIABILITET OCH VALIDITET 
Hög reliabilitet innebär att en studie med stor säkerhet ger samma resultat varje gång 

mätningar görs och att metodens upplägg inte bidrar till felkällor (Denscombe, 2004; 

Ejlertsson, 2005; Jacobsen, 2007). Därför har enkätfrågorna i denna studie konstruerats 

på ett noggrant sätt, vilket är ett sätt att minimera risken för låg reliabilitet, då 

möjligheten för tolkningar minskas (Jacobsen, 2007; Patel & Davidson, 2011). Genom 

välskriva frågor förväntades enkäten alltså fånga in det centrala i fenomenet samtidigt 

som utrymmet för tolkningar mellan respondenter minskades. En studie som på så sätt 

med stor säkerhet mäter vad den avser mäta anses ha hög validitet (Ejlertsson, 2005; 

Jacobsen, 2007)). Det måste dock beaktas att det är deltagarnas subjektiva uppfattningar 

och upplevelser av hot i yrkesutövningen som är föremål för denna studie. Eftersom 

människor uppfattar händelser på olika sätt kommer individuella tolkningar, och svar, 

därför i hög grad ha inverkat på det slutliga resultatet. Detta behöver dock inte ha 

påverkat studiens validitet i någon större utsträckning, då syftet var att undersöka 

förekomst och beskaffenhet av allvarliga hot i yrkesutövningen. Det ligger i hotets natur 
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att den utsatte – som riskerar att uppleva negativa följder genom den inverkan hotet har 

– är den som bäst bedömer vilka händelser och situationer som upplevts hotfulla. De 

händelser som inte upplevts som hotfulla är de som riskerar att ha fallit bort i 

rapporteringen, men dessa händelser har då troligtvis inte heller påverkat 

respondenterna i någon större utsträckning. De individuella tolkningarna och svaren 

förväntas således ha gett ett resultat som visar hur förekomsten och beskaffenheten av 

hot mot de anställda som grupp ser ut. 

RESULTAT 

UTSATTHET FÖR ALLVARLIGA HOT 
Av alla respondenter hade 21 procent (n = 69) utsatts för allvarliga hot. Deskriptiv 

bakgrundsdata för dessa respondenter redovisas i tabell 2. De flesta som hade utsatts var 

män, mellan 35-49 år gamla, polis med klientkontakt, anställd inom ordningsenheten 

och hade tjänstgjort i mindre än nio år totalt. Nästan alla hade tjänstgjort mer än nio 

månader under det senaste året och arbetade inom tätort. Vid analys med χ² hittades 

resultat på signifikansnivå p = < 0,005 (se tabell 2), som visade att förekomsten av 

respondenter som var män; mellan 20-34 år gamla; hade tjänstgjort i mindre än 10 år; 

var poliser med klientkontakt som huvudsaklig arbetsuppgift; samt anställda inom 

ordningsenheten, var större hos den grupp av respondenter som utsatts för hot jämfört 

med den grupp som inte utsatts för hot. 

 

Av de som utsatts för allvarliga hot hade de flesta respondenter blivit utsatta en gång (n 

= 30, 44 %), följt av två till tre gånger (n = 29, 42 %) och fyra gånger eller fler (n = 10, 

14 %) under det senaste året. Vid analys med oberoende t-test hittades inget signifikant 

resultat gällande utsatthetsfrekvens mellan polisanställda respektive civilanställda (t(65) 

= 0,125, p = 0,901) eller mellan anställda med klientkontakt respektive utan 

klientkontakt (t(65) = 0,262, p = 0,794). Vid analys med envägs ANOVA hittades inget 

signifikant resultat gällande utsatthetsfrekvens och yrkestillhörighet (F(3, 63) = 1,046, p 

= 0,378). 
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Tabell 2. Deskriptiv bakgrundsdata för de respondenter som utsatts för allvarliga hot (n 

= 69) samt signifikanta resultat gällande skillnader i bakgrundsdata hos dessa jämfört 

med respondenter som inte utsatts för allvarliga hot. 

 Svarsfrekvens alla hotutsatta (n = 69) Sign. utsatthet   

  
 f   valid %  χ² df p Φ 

Kön    23,616 1 0,000 0,268 

 

 man  61     88         

 

 kvinna  8     12     

Ålder   11,538 2 0,003 0,187 

 

 20-34 år  27     39         

 

 35-49 år  32     46     

 

 ≥ 50 år  10     15     

Tjänstgöringstid, totalt ᵃ   19,599 4 0,001 0,244 

 

 ≤ 9 år  46     67         

 

 10-24 år  13     19         

 

 ≥ 25 år  10     14         

Tjänstgöringstid, senaste året   

 

 < 3 mån  2     3         

 

 ≈ 6 mån  5     7         

 

 > 9 mån  61     89         

 

 ej tjänstgjort  1     1         

Yrke (missing = 2)   17,422 3 0,001 0,232 

 

polis med klientkontakt  53     79         

 

polis utan klientkontakt  4     6         

 

civil med klientkontakt  6     9         

 

civil utan klientkontakt  4     6         

Enhetᵃ        40,995 6 0,000 0,363 

 

ordning  42     61        

 

utredning  14     20         

 

övrigt  10 14     

Arbetsområde   

 

tätort  60     87         

 

landsbygd  9     13         

ᵃ Materialet är analyserat utifrån alla erhålla svarsalternativ.   Frekvenser redovisas endast för ordning, 

utredning och övrigt på grund av få respondenter i varje kategori. Trafik, kriminalunderrättelsetjänst, 

personsäkerhet, kommunikationscentral, stab, service och annat slogs samman till övrigt.   Respondenter 

som uppgett att de tillhörde personsäkerhetsenheten och kommunikationscentralen uteslöts vid analysen 

då dessa värden gruppen hade förväntade värden på mindre än två. 

HOTSITUATIONEN 
Deskriptiv data för hotsituationen redovisas i tabell 3. De flesta hot hade framförts i 

arbetet, utan vapen och hade främst riktats mot respondenten. Hotaktören var i de flesta 

fall en man och bedömdes ofta vara alkohol- eller drogpåverkad eller lida psykisk 

sjukdom. Det bakomliggande syftet bedömdes oftast vara att ventilera känslor, hämnas 

eller påverka beslutsfattandet. 
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Tabell 3. Deskriptiv data kring hur de respondenter som utsatts för allvarliga hot (n = 

69) uppfattat hotsituation. 

         Svarsfrekvens alla utsatta (n = 69ᵃ )  

  

 f   valid %  

Hotet framfördes  i arbetet  61 77 

 på fritiden 8 10 

 

indirekt 10 13 

Vapen användes 11 16 

Hotaktör man  59 74 

 

kvinna  10 12 

 

kriminell gruppering  11 14 

Hotet riktades mot respondent  65 61 

 

anhörig 16 15 

 

kollega  13 12 

 

polismyndigheten 7 7 

 annat 6 5 

Bakomliggande syfte ventilera känslor 37 28 

 

hämnas 35 27 

 

påverka beslutsfattande 26 20 

 

attackera polisen 10 7 

 höja egen status 9 7 

 annat 8 6 

 inget tydligt motiv 7 5 

Omständigeter hos gärningspersonen enskild individ  51 30 

 

alkohol/drogpåverkan 46 27 

 

psykisk sjukdom  30 18 

 

i desperat situation  13 8 

 

rättshaverist 12 7 

 

skydda/dölja kriminalitet  11 7 

 

ideol./pol./reli. övertygelse 5 3 

ᵃ Det interna bortfallet var en respondent för respektive variabel.   Respondenterna gavs möjlighet att 

ange fler än ett svarsalternativ. 

