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Sammanfattning 

Våld i arbetslivet har de senaste tio-femton åren uppmärksammats inom den kriminologiska 

forskningen. Tidigare sågs ämnesområdet som tämligen ointressant ur forskningssynpunkt, främst 

eftersom våld i arbetslivet skiljer sig från det traditionella ”gatuvåldet”. I tidigare studier har man 

intervjuat vårdpersonal och restaurangpersonal där resultaten tyder på att personalen blir utsatt för 

våld, men att våldet ses som en del av arbetet. 

Denna studie består av kvalitativa intervjuer med fem poliser om deras upplevelser av våld och hot i 

arbetslivet. Studiens syfte är att undersöka vad poliserna själva upplever som våld och hot samt om 

de anser att de måste tåla en viss typ av våld eller hot i tjänsten. För att undersöka detta användes 

följande frågeställning: 

 Hur definierar poliser våld och hot? 

 Hur upplever poliser våld och hot som riktas mot dem i sin yrkesroll? 

 Upplever poliser att de ska tåla en viss typ av våld och hot  

och var går i så fall denna gräns? 

För att analysera resultaten i denna studie användes Malin Åkerströms begrepp ”Boundary-work” 

som en teoretisk utgångspunkt för att se om samma fenomen fanns inom polisen, som inom vården 

och restaurangbranschen. I studien presenteras även livsstilsteorin och appliceras på poliser som 

yrkesgrupp, för att illustrera hur poliser ständigt riskerar för att utsattas för brott och att detta 

eventuellt kan ha en påverkan på deras upplevelser och toleransnivå. 

Resultatet av studien visar att polisernas definition av våld och hot, påminner om brottsbalkens 

rubricering av misshandel och olaga hot. Dock visar studien att vad som ses som våld beror på 

faktorer som situationen, aktören och när det gäller hot, även om handlingen kan verkställas. Detta 

tyder på att polisen normaliserar handlingar utifrån aktörens offeridentitet, orsak till handlingen 

eller polisernas yrkesidentitet. Poliserna är dock splittrade avseende vad de förväntas tolerera, men 

de flesta anser att poliserna ska tåla våld i form av våldsamt motstånd, men inte det våld som riktas 

mot dem som enskilda individer. Dock ska de inte tvingas acceptera någon form av hot eller 

psykiskt våld. 

Nyckelord: Polis, våld, hot, upplevelse, normalisering, toleransnivå. 
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1. Inledning 

Våld i arbetslivet har de senaste tio-femton åren uppmärksammats inom den kriminologiska 

forskningen. Tidigare sågs ämnesområde som tämligen ointressant ur forskningssynpunkt, främst 

eftersom våld i arbetslivet skiljer sig från det traditionella ”gatuvåldet”, såväl vad det gäller 

brottsoffer som gärningsperson (Wikman, Estrada & Nilsson 2010, s.6). Det gör det däremot inte 

mindre intressant. Studier påvisar att våld i arbetslivet inte alltid polisanmäls eftersom att ”våld kan 

förekomma som en del i arbetet” (SCB 1995, s.69). 

Den största delen av den svenska forskningen om våld i arbetslivet är fokuserad på personal inom 

vård och omsorg (Wikman, Estrada & Nilsson 2010 s.12). Malin Åkerström (2002) har bland annat 

funnit att sjukvårdspersonal undviker ordet ”våld” angående den fysiska skada som patienterna kan 

åsamka personalen. Linda Edin (2010) studerade våld som riktade sig mot restaurangpersonal och 

erhöll snarlika resultat. Gränsdragningen för vad som anses vara och klassificeras som våld verkar 

skilja sig mellan arbetslivet och privatlivet. Åkerström menar att detta tyder på hur man gestaltar sin 

yrkesidentitet och att detta står i relation mellan professionell yrkesutövning i förhållande till de 

fysiska angreppen (Åkerström 2007, s.428). Denna idé utgör basen i min studie och förklaras i 

senare kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 

Åkerström och Edin studerade båda serviceindustrin, vilket gör att man kan ifrågasätta huruvida 

resultaten är allmänt giltiga eller bara utgör ett särdrag för de specifika branscherna. Jag har således 

valt att studera hur våld och hot uppfattas inom polisyrket och om dessa resultat även kunde finnas 

inom polisen. Den tidigare forskningen om den svenska polisen har i hög utsträckning varit 

kvantitativ. Både Statistiska centralbyrån (Polisforbundet.se 2003) och Exquiro Market Research 

(Polisforbundet.se 2008, Blaljus.se 2008) har exempelvis fått i uppdrag av Polisförbundet att 

studera polisernas arbetsmiljö genom enkätundersökningar. En del av denna forskning berör våld 

och hot mot poliser och kommer att presenteras under kapitel två.  

 

Även rikspolisstyrelsen (1994;1999) har i rapporterna Hot och trakasserier mot poliser, åklagare 

och domare och Hot mot anställda vid Polisen beskrivit området och fokuserat på åtgärder samt 

kartläggning.  

