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Sammanfattning 

I denna studie har polisers utsatthet i form av hot och våld undersökts. Studien baseras på 

kvalitativ metod och sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts med poliser 

som både aktivt arbetar i yttre tjänst samt med poliser som har arbetat i yttre tjänst. Syftet med 

studien var att skapa djupare förståelse för polisers upplevelser av utsatthet i form av hot och 

våld i arbetet. För att uppfylla syftet formulerades tre frågeställningar: ”Vilken typ av hot och 

våld utsätts polispersonal i yttre tjänst för?”, ”Hur upplever polispersonal i yttre tjänst sin 

utsatthet för hot och våld?” och ”Vilka konsekvenser får utsattheten för hot och våld för 

polispersonal i yttre tjänst?”. Insamlad empiri från intervjuerna har analyserats utifrån studiens 

teoretiska ramverk som utgörs av tidigare forskning som undersökt vilka faktorer som innebär 

risker för poliser att utsättas för hot och våld, normalisering av hot och våld samt teori om krav, 

kontroll och socialt stöd i arbetet.  

Studiens resultat visar att definitionen av hot och våld grundar sig i polisernas subjektiva 

uppfattning av begreppet. Samtliga poliser vittnar om händelser där de varit utsatta för hot, våld 

eller både och i tjänsten. Det finns olika grader av våld, där våld som uppstår vid tumult i 

samband med ingripanden anses vara en lägre grad av våld och våldsamma handlingar som görs 

med uppsåt anses som allvarligare typer av våld. När det gäller hot upplevs det vara beroende 

av vem som uttalar hotet, huruvida hotet är riktat mot poliserna personligen eller mot deras 

familj eller anhöriga som främst avgör om det anses som allvarligt eller inte. Poliserna tenderar 

att normalisera och tona ner hotfulla och aggressiva handlingar baserat på uppfattningen att det 

till viss del ingår i rollen som polis att utsättas för hot och våld. Däremot anser inte poliserna 

att det är okej att utsättas för hot och våld i tjänsten oavsett omständigheter. Vidare visar 

resultatet att det finns krav på prestation i form av att ingripa vid situationer där det finns risk 

för att utsättas för hot och våld och att poliserna upplever sig ha en hög grad av kontroll i arbetet. 

Utsattheten för hot och våld i tjänsten hanteras genom att det finns ett bra socialt stöd på arbetet.  
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Abstract 

In this study, police vulnerability to threats and violence has been examined. The study is based 

on qualitative method and seven qualitative semi-structured interviews have been conducted 

with police officers who actively work as police officers in the external service as well as with 

police officers who have worked in external service. The aim of the study was to create a deeper 

understanding of police officers’ experiences of vulnerability to threats and violence at work. 

To fulfill the purpose, three issues were formulated: “What kind of threat and violence are 

police officers exposed to in the external service?”, “How do police officers in external service 

experience their vulnerability to threats and violence?” and “What are the consequences of the 

vulnerability to threat and violence for police officers in external service?”. The collected 

empirical data has been analyzed based on the study's theoretical framework consisted in 

previous research which examined which factors entail risks for police officers to be exposed 

to threats and violence, normalization of threats and violence as well as theory of demand, 

control and social support at work.  

 The results of the study show that the definition of threat and violence is based on the 

police officer’s subjective perception of the concept. All police officers testify of events where 

they were exposed to threats, violence or both at work. There are different types of threat and 

varying degrees of violence, where violence that arises during commotion in interventions is 

seen as a lower degree of violence and violent acts made with intent were considered as more 

serious types of violence. Regarding threats, it was perceived to be dependent on who 

pronounces the threat, whether the threat is directed against them personally or their family who 

primarily determine whether it is considered serious or not. The police officers tend to 

normalize and to tone down threatening and aggressive actions based on the perception that it 

is to some extent included in the role of working as a police officer to be exposed to threats and 

violence. However, the police officers do not consider it being okay to be subjected to threats 

and violence at work regardless of the circumstances. Furthermore, the results show that there 

are demands for performance to intervene in situations where there is a risk of being exposed 

to threats and violence and that the police officers feel that they have a high degree of control 

in the work. The vulnerability to threats and violence at work is handled by good social support 

at work. 
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1. Inledning 

Attacker mot blåljuspersonal har med tiden ökat och våldet har även blivit grövre (Sinclair, 

2018, 31 december). Lina Nitz, ordförande för Polisförbundet berättar i en artikel i Svenska 

Dagbladet att våld mot blåljuspersonal är ett mångfasetterat problem, där de som är till för att 

hjälpa och skydda drabbas och att det är en attack mot demokratin (ibid.). Attacker, hot och 

våld mot blåljuspersonal är idag ett aktuellt problem och inte minst för polisen (Sinclair, 2018; 

Olsson, 2018; Lindberg, 2018). Debatten kring detta är omfattande och den förekommer i media 

på olika håll i form av artiklar, olika typer av reportage och i tv-program (Carlsson, 2018–2019; 

Olsson, 2018; Lindberg, 2018).  

Idag finns det en stor polisbrist i Sverige, allt fler poliser avslutar sina tjänster av andra 

anledningar än pension och antal platser på polisutbildningarna fylls idag inte upp 

(Polisförbundet, 2018). Några av anledningarna för denna allt större problematik inom 

Polismyndigheten är arbetsmiljön, arbetsvillkor och löner (ibid.). Arbetsmiljön är en viktig 

fråga, inte minst när flertalet angrepp mot myndigheten har varit aktuella, så som attacker mot 

polisanställda, polisstationer och polisbilar (Polismyndigheten, u.å.). Arbetsmiljöarbetet täcker 

många områden, bland annat medarbetarskyddet som handlar om polisanställdas trygghet i 

tjänsten (ibid.). Arbetet som polis innebär en stor risk för att bli utsatt för våld och hot i samband 

med tjänsteutövningen och det är därför viktigt med ett starkt medarbetarskydd för att motverka 

våld, hot och annan otillbörlig eller otillåten påverkan (ibid.). 

Genom tiderna har polisyrket ofta framställts som farligt eller åtminstone att det i arbetet 

ingår vissa farliga risker (Brandl & Stroshine, 2003). Hot och våld anses delvis vara en del av 

arbetet och poliser genomgår utbildning för att hantera och vara beredd på att eventuellt utsättas 

på olika sätt i form av hot och våld i samband med sin tjänsteutövning (Polisförbundet, 2017; 

Patel & Holmberg, 2015). 

Poliser som arbetar i ingripandeverksamheten, i yttre tjänst, är en grupp inom 

Polismyndigheten som har minskat i antal, vilket enligt Polisförbundet (2018) är förknippat 

med hög arbetsbelastning, höga krav och utsatthet inom yrket. Det är även den grupp av poliser 

som är den mest utsatta för hot och våld eftersom de arbetar i utemiljön (Polismyndigheten, 

2018; Polisförbundet, 2017). Polisarbetet i yttre tjänst innebär att ingripa i situationer som är 

riskfyllda, vara i direkt kontakt med kriminella och genom att arbeta i den brottsbekämpande 

miljön ökar riskerna överlag för utsatthet av olika slag (Patel & Holmberg, 2015; 

Polismyndigheten, 2018). 
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Enligt undersökningar som fokuserat på polisers utsatthet för hot och våld framkommer det att 

poliser utsätts för olika typer av hot, våld, trakasserier och påverkansförsök i samband med sin 

tjänsteutövning (Polismyndigheten, 2018, Polisförbundet, 2017; Exquiro Market Research, 

2008; Patel & Holmberg, 2015). Den vanligaste formen av våld som poliser utsätts för i arbetet 

är våldsamt motstånd (Polisförbundet, 2017; Exquiro Market Research, 2008). Sex av tio 

poliser i yttre tjänst uppger att de utsatts för hot eller våld och sju av tio poliser uppger att de 

upplever att utsattheten för våld och hot har ökat sett till två år tillbaka (Polisförbundet, 2017). 

Vidare har sju av tio poliser i yttre tjänst varit utsatta för olika påverkansförsök vilket innebär 

att någon försöker genom olagliga eller också lagliga handlingar påverka polisens arbete 

(Polismyndigheten, 2018). Att poliser utsätts för hot och våld i arbetet är däremot inte något 

nytt. En undersökning från 2008 som genomfördes på uppdrag av Polisförbundet (Exquiro 

Market Research, 2008) visar att 41 procent poliser uppgett att de utsatts för hot och våld i sin 

tjänsteutövning. Polisers utsatthet har således varit ett långvarigt problem, däremot talar 

statistiken för att det idag är ett större problem till skillnad från förr eftersom färskare 

undersökningar visar högre siffror (Polismyndigheten, 2018; Polisförbundet, 2017). 

 

1.1. Problemformulering  

Våld mot polisen är idag ett fenomen som ter sig på olika sätt och det är något som förekommer 

allt oftare. I denna studie undersöks polisers upplevelser av sin utsatthet för hot och våld. De 

poliser som medverkar i studien arbetar i yttre tjänst eftersom utsattheten för hot och våld är 

störst för dem (Polismyndigheten, 2018; Polisförbundet, 2017). Polisers utsatthet i form av hot 

och våld är idag ett högst aktuellt problem, både utifrån ett individperspektiv där den enskilda 

polisen blir utsatt i sitt arbete men även utifrån ett samhällsperspektiv då polisen som en viktig 

del av ett fungerande rättssamhälle angrips. Eftersom polisen är statens närvaro och rättsväsen 

i samhället är en välfungerande poliskår av stor betydelse och så även polisernas arbetsmiljö 

avgörande för att kunna utföra ett gott arbetsresultat. Att poliser utsätts för hot och våld är 

därmed problematiskt ur ett arbetsmiljöperspektiv eftersom hög grad av hot och våld i tjänsten 

kan ha en negativ påverkan på polisernas hälsa och välmående (Polisförbundet, 2017; 

Menendez et al., 2012). Polisers utsatthet i arbetet är en bidragande orsak till dagens polisbrist 

i Sverige och det finns svårigheter i att rekrytera den mängd poliser som behövs för att förbättra 

den rådande situationen för dagens poliser (Polisförbundet, 2018). Problematiken kring 

polisernas arbetssituation, där yrkets utsatthet är ett stort problem, inkluderar således 

problematik på både individ- och samhällsnivå. Vidare innefattar polisers utsatthet idag 

problem för den enskilda individen utifrån ett hälsoperspektiv och det faktum att arbetet är en 
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stor del av individens liv. Arbetet liksom en god arbetsmiljö är således av stor vikt för individen 

och dennes välmående. För samhället handlar det inte bara om Polismyndighetens problematik 

med att rekrytera och bibehålla poliser utan även möjligheten att stärka dagens poliskår för att 

kunna bidra med en god och tillgänglig rättslig hjälp och service till medborgarna. Denna 

möjlighet försvåras när poliser i yttre tjänst allt oftare väljer att avsluta sina tjänster på grund 

av den rådande problematiken (Polisförbundet, 2018).  

Det är därför betydande att utifrån ett sociologiskt perspektiv undersöka polisers utsatthet 

i arbetet och specifikt poliser i yttre tjänst och deras upplevelser. I denna studie undersöks 

utsatthet i form av hot och våld utifrån olika aspekter – hur poliserna själva uppfattar och 

upplever hot och våld som de utsätts för samt vilka konsekvenser som utsattheten medför. I 

studien används sociologiska teorier och begrepp för att undersöka fenomenet.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med examensarbetet är att skapa djupare förståelse för polisers upplevelser av utsatthet i 

form av hot och våld i arbetet. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 

▪ Vilken typ av hot och våld utsätts polispersonal i yttre tjänst för? 

▪ Hur upplever polispersonal i yttre tjänst sin utsatthet för hot och våld? 

▪ Vilka konsekvenser får utsattheten för hot och våld för polispersonal i yttre tjänst? 

 

1.3. Avgränsningar 

I studien har vissa avgränsningar gjorts. Fokus ligger på hot och våld som poliser upplever 

under arbetstid, det vill säga i sin tjänsteutövning. Studien avser inte att undersöka huruvida 

poliser på sin privata tid, det vill säga utanför sin tjänsteutövning, utsätts för hot eller våld. 

Vidare ämnar studien inte att undersöka om det finns några skillnader avseende kön, trots att 

intervjupersonerna består av både män och kvinnor. I studien kommer därför inte någon analys 

att göras i avseende att undersöka skillnader mellan hur manliga eller kvinnliga poliser upplever 

hot och våld i arbetet. Som studiens syfte och problemformulering påvisar undersöks poliser i 

yttre tjänst eftersom det är den grupp poliser som är den mest utsatta (Polismyndigheten, 2018; 

Polisförbundet, 2017). Däremot har avgränsningen gällande poliser i yttre tjänst ytterligare en 

aspekt. Studiens urval utgörs även av poliser som delvis arbetar eller som har arbetat i yttre 

tjänst och som vid tidpunkten för studien har en annan befattning. Urvalet baseras därmed på 

både poliser som aktivt arbetar i yttre tjänst samt poliser som arbetar inom myndigheten med 

en annan befattning men som har arbetat under de förhållanden som arbetet i yttre tjänst innebär. 
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1.4. Begreppsdefinitioner  

Begreppen hot och våld används i denna studie frekvent. Det finns inte någon helt entydig 

definition av begreppen eftersom innebörden kan variera beroende på vilken kontext det handlar 

om. Poliserna som deltagit i studien har därför själva fått förklara och beskriva hur de definierar 

hot och våld eftersom det är deras egna upplevelser av hot och våld som är av vikt i studien. 

Däremot kommer det i detta kapitel presenteras olika definitioner av begreppen för att öka 

förståelsen kring komplexiteten i begreppen.  

 

1.4.1. Lagens definition av hot och våld 

I Brottsbalken (1962:700) finns rubriceringar som olaga hot och misshandel. 

Begreppsdefinitionerna som beskrivs i lagtexten är i detta sammanhang relevant att redogöra 

för eftersom poliserna som deltagit i denna studie arbetar med just brott. Det finns därmed en 

tanke att poliserna som arbetar med brott relaterade till brottsbalken möjligtvis refererar till just 

definitionen av hot och våld i densamma. Enligt Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 5§ beskrivs 

olaga hot som följande:  

5 § Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den 

hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet 

eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2018:1745) 

Enligt brottsbalken (1962:700) 3 kap. 5§ beskrivs misshandel som följande:  

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till 

fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Lag (1998:393). 

I Brottsbalken (1962:700) 17 kap. 1§, 2§ och 4§ återfinns även brott mot tjänstemän, vilka 

rubriceras som våld eller hot mot tjänsteman (17 kap. 1§), förgripelse mot tjänsteman (17 kap. 

2§) och våldsamt motstånd (17 kap. 4§). Dessa är i studien också relevanta att nämna eftersom 

studien syftar till att undersöka polisers utsatthet för hot och våld som inträffar i arbetet, i deras 

tjänsteutövning, och är således även begrepp som kommer att nämnas senare i studien. 

 

1.4.2. Andra definitioner av hot och våld  

En annan definition av begreppen återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:2) om 

hot och våld i arbetsmiljön. Där beskrivs våld som följande: ”Våld varierar från mord till 

trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan användas planerat för att nå vissa mål. 
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Våld kan också förekomma när miljön inbjuder till brottsliga handlingar liksom i olika 

vårdsituationer” (AFS 1993:2 s. 5). 

I Nationalencyklopedin (u.å.-b) beskrivs våld som: ”användning av fysisk styrka som 

påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot ngn” och hota (NE, u.å.-a) som: ”varnande 

tillkännage sin avsikt att utsätta den tilltalade för obehagligheter (om denne inte handlar på 

önskat sätt)”. 