Fritextsvar rörande hotsituationen 

Ett fritextsvar uteslöts från bearbetningen av enkätfråga 11 (se bilaga 1) då 

respondenten uppgett att denne inte utsatts för allvarliga hot. Hos de övriga fritextsvaren 

(n = 53) framhävdes fyra kategorier som berör situationer då anställda utsatts för 

allvarliga hot: frihetsberövande (n = 12), omhändertagande av drog- eller 

alkoholpåverkad klient (n = 9), annat ingripande i fält (n = 17) samt beslutsfattande (n = 

8). De allvarliga hoten hade framför allt skett vid olika former av ingripanden, och 

specificerat vid olika former av frihetsberövande eller omhändertagande. Hot som 

härrörs till beslutsfattande hade framfört allt uttalas i samband med förhör och 

utredning. Följande citat exemplifierar kategorierna annat ingripande i fält respektive 

beslutsfattande: 
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En man kommer ut från en lägenhet med kniv och går mot mig och kollegan. 

Mannen skriker och är hotfull. 

 

Beträffande beslut som jag fattat som har varit negativt för personen som sedan 

har hotat mig. 

 

Fritextsvaren (n = 8) till enkätfråga 15 (se bilaga 1) som behandlade bakomliggande 

syften besvarades nästan uteslutande genom att respondenten angav trolig orsak till att 

hot uttalats, i form av drog- eller alkoholpåverkan (n = 5) och psykisk sjukdom (n = 3), 

snarare än syfte. En respondent uttryckte sin bedömning av syftet genom citatet: 

 

Åstadkomma något för egen fördel … eventuellt få mig som polis att undvika att 

ingripa mot just honom nästa gång. 

Upplevd allvarlighetsgrad 

De flesta respondenter uppfattade hotets allvarlighetsgrad som en trea på en femgradig 

skala där medelvärdet var 2,54 (SD: 1,20) och medianen 2 (se figur 2). Vid analys med 

oberoende t-test hittades inga signifikanta resultat gällande uppfattad allvarlighetsgrad 

mellan polisanställda respektive civilanställda (t(63) = – 1,631, p = 0,108) eller mellan 

anställda med klientkontakt respektive utan klientkontakt (t(63) = 0,223, p = 0,825). Vid 

analys med envägs ANOVA hittades inget signifikant resultat gällande uppfattad 

allvarlighetsgrad och utsatthetsfrekvens (F(4, 61) = 1,563, p =0,196). 

  

 
Figur 2. Procentfördelat utfall av uppfattad allvarlighetsgrad av hotet (n = 67, missing = 

2). 

KONSEKVENSER 
Deskriptiva data för konsekvenser redovisas i tabell 4. De vanligaste konsekvenserna 

hos respondenterna som utsatts för hot var att uppleva sömnproblem, oro eller 

deprimerade känslor, samt att privatlivet hade påverkats. Häften av respondenterna hade 

upplevt en otrygghet i arbetet, och flera hade känt minskad motivation för arbetet eller 

blivit påverkad i sitt agerande eller beslutsfattande. En majoritet av respondenterna 
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kände osäkerhet kring huruvida allvarliga hot på sikt kunde innebära risker för det 

psykiska välmåendet, och knappt var tredje hade vidtagit åtgärder efter hotet. 

 

Tabell 4. Deskriptiv data kring de konsekvenser som respondenter upplevt till följd av 

det allvarliga hotet (n = 69), samt huruvida de respondenter som vidtagit åtgärder (n = 

22) upplevt att dessa minskat besvären. 

 Svarsfrekvens alla utsatta (n = 69) ᵃ 

  

 f   valid %  

Konsekvenser för privatliv och hälsa påverkat privatliv 21 31 

 sömnproblem/oro/deprimerad 21 31 

 kontaktat hälso-/sjukvården 3 4 

 varit sjukskriven 0 0 

Konsekvenser för yrkesutövningen upplevt otrygghet i arbetet  34 50 

 

känt minskad motivation 21 31 

 övervägt att byta arbete/tjänst 12 18 

 

undvikit arbetsområde/arbetsuppgift 9 13 

 tvekat inför åtgärd/beslut 12 18 

 

påverkad i agerande/ beslutsfattande 16 24 

Risk för det psykiska välmåendet ja 21 31 

 kanske 31 45 

 nej 16 24 

Åtgärder vidtogs 22 32 

Vidtagna åtgärder minskade besvären ja 8 36 

 kanske 9 41 

 nej 5 23 

ᵃ Det interna bortfallet var en respondent för respektive variabel, bortsett från variablerna som gäller 

tvekan inför åtgärd/beslut samt kontakt med hälso-/sjukvården där det interna bortfallet var två 

respondenter. 

Privatliv och hälsa 

Vid analys med χ² hittades signifikanta resultat (se tabell 5) gällande hot som framförts i 

arbetet; på fritiden; indirekt samt hot vars bakomliggande syfte bedömdes vara att 

hämnas och konsekvenser för privatliv och hälsa. Respondenter som hotats i arbetet 

upplevde en lägre grad av påverkat privatliv i jämförelse med respondenter som hotats 

på fritiden respektive indirekt som i större utsträckning upplevde att deras privatliv hade 

påverkats. Respondenter som blivit hotade på fritiden hade också i högre utsträckning 

upplevt sömnproblem, oro eller känt sig deprimerade än respondenter som blivit hotade 

på annat sätt. När respondenterna bedömde att det bakomliggande syftet var att hämnas 

upplevde de i större utsträckning att deras privatliv hade påverkats, i jämförelse med 

övriga syften. Resultatet visade tendenser till att detta motiv ökade sömnproblem, oro 

och deprimerade känslor hos respondenten, samt till att hot mot anhörig påverkade det 

privata livet i högre utsträckning än övriga hot. 
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Tabell 5. Signifikanta resultat gällande faktorer i hotsituationen och upplevda 

konsekvenser för privatliv och hälsa hos respondenter som utsatts för allvarliga hot (n = 

69 ᵃ). 

 Sign. konsekvenser    

 Påverkat privatliv 

Sömnproblem, oro, känt sig 

deprimerad 

 

χ² p φ χ² p φ 

Hotet framfördes       

 i arbetet 10,991 0,001 – 0,402    

 på fritiden 8,267 0,004 0,349 8,267 0,004 – 0,349 

 Indirekt 13,251 0,000 0,441    

Hot riktades mot anhörig 6,308 0,012 0,305    

Syfte att hämnas 10,572 0,001 0,394 4,845 0,028 – 0,267 

ᵃ Det interna bortfallet var en respondent för respektive variabel.   df = 2 för alla variabler  

 

Vid bearbetningen av fritextsvaren till enkätfråga 30 (se bilaga 1) kunde upplevelser av 

konsekvenser (n = 10) till följd av att ha blivit hotutsatt urskiljas hos vissa respondenter. 

Flera respondenter uttryckte att hot som riktats mot familjen uppfattats särskilt allvarligt 

och skapar oro- och obehagskänslor. Inom kategorin berördes svårigheten och 

osäkerheten kring att tolka och hantera hot som riktas mot den anställde i sin 

yrkesutövning, exempelvis genom citatet: 

 

Mycket svårt för förnuft och känsla att sortera vad som är mot mig som polis och 

vad som är mot mig som person och få ordning på det på ett bra sätt. 