 

Under tidigare år på kriminologiska institutionen, på Stockholms Universitet, har studenter valt att 

studera polisen utifrån olika perspektiv. Undersökningarna har omfattat alltifrån attityder mot 
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poliser till hur polisen arbetar mot den organiserade brottsligheten eller papperslösa personer. Flera 

av studierna inriktar sig på våld i arbetslivet och polisers utsatthet för brott ur ett 

brottsofferperspektiv. I en av studierna bagatelliserar och neutraliserar poliserna utsattheten genom 

att betona deras egen medverkan i situationerna (Wahlfridsson & Johnsson 2008). I en annan 

beskriver poliserna att utsattheten är en del av deras arbete och därmed en del av vardagen (Edlund 

2009). Våld och hot anmäls inte per automatik. Poliserna tar istället höjd för hur grovt övergreppet 

har varit. I praktiken finns det dessutom inte resurser för att hantera alla potentiella anmälningar 

(RPS 1999:1, Elvin & Carlsson 2008). Samma fenomen har påvisats i större enkätstudier. Hela 85 

% alla deltagande utryckningspoliser hävdar att de har blivit utsatta för våld eller hot 

(Polisforbundet.se 2008), men efter 2007 har endast 51 fall gått vidare i form av en 

arbetsskadeanmälan (Remdahl & Skwirut 2009). 

 

Jag har därför valt att fokusera på hur den svenska polisen upplever våld och hot som riktas mot 

dem när de är i tjänst. Jag valde att studera huruvida poliserna upplever att det finns våld och hot 

som de förväntas tolerera, samt var denna gräns går. 

I brottsoffermyndighetens referatsamling (2006) beskrivs kränkningsersättning för poliser på 

följande vis:  

Frågan om kränkningsersättning till personer som i sin yrkesutövning har att ingripa mot 

våldsamma och hotfulla människor har särskilt behandlats i prop. 2000/01:68. Lagstiftaren 

har där anfört följande. Den brottsliga handlingen bör vara av väsentlig betydelse för frågan 

om en ersättningsbar kränkning föreligger eller inte. En annan sak är att personer i vissa 

yrkesgrupper i praktiken har anledning att räkna med att mötas med angrepp i arbetet och 

också har en bättre beredskap för detta (Brottsoffermyndigheten.se 2006, s.92) 

Detta tyder på att poliser möjligen ska tåla en viss typ våld eller hot. Det är därför intressant att 

studera om poliserna själva upplever att de måste tåla en viss nivå av våld och hot samt hur detta 

upplevs. Dock får man inte glömma bort att polisen som yrkesgrupp har något som påminner om ett 

våldsmonopol, då de själva besitter rätten att utöva våld (Norée 2008 s.14-15).  

Polisers upplevelser av vad som utgör våld och hot är ett relativt outforskat forskningsområde, 

vilket gör frågeställningen särskilt intressant. Att det inte tidigare har studeras i någon större 

utsträckning skulle kunna förklaras av polisernas våldsmandat, d.v.s. att de förväntas kunna försvara 

sig själva då de tillåts utöva våld vid behov i sin yrkesroll. Förhoppningen är att denna pilotstudie 

ska bidra till denna flora av studier om våld i arbetslivet. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva polisers upplevelser av våld och hot i arbetslivet. Undersökningen 

består av fem kvalitativa intervjuer med poliser, där de själva tillåts beskriva vad våld och hot är för 

dem. I studien undersöks även om poliserna själva upplever att de måste, p.g.a. sin yrkesroll, tåla en 

viss typ av våld eller hot i tjänsten. Hur poliserna upplever våld och hot som riktas mot dem ska ses 

som huvudfrågeställningen. De frågor som undersöktes är:  

 Hur definierar poliser våld och hot? 

 Hur upplever poliser våld och hot som riktas mot dem i sin yrkesroll? 

 Upplever poliser att de ska tåla en viss typ av våld och hot  

och var går i så fall denna gräns? 

1.3 Definitioner av våld och hot 

I detta examensarbete kommer nyckelorden våld och hot att användas frekvent i hela studien, men 

att definiera respektive ord är problematiskt. Det förekommer en uppsjö av olika definitioner som 

antingen kan vara bredare eller mer specifika och inkludera termer som uppsåt, d.v.s. att personen 

som utför handlingen är medveten av sitt agerande. Det är även problematiskt eftersom våld kan 

delas upp i underkategorier som fysiskt och psykiskt våld. Vad som ska klassificeras till respektive 

område beror på den rådande definitionen. När det gäller våld i arbetslivet finns även en svårighet 

att definiera våld och hot, eftersom olika yrkesgrupper har olika uppfattning om vad som kan ses 

som våld och hot. Uppfattningen är även väldigt kontextberoende och vid olika tillfällen behöver 

inte samma handling uppfattas som våld och/eller hot (Wikman, Estrada & Nilsson 2010, s.7-8). 