 

1.5. Disposition  

Den efterföljande delen av examensarbetet är disponerad enligt följande: i kapitel två 

presenteras studiens teoretiska ramverk som innehåller tidigare forskning kring ämnet samt 

teori. I kapitel tre presenteras studiens metodologiska utgångspunkt där bland annat studiens 

metodval och tillvägagångssätt redogörs för. I kapitel fyra presenteras resultatet av den 

insamlade empirin där detta också analyseras med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. 

Därefter i kapitel fem förs en diskussion kring det resultat som studien presenterat och studiens 

slutsatser redogörs för. Kapitlet innehåller även förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som består av tidigare forskning, teori 

och begrepp relaterade till hot och våld mot polisen. Fenomenet kan ses ur olika aspekter, i 

föreliggande studie handlar det om den enskilda polisen som blir utsatt i arbetet och dennes 

upplevelser som undersöks i förhållande till andra viktiga aspekter av fenomenet. Tidigare 

forskning består av tre studier. Två av dessa har undersökt våld mot polisen och vilka faktorer 

i arbetet som ökar risken för poliser att utsättas för våld i tjänsten. Dessa studier är för denna 

studie centrala då arbetets risker är en viktig aspekt sett till fenomenet som undersöks. I den 

tredje studien används begreppet boundary-work (Åkerström, 2002) där normalisering av våld 

i arbetet undersökts, vilket är en aspekt som är i fokus i denna studie. Begreppet handlar om 

hur gränsdragningar görs för att skilja bland annat fenomen från varandra, som exempelvis att 

skilja på ”våld” och ”icke våld”. I detta fall ligger intresset i hur det i Åkerströms studie (2002) 

görs skillnader mellan vad som anses vara våld och vad som inte anses vara våld. Slutligen 

inkluderas teori i form av Karaseks och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell samt krav-, 

kontroll- och stödmodell där aspekterna krav, kontroll, stöd och hälsa i arbetet belyses. 

Modellerna går i ihop i varandra och båda kommer redogöras för i studien. Störst vikt i studien 

ligger dock vid den sistnämnda, krav-, kontroll- och stödmodellen. Hur poliser upplever sin 

utsatthet i form av hot och våld kommer med teorin att belysas utifrån de aspekter som teorin 

behandlar. Teorin i sig kan däremot inte förklara vad poliserna upplever men kan emellertid 

användas för att belysa hur utsattheten för hot och våld och de risker som arbetet innebär 

möjligtvis har samband till hur utsattheten hanteras och vilka konsekvenser som utsattheten kan 

innebära för poliserna.  

Sammanfattningsvis har således studiens teoretiska ramverk kopplingar till normalisering 

kring hot och våld, polisyrkets risker för att utsättas för hot och våld i tjänsten samt till polisers 

arbetssituation och stöd i arbetet. Valet av det teoretiska ramverket baserades på att täcka upp 

samtliga aspekter som för studiens område var relevanta som därmed ligger till grund för 

studiens syfte och frågeställningar där tidigare forskning och teori tillsammans bildar en helhet 

för hot och våld, upplevelsen av utsatthet samt konsekvenser av att vara utsatt och vilka faktorer 

som kan anses vara viktiga för att hantera detta. Samtliga delar i det teoretiska ramverket som 

presenteras kommer att användas för att analysera och diskutera fenomenet som undersöks. Det 

teoretiska ramverket presenteras i kapitlets underrubriker: 2.1. Våld mot polisen och arbetets 

risker, 2.2. Normalisering av våld i arbetet utifrån begreppet boundary-work, 2.3. Krav- och 

kontrollmodellen och 2.4. Krav-, kontroll- och stödmodellen.  
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2.1. Våld mot polisen och arbetets risker  

Två studier som utgör en del av den tidigare forskningen som presenteras är internationella 

studier. Studierna ämnade undersöka våld mot polisen och mer specifikt vilka risker som 

föreligger för poliser att utsättas för våld i tjänsten. Trots att studierna inte undersöker en svensk 

kontext är de för studien relevanta eftersom de undersöker fenomenet i fråga, det vill säga våld 

mot polisen. Genom att inkludera studier i det teoretiska ramverket som är internationella kan 

det bidra till att förstå fenomenet hot och våld mot polisen i en bredare kontext. Dessa studier 

kan även belysa likheter och kanske även skillnader i hur hot och våld mot polisen ser ut i 

Sverige i förhållande till internationella sammanhang. Studierna fokuserar främst till att 

undersöka riskerna med polisyrket, vilket har en koppling till upplevelsen av utsatthet för hot 

och våld i den bemärkelse att identifieringen av föreliggande risker kan bidra till en djupare 

förståelse för polisernas upplevelser av sin utsatthet.  

I en amerikansk studie av Covington, Huff-Corzine och Corzine (2014) undersöktes 

huruvida olika faktorer påverkar polisers utsatthet för våld. Studien genomfördes genom en 

logistisk regressionsanalys för att se vilka faktorer som hade störst påverkan för poliser att bli 

utsatta för våld i arbetet (ibid.). Covington et al. (2014) har i studien undersökt 391 fall där 457 

poliser utsattes för våld inklusive 173 fall där 216 poliser blev skadade, vilka de tagit del av 

från polisen i Orlando, Florida. Datafilerna som undersöktes i studien innehöll detaljerad 

information från rapporter om våld mot tjänsteman, där bland annat information om 

gärningspersonerna var påverkade av alkohol eller droger och huruvida polisen/poliserna eller 

gärningspersonen skadades vid incidenten (ibid.). De faktorer som undersöktes var 

gärningspersonens karaktärsdrag, polisens demografi samt hur situationen såg ut vid händelsen. 

Resultatet av studien visade att sammanhanget mellan situationen och gärningspersonens 

egenskaper, så som dennes fysik, ålder, kön, är faktorer som påverkar utsattheten för poliser 

(ibid.). Polisens personliga egenskaper så som kön, ålder, etnicitet, visade sig inte ha någon 

större påverkan. Däremot framkom det att polisens uniform utmärker en slags högre status, som 

innebär att uniformen kan vara en faktor till att poliser blir utsatta för våld (ibid.). Studien visade 

även att attacker och våld som riktas mot polisen har större sannolikhet att inträffa när poliserna 

är fler till antalet. Förklaringen grundade sig i att mer riskfyllda situationer vanligtvis kräver ett 

större antal poliser jämfört med mindre riskfyllda situationer (ibid.). I situationer där 

gärningspersonen agerar våldsamt mot polisen kan även utomstående personer agera hotfullt, 

vilket ökade risken för polisers utsatthet (ibid.). Slutligen visade studien att det är större 

sannolikhet att poliser utsätts för våld om gärningspersonen är påverkad av alkohol eller droger 

(ibid.).  
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I en liknande studie av Schouten och Brennan (2016) undersöktes riktat våld mot polisen i USA 

och vilka risker som finns för poliser att utsättas för våld. Studien utgår från en fallstudie för att 

bedöma riskerna för våld i polisarbetet (ibid.). Fallet som studien utgår från handlar om en man 

som gick fram till en polisbil och sköt två polismän och som tidigare anlagt bränder i polisbilar 

för att locka dit poliser för att sedan få tillfälle att skjuta dem (ibid.). Utgångspunkten för studien 

var således att undersöka riktat våld i form av attacker mot poliser, vilket under senare tid blivit 

allt vanligare i USA. Genom att undersöka våldshandlingar utifrån olika perspektiv som 

individ, miljö och situation analyserades riskerna utifrån fallet och mannens agerande (ibid.). 

Mannen i fallet kände förakt mot polisen för att han ansåg att polisen brukade övervåld och 

ville därför visa sitt förakt genom att attackera polisväsendet.  

Studiens resultat visade att våld är en produkt av ett ständigt växlande samspel mellan 

faktorer som individ, miljö och situation och att riskerna för våldet därför är svårt att förutspå 

på grund av detta samspel (ibid.). Varför attacker mot poliser inträffar är därmed ett resultat av 

alla dessa faktorer, det kan handla om individens personliga åsikter, välmående och politiska 

åsikter, om individens sociala och ekonomiska bakgrund samt slutligen de situationsbetingade 

faktorerna som i studien framställs som ”triggers”, det vill säga det som triggar individen utifrån 

dennes bakgrund att begå våld mot polisen (ibid.).  

 

2.2. Normalisering av våld i arbetet utifrån begreppet boundary-work  

Boundary-work är ett begrepp som Malin Åkerström, professor i sociologi, använder i sin studie 

Slaps, Punches, Pinches— But not Violence: Boundary-Work in Nursing Homes for the Elderly 

(2002). I studien undersöktes varför personal inom vården tenderar att normalisera äldre 

patienters aggression på ett sådant sätt att deras aggressiva handlingar faller utanför gränserna 

för våld (Åkerström, 2002). Vidare undersökte Åkerström (2002) varför det inom vården 

rapporterats om lite våld men mycket aggression mot personalen i arbetet. I studien används 

begreppet boundary-work för att analysera de skillnader och gränsdragningar som vårdpersonal 

gör mellan det som de anser är våld och det som de anser inte räknas som våld (ibid.). Boundary-

work är således gränsdragningar som människor gör för att skilja på aktiviteter, villkor, 

fenomen eller människor från varandra (ibid.). Genom att dra gränser på detta sätt tar människor 

sociala objekt från en kategori eller koncept och tar bort andra från samma definitionsram i en 

kategori eller koncept (ibid.). Boundary-work är därmed ett begrepp som gör det möjligt att se 

hur sociala konstruktioner av våld fortsätter genom att göra skillnader (eller dra linjer) mellan 

”våld” och ”inte våld”, exempelvis genom att skilja ”en örfil” från ”våld” (ibid.).  
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Enligt Åkerström (2002) handlade det om vilken värdering som vårdpersonalen lade i ordet 

våld som definierade vad som kategoriserades som våld och vad som inte gjorde det. Vidare 

innebar det att vårdpersonalen tenderade att tona ner de aggressiva handlingarna på olika sätt 

istället för att lyfta den fysiska aggression som de möter i arbetet (ibid.). Vårdpersonalen hade 

därmed en benägenhet att skilja på de aggressiva handlingarna utförda av de äldre brukarna i 

det avseende att de inte kategoriserades som våld (ibid.). Detta genom att prata om händelserna 

där aggressivitet ägt rum i andra termer än våld, så som att de blivit slagna, nypta eller fått en 

örfil istället för att säga att de varit utsatta för våld, trots att handlingarna i vissa fall var 

avsiktliga (ibid.). Men trots detta ansåg inte vårdpersonalen att dessa händelser handlade om 

”våld”, det vill säga vårdpersonalen ansåg inte att handlingarna utförda av brukarna var 

klandervärda (ibid.). Vidare visade studien också att vårdpersonalen normaliserade aggressiva 

handlingar i den bemärkelse att det var något som ingick i arbetsuppgifterna samt något som de 

professionellt kunde hantera (ibid.). Slutligen framkom det enligt Åkerström (2002) att då 

vårdpersonalen tenderade att placera de äldre brukarnas våld utanför gränserna för ”våld” 

innebar det att brukarna helt enkelt sågs som "vårdtagare", personalen "vårdgivare" och 

vårdhemmet ett "omtänksamt sammanhang", genom att dra dessa gränser genom boundary-

work. 

Eftersom föreliggande studie syftar till att undersöka hur poliser upplever hot och våld 

som riktas mot dem i arbetet är boundary-work ett lämpligt begrepp att ta i beaktning. Trots att 

boundary-work används i en annan kontext i Åkerströms studie (2002) är det intressant att 

undersöka om det finns någon likhet med begreppets innebörd i hur poliserna i denna studie 

upplever hot och våld som riktas mot dem i arbetet. Begreppet kan också tänkas kunna förklara, 

eller hjälpa till att förstå, hur poliserna i denna studie möjligtvis tenderar att normalisera 

våldshandlingar och hot som de utsätts för i sitt arbete, på liknande sätt som vårdpersonalen 

tenderade att göra i Åkerströms studie (2002).  

 

2.3. Krav- och kontrollmodellen 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990:31) har genom att undersöka psykosocial arbetsmiljö 

skapat den så kallade krav- och kontrollmodellen vilken avser till att förklara hur arbetsvillkor 

upplevs för en individ utifrån de krav som arbetet ställer i relation till vilken grad av kontroll 

som individen har i sitt arbete. Modellen bygger på fyra kategorier av arbeten: 

högbelastningsarbete, aktivt arbete, lågbelastningsarbete och passivt arbete (ibid.) vilka alla 

påverkar individen på olika sätt, positivt som negativt, utifrån olika hälsoaspekter. 
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Högbelastningsarbete ställer höga krav på individen där individen har en låg grad av 

egenkontroll vilket kan orsaka negativa hälsoeffekter som stress, oro, utmattning och psykisk 

ohälsa (Karasek & Theorell, 1990:31–32). Aktivt arbete kännetecknas av att arbetet ställer krav 

på prestation utan några negativa hälsoeffekter eftersom graden av egenkontroll är hög (Karasek 

& Theorell, 1990:35). Individen kan 

således använda alla sina förmågor 

och kunskaper vilket innebär att 

individen inte drabbas av negativ 

stress (ibid.). Denna typ av arbete 

innebär vanligtvis att individen 

upplever sig ha en god arbetsmiljö 

präglat av positiv utveckling och 

lärande (ibid.). Lågbelastningsarbete 

är arbeten med låga krav i kombination med en hög grad av egenkontroll (Karasek & Theorell, 

1990:36). Individen kan med den här typen av arbete påverka sin egen situation och ställs inför 

få utmaningar, vilket resulterar i att individen sällan drabbas av stress eller psykisk ohälsa 

(ibid.). Passivt arbete kännetecknas av låga krav och låg grad av egenkontroll vilket innebär att 

individen inte ställs inför utmaningar eller uppgifter som låter denna använda sig av sina 

kunskaper och färdigheter (Karasek & Theorell, 1990:37). Individen har inte möjlighet att ta 

egna initiativ vilket minskar dennes motivation och produktivitet och utsätts därför inte av 

mycket stress, men individen kan likväl uppleva psykiska påfrestning (Karasek & Theorell, 

1990:37–38).  

 

2.4. Krav-, kontroll- och stödmodellen  

Karasek och Theorell (1990) utvecklade krav- och kontrollmodellen genom att lägga till faktorn 

stöd då socialt stöd visat sig vara en viktig del när det kommer till psykosocial arbetsmiljö. Den 

utvecklade modellen kom att kallas krav-, kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 

1990). Karasek och Theorell (1990:70) talar om olika typer av socialt stöd på arbetsplatsen. 

Socioemotionellt stöd är stöd som handlar om social och emotionell interaktion samt tillit och 

förtroende mellan kollegor och överordnad men även överlag i den övergripande 

arbetsgruppen. Det socioemotionella stödet fungerar som en buffertmekanism mot psykisk 

påfrestning och dämpar således detta (ibid.). Instrumentellt stöd är en typ av stöd som handlar 

om hur extra resurser eller assistans ges av kollegor eller överordnad (Karasek & Theorell, 

Figur 1. Krav- och kontrollmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990) 
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1990:71). Det handlar i detta fall mer om stöd som konkret kan ges och fås vid praktiska 

arbetsuppgifter (ibid.).  

Modellen belyser således vikten av social interaktion på arbetsplatsen, dels kollegor 

emellan men också mellan över- och underordnade (Karasek & Theorell, 1990:69). Socialt stöd 

är därmed en viktig komponent i arbetet både för både för individers psykiska välmående i 

arbetet men även för tillfredsställelsen. Socialt stöd är viktigt för det sociala sammanhanget på 

arbetet vilket kan för individen hjälpa till att upprätthålla en god långvarig hälsa, det kan 

påverka produktiviteten och förvärvandet av ny kunskap och socialt stöd kan även vara positivt 

för individens egen identitet då denna uppmuntras av kollektivet för sitt bidrag till dess mål och 

välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990:69–70). Att individen känner stöd från överordnad 

är det viktigaste sambandet för tillfredsställelse och låg psykisk påfrestning (Karasek & 

Theorell, 1990:70). Individen kan således med hjälp av upplevelsen av socialt stöd balansera 

krav i arbetet tillsammans med upplevelsen av kontroll.  