Yrkesutövning 

Vid analys med χ² hittades signifikanta resultat (se tabell 6) gällande hot vars 

bakomliggande syfte bedömdes vara att påverka beslutsfattandet och konsekvenser för 

yrkesutövningen. När respondenter bedömde att det bakomliggande syftet var att 

påverka beslutsfattandet upplevde de i större utsträckning en otrygghet i arbetet, jämfört 

med övriga syften. Resultatet visade tendenser till att hot mot anhörig i högre 

utsträckning än övriga hot innebar att respondenten tvekat inför en åtgärd eller ett beslut 

respektive undvikit ett arbetsområde eller en arbetsuppgift. Då det bakomliggande syftet 

bedömts vara att påverka beslutsfattandet fanns också tendenser (ej redovisade i tabell 

5) till att respondenten upplevt minskad motivation för arbetet (χ²(1) = 5,142, p = 0,023, 

φ = -0,277) respektive övervägt att byta arbete eller tjänst (χ²(1) = 4,988, p = 0,026, φ = 

-0,271). 

 

Vid bearbetningen av fritextsvaren till enkätfråga 30 (se bilaga 1) kunde en medvetenhet 

hos respondenter kring risken att allvarliga hot kan komma att påverka beslutsfattandet 

urskiljas genom citat som betonade vikten av att uppmärksamma problemet i tid, 

exempelvis: 

Jag ser en ökande trend att det ”går hem” med hotelserna och jag har upplevt att 

fler och fler poliser blir ”hämmade” i sitt arbete pga. hoten. Genom att ”se 

mellan fingrarna” eller till och med inte se det alls utan bara blunda. 
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Tabell 6. Signifikanta resultat gällande faktorer i hotsituationen och upplevda 

konsekvenser för yrkesutövningen hos respondenter som utsatts för allvarliga hot (n = 

69 ᵃ). 

 Sign. konsekvenser     

    

     

Otrygghet Tvekan  Undvikande 

χ² p φ χ² p φ χ² p φ 

Hot riktades mot 

anhörig    6,414 0,011 – 0,309 5,913 0,015 – 0,295 

Syfte att påverka 

beslutsfattande 8,967 0,003 – 0,363 8,876 0,003 – 0,364 11,270 0,001 – 0,407 

ᵃ Det interna bortfallet var en respondent för respektive variabel, bortsett från variabeln som häller tvekan 

inför åtgärd/beslut där det interna bortfallet var två respondenter.   df = 1 för alla variabler. 

Hotet som riskfaktor för det psykiska välmåendet 

Respondenter som uppgav att hotet påverkat deras privatliv respektive respondenter 

som uppgav att åtgärder vidtogs var mer benägna att anse att det fanns en risk, än de 

som inte upplevt konsekvenser i privatlivet eller vidtagit åtgärder (se tabell 7). Då 

respondenter känt en minskad motivation för sitt arbete fanns också tendenser (ej 

redovisade i tabell 6) till att respondenten ansåg att hot kan påverka det psykiska 

välmåendet (χ²(2) = 7,264, p = 0,026, φ = 0,329). Vid analys med envägs ANOVA 

hittades inga signifikanta resultat mellan respondenternas uppfattning kring risken för 

att allvarliga hot på sikt kan påverka det psykiska välmåendet och hur många gånger 

respondenten hade blivit utsatt (F(2, 64) = 1,988, p = 0,145) respektive hur allvarligt 

respondenten hade uppfattat hotet (F(2, 63) = 0,927, p = 0,401).  

Tabell 7.  Signifikanta resultat gällande upplevda konsekvenser respektive om åtgärder 

vidtagits och uppfattningar om huruvida allvarliga hot kan innebära en risk för det 

psykiska välmåendet hos respondenter som utsatts (n = 69 ᵃ). 

         Sign. allvarliga hot som riskfaktor 

 

 χ² p φ 

Privatlivet påverkades 11,707 0,003 0,415 

Åtgärder vidtogs 17,623 0,000 0,580 

ᵃ Det interna bortfallet var en respondent för respektive variabel.   df = 2 för alla variabler. 

Vidtagna åtgärder 

Vid analys med χ² hittades signifikanta resultat (se tabell 8) gällande hur allvarligt hotet 

uppfattats, hur hotet framfördes, om respondenten övervägt att byta arbete till följd av 

hotet respektive omständigheter kring privatliv och hälsa, och om åtgärder vidtogs. 

Resultaten visar att ju allvarligare respondenten uppfattat hotet, desto större var 

sannoliken att åtgärder hade vidtagits. Respondenter som mottog hot indirekt, hade 

övervägt att byta arbete eller tjänst, uppgav att privatlivet hade påverkats respektive 

hade haft sömnproblem, varit oroliga eller känt sig deprimerade hade i högre 

utsträckning vidtagit åtgärder, än övriga respondenter. Som beskrivet (se tabell 7) var 

respondenter också mer benägna att ha vidtagit åtgärder om de ansåg att hot riskerade 

att påverka det psykiska välmåendet. Vid analys med envägs ANOVA hittades inga 

signifikanta resultat mellan hur respondenten uppfattade att vidtagna åtgärder inverkat 

på de upplevda besvären och utsatthetsfrekvens (F(2, 19) = 2,048, p = 0,157) respektive 

uppfattad allvarlighetsgrad (F(2, 19) = 0,304, p = 0,741). 
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Tabell 8. Signifikanta resultat gällande allvarlighetsgrad, hotsituationen respektive 

upplevda konsekvenser hos de respondenter som vidtagit åtgärder till följd av det 

allvarliga hotet (n = 22 ᵃ). 

     Sign. åtgärder vidtogs    

 

χ² p φ 

Allvarlighetsgrad 15,004 0,001 0,473 

Indirekt hot 12,162 0,000 0,423 

Övervägt att byta arbete eller tjänst 7,839 0,005 – 0,340 

Påverkat privatliv 12,124 0,000 0,422 

Sömnproblem, oro,  

känt sig deprimerad 8,531 0,003 -0,354 

ᵃ Det interna bortfallet var en respondent för respektive variabel.   df = 1 för alla variabler utom 

allvarlighetsgrad där df = 2. 

 

Tjugo fritextsvar till enkätfråga 30 (se bilaga 1) kunde sammanställas i kategorin 

hantering (n = 20). Dessa berörde förslag på praktiska åtgärder, så som förändrade 

rutiner vid fordonstranporter och förhörssituationer, men framför allt uttrycktes vikten 

av att utsatt personal får det rätta stödet, exempelvis genom citatet: 

  

Med tanke på vilka arbeten vi utför borde det ingå obligatoriska samtal med 

psykolog. I alla fall efter extrema situationer. Nu ska man be om det för att få det. 

Hur många gör det inom polisen? Inte så vanligt kan jag säga. Det är fortfarande 

skamligt att må mycket dåligt inom polisen. 

POLISKULTUREN 
Åtta fritextsvar till enkätfråga 30 (se bilaga 1) uteslöts från bearbetning då 

respondenterna uppgett att de inte utsatts för allvarliga hot. Utöver de ovan presenterade 

kategorierna konsekvenser och hantering upptäcktes vid bearbetning av fritextsvaren (n 

= 26) två huvudsakliga områden kring vilka respondenternas tankar om allvarliga hot 

rörde sig – acceptans (n = 12) och inacceptans (n = 29). Kategorin acceptans berörde 

uppfattningar om hot mot anställda som en ofrånkomlig och normaliserad del av arbetet 

inom polisen, både hos respondenter samt hos respondenters kollegor, exempelvis i 

följande citat: 

Kollegor anmäler inte alla hot som de får i tjänsten. Anledning tror jag är att det 

är något som ”polis skall tåla”. 