 

  

  

Figur 2. Krav-, kontroll- och stödmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990) 
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras studiens metodval där tillvägagångssätt och genomförande redogörs 

för. I kapitlet förs även en diskussion kring bland annat studiens tillförlitlighet samt en 

redogörelse för etiska ställningstaganden som tagits i beaktning. Detta presenteras i kapitlets 

underrubriker: 3.1. Metodval, 3.2. Förförståelse, 3.3. Forskningsansats, 3.4. Vetenskapligt 

angreppssätt, 3.5. Urval, 3.6. Intervjuguide, 3.7. Intervjuer, 3.8. Etiska ställningstaganden, 3.9. 

Analysmetod och 3.10. Studiens tillförlitlighet. 

 

3.1. Metodval  

Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt utifrån olika aspekter och respektive metod är 

mer lämplig än den andra beroende på vad som ämnas undersökas. Kvantitativ forskning 

handlar i stora drag om ett statiskt förhållningssätt där avsikten är att mäta, genom empirin 

anskaffa generaliserbara resultat (resultat som kan generaliseras till andra situationer eller 

personer), undersöka kausalitet det vill säga orsakssamband samt replikerbara resultat (Bryman, 

2011:167–171). Kvalitativ forskning handlar mer om att betona vikten av kontextuell förståelse 

för det sociala beteendet och genom empirin undersöka individers subjektiva uppfattningar om 

verkligheten i det sammanhang, den kontext, som de befinner sig i (Bryman, 2011:364). 

Eftersom denna studie ämnar undersöka polisernas egna upplevelser av sin utsatthet för hot och 

våld är den kvalitativa metoden den som är mest lämpad för att undersöka detta. Detta har 

undersökts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011:413, 415) vilket 

redogörs för senare i detta kapitel (se 3.7. Intervjuer). Genom kvalitativ metod tolkar forskaren 

det aktuella beteendet eller de värderingar som studeras i en kontext vilket är av vikt att göra 

för att förstå varför en social grupp beter sig som de gör, och det är inte är möjligt om man inte 

tar hänsyn till den miljö de befinner sig i (Bryman, 2011:364). Genom att betona deskriptiva 

detaljer skapas, via dem, kontexten för det beteende som ska tolkas (ibid.). Valet av metod 

gjordes därmed på grundval av studiens syfte, att studien ämnar undersöka just polisernas egna 

upplevelser, vilket en kvalitativ metod möjliggör. Detta hade inte varit möjligt med en 

kvantitativ metod eftersom den kontextuella förståelsen, och de subjektiva upplevelserna, inte 

hade gått att nå då fokus ligger på att mäta och nå mer generella resultat vid användandet av 

kvantitativ metod (Bryman, 2011:372).  
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3.2. Förförståelse 

Forskare har ofta förförståelse och erfarenheter som grundar sig bland annat i dennes bakgrund 

och andra praktiska erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993:25). Vidare handlar det om 

forskarens förförståelse från personliga erfarenheter, arbetslivserfarenhet, tidigare kunskap och 

erfarenheter som inhämtats via utbildning samt forskarens kunskapssyn och metodologiska 

kunskap (Johansson-Lindfors, 1993:76).  

 Gällande min egen förförståelse så har jag en viss sådan för fenomenet då jag själv är 

bekant med Polismyndigheten i form av arbetslivserfarenhet inom densamma. Denna 

förförståelse har, förutom att den bidragit till intresse och val av fenomen att studera, även 

bidragit till en viss förståelse för organisationen och dess arbete. Däremot har förförståelsen 

ingen direkt koppling till polisarbete i yttre tjänst, men den har emellertid bidragit till att delvis 

förstå komplexiteten och verkligheten som poliser i yttre tjänst arbetar i. Jag har även en viss 

förförståelse genom tidigare kunskap och erfarenheter via utbildningen som föreligger för detta 

examensarbete, där jag genomfört tidigare studier och arbeten både med kvalitativ och 

kvantitativ metod. Den kunskap och de erfarenheter som förförståelsen medför är således av 

betydelse både för metodval och för teorival, vilka har gjorts på grundval av den förförståelse 

som jag besitter från tidigare erfarenheter under utbildningen men även den inblick som jag 

själv har i Polismyndigheten som organisation.  

 

3.3. Forskningsansats  

När det kommer till vilken ansats som tillämpas vid forskning grundar sig ofta valet på antingen 

en induktiv eller deduktiv ansats. En deduktiv ansats handlar om att forskaren utgår från en eller 

flera hypoteser genom att härleda dessa utifrån teoretiska överväganden inom ett område 

(Bryman, 2011:26). Hypoteserna prövas därefter empiriskt mot teori för att se om hypoteserna 

bekräftas eller förkastas (Bryman, 2011:26; Johansson-Lindfors, 1993:55–56). En deduktiv 

ansats handlar således om att forskaren går från teori till empiri i syfte att verifiera teorin genom 

den empiriska verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993:56). Deduktiv ansats är, inom 

samhällsvetenskaplig forskning, den vanligaste uppfattningen mellan teori och praktik 

(Bryman, 2011:26). En induktiv ansats går åt motsatt håll då denna typ av ansats handlar mer 

om att bilda en teori av resultatet av det insamlade empiriska materialet och på så sätt låta 

empirin bilda begrepp eller teori utifrån verkligheten (Bryman, 2011:26; Johansson-Lindfors, 

1993:58). I denna studie ligger den förstnämnda ansatsen, den deduktiva, till grund för 

undersökningen eftersom utgångspunkten inför den empiriska datainsamlingen har varit teorier 

och begrepp. Vid ett deduktivt angreppssätt genomförs en stor del, den teoretiska delen, av 
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arbetet innan datainsamlingen genomförs, medan det vid ett induktivt angreppssätt genomförs 

både under och efter datainsamlingen (Johansson-Lindfors, 1993:56, 59). En deduktiv ansats 

lämpade sig bäst för studien utifrån dess syfte och problemformulering och därigenom även på 

grundval av redan lämplig teori. Utifrån dessa aspekter var en deduktiv ansats därmed det bästa 

valet för studien eftersom det inte fanns behov av teoribildning. 

 

3.4. Vetenskapligt angreppssätt  

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns ett antal vetenskapliga perspektiv och två 

angreppssätt är epistemologi och ontologi (Bryman, 2011:20). Dessa angreppssätt utgör en 

grund för vad som är eller vad som ska betraktas som kunskap och hur kunskap nås (Bryman, 

2011:29, 35; Johansson-Lindfors, 1993:34).  

Det finns olika kunskapsuppfattningar inom dessa vetenskapliga perspektiv, vilka således 

utgör olika syner på kunskap. Två kunskapssyner är positivism och hermeneutik som har skilda 

verklighets- och kunskapsuppfattningar (Johansson-Lindfors, 1993:11). I denna studie har ett 

hermeneutiskt tolkningsperspektiv använts vilken inriktar sig mer på förståelse, subjektivitet 

och tolkning medan positivismen, grovt förklarat, inriktar sig på objektivitet, sambandssökande 

och förklarande (Johansson-Lindfors, 1993:45–47; Kvale & Brinkmann, 2009:226). 

Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats med anledning av studiens syfte och 

metodologiska utgångspunkt. Hermeneutik handlar inom samhällsvetenskaplig forskning om 

att tolka människors handlingar i samband med teori och metod (Bryman, 2011:32). Det innebär 

således att forskaren genom ett hermeneutiskt angreppssätt tolkar för att skapa förståelse, med 

specifikt fokus på de frågor och meningar som eftersöks (Bryman, 2011:32; Kvale & 

Brinkmann, 2009:66). Ett hermeneutiskt perspektiv har i denna studie inneburit tolkning av 

samtal och text för att förstå det som sägs i en kontext (Kvale & Brinkmann, 2009:66, 71). 

Fokus i studien är att undersöka aktörernas upplevelser men eftersom studien också ämnar 

undersöka fenomenet i en bredare kontext har fokus lagts på att analysera och tolka meningen 

i vad som sägs för att kunna placera och förstå det i ett sammanhang vilket inom hermeneutiken 

betonas (Kvale & Brinkmann, 2009:71; Johansson-Lindfors, 1993:45–46; Bryman, 2011:507).  

 

3.5. Urval 

Studiens urval består av poliser som arbetar och har arbetat i yttre tjänst. Till en början bestod 

urvalet av poliser som aktivt arbetar i yttre tjänst, det vill säga den grupp som är den mest utsatta 

(Polismyndigheten, 2018; Polisförbundet, 2017). Vidare inkluderades i urvalet även poliser 
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som har en annan befattning vid tidpunkten för studien men som fortfarande delvis arbetar i 

yttre tjänst eller som har arbetat i yttre tjänst. Totalt har sju poliser, fyra män och tre kvinnor, 

deltagit som intervjupersoner varav tre av dessa har en annan befattning inom 

Polismyndigheten. Resterande arbetar som ingripandepoliser i yttre tjänst men även vissa av 

dem arbetar även med ytterligare andra typer av uppgifter och uppdrag. Poliserna som deltar i 

studien har arbetat mellan tre och femton år i yttre tjänst. Samtliga har erfarenheter av arbetet i 

yttre tjänst och merparten av intervjupersonerna arbetar aktivt som ingripandepoliser i den 

brottsbekämpande miljön. Att bredda urvalet baserades främst på svårigheten att finna nog 

många poliser att intervjua. Däremot är samtliga polisers upplevelser och åsikter kring 

utsattheten för hot och våld lika värdefulla för studien oavsett om de arbetar heltid, delvis eller 

vid tidpunkten för studien inte alls ute i den brottsbekämpande miljön som ingripandepoliser.  

Den ursprungliga tanken gällande urvalet var att det skulle bestå av åtta poliser. På grund 

av att en polis meddelade att denna inte kunde medverka i en intervju landade därför det totala 

antalet intervjupersoner på sju poliser. Avsaknaden av en åttonde intervju bedömdes inte vara 

avgörande för fylligheten i materialet då de sju intervjuerna resulterade i en stor mängd 

material. Svårigheten med att finna intervjupersoner till studien kan förklaras av att polisyrket 

innebär arbete dygnet runt och oförutsedda händelser kan inträffa och därmed kan poliser 

generellt vara svåra att få tag på.  

Gällande urvalet gjordes inga andra begränsningar som exempelvis kön, ålder eller hur 

länge poliserna arbetat i yttre tjänst. Därför tas inte de nämnda exemplen i beaktning i denna 

studie och inget fokus kommer ligga på att exempelvis undersöka huruvida kvinnliga respektive 

manliga poliser möjligtvis upplever utsatthet på lika eller olika sätt. Däremot fanns tanken att 

om det skulle framkomma stora skillnader mellan exempelvis manliga och kvinnliga polisers 

upplevelser av sin utsatthet skulle det vara något som tas i beaktning i studiens analys. Att 

urvalet inte hade några övriga begränsningar än att poliserna ska arbeta i yttre tjänst grundade 

sig även i förutsättningarna för studien. Eftersom det fanns både tidsbegränsning och vid denna 

tidpunkt eventuell problematik för åtkomst till intervjupersoner ansågs det vara mest lämpligt 

att låta urvalet utgöras av de personer som meddelade att de ville vara delaktiga i studien. Därför 

har ett målinriktat kedjeurval tillämpats (Bryman, 2011:434), eftersom jag riktat mig till de 

poliser som är relevanta för min studie samt kommit i kontakt med dem genom en 

kontaktperson inom Polismyndigheten. Kontaktpersonen mottog av mig ett informationsmail 

om examensarbetet som denna vidarebefordrade till samtliga poliser i yttre tjänst i en mellanstor 

stad belägen i Norrland i Sverige. Två påminnelsemail skickades sedan ut till samtliga igen.  



16 
 

Däremot uppstod problem med att hitta ett lämpligt antal intervjupersoner via kontaktpersonen 

på Polismyndigheten, vilket innebar att jag även via egna kontakter sökte intervjupersoner på 

annat håll. Genom att ta hjälp från personer i min omgivning som kände poliser som arbetar i 

yttre tjänst kunde jag således hitta ett lämpligt antal poliser att intervjua. Samma 

informationsmail om examensarbetet skickades till dessa personer när deras kontaktuppgifter 

förmedlats till mig. Genom detta tillvägagångssätt har det för urvalet dock inneburit en 

geografisk spridning gällande intervjupersonerna. De intervjupersoner som slutligen blev 

aktuella arbetar i en mellanstor stad och två mindre städer i Norrland samt mellersta Sverige. 

Poliserna som deltagit i studien är anonyma och därför kommer inga namn att nämnas.  

 

3.6. Intervjuguide  

I denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts. Fördelen med den här 

typen av intervju är att den inriktar sig på intervjupersonernas egna ståndpunkter och 

uppfattningar, vilket kan ge mer detaljerade svar (Bryman, 2011:413). Det var på grundval av 

detta som jag valde att genomföra denna typ av intervju då förhoppningen var att intervjuerna 

skulle generera i mer uttömmande svar från intervjupersonerna och därigenom även få fram 

intervjupersonernas egna synpunkter och upplevelser. 

Vid genomförandet av semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide 

vilken innehåller förhållandevis specifika teman som ska beröras under intervjun där 

möjligheten finns för intervjupersonen att utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 2011:415; 

Krag Jacobsen, 1993:19). Inför genomförandet av intervjuerna konstruerades således en 

intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden fungerade under intervjuerna som en lista av frågor 

som skulle behandlas, men fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de är flexibla i den 

mening att de tenderar att vara följsamma i den riktning som intervjupersonernas svar går i 

(Bryman, 2011:415). Semistrukturerade intervjuer öppnar även upp för möjligheten att ställa 

följdfrågor till intervjupersonen, det vill säga det är möjligt att frångå intervjuguiden och ställa 

frågor som anses vara relevanta och som anknyter till det som intervjupersonen sagt (ibid.).  

Intervjuguiden som konstruerades baserades på tre teman vilka härleddes ur studiens 

teoretiska ramverk. Dessa var ”hot och våld”, ”normalisering” samt ”krav, kontroll och stöd”. 

Enligt Bryman (2011:419) bör man undvika att formulera ledande frågor i intervjuguiden och 

det viktigt att formulera teman och frågor som är i enlighet med studiens syfte, däremot bör 

man inte heller formulera alltför specifika frågor. Frågorna som ställdes i intervjuguiden hade 

således en tydlig koppling till både det teoretiska ramverket samt studiens syfte och 

frågeställningar, där frågorna var förhållandevis öppna för att inte begränsa intervjupersonernas 
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svar men även för att ha utrymme för spontana följdfrågor som kunde ställas till 

intervjupersonerna beroende på deras svar (Bryman, 2011:419). Intervjuguidens teman var 

placerade i en medveten ordningsföljd så att de kunde beröras på ett bra och följsamt sätt (ibid.). 

De följde det teoretiska ramverket, dels för att teorin skulle leda den empiriska datainsamlingen 

men även för att samma följsamhet skulle utgöra grunden i studiens resultat och analys. 

Däremot kunde jag under intervjuerna tack vare flexibiliteten i den här typen av intervju frångå 

ordningen på frågorna i intervjuguiden för att göra samtalet mer följsamt baserat på 

intervjupersonernas svar (Bryman, 2011:415; Krag Jacobsen, 1993:19). 

Inför genomförandet av intervjuerna utfördes två testintervjuer med för studien två 

utomstående personer för att testa frågorna och upptäcka eventuella förbättringsmöjligheter. 

Efter dessa gjordes olika mindre revideringar av intervjuguiden inför den stundande 

datainsamlingen.  

 

3.7. Intervjuer 

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer sker en interaktion mellan intervjuare och 

intervjuperson. Kvale och Brinkmann (2009:47–48) menar att det är genom interaktionen som 

kunskapen konstrueras och att intervjuaren och intervjupersonen agerar i förhållande till 

varandra där det genom interaktionen finns en ömsesidig påverkan mellan båda parter. Vidare 

innebär denna ömsesidiga påverkan att det är viktigt att forskaren är medveten om den 

interaktion som uppstår och har förståelse för den mellanmänskliga dynamiken under intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009:48). Eftersom det vid en kvalitativ intervju handlar om att söka 

förståelse för ett fenomen genom intervjupersonens egen livsvärld är det viktigt som intervjuare 

att vara observant under samtalet, det vill säga kunna tolka intervjupersonen genom 

interaktionen (Kvale & Brinkmann, 2009:45). Det handlar således om tolkningar av 

intervjupersonens ansiktsuttryck, tonfall och andra kroppsliga uttryck (ibid.). Vidare menar 

Kvale och Brinkmann (2009:188) att kroppsuttryck och verbala reaktioner kan fungera som 

förstärkare, både positiva och negativa, och därigenom inverka på intervjupersonen och hur 

denna svarar. Med den förförståelse som jag införskaffat genom den utbildning som föreligger 

detta examensarbete var dessa för- och nackdelar gällande interaktionen under intervjun något 

som jag tog i beaktning både innan och under intervjuerna.  

Fem intervjuer genomfördes via personliga möten. Plats och tid för intervjuerna 

bestämdes över mail med respektive intervjuperson. Intervjuerna genomfördes i en ostörd 

miljö, dels för att undvika att inspelningen under intervjuerna skulle störas men även för att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma under intervjun (Bryman, 2011:421). Intervjuerna 
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var enskilda, det vill säga en intervju med mig som intervjuare och en intervjuperson, vilket var 

det bäst lämpade alternativet för studien. Det fanns en tanke att vissa ämnen som skulle beröras 

under intervjuerna kunde uppfattas som personliga och känsliga, vilket utgjorde grunden i valet 

av att hålla enskilda intervjuer. Att genomföra exempelvis fokusgruppsintervjuer var i denna 

studie inte aktuellt då det inte fanns någon strävan att intervjua flera intervjupersoner samtidigt 

och låta dem utforska varandras skäl till att ha en viss åsikt eller skapa en argumentation om 

det som undersöks (Bryman, 2011:449). Det var viktigt att intervjupersonerna kunde tala fritt 

och öppet, vilket möjliggjordes genom att genomföra enskilda intervjuer.  

Två intervjuer genomfördes över telefon på grund av det geografiska avståndet som fanns 

mellan mig och intervjupersonerna. Telefonintervjuer används till fördel när det handlar om ett 

större geografiskt avstånd mellan intervjuare och intervjuperson där ett möte ansikte mot 

ansikte inte är möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009:165). Däremot går den visuella och fysiska 

interaktionen förlorad vid telefonintervjuer vilket innebär att man går miste om kroppsspråket 

och därigenom den omedvetna kommunikationen (Krag Jacobsen, 1993:159–160; Bryman, 

2011:433). Alternativet till telefonintervju var samtal över Skype med bild, men detta var inte 

möjligt att genomföra med en av intervjupersonerna på grund av tekniska förhinder. Därmed 

ansågs det vara mest lämpligt att genomföra båda intervjuerna via telefon som 

intervjupersonerna önskade. De intervjuer som genomfördes via telefon var kortare än de övriga 

intervjuerna.  

Samtliga intervjuer spelades in i samråd med intervjupersonerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009:194–195) är inspelade intervjuer till fördel eftersom forskaren kan gå tillbaka 

och lyssna om på inspelningen och att sådant som tonfall, pauser och dylikt som framkommer 

under samtalet också finns dokumenterade. Genom att spela in intervjuerna underlättas även 

transkriberingen av det inspelade materialet men det kommer att diskuteras mer ingående senare 

i kapitlet (se 3.9. Analysmetod). Genomförandet av intervjuerna ägde rum under sammanlagt 

tre veckor. Ursprungstanken var att intervjuerna skulle vara mellan 30 och 60 minuter och 

samtliga intervjuer höll sig inom den tidsramen. Den kortaste intervjun varade 27 minuter och 

den längsta varade 61 minuter. 

 

3.8. Etiska ställningstaganden  

Som forskare är det viktigt att förhålla sig till de etiska regler som gäller när det kommer till att 

bedriva forskning. Vidare handlar det om att forskaren har en medvetenhet kring olika etiska 

aspekter och inser vikten i de olika etiska överväganden som bör tas i beaktning vid 

samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2011:130). De grundläggande etiska frågorna 
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handlar om integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet (Bryman, 2011:131). I denna 

studie har därför hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning som utgörs av forskningskravet och individsskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Dessa har tagits i beaktning under hela arbetsprocessen. 

Forskningskravet handlar om att genomföra studien på ett etiskt korrekt sätt med god kvalitet 

och individsskyddskravet innebär att ingen ska komma till skada i samband med studien 

(Vetenskapsrådet, u.å.:5). Det grundläggande individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav: 

▪ Informationskravet innebär att de som involveras i en studie ska informeras om studiens 

syfte (Vetenskapsrådet, u.å.:7). Detta krav tillgodosågs då denna information 

meddelades via ett informationsmail som skickades ut till samtliga intervjupersoner, 

vilket också innehöll information om deltagarnas frivillighet. Vidare informerades de 

att de hade rätt att avbryta sin medverkan.  

▪ Samtyckeskravet innebär att ett samtycke krävs från de som involveras i studien och att 

det inte får röra sig om några påtryckningar från forskarens sida när det kommer till 

deltagarens medverkan (Vetenskapsrådet, u.å.:9). Detta krav tillgodosågs även det då 

poliserna kontaktades via informationsmailet där de hade möjlighet att meddela sin 

medverkan om att ställa upp som intervjuperson eller inte. Intervjupersonerna 

meddelades även om deras rätt att avbryta sin medverkan, i enlighet med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, u.å.:10).  

▪ Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska hållas konfidentiella och 

bortom åtkomst från obehöriga (Vetenskapsrådet, u.å.:12). Detta krav tillgodosågs i 

studien då intervjupersonerna varit helt anonyma. Intervjupersonernas anonymitet har 

värnats om i dokument där inga namn har nämnts, ord som ”intervjuperson X” (där X 

är en siffra mellan 1–7) har istället använts under arbetets gång. Samtligt material från 

intervjuer, ljudfiler, transkriberingar och annat material i form av anteckningar har 

förvarats på sådant sätt att obehöriga inte har haft tillgång till materialet.  

▪ Nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.:14). Detta krav tillgodosågs då allt material, 

så som transkriberingsmaterial och inspelningsmaterial har hållits konfidentiella under 

arbetets gång. 
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3.9. Analysmetod  

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är det vanligt att intervjuerna genererar i mycket 

empiriskt material som ska bearbetas (Bryman, 2011:429). Sammanlagt genererade 

intervjuerna 76 sidor med transkriberat material att analysera. En rekommendation inom 

kvalitativ forskning är att påbörja transkriberingen så fort som möjligt och det är även en 

process som är tidskrävande (Bryman, 2011:428–429; Johansson-Lindfors, 1993:146–147). 

Baserat på detta valde jag att systematiskt påbörja transkriberingen redan efter första 

intervjutillfället. Transkriberingen fortlöpte sedan därefter systematiskt efter varje 

intervjutillfälle under de veckor som intervjuerna ägde rum. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant, förutom vissa ord som uppmanade intervjupersonerna att fortsätta, vilket inte ansågs 

påverka innebörden av samtalet. Analysprocessen påbörjades även den fortlöpande efter första 

intervjutillfället, vilket är ett rekommenderat tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning 

(Bryman, 2011:429) och något som också effektiviserade analysarbetet. Att påbörja 

analysarbetet och arbeta med det kontinuerligt underlättar och effektiviserar inte bara själva 

processen, det möjliggör även en medvetenhet kring vilka teman som eventuellt kan anses vara 

särskilt intressanta att belysa eller gå in extra på under de kommande intervjuerna (Bryman, 

2011:429–430). Det tillvägagångssättet möjliggjorde även att andra typer av följdfrågor eller 

andra relevanta aspekter kunde belysas under de resterande intervjuerna, denna insikt hade 

således kunnat gå förlorad om analysarbetet inte hade fortskridit kontinuerligt (ibid.). Därför 

ansågs detta som det bäst lämpade tillvägagångssättet utifrån de ovan nämnda aspekterna.  

 För att analysera materialet har jag utgått från en tematisk analysmetod som innebär att 

noggrant bearbeta den empiriska data som ska analyseras (Bryman, 2011:528). Vid en tematisk 

analys ligger tyngden på vad som sägs och hur det sägs (Bryman, 2011:527). Analysmetoden 

innebär bearbetning av materialet genom olika faser vilket skapar möjlighet att finna olika 

teman och underteman i materialet som utgör återkommande motiv eller mönster (Bryman, 

2011:528). Genom detta tillvägagångssätt kunde jag således finna olika mönster och därefter 

kategorisera datan i kärnteman och underteman (ibid.). För att finna dessa mönster kodades 

materialet utifrån studiens tre olika huvudteman vilka härleddes ur det teoretiska ramverket som 

också utgjorde intervjuguidens teman. Utifrån dessa teman skapades koder som användes för 

att koda materialet. Initialt hade jag 26 koder som sedan under analysen landade i 14 koder. 

Resultatet av det empiriska materialet följer de teman som härleddes ur det teoretiska ramverket 

och inom dem presenteras olika underteman som är helt eller delvis härledda ur empirin.  
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3.10. Studiens tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning talar man om tillförlitlighet och äkthet när det gäller bedömning av 

kvalitativa undersökningars kvalitet (Bryman, 2011:353–354). Begreppen är enligt Bryman 

(2011:352–353) alternativa till de mer traditionella begreppen validitet och reliabilitet som 

används desto mer när det kommer till kvantitativ forskning. Jag har valt att i detta kapitel 

redogöra för de förstnämnda begreppen då denna studie grundar sig på en kvalitativ metod och 

jag anser därmed att de är mer lämpliga att hänvisa till för att redogöra för studiens kvalitet. 

Kriterierna för äkthet, eller autenticitet, handlar om mer generella aspekter gällande en 

undersöknings kvalitet till skillnad från tillförlitlighetskriterierna. Äkthetskriterierna har 

däremot inte fått samma inflytande som tillförlitlighetskriterierna (Bryman, 2011:357) och jag 

kommer därför att beröra dessa äkthetskriterier mer i korthet och sedan gå djupare in på studiens 

tillförlitlighet. Äkthetskriterierna benämns rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2011:356). Dessa kriterier 

handlar om huruvida undersökningen gett en rättvis presentation av deltagarnas uppfattningar 

och åsikter, om deltagarna genom undersökningen fått en bättre förståelse för sin sociala 

situation, om deltagarna fått bättre förståelse för hur andra människor i samma miljö uppfattar 

saker, om deltagarna kan förändra sin situation samt om undersökningen gett deltagarna 

möjlighet att göra det (Bryman, 2011:357).  

Enligt Bryman (2011:354) delas tillförlitligheten i en undersökning in i fyra delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

En studies trovärdighet handlar om två aspekter, den ena handlar om huruvida andra anser 

att den sociala verklighet som undersökts i studien är trovärdig och den andra aspekten gäller 

resultatets trovärdighet i form av att undersökningen har genomförts i enlighet med de regler 

som finns för forskning samt att deltagande personer har fått ta del av studiens resultat (Bryman, 

2011:354). Jag har under arbetets gång systematiskt förhållit mig till de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, u.å.) och samtliga intervjupersoner har även tillfrågats om de vill 

ta del av det färdiga materialet när det är färdigställt, vilket majoriteten av dem önskat att få. 

Uppsatsen har därför vidarebefordrats till intervjupersonerna. Jag har arbetat noggrant under 

transkriberingsarbetet och tolkningsprocessen för att säkerställa att resultatet i största möjliga 

mån är korrekt tolkat.  

Överförbarhet handlar om att det i studien ska finnas detaljerade och fylliga beskrivningar 

av det fenomen som undersökts så att studiens resultat är överförbart även till andra miljöer 

(Bryman, 2011:355). Problemet med kvalitativa undersökningar i denna bemärkelse är dock att 

dess resultat är svåra att generalisera och överföra till andra miljöer vilket grundar sig i att man 
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inom kvalitativ forskning ofta undersöker ett visst antal personer inom en viss miljö (Bryman, 

2011:369). I denna studie handlar det således mer om hur överförbarheten stärks i form av hur 

resultaten generaliseras till det teoretiska ramverket (ibid.). Det handlar följaktligen om 

kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som är av vikt när det kommer till resultatens 

generaliserbarhet (ibid.). I denna studie har därför ett noggrant val gjorts gällande teori och 

tidigare forskning i förhållande till det fenomen som undersökts och därav har också vikt lagts 

vid noggrann läsning av tidigare forskning som gjorts på området för att kunna göra ett 

omsorgsfullt val av innehållet i det teoretiska ramverket.  

När det gäller en undersöknings pålitlighet handlar det om hur välbeskriven dess metod 

och tillvägagångssätt är (Bryman, 2011:355). En studies pålitlighet säkerställs om det i studien 

finns en fullständig redogörelse för samtliga faser av forskningsprocessen (ibid.). Enligt 

Bryman (2011:370) är det generellt svårt att inom kvalitativ forskning som en utomstående 

person veta vad forskaren har gjort och hur forskaren har kommit fram till sina slutsatser i form 

av metodologiska tillvägagångssätt. I den aktuella studien har därför studiens metodkapitel 

bearbetats noga för att samtliga delar avseende metodologiska val och överväganden redogjorts 

för. Detta för att kunna stärka studiens pålitlighet genom att så ingående som möjligt 

problematisera och motivera de metodologiska val som gjorts.  

Slutligen innebär den fjärde aspekten, möjlighet att styrka och konfirmera, för forskaren 

att säkerställa att denna förhållit sig objektiv i undersökningen och agerat i god tro (Bryman, 

2011:355). Det handlar således om att det i studien ska framgå att forskaren inte låtit personliga 

värderingar eller studiens teoretiska inriktning påverka studiens resultat eller slutsatser (ibid.). 

Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2009:90–91) ett problem som forskaren måste ha i 

beaktning eftersom det har en stor betydelse för undersökningen och dess kvalitet. Det är viktigt 

att forskarens roll i förhållande till etiska ställningstaganden, engagemang och distans till det 

som undersöks balanseras på rätt sätt (ibid.). Med detta i beaktning har jag under arbetet i största 

möjliga mån förhållit mig objektiv till det som undersökts. Det är däremot enligt Bryman 

(2011:44) problematiskt eftersom det oftast inte går att hålla sig helt och hållet objektiv eller ha 

en fullständig kontroll över sina värderingar. I studien har jag, som tidigare nämnt, förhållit mig 

under hela arbetets gång till de etiska reglerna som föreligger för vetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, u.å.; Bryman, 2011:130–131). Genom att vara medveten om vikten av att 

förhålla mig objektiv och värderingsfri men samtidigt haft insikt i att det inte är helt möjligt 

(Bryman, 2011:355) har det genom de olika val som gjorts i studien samt under tolkning och 

analys av data inneburit en medvetenhet kring detta vilket har präglat förhållningssättet under 

arbetet. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från de sju genomförda intervjuerna. 

Resultatet av dessa kommer att analyseras utifrån det teoretiska ramverket bestående av tidigare 

forskning och teori. Kapitlet är indelat i olika rubriker som utgör olika teman vilka härrör från 

det teoretiska ramverket med underrubriker som utgör olika underteman som är helt eller delvis 

härledda ur empirin. Dessa presenteras i tre rubriker: 4.1. Hot och våld, 4.2. Normalisering och 

4.3. Betydelsen av socialt stöd.  

 

4.1. Hot och våld  

I detta kapitel presenteras temat ”Hot och våld” med temats olika aspekter. Kapitlet börjar med 

underrubriken 4.1.1. Polisernas egna definitioner av hot och våld där intervjupersonernas 

beskrivningar av hot och våld presenteras för att redogöra för just deras definition av begreppen. 