Fler uttryck för att detta inte accepterades återfanns emellertid, vilka kategoriserades 

som inacceptans. Dessa skildrade utsatthet för hot som ett problem och flera 

respondenter betonade betydelsen av att bli tagen på allvar av myndighetens ledning och 

rättssystemet, exempelvis genom följande citat: 

Upplever dock att rättssystemet som det ser ut nu idag inte tar hoten som vi 

utsätts på allvar. ”Som polis bör man tåla vissa hot”, detta tycker jag är 

fruktansvärt. Vi skall vara likställda med övriga människor. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka aspekter kring förekomst och beskaffenhet av 

de allvarliga hot som personalen anställd vid Polismyndigheten i Västerbotten har blivit 

utsatt för under det senaste året, samt dess konsekvenser. Sammantaget visar resultatet 

att upp till var femte anställd blivit utsatt för allvarliga hot, majoriteten av dessa en eller 

ett par gånger, och att vissa personalgrupper verkar löpa en större risk att drabbas. De 

anställda har framför allt hotats i samband med ingripanden av olika slag. Resultatet 

visar att de allvarliga hoten fått konsekvenser, både för de anställdas privatliv och för 

yrkesutövningen. 

TEORETISKA FÖRKLARINGSMODELLER 

Utsatthet 

Rutinaktivitetsteorin har visats vara en tillämpbar förklaringsmodell för klientrelaterat 

våld inom arbetslivet (Landau & Bendalak, 2008) och skulle också kunna förklara 

anställda vid polisens utsatthet för hot. Den miljö inom vilken polisen arbetar utgörs av 

en hög andel möjliga gärningspersoner, och en högre risk för brott leder till högre nivåer 

av utsatthet för brott. Denna risk kan ökas ytterligare eftersom olika former av 

tvångsåtgärder mot klienter ingår i de anställdas arbetsuppgifter, då dessa ingripanden 

kan skapa frustration eller en vilja hos den misstänkte att försöka inverka på situationen 

(AV, 2011; Brå, 2009b; POD, 2007). Resultatet som visar att poliser med klientkontakt 

som huvudsaklig arbetsuppgift (se tabell 2) är den mest utsatta yrkesgruppen stödjer 

rutinaktivitetsteorins applicerbarhet på utsatthet hos anställda vid polisen. Även 

resultatet som visar att de allvarliga hotens bakomliggande syftet ofta bedömts vara att 

uttrycka känslor eller påverka beslutsfattandet (se tabell 3) stödjer teorins användbarhet, 

då de anställda som ingriper eller fattar beslut mot misstänkta, utifrån 

gärningspersonens synvinkel, skulle kunna betraktas som ett lämpligt offer att rikta 

denna motivation mot. Eftersom polisen, med sitt våldsmonopol till fördel för allmän 

ordning, är den högst ansedda väktaren i vårt samhälle, över vilken ingen annan vakar, 

skulle därför också kriteriet för avsaknad av kapabel väktare kunna ses som uppfyllt 

utifrån gärningspersonens perspektiv. Detta resonemang ger stöd åt 

rutinaktivitetsteorins applicerbarhet som förklaringsmodell till anställda vid polisens 

utsatthet för hot. 

 

Utifrån rutinaktivitetsteorin skulle också de skillnader i utsatthet mellan olika individer 

inom polisverksamheten som resultatet uppvisar kunna förklaras. Enligt studiens 

resultat förefaller vissa egenskaper hos den anställde ha inneburit en ökad risk för att bli 

utsatt för hot (se tabell 2). Anställda inom ordningsenheten och polisanställda vars 

arbetsuppgifter består av mycket klientkontakt vistas och verkar, i större utsträckning än 

andra anställda, i områden och situationer där risken att utsättas är hög. Det kan också 

vara så att andelen yngre anställda är större inom ordningsenheten, jämfört med andra 

enheter, då de flesta påbörjar sin karriär inom polisen inom detta område, medan äldre 

personal i större utstäckning hunnit söka sig vidare till inre tjänster och enheter där 

arbetsuppgifterna innefattar klientkontakt i mindre utsträckning, eller kanske en annan 

form av klientkontakt. Genom att total tjänstgöringstid ofta är beroende av den 

anställdes ålder kan även resultatet som visar att anställda med kortare 

tjänstgöringserfarenhet löper en högre risk att utsättas förklaras på samma sätt. 

Skillnaderna i utsatthet mellan olika grupper av anställda inom polismyndigheten 
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samstämmer utifrån detta därmed med rutinaktivitetsteorins princip om att högre 

exponering leder till högre utsatthet. 

Konsekvenser för privatliv och hälsa 

Hot skulle utifrån theory of shattered assumptions kunna leda till en ökad känsla av 

sårbarhet i yrket eftersom uppfattningarna om den egna osårbarheten rubbas (Glomb & 

Cortina, 2006), vilket i sin tur kan bidra till en lägre grad av psykiskt välmående (Frieze 

et al., 1987). Teorin skulle också kunna förklara de konsekvenser kring privatliv och 

hälsa som de anställda upplevt (se tabell 5). Som anställd inom polisen kan en viss 

beredskap för att möta hot i tjänsten antas existera, och toleransnivån för detta kan 

därför vara förhöjd. Men att betrakta och hantera hot som en del av jobbet kanske är inte 

lika enkelt när hotet uttalas till den anställde som privatperson, eller till dennes 

anhöriga, vilket också antyddes i flera av de fritextsvar som avgavs. Att bli hotad på 

fritiden, i en kontext utanför den direkta arbetssfären, skulle därför kunna innebära att 

uppfattningarna om den egna osårbarheten blir särskilt prövade, jämfört med när hotet 

mottas i tjänst. Resultatet som visar att hot som framförts på fritiden lett till upplevelser 

av påverkat privatliv och sömnproblem, oro och känslor av depression (se tabell 5) 

stöder detta resonemang och applicerbarheten av theory of shattered assumptions. 

Händelser som upplevs relevanta på ett personligt plan antas också bidra till högre 

nivåer av psykiska problem och oro (McCaslin et al., 2006). Detta kan tänkas vara fallet 

då anställda utsätts på sin fritid, vilket ytterligare stödjer theory of shattered 

assumptions som förklaringsmodell. 

Konsekvenser för yrkesutövning 

Utsatthet för brott har visats kunna inverka på individers rutinaktivitetsmönster 

(Averdijk, 2011), om än i begränsad omfattning - vilket enligt författaren kan bero på att 

utsatthet påverkar rutinaktiviteter på ett mer subtilt sätt än vad som studerats. För att 

hantera den stress som utsatthet kan skapa, använder brottsoffret sig av olika 

copingstrategier, vilket kan beskrivas som tankar och beteenden som minskar denna 

stress (Anshel, 2000; Barlow & Durand, 2012; Frieze et al., 1987). En sådan strategi är 

undvikande, vilket innebär att personen i fråga anpassar sitt beteende, tanke- eller 

levnadssätt för att undvika att utsättas för den stressfyllda situationen igen (Anshel, 

2000; Frieze et al., 1987). Beteendemässiga aspekter av copingstrategin kan ta sig 

uttryck i att den utsatta exempelvis undviker särskilda individer eller situationer 

(Anshel, 2000). Även utifrån theory of shattered assumptions kan individers beteende 

och beslutsfattande influeras till följd av utsattheten och de ökade känslorna av 

sårbarhet (Frieze et al., 1987; Zedner, 1997). För att minska risken att återigen utsättas 

kan individer anpassa sitt beteende eller vidta åtgärder. Detta är i enlighet med 

rutinaktivitetsteorin, som innebär att lägre närvaro i högrisksituationer innebär minskad 

risk att bli utsatt. 