I efterföljande underrubriker 4.1.2 Det riskfyllda arbetet, 4.1.3 Polisernas upplevelser av sin 

utsatthet, 4.1.4. Kraven i arbetet faller sig naturligt och 4.1.5. Möjlighet att kontrollera och 

hantera potentiellt farliga situationer berörs olika aspekter av temat hot och våld. Temat 

kommer att analyseras utifrån tidigare forskning av Covington et al. (2014), Schouten och 

Brennan (2016) och begreppet boundary-work (Åkerström, 2002) samt teori i form av krav- 

och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990).  

 

4.1.1. Polisernas egna definitioner av hot och våld  

Samtliga intervjupersoner fick frågan om vad hot är för dem. Intervjupersonernas svar på den 

frågan har många likheter men även en del skillnader. Det är tydligt att vad som uppfattas som 

hot är en subjektiv tolkning av det som sägs eller uttrycks. Merparten av de intervjuade 

refererade på något sätt till Brottsbalkens (1962:700) definitioner av hot och våld och vissa 

rekvisit för exempelvis olaga hot eller hot mot tjänsteman lyftes som särskilda aspekter som 

avgör huruvida något uppfattas som ett hot. Några av de intervjuade nämnde rekvisitet rädsla 

som något avgörande för om något uppfattas som ett hot. En intervjuperson beskrev: 

Ett hot för mig vilket också enligt rekvisiten […] om du inte blir rädd av det då är det inget 

hot för då är inte rekvisiten för det brottet uppfyllt däremot om jag säger hot mot tjänsteman 

så har du inte samma behov av att fylla rekvisiten, hotar du en tjänsteman så är det ett hot, 

jag behöver inte bli rädd. Men de gånger jag har skrivit hot mot tjänsteman […] är om jag 

verkligen har känt mig hotad. […] det är ett hot när jag skriver på det kan man säga. Det är 

ett hot när jag blir rädd […]. 
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Merparten av intervjupersonerna definierade hot på liknande sätt. Gemensamt för dessa är att 

en avgörande aspekt för om det som uttrycks uppfattas som ett hot är personen bakom orden. 

Personen som uttrycker hotet är således den främsta orsaken till om ord som uttrycks uppfattas 

som ett hot. Intervjupersonerna uppgav att personens historik, mentala tillstånd, våldskapital 

och om personen är kapabel att fullfölja hotet är avgörande för huruvida de uppfattar det som 

sägs som ett hot. En intervjuperson beskrev att ett hot är om känslan av trygghet försvinner: 

“Hot är när man inte längre känner sig trygg. Om någon liksom går innanför ens 

trygghetsbarriär så att säga.”.  

 Alla intervjupersoner var eniga om att det finns olika typer av hot – verbala direkta hot, 

verbala förtäckta hot och hotfullt beteende. En intervjuperson beskrev ett hotfullt beteende som 

ett hot som inte är verbalt uttalat: ”Hot kan även uppfattas som när vi kommer till en plats där 

det inte är uttalat verbalt men att en person är hotfull, någon som går mot en, någon som kanske 

bär kniv, det är ju också ett slags hot”. Merparten av intervjupersonerna gav exempel på direkta 

hot: ”jag ska klippa dig”, ”jag ska döda dig” och ”jag ska skjuta dig”. Förtäckta hot upplevdes 

av en intervjuperson som obehagliga men att det inte är hot i lagens mening: ”Förtäckta hot blir 

inte samma sak. Det är klart att det kan vara obehagligt där med […] men det är svårt att få det 

till att hålla rättsligt.”. Intervjupersonerna gav exempel på förtäckta hot: ”jag vet var du bor” 

och ”det vore ju tråkigt om det hände en olycka”. Gemensamt för samtliga intervjupersoner var 

att hot som riktas mot deras familjer är hot som de direkt anser vara hot oavsett om det är 

förtäckta hot eller direkta hot.  

 Samtliga intervjupersoner berättade att våld för dem är handlingar som är avsiktliga och 

avsedda att skada. En intervjuperson beskrev våld som: “Det är ju inte när man försöker slita 

sig loss exempelvis, alltså typ vid ett våldsamt motstånd […]. Om våld ska riktas mot mig, då 

är det ett riktat slag med uppsåt.”. En annan intervjuperson delar denna uppfattning och beskrev 

våld som: ”Våld är väl om man blir slagen, sparkad eller spottad på till exempel. […] om det 

verkligen är uppsåtet att ”jag ska göra dig illa”, att man märker det än om det bara är någon 

som försöker ta sig loss.”. Några intervjupersoner ansåg däremot att våld som uppstår i samband 

med ingripanden också kan vara våld. En intervjuperson uppgav att våld kan vara både när 

någon avsiktligt exempelvis sparkas eller slåss men även om en person kränger med kroppen 

vid ett ingripande: ”Ja men våld då är det ju handgemäng [...]. Att de börjar liksom kränga med 

kroppen och ska gå mot attack. […] handgemäng, att de slåss, sparkas, spottas, skallar, nyper.”.  
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4.1.2. Det riskfyllda arbetet  

Intervjupersonerna fick frågan om de tycker att polisyrket är ett riskfyllt arbete. Samtliga 

intervjupersoner uppgav att arbetet är riskfyllt och att riskerna som uppstår beror på olika 

anledningar. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att det dagliga arbetet innebär risker 

eftersom en stor del av deras arbete är ovisst. När de åker ut på larm vet de inte alltid vad som 

väntar eller vilka risker som ärendet kan innebära. Samtliga intervjupersoner var eniga om att 

inget fall är det andra likt och att risker är svåra att specificera på grund av att varje situation är 

unik. En intervjuperson beskrev: ”Det är många saker som spelar in, så det är från fall till fall.”. 

Personerna som ärendet berör ansågs vara en aspekt som intervjupersonerna lyfte fram som kan 

vara avgörande för huruvida risker eventuellt kan uppkomma. En intervjuperson menade att 

människor i sig inte upplevs ett hot men att en individs beteende och agerande kan spela roll 

för hur en situation urartar sig:  

I det stora hela upplever inte jag människor som ett hot på något sätt […] Det kan ju vara så 

att om vi tar en individ som exempel… Vi har exakt samma individ i två olika situationer. I 

den ena situationen så kanske personen är fruktansvärt bråkig och stökig och vi måste liksom 

släpa in personen i fråga alltså med polistekniker så att säga på rätt sätt till en cell för att den 

ska nyktra till och lugna ner sig. Nästa gång kanske vi står och pratar med den personen på 

stan och kollar hur läget är och liksom det är lugnt och den personen skrattar och är trevlig. 

Så ibland så beror det ju på den andra personens liksom… Om den personen är tokpåverkad 

då är det ju kanske att det är jättebråkigt där och nästa situation lugnt. 

 

Personernas tillstånd, välmående och egenskaper ansågs spela roll i sammanhanget. Det kan 

exempelvis handla om huruvida personen i fråga är berusad eller påverkad av narkotika, är 

psykiskt sjuk eller har någon form av diagnos som gör att personen agerar på ett våldsamt eller 

hotfullt sätt. Studien av Covington et al. (2014) visade att faktorer som gärningspersonens 

egenskaper och huruvida personen är påverkad av alkohol eller droger kan innebära ökade 

risker för utsatthet. Det faktum att poliserna hanterar tungt kriminella personer kan också vara 

en aspekt som innebär ökade risker. Det framkom även att vissa individer som har ett förakt 

mot polisen kan agera på ett visst sätt för att markera sin ståndpunkt. Polisuniformen ansågs 

också kunna innebära en risk då den representerar Polismyndigheten och rättsväsendet. En 

intervjuperson beskrev: ”det är ju ett väldigt riskfyllt arbete, det är vi som representerar 

rättssamhället […]. Det är riktat mot myndigheten, att de inte vill ha något med polisen att 

göra.”. Vidare beskrev en annan intervjuperson detta som: ”Det ju så att jag vet att när jag har 

en polisuniform på mig då är det att jag symboliserar någonting vissa individer verkligen inte 

tycker om och de kanske förknippar det med någonting fruktansvärt negativt [...].”. Studien av 

Covington et al. (2014) visade att polisens uniform kan vara en faktor som innebär ökade risker 
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för poliser att utsättas för våld på grund av att uniformen signalerar en högre status. Däremot 

visar inte resultatet i föreliggande studie att uniformen innebär en risk på grund av en högre 

status, utan snarare för att den representerar en myndighet och rättssamhället som vissa 

individer vill inte ha att göra med. På grund av detta kan därmed dessa individer antingen på ett 

hotfullt eller våldsamt sätt markera och uttrycka sin ståndpunkt, vilket möjligen kan resultera i 

att poliserna utsätts för hot eller våld vid hanteringen av personer med en sådan uppfattning.  

Situationen, miljön och omständigheterna som ärendet berör var aspekter som 

intervjupersonerna lyfte fram som spelar roll i hur risker eventuellt uppstår. Majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg att en stor risk är att exempelvis gå in i en lägenhet eftersom mycket 

är ovisst om vad som väntar sig där inne. Om vapen är inblandade ansågs också vara något som 

kan öka riskerna. En intervjuperson beskrev riskerna med arbetet och att olika faktorer spelar 

roll i sammanhanget: 

[…]. Det är så många faktorer som spelar in… Situation och person, liksom var det är 

någonstans. Men rent krasst, vi vet ju inte vad vi ska åka på för jobb […] Det är ju egentligen 

varje gång vi går in i en lägenhet så vet man ju inte… Det är ju en risk. 

En annan aspekt som ansågs vara betydande och som kan påverka utgången för ett ingripande 

är polisens bemötande. Tre av de intervjuade upplevde att hur de bemöter människor, vilken 

attityd de har och hur de talar och för sig kan ha betydelse för hur personerna de möter agerar. 

Genom ett korrekt bemötande från deras sida ansågs riskerna i arbetet kunna minimeras. En 

intervjuperson upplevde att hen kan påverka mycket med rätt bemötande: 

Vissa poliser utsätts mer än andra och det kan vara lite beroende på vilket bemötande man 

själv har som polis och jag kan tycka att det är ganska viktigt att man inte har en provocerande 

approach som polis. Det är viktigt att man tänker på att de här personerna vi möter det kanske 

är personer som har det jättejobbigt och att vi kanske inte, att det inte blir någon prestige i 

det vi ska göra. […] om jag har en provocerande negativ attityd och går fram till den här 

personen där på stan när han eller hon är lugn och beter mig illa som polis då kan ju det trigga 

igång den här personen […] om vi har taggarna utåt direkt så kan det bli ännu värre. 

 

Arbetet som polis i yttre tjänst upplevs således som riskfyllt utifrån olika aspekter. Som studien 

av Covington et al. (2014) visade är faktorer som gärningspersonens egenskaper och polisens 

egenskaper något som kan påverka huruvida risker för att poliser utsätts för våld uppstår. Som 

studien av Schouten och Brennan (2016) visade är det ständiga samspelet mellan olika faktorer 

som miljö, situation och individ orsaken till att våld kan uppstå i en situation. Detta är i likhet 

med intervjupersonernas uppfattning om att det inte finns något givet svar på vad som är 

riskfyllt i arbetet, utan att det är just detta samspel mellan dessa olika aspekter. Risker för 
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utsatthet kan även handla om vad som ”triggar” en person att agera hotfullt eller våldsamt mot 

polisen som citatet ovan också påvisar. Huruvida en person agerar hotfullt eller våldsamt där 

utsatthet för poliser kan bli till följd kan således handla om vad som ”triggar” personen till att 

agera på det viset, vilket enligt studien av Schouten och Brennan (2016) grundar sig i personens 

bakgrund.  

 Samtliga intervjupersoner lyfte även problematiken gällande bemanningsfrågan och att 

upplevelsen av underbemanning ofta är påtaglig. För majoriteten av intervjupersonerna ansågs 

bristen på poliser vara problematisk av olika anledningar och bland annat det faktum att 

förstärkning kan vara långt borta eller inte finnas över huvud taget. En intervjuperson menade 

att det är något som ökar riskerna om det uppkommer en situation där förstärkning behövs: ”Det 

är klart att det är riskfyllt. Speciellt också på mindre orter för där är vi ju så lite folk. Där kan 

det ju vara två stycken som barkar ur och då är det sex mil till närmaste förstärkning.”. Studien 

av Covington et al. (2014) visade att situationer där polisen är fler till antalet innebar ökad risk 

för utsatthet. Däremot visar resultatet i föreliggande studie ingen likhet med detta eftersom 

intervjupersonerna uppgav en frustration kring att de ofta känner sig underbemannade och att 

det ligger en risk i att vara för ont om patrullerande poliser i tjänst. Att befinna sig i en redan 

riskfylld situation där förstärkning hade behövts men som finns flera mil bort kan således öka 

riskerna för utsatthet för poliserna vilket intervjupersonernas upplevelser kring problematiken 

med underbemanningen tyder på.  

 

4.1.3. Polisernas upplevelser av sin utsatthet  

Intervjupersonerna fick under intervjuerna berätta om sina upplevelser vad gäller utsatthet i 

form av hot och våld och varför de tror att poliser utsätts för hot och våld i tjänsten. Alla sju 

intervjupersoner vittnade om händelser där de varit utsatta för hot, våld eller både och. Trots att 

majoriteten av dem ansåg att de varit förskonade under sin karriär har dock samtliga upplevelser 

av utsatthet på både liknande och olika sätt. Eftersom definitionen av hot och våld är subjektiv 

upplevs också utsattheten för detta subjektivt. Gemensamt för intervjupersonerna är att de trots 

sina subjektiva definitioner av hot och våld beskrev liknande händelser och situationer som de 

varit utsatta för och vilka bakomliggande orsaker som ligger till grund för ett hotfullt eller 

våldsamt beteende från personer de möter i arbetet.  

Samtliga intervjupersoner berättade att de varit utsatta för olika typer av hot. Det framkom 

att verbala hot är de vanligaste hoten som de utsätts för. Det handlar både om direkta hot och 

förtäckta hot. En intervjuperson upplevde att förtäckta hot som är riktade mot familjen är en typ 

av hot som är vanligt förekommande. Flertalet intervjupersoner uppgav att de nästan varje dag 
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utsätts för hot och en av intervjupersonerna beskrev: ”Vi hotas ju nästan varje dag av folk som 

är arga på oss.”. En intervjuperson ansåg att en orsak till att hota polisen kan vara att vissa tror 

sig kunna komma undan genom att hota polisen, ungefär som att skrämma polisen att inte vidta 

en åtgärd. 

Intervjupersonerna uppgav en bidragande faktor till att bli utsatt i tjänsten är på grund av 

det faktum att hotfulla och våldsamma situationer ofta kan uppstå i deras arbete. Våld i 

bemärkelsen att intervjupersonerna inte upplever att det är riktat mot dem, det vill säga våld 

som uppstår i hotfulla eller våldsamma situationer, är enligt dem det vanligaste förekommande 

våldet i arbetet. Enligt intervjupersonerna är den typen av våld likställt med Brottsbalkens 

(1962:700) rubricering våldsamt motstånd som handlar om att någon sätter sig i motvärn vid 

ett ingripande.  