 

Dessa teoretiska utgångspunkter tillsammans med den undvikande copingstrategin 

skulle kunna förklara de sätt på vilka de allvarliga hoten inverkat på de anställda vid 

polisens yrkesutövning, genom att anställda vid polisen som utsatts för hot anpassat sitt 

beteende eller vidtagit åtgärder för att minska risken att återigen utsättas. Resultatet i 

denna studie visar att anställda som utsatts för allvarliga hot har upplevt otrygghet i 

arbetet, känt tvekan inför en åtgärd eller ett beslut samt undvikit arbetsområden eller 

arbetsuppgifter (se tabell 6). Dessa konsekvenser skulle kunna vara beteendemässiga 

aspekter av den undvikande copingstrategin som kommit till uttryck hos de 
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respondenter som utsatts för allvarliga hot, och som inverkat på hur arbetsuppgifter 

utförts och beslutsfattande skett. Undvikande har visats vara en vanligt använd 

copingstrategi bland poliser (Pasillas et al., 2006; Perrott & Kelloway, 2006), fram för 

allt för att hantera situationer som den anställde upplever sig ha låg kontroll över 

(Anshel, 2000), och har också funnits öka nivån av psykisk påfrestning och stress hos 

poliser (Pasillas et al., 2006). Att tveka inför åtgärder eller beslut samt att undvika 

arbetsområden eller arbetsuppgifter har också visats vara två av de vanligaste 

konsekvenserna för yrkesutövningen hos kriminalvårdspersonal som utsatts för våld och 

hot (Brå, 2006). 

HJÄLPSÖKANDE BETEENDE OCH POLISKULTUREN 

Utbildning och stöd 

Att bli hotad i tjänsten representerar ett arbetsmiljöproblem som arbetsgivaren genom 

lagstiftning är skyldig att behandla, och de hotutsattas behov av att bli tagna på allvar 

har påvisats genom denna studie. Utbildning kring våld i arbetslivet och hur detta ska 

hanteras har visats vara associerat till lägre nivå av negativa psykiska konsekvenser 

(Schat & Kelloway, 2003) och till att öka de anställdas upplevelse av kontroll (Schat & 

Kelloway, 2000) vilket tros kunna minska rädslan och öka det emotionella välmåendet 

efter viktimisering. Samband mellan upplevelser av låg kontroll och användandet av 

undvikande copingstrategier bland poliser har, som tidigare nämnt, upptäckts (Anshel, 

2000). Förutom förebyggande arbete i form av utbildning, är det viktigt att den utsatte 

individen som påverkats negativt får den hjälp och det stöd denna kan behöva (Freize et 

al., 1987; Kop et al., 1999). Att söka och ta emot hjälp och stöd från andra är en del av 

problemfokuserad copingstrategi, som visat sig ge god effekt för den utsattes förmåga 

att hantera den stressfulla situationen (Barlow & Durand, 2012). Stöd från 

arbetskollegor, chefer och ledning bidrar till bättre emotionellt välmående efter utsatthet 

för hot (Schat & Kelloway, 2003), och samband har hittats mellan tillgång till 

psykologisk handledning och minskad stress hos poliser (Carlan & Norden, 2008). Det 

kan antas att lägre nivåer av upplevda negativa konsekvenser och en högre nivåer av 

upplevd kontroll skulle kunna lindra ifrågasättandet av uppfattningarna kring den egna 

osårbarheten samt användandet av undvikande copingstrategier, vilket innebär att 

konsekvenserna för individen och yrkesutövningen efter viktimisering skulle kunna 

lindra och detta skapar på så sätt en positiv spiral. 

Poliskulturen 

För att minska risken för negativa följder är det viktigt med en organisation som tillåter, 

och uppmuntrar, kontinuerlig tillgång och användning av interventioner för 

stresshantering för sin personal (Kop et al., 1999; Pasillas et al., 2006). Detta förväntas, 

genom att minska stigmat kring hjälpsökande, underlätta återhämtningen från 

viktimiseringen (Carlan & Norden, 2008; Freize et al., 1987) samt minska användning 

av copingstrategier som riskerar att bidra till negativa konsekvenser (Anshel, 2000). 

Den inom forskning och i allmän diskurs ibland förekommande bilden av ett klimat och 

en kultur inom polisen där yrkets potential att leda till negativa, psykiska konsekvenser 

förminskas och där avhållsamhet från sådana känsloyttringar och hjälpsökande beteende 

föredras, torde försvåra för enskilda anställda att öppet visa och tala om de besvär som 

allvarliga hot fört med sig. Frågan är om denna bild av arbetsklimatet inom 

polisorganisationen stämmer. De i denna studie uttalade inställningarna kring 

yrkesutövningens risker för det psykiska välmåendet och benägenheten att vidta 
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åtgärder efter att ha drabbats av allvarliga hot varierar, och kan i vissa avseenden 

uppfattas som motsägelsefulla. Av de 69 respondenter som angivit att de drabbats av 

allvarliga hot som skapat en längre, kvardröjande känsla av obehag eller rädsla, hade 70 

procent (se tabell 4) angett att de var osäkra på, eller inte trodde, att dessa på sikt kunde 

innebära risker för det psykiska välmåendet. Resultatet visar också att de som hade 

upplevt konsekvenser för privatliv och hälsa, eller som trodde att hot kunde påverka det 

psykiska välmåendet i högre utsträckning hade vidtagit åtgärder (se tabell 7), vilket kan 

innebära att en insikt kring de potentiella riskerna kan underlätta det hjälpsökande 

beteendet. Om detta är fallet kan utbildning i förebyggande syfte antas fylla en viktig 

funktion.  

MÅSTE MAN TÅLA LEKEN OM MAN GER SIG IN I DEN? 
Resultaten av denna studie visar att attityder som accepterade förekomsten, och till viss 

del även minimerade betydelsen, av allvarliga hot i tjänsten kunde skönjas hos flera 

respondenter. Det övervägande sätt på vilket förekomst av allvarliga hot inom arbetet 

betraktades var dock med inacceptans, men en särskild irritation riktad mot att inte bli 

tagen på allvar av myndigheten, men framför allt av rättsväsendet. Anställda vid polisen 

innefattas av specifik lagstiftning som avser att utgöra ett högre skydd mot hot och våld 

än vad gemene man har. Vikten av att inte tillåta individer att genom hot och våld 

påverka rättssystemet betonas därigenom. Samtidigt tycks det finnas normer och en 

slags allmän uppfattning som kan antyda att hot och våld hör till yrket som anställd 

inom polisen, och att dess personal förväntas ”tåla lite mer”. Flera respondenter 

uttryckte frustration kring rättsväsendets sätt att hantera hot och reagerade mot att 

poliser sällan tilldöms skadestånd, med yrket som motivering. Det kan anses finnas en 

diskrepans mellan lagstiftningen som å ena sidan betonar allvarlighetsgraden i brottet, 

normerna kring yrkesrollen som polis som å andra sidan förminskar allvarlighetsgraden 

i att de anställda hotas, och tillämpandet av lagstiftningen i sin tur igen, som från de 

anställdas synvinkel kanske inte alltid upplevs värna om de utsatta på så sätt som det 

förstärkta rättsskyddet kan skapa förväntningar om. 

METODOLOGISKA BEGRÄNSNINGAR OCH STYRKOR 

Subjektivitet 

I denna undersökning är det den anställdas egna, subjektiva upplevelse av allvarliga hot 

som varit i fokus, med definitionen att hotet ska ha skapat obehag eller rädsla av en inte 

snabbt övergående karaktär och påverkat personens hälsa eller levandssätt. Denna 

ansats kan ha påverkat resultatet eftersom gränsen för vad som ses som allvarliga hot 

kan skilja sig mellan individer. Även viljan, eller förmågan, till att vidkännas och uttala 

att arbetet har bidragit till negativa följder kan vara olika mellan olika individer. Risken 

finns också att urvalet som grupp har en hög acceptans för hot i arbetet, vilket antas vara 

fallet för polisyrket (Estrada et al., 2010; Waddington et al., 2005). På samma sätt finns 

risken att urvalet som grupp har en låg acceptans för att kännas vid och uttala att stress i 

arbetet lett till negativa konsekvenser, vilket tidigare visats vara fallet för yrkesgruppen 

(Anshel, 2000; Carlan & Norden, 2008; Kop et al., 1999; Pasillas et al., 2006; Perrott & 

Kelloway, 2006). En hög tolerans för hot tillsammans med en låg tolerans för att 

uttrycka negativa följder kan innebära att fenomenet är underrapporterat i detta material. 

Delar av materialet antyder också att vissa av de anställda har en relativt accepterande 

inställning till hot som en normalt förekommande del i yrket, även om motsatsen är mer 

vanligt förekommande. 
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Studieupplägget, som betonar vikten av att väga in den personliga upplevelsen, är dock 

samstämmigt med andra undersökningar kring hot i arbetslivet (AV, 2011; POD, 2007). 

Med utgångspunkt i frågan om mobbning och trakasserier på arbetsplatsen, där den 

utsattes upplevelse är i centrum och avgör vad som är ett oönskat beteende, 

argumenterar Politidirektoratet (2007) för vikten av att se till den subjektiva upplevelsen 

även i fall av hot mot anställda. Arbetsmiljöinspektionen (2011) menar att det bör vara 

den upplevda arbetssituationen som leder till stress och psykisk påfrestning hos den 

anställde, snarare än hur händelsen betraktas och definieras av utomstående och 

Waddington et al. (2005) betonar att de utsattas upplevelser och tolkningar av 

situationen måste respekteras. Även andra fördelar kan finnas med att se till den 

anställdes subjektiva upplevelse. Hot som upplevts betydelselösa och, åtminstone 

medvetet, inte lett till negativa följder hos de utsatta har uteslutits ur materialet. Detta 

tillsammans med den utifrån urvalets yrkestillhörighet tidigare påtalade risken för 

underrapportering, snarare än överrapportering, av förekomst och konsekvenser av 

allvarliga hot, ger stöd åt antagandet att de hot respondenterna rapporterat kring 

sannerligen utgör hot som kan klassificeras som allvarliga. Detta stärker denna studies 

validitet då det fenomen som avsågs mätas också mättes. 

Generaliserbarhet 

Dessa individuella upplevelser hos de anställda behöver dock, för att kunskapen sedan 

ska kunna användas till att främja arbetsmiljön och hantera de hot som uppstår, kunna 

generaliseras till mer grundläggande processer som passar in på flertalet anställda. 

Urvalet i denna studie är begränsat vilket påverkar möjligheten att utifrån resultatet göra 

generaliseringar som gäller för hela populationen anställda vid polisen. Resultat som 

presenteras uppdelat på mindre subgrupper av alla respondenter bör betraktas med än 

mer försiktighet då fördelningen mellan de olika grupperna kan innebära att vissa utgörs 

av ett fåtal anställda. Risken finns att resultatet uppkommit genom att just dessa 

respondenter besvarat frågan på föreliggande sätt, men att denna uppfattning inte är 

representativ för hela populationen. Denna risk är större ju mindre respondentgruppen 

är. Utifrån detta bör föreliggande studies resultat tolkas med försiktighet och ytterligare 

studier bör genomföras för att öka generaliserbarheten till en större population.  

SLUTSATS 
Denna studie har bidragit med kunskap kring de allvarliga hot, och dess konsekvenser, 

som personalen anställd vid Polismyndigheten i Västerbotten har blivit utsatt för under 

det senaste året. Resultatet visar att det kan finnas risk att anställda vid polisen som blir 

allvarigt hotade i arbetet drabbas av personliga konsekvenser och påverkas i sitt 

yrkesutövande. När myndigheter inte längre kan utföra de uppgifter de är ålagda utgör 

detta en risk för vår rättsäkerhet och därmed för demokratin. Att personal till följd av 

allvarliga hot påverkas i sitt agerande eller beslutsfattande är därför ett problem för fler 

än bara för den utsatta individen, och ett problem för vilket i första hand arbetsgivaren 

ansvarar. Svensk lagstiftning avser att utgör en skyddande barriär mot otillåten 

påverkan. Utifrån denna studie kan det dock förefalla anledning att tro att det finns 

arbete kvar att göra på området. 

REKOMMENDATIONER FÖR FORSKNING OCH VERKSAMHET 
Ytterligare forskning bör riktas mot att undersöka vilka förebyggande åtgärder och i 

efterhand vidtagna åtgärder som minskar de negativa konsekvenserna för individen som 

utsatts för allvarliga hot, både med avseende på privatliv och på yrkesutövning. Detta 
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för att på ett bättre sätt kunna säkerställa att anställda får adekvata förutsättningar att 

kunna hantera de prövningar de riskerar att möta i tjänst. Den praktiska verksamheten 

bör arbeta för att säkerställa att alla anställda verkligen ges möjlighet till stöd och 

handledning från chefer och verksamhetsledning, men även från professionellt håll när 

detta är erforderligt, och att hjälpsökande beteende främjas. Myndigheten ansvarar för 

det arbetsmiljöproblem som hot mot anställda utgör, och för att det arbete de är ålagda 

utförs på ett korrekt sätt, varför detta område är av vikt.  

 

Slutligen, för att kunna förebygga hotsituationer, och som en följd de negativa 

konsekvenserna, kan det också vara av intresse att studera de som inte blivit utsatta för 

allvarliga hot, trots att kontexten i övrigt varit lik situationer där hot är vanligt. Finns det 

omständigheter i exempelvis omgivningen eller den anställdes bemötande som kan ha 

verkat som en skyddande faktor till att hot inte uttalades? För det förebyggande arbetet 

kan dessa räddade situationer vara en viktig kunskapskälla. 
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Bilaga 1. Enkät 
 

Enkät om hot i tjänsten 
Syftet med denna enkät är att undersöka i vilken utsträckning och i vilka 

situationer personalen anställd vid polismyndigheten i Västerbottens län har blivit 

utsatt för allvarliga hot i tjänsten. 

 

Allvarliga hot är sådana hot och hotfulla situationer som du uppfattar har skapat en 

längre, kvardröjande känsla av obehag eller rädsla, och som därigenom på något sätt 

kan ha påverkat din hälsa eller levnadssätt. Det är alltså din personliga upplevelse som 

efterfrågas. 