Tre intervjupersoner ansåg att det är vanligt att påverkade och berusade personer agerar 

på ett hotfullt eller våldsamt sätt, att de på grund av berusningsgraden tenderar att ”slänga ur 

sig” allt möjligt vid ingripanden, vilket är ett resonemang som stödjs av tidigare forskning 

(Covington et al., 2014). Mer än hälften av intervjupersonerna ansåg att en orsak till att 

människor agerar hotfullt, uttalar hot eller agerar våldsamt mot polisen vid ingripanden är att 

de tycker att polisen ”stör” dem. Enligt intervjupersonerna blir människor därför upprörda, 

ledsna eller arga vilket kan resultera i att de agerar på ett utåtagerande sätt. Det framkom också 

att om personerna i fråga är påverkade av alkohol eller narkotika kan känslorna förstärkas och 

gör att de agerar utan att tänka efter. Samtliga intervjupersoner var eniga om att människor som 

är påverkade av alkohol eller narkotika, har psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa och 

diagnoser är oberäkneliga och att sådana människor kan sakna konsekvenstänk, vilket kan göra 

att de agerar hotfullt eller våldsamt. Intervjupersonerna menade att de i arbetet ofta kommer i 

kontakt med sådana människor och att de därför utsätts för både det ena och det andra. En 

intervjuperson ansåg dock att det är relativt ovanligt att människor gör motstånd eller vill slåss 

med polisen. 

 Mer än hälften av intervjupersonerna berättade om händelser av allvarligare karaktär som 

de varit utsatta för som de därför anmält. Dessa fall gällde anmälningar om våldsamt motstånd, 

våld mot tjänsteman eller hot mot tjänsteman i enlighet med Brottsbalkens (1962:700) 

rubriceringar. En intervjuperson berättade om en händelse där hen blev utsatt för både hot och 

våld och valde att skriva en anmälan på grund av att det upplevdes som allvarligt: 

Det fanns en tok [...] som var farlig, han hade hotat poliser och hade tillgång till jaktvapen 

och sådär och vi omhändertog honom för fylleri och han gjorde motstånd, ordentligt 

motstånd, så vi fick slåss med honom och då grep vi honom istället för våld mot tjänsteman 
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och då sa han uttryckligen att han skulle skjuta mig och min kollega och det är faktiskt… 

Det tyckte jag var lite obehagligt för jag visste att han hade lika gärna kunnat göra det. [...] 

han hade kunnat göra allvar av det. Det tror jag för så pass knäpp var han och han hade ju 

hotat och varit våldsam mot poliser ganska många gånger. 

Som citatet ovan påvisar anknyts intervjupersonens tankar kring personens karaktär, att 

personen tidigare varit våldsam och hotfull mot polisen, vilket knyts an till intervjupersonens 

definition om vad som är hot och våld och när det upplevs vara av allvarligare art.  

Tre intervjupersoner berättade att de varit utsatta för personer som spottat på dem, varav 

en av dessa har varit utsatt för detta två gånger. Det framkom att bli spottad i ansiktet är något 

de ser mycket allvarligt på eftersom det kan innebära en stor smittorisk och en intervjuperson 

beskrev att det upplevs som kränkande: ”Spottningar är någonting som jag tycker är… Jag tar 

hellre ett knytnävsslag i ansiktet än att bli spottad på, det här med sjukdomsrisken och så vidare 

och det är ju så jäkla kränkande att bli spottad på.”. En intervjuperson har varit utsatt för sparkar 

och slag i tjänsten så många gånger att hen inte ens minns alla gånger: ”Jag har blivit både 

sparkad, slagen, spottad på… Man har ju blivit slagen och sparkad så många gånger att man 

inte ens kommer ihåg alla gånger.”. Detta tyder på att det är vanligt förekommande för poliserna 

att utsättas för både hot och våld i arbetet.  

Nästan alla intervjupersoner ansåg att respekten för polisen idag är låg, de upplever att 

ungdomar idag inte har samma respekt för polisen som de själv hade när de var unga. Vidare 

ansågs uppfostran, uppväxtförhållanden och föräldrars attityd mot polisen som andra 

bidragande aspekter till att personer kan agera hotfullt eller våldsamt mot polisen. En 

intervjuperson lyfte aspekten att växa upp i en kriminell miljö som något som kan fostra ett 

barn eller en ungdom på ett negativt sätt. Detta kan således tyda på att en individs sociala och 

ekonomiska bakgrund kan ha ett samband med huruvida denna agerar hotfullt eller våldsamt 

mot polisen (Schouten & Brennan, 2016).  

En intervjuperson ansåg även att en orsak kan vara hur villiga poliser är att ingripa vid 

farliga eller utsatta situationer. Hen menade att vissa poliser inte är med om våldsamheter över 

huvud taget och att det kan bero på hur villiga de faktiskt är att ingripa. Det framkom att hen 

alltid ingriper, oavsett hur potentiellt farlig en situation kan vara och uppgav följaktligen att det 

kan vara en orsak till att hen varit utsatt för både mycket hot, slag och sparkar i samband med 

ingripanden: 

Jag har ju alltid varit rätt fysisk och ingriper mot folk som är farliga och blir det fajt får man 

ju kämpa i sådana fall men jag skulle ju aldrig bara stå och titta på. Vissa poliser hamnar ju 

mer i… Än andra. Det är väl viljan att vilja ingripa och våga ingripa framför allt också. 
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Merparten av intervjupersonerna upplever sig inte påverkas på något särskilt sätt av utsattheten. 

Däremot uppgav flertalet intervjupersoner att de oftast i efterhand kan uppleva obehag, rädsla 

eller andra typer av känslor. Det framkom också att arbetslivserfarenhet, personlig mognad och 

erfarenhet av tidigare händelser kan avgöra hur man reagerar på och hanterar utsattheten. 

Intervjupersonernas känslor kring utsattheten har en koppling till deras egna definitioner av hot 

och våld samt var de anser att gränsen går och hur mycket de anser sig tolerera. Det framkom 

att huruvida känslan av obehag uppkommer beror på hotets karaktär, om det upplevs som 

allvarligt, om hotet är riktat mot dem, deras familj eller barn samt vem personen är som uttalat 

hotet. Detta kan således ha att göra med huruvida poliserna gör en gränsdragning om vad de 

anser är hot eller inte, det vill säga att de skiljer på hot i olika bemärkelser (Åkerström, 2002). 

En intervjuperson upplevde däremot en påverkan av utsattheten i arbetet och att det också 

är något som följer med hem. Det handlar i dessa fall om situationer där hot varit detaljerade 

och specifika vilket gör att hen vid sådana tillfällen låser dörren en extra gång, ser sig mer 

omkring utomhus och är allmänt mer på sin vakt. En annan intervjuperson reflekterade kring 

liknande saker: ”Det är sånt man tänker på, att de ska göra något hembesök, eller kanske inte 

hembesök så men sabotera ens bil eller kanske kasta in någonting genom rutan och […] det är 

sånt som ibland kan kännas lite obehagligt.”. 

 

4.1.4. Kraven i arbetet faller sig naturligt  

Under intervjuerna fick poliserna berätta hur de upplever kraven i arbetet i förhållande till hot 

och våld i arbetet. Majoriteten upplevde att kraven ingår i arbetet och att det faller sig naturligt 

att arbeta under de krav som finns. En intervjuperson beskrev att personer som arbetar som 

polis inte räds att göra det som arbetet kräver: ”Jag upplever att vi är en homogen massa som 

vill rädda liv, som vill beivra brott, som vill gripa, som vill göra förstahandsåtgärder på plats.”. 

Det framkom att arbetet i yttre tjänst innebär att ställas inför riskfyllda situationer där det 

i vissa fall krävs att fatta både snabba och svåra beslut, vilket kan tänkas vara en aspekt som 

ökar kravbilden. Gemensamt för intervjupersonerna var att de ansåg att de som poliser får vara 

beredda på att eventuellt utsättas för hot eller våld i tjänsten. Det faktum att poliserna upplever 

det som en del av arbetet och något de får räkna med när de är ute i tjänst tyder på att arbetet 

faktiskt ställer höga krav. 

Merparten av intervjupersonerna uppgav att de ställer höga krav på sig själva och vissa 

av dem även på sina kollegor. De nämnde bland annat att kraven de ställer på sig själva handlar 

om att göra ett bra jobb, att alltid göra sitt bästa, arbeta med ett respektfullt förhållningssätt 

både mot kollegor och allmänheten, ställa upp för sina kollegor och ingripa i farliga situationer 
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för att skydda både sig själva och sina kollegor. En intervjuperson uppgav att hen springer mot 

faran oavsett hur riskfyllt det är:  

Händer det någonting, alltså är man med i en farlig händelse, en våldsam händelse, då slåss 

man för sitt liv och för sin kollega. Alltså det finns som inte på kartan att man bara står och 

tittar på eller springer därifrån […] man ska veta att den man åker med att man kan lita på 

den personen till hundra procent och det har som alltid varit viktigt för mig att, alltså vad 

som än händer så… Man skulle aldrig lämna en kollega i sticket även om det skulle innebära 

att man dör på kuppen. 

Detta tyder således på att arbetet ställer höga krav i form av att poliserna oberoende av risker 

eller hur farlig en situation är alltid ingriper. Eftersom intervjupersonerna själva inte anser att 

det ställs höga krav på dem i arbetet utan snarare att kraven som finns är att de ska prestera och 

göra jobbet gjort tyder detta på att de har ett aktivt arbete vilket ställer krav på prestation utan 

att vara psykiskt påfrestande (Karasek & Theorell, 1990:35). Detta eftersom kraven inte ansågs 

påverka dem i något negativt avseende. Majoriteten ansåg snarare att en positiv stress präglar 

arbetet i form av adrenalinpåslag som hjälper dem i riskfyllda eller farliga situationer. Det 

framkom att adrenalinet trycker undan eventuell rädsla och hjälper dem att fokusera.  

 

4.1.5. Möjlighet att kontrollera och hantera potentiellt farliga situationer 

Intervjupersonerna fick frågor om huruvida de upplever att de har kontroll över sin 

arbetssituation och hur de hanterar situationer som kan innebära risker eller fara. Samtliga 

intervjupersoner uppgav att de för det mesta upplever sig ha kontroll i arbetet. Ett arbete med 

hög grad av kontroll kategoriseras antingen som högbelastningsarbete eller aktivt arbete enligt 

Karasek och Theorell (1990:31–32, 35). Eftersom intervjupersonerna inte upplever kraven som 

höga utan att det snarare är krav på prestation är det i samband med upplevelsen av hög kontroll 

sannolikt ett aktivt arbete (ibid.) som polisernas arbete kategoriseras som.  

Utbildning, mental förberedelse samt samarbete och dialog med kollegor uppgavs vara 

bidragande aspekter till att känna kontroll och att kunna hantera både situationer och personer 

de möter i arbetet. Även hjälpmedel som exempelvis handfängsel, fotfängsel och spottluva 

upplevdes öka kontrollen i arbetet. Gällande aspekten utbildning menade intervjupersonerna att 

det handlar om att fortlöpande genomföra utbildningar och ständigt arbeta med att lära sig 

strategier för att hantera olika situationer och öva på sådant som alltid kan förbättras vilket 

också ansågs öka tryggheten vid hanteringen av riskfyllda situationer. Det framkom också att 

egna erfarenheter och kollegors erfarenheter är lärorika och något som bidrar till att kunna 

kontrollera och hantera riskfyllda situationer. Upplevelsen av kontroll uppgavs också 
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uppkomma genom tryggheten i rollen som polis. En intervjuperson menade att tryggheten i 

rollen som polis skapar rutin kring hur hen tänker och agerar: ”Jag är väldigt trygg i min roll 

som polis, jag vet var jag har mig själv, jag vet hur jag kan hantera situationer och det är ju för 

att man har skaffat sig rutin.”.  

Vidare ansågs säkerhetstänk vara en strategi såväl som mental förberedelse. Majoriteten 

av intervjupersonerna ansåg att om de är förberedda på att en hotfull eller våldsam situation kan 

inträffa, om de i förväg tänkt igenom möjliga sätt som situationen kan urarta sig och vilka 

eventuella risker eller faror som kan finnas på platsen ökar känslan av kontroll. Däremot 

framkom det att det är svårt att precisera när och hur kontroll uppkommer eller uteblir eftersom 

mycket är avhängt på omständigheter, miljö och vilka personer som ärendet berör. Som tidigare 

forskning visade är dessa faktorer och hur de samspelar omständigheter som kan öka risken för 

riskfyllda situationer och således även att poliser utsätts för hot och våld (Covington et al., 

2014; Schouten & Brennan, 2016). Det ansågs bland annat vara viktigt även ur denna aspekt 

att reflektera över sitt eget bemötande och sitt sätt att ingripa när det kommer till att hantera och 

kontrollera en situation som en intervjuperson menade: ”Det handlar om att man kan bemöta 

folk på rätt sätt, att kunna spela spelet för att ha ett så pass lugnt ingripande som möjligt […] 

Jag ska hem efter jobbet. Det är så tanken är när man har riskfyllt arbete.”.  

En strategi för att uppleva kontroll som uppgavs vara värdefull är informationshämtningar 

från Regionledningscentralen som ansvarar för att skicka ut polispatruller på larm. 

Informationshämtningarna berör tidigare historik och förekomster om exempelvis en adress 

eller en person som kan vara till hjälp och bidra till att poliserna ligger steget före vilket uppgavs 

underlätta den mentala förberedelsen samt förberedelsen för eventuella risker som kan innebära 

att utsättas för hot eller våld.  

 

4.2. Normalisering  

I detta kapitel presenteras temat ”Normalisering” med dess olika aspekter. Kapitlet är indelat i 

underrubrikerna 4.2.1. Hur mycket hot och våld accepteras och var går gränsen? och 4.2.2. 

Polisernas upplevelser kring samhällets normalisering av deras utsatthet. Temat kommer att 

analyseras utifrån tidigare forskning i form av begreppet boundary-work (Åkerström, 2002). 

 

4.2.1. Hur mycket hot och våld accepteras och var går gränsen?  

Intervjupersonerna fick under intervjuerna svara på frågor huruvida de anser att det ingår i 

rollen som polis att bli utsatt för hot och våld och om de har någon gräns för vad de anser sig 
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tolerera och var den gränsen går. Samtliga intervjupersoner ansåg att de har en tydlig gräns 

gällande hot, vilket är om hotet är riktat mot deras familj eller barn. Denna uppfattning delades 

av samtliga oavsett om de har barn eller inte. Majoriteten av intervjupersonerna menade att de 

själva anser att de kan tåla hot och våld i viss mån men att det aldrig är rätt att deras familj eller 

barn blir inblandade i något som är relaterat till deras arbete. I Åkerströms (2002) studie 

handlade det om vilken värdering som vårdpersonalen lade i ordet våld som definierade om det 

kategoriserades som våld eller inte. Poliserna tenderar att värdera hoten mot familj och anhöriga 

som allvarligare och därmed anse att hot mot dem inte är av lika allvarlig art. Detta tyder på att 

poliserna möjligtvis gör en gränsdragning i liket med boundary-work (Åkerström, 2002) mellan 

vad de anser är hot och vad som inte är hot genom att värdera hoten på olika sätt.  

Det framgick även att en gränsdragning gjordes mellan hot mot dem som poliser och hot 

mot dem personligen, vilket har en koppling till intervjupersonernas egna definitioner av hot. 

Intervjupersonerna delar uppfattningen om att hot där det som uttalas är riktat mot dem 

personligen, att en person exempelvis i samband med hotet uppger deras namn eller andra saker 

som kan härledas till dem personligen, ansågs vara allvarligare och något som de inte tolererar 

i förhållande till ett hot som uttalas i exempelvis stundens hetta som därmed inte är riktat mot 

dem personligen. Detta resonemang stödjs också av boundary-work (Åkerström, 2002) utifrån 

det faktum att intervjupersonerna skiljer mellan hot som är riktat mot dem personligen och hot 

som kan vara av samma karaktär men som de inte upplever är riktat mot dem personligen. När 

det gäller gränser för vad som tolereras utifrån våldsaspekten fanns en delad uppfattning om att 

bli spottad på som något som absolut inte tolereras på grund av bland annat smittorisken. 

Några av intervjupersonerna ansåg sig ha en hög gräns när det kommer till vad de tål att 

utsättas för i form av hot och våld. Dessa intervjupersoner ansåg att orsaken till att de har en 

hög gräns beror på deras inställning och beredskap på att eventuellt kunna bli utsatt i arbetet. 

De menade följaktligen att när de redan sökte sig till polisyrket var de beredda på att de kan bli 

utsatta för både hot och våld på grund av arbetets karaktär eftersom poliser arbetar mycket i 

utsatta miljöer och möter alla typer av människor i samhället. Några menade även att man som 

polis får räkna med att bli utsatt i arbetet. En intervjuperson beskrev: “Om någon liksom 

attackerar mig som polis i polisuniform, om de vet att jag är polis då är det någonting som jag 

är mer beredd på att ta så att säga för att det är min roll [...].”. Detta kan tolkas som att poliserna 

i likhet med boundary-work (Åkerström, 2002) tonar ner aggressiviteten de möter i arbetet.  

 Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att hot och våld som uppstår vid ett ingripande 

som inte är av allvarlig karaktär inte är hot och våld i den bemärkelse att de känner sig utsatt på 

något sätt. En intervjuperson beskrev att hot och våld vid sådana situationer är en del av fajten: 
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”Får jag en oprovocerad smäll i ansiktet, alltså att jag får en smäll eller någonting som ett 

handgemäng det är liksom en del av fajten kan man säga.”. En annan intervjuperson resonerade 

på liknande sätt och menade att brottningsmatcher med personer de ska omhänderta är vanligt 

och att det är våld i en annan bemärkelse: ”Försöker någon slå en med knytnäven eller sparka 

en och så vidare, eller använda tillhyggen… Det är ju våld i en annan sorts bemärkelse än om 

det är en liten brottningsmatch för att man ska omhänderta någon.”. Den gemensamma 

uppfattningen är därmed att hot och våld som är ett resultat av att en person inte vill bli gripen 

eller omhändertagen och därigenom gör motstånd och uttalar hot i samband med detta inte 

betraktas som hot och våld. I enlighet med begreppet boundary-work (Åkerström, 2002) kan 

det faktum att poliserna skiljer på våldsamma handlingar vid ett våldsamt motstånd bero på att 

de även i dessa situationer gör en gränsdragning mellan ”våld” och ”icke våld”.  

Det framkom däremot det att det finns en svårighet i att precisera vad som är tolererbart 

och vad som inte är det som en intervjuperson beskrev: ”Det är som från fall till fall, att jag får 

en smäll i ett handgemäng det kan absolut resultera i en anmälan om våld mot tjänsteman men 

det behöver inte heller göra det… Det är mer, man får som ta det specifika fallet.”. 

 Det framkom att hot och våld som psykiskt sjuka personer eller personer med diagnoser 

riktar mot poliserna inte alltid upplevs som rena hot eller rent våld på grund av deras tillstånd. 

I enlighet med Åkerströms studie (2002) kan en orsak till att inte betrakta en handling som våld 

vara att man inte ser handlingen utförd av en viss typ av person som klandervärd. Det faktum 

att poliserna i vissa fall inte betraktar en våldsam handling för våld beroende på personens 

mentala hälsa kan tyda på att de inte ser handlingen som klandervärd eftersom personen i fråga 

kan sakna verklighetsförankring eller konsekvenstänk. En annan aspekt som lyftes var en 

persons agerande efter en våldsam situation, om personen agerar ångerfullt och ber om ursäkt 

för sitt beteende ansågs det kunna förmildra omständigheterna kring det hot och våld som 

uttryckts och använts vid ingripandet. Ytterligare en orsak till att något möjligtvis inte betraktas 

som hot eller våld, vilket är i likhet med resonemanget om personer med psykisk ohälsa, var 

om personen ifråga är berusad eller narkotikapåverkad. Majoriteten av intervjupersonerna 

menade att dessa personer i vissa fall inte menar allvar av sina handlingar på grund av 

berusningsgraden. Att poliserna inte betraktar handlingar av berusade personer som våld kan 

bero på att de även i dessa fall inte anser personens handlingar som klandervärda (Åkerström, 

2002) då personerna möjligvits inte skulle agerat på det sättet om de var nyktra.  

Däremot delade samtliga intervjupersoner uppfattningen att det inte är okej att de utsätts 

för hot och våld i tjänsten. De ansåg att det varken är okej att bli hotad eller utsättas för våld. 

Trots den uppfattningen fanns dock föreställningen att det ändå på något sätt ingår i rollen som 
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polis. Denna föreställning grundar sig främst på arbetets karaktär – det är de som står i fronten 

och möter det som andra människor springer ifrån, det är de som ingriper i farliga situationer 

och det är trots allt deras uppgift att förebygga, förhindra och beivra brott: 

Det är aldrig okej att bli hotad, det är aldrig okej att bli slagen, jag kan inte sitta och säga att 

det är okej. Men i och med vår roll i samhället, det vi liksom hanterar, kriminella personer 

som står utanför lagen och vi kommer in och stör dem så kan det uppstå en aggression hos 

dem. Liksom alltifrån uppbyggt förakt till diagnoser. Vi jobbar i en miljö där vi är väldigt 

utsatta för den här typen av saker, sen kommer jag aldrig att sitta och säga att det är okej att 

bli hotad men det förekommer och många gånger kanske det bara är fyllesvammel men det 

är ändå inte rätt. Det är inte rätt att bete sig hur som helst men det förekommer med tanke på 

vad vi verkar i för miljö. Och därigenom så blir det ju som en del av jobbet men att tycka att 

det är okej det kan man som inte tycka, tycker jag.  

Citaten ovan tyder på att det finns en motsägelsefullhet kring uppfattningen om att utsatthet för 

hot och våld ingår i arbetet samtidigt som det inte anses vara okej att utsättas oavsett 

omständigheter. Att poliserna anser att hotfulla och våldsamma handlingar till viss del ingår i 

rollen som polis tyder på att de normaliserar hot och våld på grund av uppfattningen om att det 

är en del av arbetet, vilket är ett resonemang som stödjs av Åkerströms (2002) studie. Samtliga 

intervjupersoner uppgav att det däremot inte finns någon given förklaring på när någonting 

betraktas som hot och våld och när det inte gör det. Det handlar således om omständigheterna 

kring varje situation. Trots att det enligt intervjupersonerna upplevs som svårt att precisera när 

något betraktas som hot och våld och när något inte gör det finns dock en normaliserad syn på 

hot och våld som påvisats, en intervjuperson beskrev det som: ” […] Ju längre man har jobbat 

så blir utsattheten tyvärr en sorts normalisering det också.”.  

 

4.2.2. Polisernas upplevelser kring samhällets normalisering av deras utsatthet 

Intervjupersonerna berättade om deras tankar kring hur samhället, medborgare och 

rättsväsendet ser på polisers utsatthet. Det framkom att det förekommer en normaliserad syn 

inom rättsväsendet gällande hur mycket hot och våld som poliser enligt tingsrätten ska tåla. 

Merparten av intervjupersonerna uppgav att tingsrätten anser att poliser ska tåla ”hur mycket 

som helst”. De önskar att poliser ska få en större uppbackning av rättsväsendet när det kommer 

till deras arbetssituation i förhållande till utsattheten i tjänsten. Intervjupersonerna som delar 

denna uppfattning menade att anmälningar som de skriver gällande våldsamt motstånd, våld 

mot tjänsteman och hot mot tjänsteman sällan renderar i någonting och att de därmed inte får 

någon upprättelse när de varit utsatta för hot eller våld i tjänsten. 
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De orsaker som lyftes fram var främst att kriminella personer som utsatt dem för hot eller våld 

får så kallade straffrabatter för att de i många fall redan är misstänkta för ett eller flera andra 

grövre brott. Enligt intervjupersonerna resulterar detta i att dessa personer väldigt sällan döms 

för brotten som poliserna anmäler. En intervjuperson uppgav även att på grund av rättsväsendets 

normaliserade syn på polisers utsatthet är det svårt för poliser att få skadestånd för brott de varit 

utsatta för i tjänsten. Denna problematik resulterar i en upprörande känsla hos poliserna där de 

istället för att anmäla brott som de själva varit utsatta för väljer att inte anmäla på grund av att 

det upplevs som att lägga onödig tid och arbete på att skriva en anmälan, vittna i tingsrätten och 

sedan inte få upprättelse. En intervjuperson uppgav att det känns meningslöst: 

Man borde få större backning av rättsväsendet och tingsrätten […]. När man anmäler blir det 

ändå ingenting och då ska man vittna och det blir som bara jobb och så vet man att det inte 

resulterar i någonting. Då får det lika gärna vara. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att samhället och medborgarna ofta stöttar och har 

förståelse för deras arbete. Det framkom under intervjuerna att medborgare brukar uttrycka sin 

tacksamhet för polisernas arbete och uppmärksamma dem på att de gör ett bra jobb. En 

intervjuperson beskrev: ”Det känns ju som att samhället tycker att polisen gör ett bra jobb och 

när poliser drabbas av saker sådär så känns det som om att man har samhällets stöttning i mångt 

och mycket.”. Vidare uppgav samma intervjuperson att människor däremot kanske inte riktigt 

har den insikt som krävs och därmed inte heller förstår hur utsatt polisyrket är och vilka 

utmaningar som poliser ställs inför. En intervjuperson tror att det varken finns eller kommer att 

finnas en normaliserad syn i samhället gällande hot och våld mot blåljuspersonal i stort. Enligt 

en annan intervjuperson råder det delade meningar i samhället där vissa tenderar att tycka att 

poliser bör tåla en del på grund av vad de arbetar med medan andra anser att det är ”förjävligt” 

att poliser utsätts för det ena och det andra när de är där för att hjälpa.  

 

4.3. Betydelsen av socialt stöd 

I detta kapitel presenteras temat ”Betydelsen av socialt stöd”. Kapitlet presenteras i 

underrubriken 4.3.1. Det sociala stödets betydelse för upplevelsen av utsatthet för hot och våld. 

Temat kommer att analyseras utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen av Karasek och Theorell 

(1990). 
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4.3.1. Det sociala stödets betydelse för upplevelsen av utsatthet för hot och våld  

Intervjupersonerna fick frågor om vad de anser om stöd i arbetet, hur viktigt det är för dem och 

om de upplever att de får stöd på arbetet och i privatlivet. Samtliga intervjupersoner ansåg att 

det är viktigt att stöd finns att få i arbetet och särskilt vid situationer där de upplevt sig utsatta 

för hot och/eller våld. Vidare fanns en gemensam syn på att det fungerar bra på deras 

arbetsplatser när det kommer till att få stöd, både från kollegor och från chefer. Att individen 

känner stöd från överordnad är det viktigaste sambandet mellan arbetstillfredsställelse och låg 

psykisk påfrestning (Karasek & Theorell, 1990:70). Majoriteten av intervjupersonerna upplever 

att cheferna i de flesta fall uppmärksammar när det kan vara läge att samtala vid situationer där 

någon varit utsatt i tjänsten samt att stödsamtal är en prioriterad fråga. Däremot framkom det 

att cheferna inte alltid uppmärksammar detta och att det är poliserna som får söka sig till dem. 

Eftersom intervjupersonerna upplever att de får stöd från överordnad vid situationer där de varit 

utsatta tyder det på att stödet möjligen dämpar negativa effekter av utsattheten (Karasek & 

Theorell, 1990). 

Stöd ansågs som särskilt viktig ur den aspekt att de i sin yrkesroll får se väldigt mycket i 

arbetet samt att de själva utsätts för våldsamheter i tjänsten. En intervjuperson menade att 

arbetet innebär att hantera väldigt mycket: ”Stöd är ju A och O. Speciellt inom vårt yrke i och 

med att vi kan ju se… Det vi kan se på ett arbetspass kanske ingen upplever på en hel livstid.”. 

Stöd ansågs således som något som behövs för att orka med att göra det de faktiskt gör i längden 

och för att de ska må bra. Socialt stöd är en aspekt i arbetet som är viktig för en långvarig god 

hälsa (Karasek & Theorell, 1990:69–70).  

Enligt intervjupersonerna finns organiserade debriefing-samtal där krisstöd kopplas in vid 

större eller allvarligare händelser, däribland också vid händelser där de själva varit utsatt för 

hot och/eller våld. Dessa samtal går ut på att samtala och ventilera kring händelsen där även 

uppföljningssamtal görs. Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att denna funktion fungerar 

bra och att det är en mycket viktig och uppskattad del vid hanteringen av utsattheten och jobbiga 

händelser. En intervjuperson beskrev: ”Vill jag prata så säger jag det och jag upplever att jag 

får prata, jag upplever att jag får hjälp, jag har aldrig känt att jag inte har fått den hjälpen som 

jag behöver av myndigheten.”.  

Några av intervjupersonerna berättade att det inte finns någon prestige på deras 

arbetsplats när det kommer till att söka stöd eller att ha behov av att prata med någon. Det 

framkom också att deras arbetsplatser präglas av en god gemenskap och att det är ett gott klimat 

kollegor emellan. Stödet mellan kollegor lyftes som en särskilt bra och välfungerande aspekt 

när det gäller socialt stöd på arbetet. Speciellt stödet mellan patrullerande kollegor ansågs vara 
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en viktig del för att trivas och må bra på arbetet. Poliserna som arbetar i patrull, där de oftast 

arbetar i par om två, arbetar väldigt nära varandra vilket ansågs ha många fördelar. De positiva 

aspekterna som lyftes fram var att de känner varandra väldigt bra vilket resulterar i att de har 

kännedom om varandras bra och mindre bra sidor, vad som stressar upp den andra och hur de 

hanterar olika saker. Därför ansågs samtalen kollegor emellan som en viktig del som bidrar till 

ett gott socialt sammanhang och där samtal och stöd alltid finns till hands. Social interaktion är 

viktigt för individen och socialt stöd kan påverka produktiviteten på ett positivt sätt samt verka 

dämpande på psykisk påfrestning (Karasek & Theorell, 1990:70). Detta tyder på att poliserna 

med hjälp av det sociala stödet kan hantera både sin egen utsatthet och annat som kan upplevas 

påfrestande i arbetet.  

 Vid situationer där en polis blivit hotad finns särskilt stöd att få. Det framkom att vid 

sådana situationer kopplas en brotts- och personsäkerhetsgrupp in som arbetar med att bedöma 

och värdera hot som poliser utsatts för och beslutar sedan vilken åtgärd som bör vidtas. Bland 

annat finns stöd att få i form av att ta hem polisradion eller en särskild larmtelefon. Det framkom 

också att det finns möjlighet att tala med en psykolog.  

 När det kommer till huruvida poliserna får stöd i privatlivet ansåg de flesta 

intervjupersonerna att de får stöd från familj och vänner. Det framkom att det handlar om en 

annan typ av stöd, vetskapen om att familj och anhöriga stöttar och finns där. Gemensamt för 

intervjupersonerna var dock att samtal kring utsattheten och att söka stöd på grund av den oftast 

görs på arbetet eftersom det finns en annan typ av förståelse för det poliserna utsätts för där.  
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5. Diskussion 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring studiens slutsatser och förslag på framtida 

forskning presenteras.  

 Syftet med examensarbetet är att skapa djupare förståelse för polisers upplevelser av 

utsatthet i form av hot och våld i arbetet. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

▪ Vilken typ av hot och våld utsätts polispersonal i yttre tjänst för? 

▪ Hur upplever polispersonal i yttre tjänst sin utsatthet för hot och våld? 

▪ Vilka konsekvenser får utsattheten för hot och våld för polispersonal i yttre tjänst? 

Det står klart att polisers utsatthet för hot och våld är ett vanligt förekommande problem. 

Samtliga poliser vittnar om händelser där de varit utsatta för hot, våld eller både och i tjänsten. 