 

Enkäten gäller händelser som inträffat det senaste året, från 1 mars 2011 fram till idag. 

Uppgifter om de som svarat på enkäten kommer att redovisas på ett sådant sätt att du 

som enskild person inte kan identifieras. 

 

Bakgrundsfrågor 
1. Är du man eller kvinna? 

○ Man 

○ Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? 

○ Yngre än 20 år 

○ 20-24 år 

○ 25-29 år 

○ 30-34 år 

○ 35-39 år 

○ 40-44 år 

○ 45-49 år 

○ 50-54 år 

○ 55-59 år 

○ 60 år eller äldre 

 

3. Hur länge har du, totalt sett, tjänstgjort inom polisen (oavsett myndighet?) 

○ Mindre än fem år 

○ 5-9 år 

○ 10-14 år 

○ 15-19 år 

○ 20-24 år 

○ 25 år eller mer 

 

4. Hur mycket har du tjänstgjort inom polisen i Västerbotten under det senaste 

året? Räkna bort andra arbeten, sjukskrivningar, föräldraledighet och 

tjänstledighet. 
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○ Mindre än tre månader 

○ Ungefär sex månader (sammanhängande perioder eller utspritt under året) 

○ Mer än nio månader 

○ Har inte tjänstgjort alls under det senaste året 

 

5. Med klient avses personer som kommer i kontakt med polisen på grund av 

misstanke om delaktighet i brottslighet, utsatthet för brottslighet eller 

bevittnande av brottslighet – det vill säga gärningspersoner, brottsoffer och 

vittnen. Med klientkontakt avses både direkt kontakt (exempelvis förhör) och 

indirekt kontakt (exempelvis beslutsfattande med din underskrift som klienten 

blir delgiven). Vad är ditt yrke på myndigheten? 

○ Polis med klientkontakt som huvudsakliga arbetsuppgifter (t ex inom ordning) 

○ Polis utan klientkontakt som huvudsakliga arbetsuppgifter (t ex inom ledning) 

○ Civil personal med klientkontakt som huvudsakliga arbetsuppgifter (t ex inom 

utredning) 

○ Civil personal utan klientkontakt som huvudsakliga arbetsuppgifter (t ex inom 

administration) 

 

6. Inom vilken enhet arbetar du? Välj den enhet där den största delen av dina 

arbetsuppgifter utförs. 

○ Ordning  

○ Trafik  

○ Utredning 

○ Kriminalunderrättelsetjänst 

○ Personsäkerhet 

○ Kommunikationscentral  

○ Stab 

○ Service 

○ Annat 

 

7. Inom vilken typ av område arbetar du mest? 

○ Tätort 

○ Landsbygd 

 

Kom ihåg att allvarliga hot är sådana hot och hotfulla situationer som du uppfattar har 

skapat en längre, kvardröjande känsla av obehag eller rädsla. Det är din personliga 

upplevelse som efterfrågas. 

 

8. Hur många gånger har du blivit utsatt för allvarliga hot, som du bedömer har 

varit till följd av ditt arbete inom polisen, under det senaste året? 

○ Aldrig  gå till slutet av enkäten och skicka ditt svar 

○ En gång 

○ Två gånger 

○ Tre gånger 

○ Fyra gånger 
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○ Fem gånger 

○ Sex gånger 

○ Sju gånger 

○ Åtta gånger 

○ Nio gånger 

○ Tio gånger 

○ Elva gånger eller fler 

 

Frågor om det allvarligaste hotet 
Kom ihåg att allvarliga hot är sådana hot och hotfulla situationer som du uppfattar har 

skapat en längre, kvardröjande känsla av obehag eller rädsla. Det är din personliga 

upplevelse som efterfrågas. 

 

Av de hot som du blivit utsatt för under det senaste året, tänk på det som du uppfattat 

som det allvarligaste när du besvarar följande frågor: 

 

9. På en skala från ett till fem, hur allvarligt uppfattade du hotet? 

○ 1- Lindrig allvarlighetsgrad 

○ 2- 

○ 3- 

○ 4-  

○ 5- Extrem allvarlighetsgrad med överhängande risk för liv och hälsa 

 

10. På vilket sätt framfördes det hot du uppfattat som allvarligast? Flera alternativ 

får anges. 

□ Personligen, i arbetet 

□ Personligen, på fritiden 

□ Genom telefonsamtal, brev, e-post eller sms till arbetet 

□ Genom telefonsamtal, brev, e-post eller sms till privat nummer/bostaden 

□ Indirekt genom underrättelseinformation eller andrahandsuppgifter 

□ Via internet, t.ex. på en webbplats, på en blogg eller ett diskussionsforum  

□ Via någon annan, t.ex. kollega eller anhörig  

□ Annat – beskriv i fältet nedan 

 

 

 

 

 

11. I vilken situation framfördes hotet? Beskriv händelsen med ett par meningar. 

 

 

 

 

12. Använde gärningspersonen något vapen då hotet framfördes? 

 

 



36 

 

□ Ja, kniv 

□ Ja, skjutvapen 

□ Ja, annat vapen 

□ Nej 

 

13. Vem var det som hotade dig? 

□ Man 

□ Kvinna 

□ Det var en kriminell gruppering 

□ Vet inte 

 

Oavsett om hot uttalas vid en direkt konfrontation (exempelvis i samband med ett 

ingripande) eller via brev eller liknande, kan det rikta sig mot olika personer i den 

anställdes omgivning. 

  

14. Mot vem eller vad riktade sig det allvarligaste hotet? Flera alternativ får anges. 

□ Hot mot mig själv 

□ Hot mot anhörig 

□ Hot mot kollega 

□ Hot mot extern part, t.ex. inom annan myndighet 

□ Hot om skadegörelse av din egendom 

□ Hot om skadegörelse av anhörigs egendom 

□ Hot mot myndigheten i stort, t.ex. att spränga polishuset 

□ Hot om annat 

 

15. Vad bedömer du att det bakomliggande syftet var vid det allvarligaste hotet? 

Flera alternativ får anges.  

□ Ventilera känslor av frustration eller ilska 

□ Åstadkomma åtgärd/beslut eller passivitet/underlåtenhet till egen fördel 

□ Höja sin egen/sin grupperings status 

□ Attackera polisen som myndighet 

□ Hämnas 

□ Inget tydligt motiv 

□ Annat – beskriv i fältet nedan 

 

 

 

 

 

16. Bedömer du att någon av följande omständigheter hos gärningspersonen bidrog 

till att hotet framfördes? Flera alternativ får anges. 

16a)  

□ Tillfälligt alkohol- eller drogrus 

□ Varaktigt alkohol- eller drogmissbruk 

□ Psykisk sjukdom 
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16b) 

□ Ideologisk, politisk eller religiös åsikt  

□ Vilja av att hämnas 

□ Intresse av att skydda/dölja den egna brottsligheten 

 

16c) Vilken typ av gärningsperson eller gruppering bedömer du låg bakom hotet? 

Flera alternativ får anges. 

□ Enskild individ 

□ Person med psykisk sjukdom 

□ Person i desperat situation 

□ Missbrukare 

□ Rättshaverist 

□ Miljö- eller djurrättsaktivist 

□ Högerextremister 

□ Vänsterextremister/autonoma grupper 

□ Ungdomsgäng 

□ Fängelsegäng 

□ MC-gäng 

□ Företag 

 

Konsekvenser av det allvarligaste hotet 
Kom ihåg att allvarliga hot är sådana hot och hotfulla situationer som du uppfattar har 

skapat en längre, kvardröjande känsla av obehag eller rädsla. Det är din personliga 

upplevelse som efterfrågas. 