Poliserna har en tämligen gemensam syn på vad hot och våld är för dem men vad som upplevs 

vara hot eller våld beror dock på individens subjektiva tolkning av handlingen eller uttalandet. 

När det gäller hot urskildes två typer av hot – direkta och förtäckta hot. En våldsam handling 

som görs med uppsåt att skada och som upplevs som avsiktligt riktad anses vara våld. Hot och 

våld som inträffar vid tumult i samband med ingripanden anses i vissa fall kunna vara inom 

polisernas egna definitioner av begreppen. Hot och våld som poliserna utsätts för är därmed av 

olika karaktär. Däribland handlar det om både uppsåtliga hot och uppsåtligt våld men även hot 

och våld som uppstår i samband med tumultliknande situationer vid ingripanden.  

Polisyrket är riskfyllt och innebär ibland att hamna i farliga situationer. Resultatet visar 

att det däremot är svårt att precisera exakt vad som gör något mer riskfyllt än något annat. 

Huruvida risker för utsatthet i form av hot och våld uppkommer beror på samspelet mellan olika 

faktorer som situationen, miljön, gärningspersonen och polisen och det är när dessa möts som 

risker kan uppstå, vilket är ett resonemang som stödjs av tidigare forskning (Covington et al., 

2014; Schouten & Brennan, 2016). Trots uppfattningen om att yrket är riskfyllt upplevs det 

däremot som hanterbart och därigenom något som poliserna inte skulle välja bort. Att ingripa i 

sådana situationer upplevs inte av poliserna som ett direkt krav, det faller sig snarare naturligt 

att göra det oavsett om det innebär risker att skada sig i samband med det. Poliserna som grupp 

vill samma sak, de vill beivra brott och göra förstahandsåtgärder på plats. Det verkar därmed 

som att viljan att göra detta överkommer eventuell rädsla för att utsättas för hot eller våld i 

arbetet. Trots att poliserna själva inte upplever arbetet som kravfyllt tyder studiens resultat trots 

det på att arbetet ställer krav på poliserna. Enligt Karasek och Theorell (1990) behöver arbeten 
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med höga krav balanseras upp med hög grad av egenkontroll, vilket det i polisernas fall gör. 

Resultatet tyder således på att poliserna i likhet med ett aktivt arbete kan använda alla sina 

färdigheter och de upplever sig trivas på arbetet eftersom det inte präglas av någon psykisk 

påfrestning (Karasek & Theorell, 1990:35).  

En annan viktig aspekt som föreligger i studien är socialt stöd. Samtliga av de intervjuade 

poliserna upplever att stöd är mycket viktigt och särskilt i deras yrke. Inte endast för att de i sin 

yrkesroll upplever mycket av samhällets baksida men även på grund av deras egen utsatthet i 

tjänsten. Uppfattningen om vikten av ett socialt stöd är ett resonemang som stödjs av Karaseks 

och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell. 

Polisernas upplevelser är dominerande positiva när det kommer till stöd på deras 

arbetsplatser. De har hjälp att få vid situationer där de blivit hotade, de har möjlighet att tala 

med psykolog, de har en god gemenskap kollegor emellan och stöd finns att få från både 

kollegor och chef. Utifrån polisernas upplevelser kring det sociala stödet samt att de inte anser 

sig påverkade i någon högre grad av utsattheten tyder detta på att det sociala stödet faktiskt 

fungerar som den dämpande mekanism mot psykisk påfrestning som Karaseks och Theorells 

(1990) krav-, kontroll- och stödmodell konstaterar. 

Hade däremot det sociala stödet inte fungerat, hur skulle poliserna då uppleva utsattheten 

i yrket? Skulle poliserna klara av att hantera arbetet och dess påfrestningar på samma sätt utan 

det sociala stödet? Eller om det åtminstone inte skulle fungera lika bra som poliserna upplever 

att det gör. Studiens resultat visar att det sociala stödet hjälper till att hantera utsattheten. Sociala 

strukturer i organisationen är därför viktiga både för individens välmående men också för 

produktiviteten och hälsan. Det sociala stödet på arbetet kan därför betraktas som en viktig 

grundsten, särskilt för poliserna i deras yrkesroll där utsattheten är ett faktum. Det sociala 

stödet, både från kollegor och chef, fyller därmed en mycket viktig funktion och utan det skulle 

säkerligen utsattheten vara mer påtaglig.  

Det är tydligt att poliserna gör en gränsdragning i likhet med boundary-work (Åkerström, 

2002) när det kommer till vad de bedömer är hot och våld och vad som inte är det. Poliserna 

skiljer på hot och våld i olika bemärkelse där en viss typ av hot eller våld inte anses vara just 

hot och våld. Trots att det finns vissa tydliga gränser för vad som inte är tolererbart visar 

studiens resultat att det finns tendenser till att normalisera hot och våld. Det finns olika 

uppfattningar som ligger till grund för detta resonemang men det tydligaste i sammanhanget 

tycks vara uppfattningen om att det ingår i rollen som polis. Det finns däremot en 

motsägelsefullhet kring denna uppfattning. Poliserna är eniga om att man som polis får räkna 

med att utsättas för hot och våld i arbetet vilket främst grundar sig på arbetets karaktär, däremot 



41 
 

anser de inte att det är okej att utsättas oavsett omständigheter. Detta tyder på ett paradoxalt 

resonemang som blir allt tydligare utifrån polisernas upplevelser. Att arbeta i en sådan miljö 

som poliserna gör där de utsätts för hot och våld ibland på daglig basis kan därmed resultera i 

konsekvenser i form av tendenser att normalisera våldet. 

Normaliseringen kan dock möjligtvis ha både en positiv och negativ aspekt. Å ena sidan 

kan normaliseringen, baserat på uppfattningen om att det är något som ingår i rollen, hjälpa 

dem att hantera utmaningarna, utsattheten och riskerna i arbetet. Å andra sidan är normalisering 

kring våld något som kan medföra allvarligare konsekvenser. Att leva i ett samhälle där våld 

och hot normaliseras i alltför hög grad är något som bör undvikas i största möjliga mån, särskilt 

hot och våld som riktas mot dem som finns till för att skydda och hjälpa. Däremot kan 

normaliseringen möjligtvis bidra till att professionellt kunna hantera utsattheten som arbetet 

medför. Likheterna till innebörden av boundary-work (Åkerström, 2002) är därför tydligt i 

polisernas resonemang, där vissa handlingar inte anses klandervärda och där det finns tendenser 

till att tona ner aggressiviteten som de möter i arbetet. Däremot är dessa konsekvenser möjligen 

inte helt ofattbara utifrån det faktum att utsattheten i yrket är så vanligt förekommande som 

polisernas upplevelser tyder på. Att poliserna tenderar att normalisera hot och våld som de 

utsätts för i arbetet är möjligtvis en strategi för att hantera den problematik som råder, ett sätt 

att hantera känslosamma, stressiga och utsatta situationer. Utifrån det faktum att majoriteten av 

poliserna anser att de varit förskonade under sin karriär, trots att de själva upplever att bli utsatt 

som vanligt förekommande, kan därmed tolkas som att deras tendenser att normalisera våldet 

faktiskt är en tydlig konsekvens av utsattheten.  

I föreliggande studie har polisernas upplevelser av utsatthet för hot och våld undersökts 

utifrån olika perspektiv. Det är ett fenomen som till fördel undersöks ur olika perspektiv 

eftersom dess problematik inte sträcker sig till endast en nivå. Det handlar om både ett 

individperspektiv där den enskilda polisen blir utsatt i sitt arbete men det har även tydliga 

kopplingar till en bredare kontext och samhälleliga strukturer. Poliserna delar uppfattningen om 

att en del av den problematik som grundar sig i att poliser utsätts för hot och våld i tjänsten 

beror på uppväxtförhållanden och sociala strukturer som personen fostrats i. Vidare upplevs 

respekten mot polisen idag som låg. Polisers utsatthet i tjänsten kan därmed ha en koppling till 

individers sociala och ekonomiska bakgrund, ett perspektiv som tidigare forskning också 

identifierat som en möjlig orsak till polisers utsatthet (Schouten & Brennan, 2016). Det sociala 

ursprunget kan därmed möjligtvis ha betydelse för hur en individ fostras genom uppväxt, 

umgänge och miljö, vilka kan vara bidragande faktorer till ett våldsamt beteende mot polisen. 
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Problemet kring polisernas utsatthet tycks också grunda sig i det faktum att de representerar 

rättssamhället, vilket i sig också är något som bidrar till en normaliserande syn på hot och våld 

som de utsätts för i tjänsten. Förutom tendenser till att de själva normaliserar hot och våld 

återfinns även detta resonemang inom rättsväsendet. Studiens resultat belyser därmed 

problematik på högre nivå där det krävs krafttag från politiskt håll för att förändra polisernas 

situation. Att poliser utsätts i arbetet kan hanteras med ett bra socialt stöd i arbetet, ett bra 

medarbetarskydd samt hjälpmedel och utbildning för att poliserna ska kunna hantera risker som 

kan medföra en utsatthet för hot och våld. 

Däremot ligger ett större ansvar på högre nivåer att förändra systemet så att idén om att 

poliser ska tåla hur mycket som helst försvinner och att poliser som blivit utsatta i samband 

med sin tjänsteutövning får bättre möjligheter till att få upprättelse. Polisen är en viktig 

samhällsfunktion och utan en fungerande poliskår står vi utan ett fungerande rättssamhälle. En 

normaliserad syn på polisers utsatthet är därför en väg som bör undvikas att gå för långt på. Det 

krävs att stanna upp och förstå att trots polisyrkets karaktär och uppdrag, att poliser verkar i 

utsatta miljöer och att de möter och hanterar alla typer av människor så bör det inte anses vara 

okej att utsättas för den mängd hot och våld som idag är vardag i polisernas yrkesroll. Polisen 

är en del av samhället som bör värnas om. Det krävs att olika medel satsas på Polismyndigheten 

för att därmed säkra ett välfungerande rättssamhälle i framtiden där polisen har de resurser och 

den personalstyrka som krävs för att vara en arbetsplats som upplevs som attraktiv så att fler 

människor söker sig till polisyrket och så att polisen fortsatt kan finnas där för att skydda och 

hjälpa.  

 

5.1. Slutsats 

Utifrån det presenterade resultatet kan några slutsatser konstateras i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Studiens resultat kan utifrån det teoretiska ramverket till stor del 

bekräftas. I likhet med Åkerströms studie och boundary-work (2002) finns likheter i hur 

poliserna tenderar att normalisera hotfulla och våldsamma handlingar och även göra 

gränsdragningar mellan vad som anses vara ”hot” och ”våld” och vad som är ”icke hot” och 

”icke våld”. Att det finns tendenser till att tona ner hotfulla och våldsamma handlingar är också 

tydligt i studiens resultat. Polisernas tendenser att normalisera och tona ner hotfulla och 

våldsamma handlingar kan således tolkas som konsekvenser av den utsatthet de upplever i 

arbetet. Den tidigare forskningen (Covington et al., 2014; Schouten & Brennan, 2016) som 

undersökt risker för poliser att utsättas för hot och våld har också överensstämt med studiens 

resultat. Trots att dessa studier undersökt en amerikansk kontext stämmer de identifierade 
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riskerna överens med de risker poliserna i föreliggande studie lyft fram. Riskerna i arbetet är 

således en del av utsattheten som poliserna upplever liksom hanteringen av den. Utifrån 

Karaseks och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell och krav-, kontroll- och stödmodell 

visar resultatet att polisernas krav på prestation och att ingripa i riskfyllda situationer balanseras 

upp med en hög grad av egenkontroll. Det sociala stödet upplevs av poliserna som mycket gott 

vilket visat sig vara en mycket viktig aspekt för att hantera utsattheten för hot och våld. Studiens 

resultat visar att poliserna utsätts för olika typer av hot och våld i arbetet som medför 

konsekvenser. Utifrån det faktum att det sociala stödet upplevs som en viktig och välfungerande 

funktion på arbetet kan detta således betraktas som att stödet är en bidragande faktor till att 

poliserna kan hantera den utsatthet som råder.  

 

5.2. Förslag på framtida forskning  

Föreliggande studie har ämnat skapa djupare förståelse för polisers upplevelser av sin utsatthet 

i form av hot och våld i arbetet genom att undersöka detta utifrån olika perspektiv. Denna studie 

ämnade inte undersöka fenomenet utifrån faktorn kön och det hade således varit intressant att 

undersöka om det finns eventuella skillnader mellan kvinnliga och manliga polisers upplevelser 

av utsattheten. En annan inriktning är att undersöka hur utsattheten för detta påverkar polisernas 

privatliv, det vill säga om utsattheten för hot och våld sker utanför arbetstiderna på grund av 

deras yrkesroll och hur utsattheten i sådana fall ser ut. Utifrån samhällsaspekten som föreligger 

i studien hade det varit betydande att vidare undersöka samhällets normalisering kring polisers 

utsatthet och således också mer djupgående undersöka rättsväsendets normalisering av våldet 

mot poliser. Något som föreliggande studie delvis berört är orsaker till våldet och varför 

individer agerar hotfullt eller våldsamt mot polisen. Det hade varit betydande att vidare 

undersöka vilka orsaker som ligger till grund för hot och våld som riktas mot polisen. Slutligen 

är en intressant aspekt av fenomenet att mer djupgående undersöka polisernas arbetsmiljö i 

förhållande till utsattheten för hot och våld där arbetsmiljöarbetet inom Polismyndigheten är 

mer i fokus.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Presentera dig själv och syftet med studien.  

Informera om:  

▪ Informationskravet  

▪ Samtyckeskravet 

▪ Konfidentialitetskravet 

▪ Nyttjandekravet  

 

Bakgrund  

Hur länge har du arbetat som polis? 

Hur länge har du arbetat i yttre tjänst?  

Vad har du arbetat med innan du började arbeta i yttre tjänst? 

Hur gammal är du?  

Trivs du på ditt arbete? 

Vad är bra med ditt arbete?  

Vad är mindre bra?  

 

Hot och våld 

Vad är hot för dig? Finns det olika typer? 

Vad är våld för dig? Finns det olika typer?  

Har du varit utsatt för hot eller våld (eller båda) i arbetet?  

Hur har du reagerat vid en situation där du varit utsatt för hot eller våld? Hur har det påverkat 

dig?  

Tycker du att polisyrket är ett riskfyllt arbete?  

 

Normalisering 

Tycker du att det ingår i rollen som polis att bli utsatt för hot och våld?  

Finns det någon gräns för vad du anser är okej och inte? Var går den gränsen? Varför? 

Vad är din uppfattning om varför poliser utsätts för hot och våld? Vad beror det på? Vilka 

faktorer påverkar? 

 

 



 

 
 

Krav, kontroll och stöd 

Vad anser du om din arbetsmiljö i ingripandeverksamheten? Arbetet i utemiljön/den 

brottsbekämpande miljön. Vad är bra/mindre bra? 

Hur viktigt är det för dig att kunna få stöd på arbetet? Får du stöd från medarbetare och/eller 

chef vid situationer då du blivit utsatt för hot eller våld?  

Får du stöd på annat håll? Exempelvis familj eller vänner. 

Hur ser du på din arbetssituation i förhållande till krav som ställs på dig?  

Upplever du att du har kontroll över din arbetssituation?  

Anser du att arbetet som polis i yttre tjänst är ett stressfyllt arbete?  

Upplever du att du påverkas av arbetet sett till din hälsa? Med tanke på utsattheten/risken för 

hot och våld. 

Vad tycker du skulle kunna förbättra din arbetsmiljö/arbetssituation? 

 

Övrigt 

Är det något mer du vill tillägga?  

Kan jag kontakta dig i efterhand om det är något mer som behöver tilläggas? 

Vill du ta del av det färdiga materialet? 

 

 