 

Allvarliga hot kan påverka dig i ditt arbete. Följande frågor handlar om hur det 

hottillfälle du uppfattat som det allvarligaste under det senaste året har påverkat dig. Av 

de hot som du blivit utsatt för under det senaste året, tänk på det som du uppfattat som 

det allvarligaste när du besvarar följande frågor: 

 

17. Har det hänt att du till följd av det allvarliga hotet upplevt en känsla av otrygghet i 

arbetet? 

○ Nej 

○ Ja, någon gång 

○ Ja, flera gånger 

 

18. Har det hänt att du till följd av det allvarliga hotet känt en minskad motivation för 

ditt arbete? 

○ Nej 

○ Ja, någon gång 

○ Ja, flera gånger 

 

19. Har det hänt att du till följd av det allvarliga hotet övervägt att byta arbete eller 

tjänst? 

○ Nej 

○ Ja, någon gång 
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○ Ja, flera gånger 

○ Ja, vilket lett till att jag nu har en annan tjänst 

 

20. Har det hänt att du till följd av det allvarliga hotet undvikit ett arbetsområde eller 

en arbetsuppgift? 

○ Nej 

○ Ja, någon gång 

○ Ja, flera gånger 

 

21. Har det hänt att du till följd av det allvarliga hotet tvekat inför en åtgärd eller ett 

beslut i ditt arbete? 

○ Nej 

○ Ja, någon gång 

○ Ja, flera gånger 

 

22. Har det hänt att du till följd av det allvarliga hotet blivit påverkad i ditt agerande 

eller beslutsfattande? 

○ Nej 

○ Ja, någon gång 

○ Ja, flera gånger 

 

23. Har ditt privata liv påverkats på något sätt till följd av hotet? Flera alternativ får 

anges. 

□ Nej 

□ Ja, avstått från fritidsaktiviteter 

□ Ja, känsla av otrygghet i bostaden 

□ Ja, bott tillfälligt på annan plats 

□ Ja, oro för anhöriga  

□ Ja, bett anhöriga flytta tillfälligt 

□ Ja, på annat sätt 

 

24. Har det hänt att du haft svårt att sova, varit orolig eller känt dig deprimerad på 

grund av händelsen? 

○ Nej 

○ Ja, någon gång 

○ Ja, flera gånger 

  

25. Har du varit i kontakt med hälso- och sjukvården för dina besvär? 

○ Ja 

○ Nej 

 

26. Har det hänt att du till följd av det allvarliga hotet varit sjukskriven? 
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○ Nej 

○ Ja, någon gång 

○ Ja, flera gånger eller en längre period 

 

27. Tror du att allvarliga hot i arbetet på sikt kan innebära risker för ditt psykiska 

välmående? 

○ Ja  

○ Kanske 

○ Nej 

 

Åtgärder efter det allvarligaste hotet 
28. Vidtog du eller myndigheten några åtgärder till följd av hotet? Flera alternativ får 

anges. 

□ Inga särskilda åtgärder vidtogs  gå direkt till fråga 30 

□ Stöd från överordnad, kollegor eller anhöriga 

□ Professionella stödsamtal eller debriefing 

□ Skyddade personuppgifter 

□ Larmtelefon 

□ Larm i privat bostad 

□ Rondering kring privat bostad 

□ Livvaktsskydd 

□ Byte av bostad 

□ Tagen från ärendet  

□ Byte av arbetsenhet  

□ Förändring av arbetsmetoder eller rutiner 

□ Utbildning av personalen 

□ Annat 

 

29. Har dina besvär minskat genom den eller de åtgärder som vidtagits? 

○ Ja 

○ Nej 

○ Vet inte 

 

30. Skriv gärna här om dina upplevelser av att ha utsatts för allvarliga hot och/eller 

om vad som kan göras för att motverka och förebygga allvarliga hot (vad du, 

arbetsplatsen, myndigheten centralt eller politikerna kan göra): 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2. Följebrev 

 

Till dig som är anställd vid Polismyndigheten i Västerbottens län 
 

Hot som riktas mot polisens anställda är ett allvarligt problem som kan orsaka negativa 

konsekvenser både för den som blir utsatt och för verksamheten. Rikspolisstyrelsen har 

påpekat vikten av att myndigheterna undersöker vilka hotfulla personer och situationer 

de anställda riskerar att möta för att förebyggande åtgärder ska kunna vidtas. Ett 

frågeformulär skickas därför ut till dig och alla andra anställda vid Polismyndigheten i 

Västerbotten. Syftet är att undersöka olika aspekter kring de allvarliga hot som personal 

vid Polismyndigheten i Västerbottens län har blivit utsatta för. Resultatet kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete i kriminologi vid Mittuniversitetet. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivillig, men det är viktigt för 

undersökningens kvalitet att du som får frågeformuläret besvarar det. Dina svar 

kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer att dataregistreras utan 

personuppgifter och dina svar kommer därför inte kunna kopplas till dig som person. 

Några möjligheter att identifiera just dina svar finns därför inte. 

 

Besvara gärna frågeformuläret så snart som möjligt, helst innan den 14 mars. Att fylla i 

formuläret tar cirka 5 minuter. Om du har problem med att besvara frågorna eller har 

synpunkter, kontakta gärna Johanna Mellergård, tel. 070-282 45 32 eller 

johanna.mellergard@polisen.se, eller Frida Kröger Nygren, tel. 070-571 80 48 eller 

frida.kroger-nygren@polisen.se 

  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Påminnelse 
 

Påminnelse till dig som är anställd vid Polismyndigheten i 

Västerbottens län 

 
För en tid sedan fick du en länk till en webbenkät om hot som riktas mot polisens 

anställda. Undersökningen gäller alla anställda, även dig som aldrig utsatts för hot. Om 

du redan har besvarat enkäten kan du bortse från detta mail. 

 

Hot är ett allvarligt problem som kan orsaka negativa konsekvenser både för den som 

blir utsatt och för verksamheten. Rikspolisstyrelsen har påpekat vikten av att 

myndigheterna undersöker vilka hotfulla personer och situationer de anställda riskerar 

att möta för att förebyggande åtgärder ska kunna vidtas. Ett frågeformulär skickas 

därför ut till dig och alla andra anställda vid Polismyndigheten i Västerbotten. Syftet är 

att undersöka olika aspekter kring de allvarliga hot som personal vid Polismyndigheten i 

Västerbottens län har blivit utsatta för. Resultatet kommer att presenteras i form av ett 

examensarbete i kriminologi vid Mittuniversitetet. Ditt deltagande i undersökningen är 

naturligtvis helt frivillig, men det är viktigt för undersökningens kvalitet att du som 

får frågeformuläret besvarar det.  
 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer att dataregistreras 

utan personuppgifter och dina svar kommer därför inte kunna kopplas till dig som 

person. Några möjligheter att identifiera just dina svar finns därför inte. 

 

Besvara gärna frågeformuläret så snart som möjligt, helst innan den xx mars. Att fylla i 

formuläret tar cirka 5 minuter. Om du har problem med att besvara frågorna eller har 

synpunkter, kontakta gärna Johanna Mellergård, tel. 070-282 45 32 eller 

johanna.mellergard@polisen.se, eller Frida Kröger Nygren, tel. 070-571 80 48 eller 

frida.kroger-nygren@polisen.se 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