 

För ett exemplifiera problematiken kring definitionen av våld och hot kommer här nedan att 

presenteras olika definitioner av begreppen. Världshälsoorganisationen, WHO beskriver våld och 

hot som följande: 

Avsiktlig användning av fysiskt våld eller makt, hotande eller faktiskt, mot sig själv, en annan 

person eller mot grupp eller samhälle, som antingen leder till eller har en hög sannolikhet för 

att orsaka personskador, dödsfall, psykisk skada eller förlust. Det associeras med att själva 

handlingen begås med uppsåt, oberoende av utgången den producerar (Krug, Dahlberg, 

Mercy, Zwi & Lozano 2002, s.5, författarens översättning). 
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Arbetsmiljöverkets definition av våld och hot lyder: 

Våld varierar från mord till trakasserier i form av hot via brev eller telefon.  

Våld kan användas planerat för att nå vissa mål (AFS 1993:2, s.5). 

 

Vålds- och hothandlingar beskrivs i Brottsbalken (BrB) under rubriceringarna: Misshandel, olaga 

hot, mord, dråp och vållandebrott och våldtäkt. Dessa kan man finna i BrB under kapitel 3,4 och 6.  

I denna studie är det polisers upplevelser om våld och hot som ska studeras och min föreställning är 

att deras beskrivningar kommer kopplas till lagen eftersom de själva arbetar utifrån denna. Då 

mord, dråp, vållandebrott och våldtäkt mot poliser är ytterst ovanligt presenterar jag nedan 

misshandel och olaga hot. Jag föreställde mig att dessa paragrafer utgör utgångspunkten för 

polisernas definition av våld och hot, eftersom de arbetar med just dessa lagrum. Våld och hot 

kommer därför att kopplas till exempelvis misshandel och olaga hot. Jag känner att det är viktigt att 

redovisa dessa paragrafer nedan eftersom det inte finns en entydig definition av våld och hot. Därför 

fick de intervjuade poliserna själva få definiera begreppen under intervjun. 

Kap 3, 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). 

 

Kap 4, 5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt 

som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till 

person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet 

grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207). 

1.4 Avgränsning 

Då denna studie är en pilotstudie krävs det en hel del avgränsningar. Undersökningen kommer 

endast att behandla våld och hot som riktas mot poliser i tjänstgöring och inte ”efter arbetstid”. Våld 

och hot i arbetslivet är ett väldigt brett begrepp och för att inte begränsa intervjudeltagarens 

möjlighet att beskriva våld och hot har jag valt att låta intervjudeltagarna själva definiera våld och 

hot. Jag har även valt att begränsa mig till att intervjua poliser som arbetar i yttre tjänst, ute i 

samhället. Dessa poliser, kommer regelbundet i kontakt med allmänheten och bör därför också vara 

den grupp som har bäst förutsättningar för att besvara frågeställningen. Jag har valt att se polisernas 
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arbetsplats som någonstans ute i samhället i Stockholms län då deras arbetsuppgift består av att 

beskydda samhället från brott. Därför har jag valt att bortse från själva polisstationen som deras 

arbetsplats. Jag har valt att begränsa mig till den svenska polisen och jag använder dessutom enbart 

tidigare forskning som berör just den svenska polisen. Anledningen till detta är att jag vill studera 

två begrepp som har en grund i den svenska brottsbalken och därför sannolikt skiljer sig mot andra 

länders beskrivning av våld och hot.  Jag har även valt att bortse från faktorer som kön, ålder och 

etnicitet och studerar dem enbart utifrån deras yrkesroll som polis. 

2. Tidigare forskning 

Jag har under den tidigare forskningen valt att presentera både kvalitativt och kvantitativt material. 

Det kvalitativa materialet behandlar hur poliser upplever sin utsatthet för våld i arbetslivet. I det 

kvantitativa materialet analyseras och beskrivs våldets omfattning för svenska poliser. Jag valde att 

nyttja denna forskning eftersom det är studier som är närliggande det område som jag har valt att 

studera. 

 

2.1 Jag har inte blivit riktigt rädd, inte än i alla fall 

Wahlfridsson & Johnsson (2008) undersöker i sin studie hur ordningspoliser själva beskriver 

polisers utsatthet. Studien består av kvalitativa intervjuer med poliser som jobbar i yttre tjänst. 

Studien utgår från både ett viktimologiskt och ett genusteoretiskt perspektiv. De centrala resultaten 

utifrån studien är att intervjudeltagarna inte själva uppfattade sig som brottsoffer, trots att de hade 

blivit utsatta för brott. Studien kunde inte heller visa några markanta skillnader mellan könen. 

Poliserna upplevde sig inte själva som brottsoffer, utifrån forskarnas tolkning, eftersom de 

bagatelliserade och neutraliserade sina självupplevda händelser genom att betona deras egen 

medverkan till de utsatta situationerna. Dock visade studien att det fanns skillnader som kunde 

kopplats till ålder och erfarenhet av polisyrket. 

 

2.2 Upplevelser av yrkesrelaterad utsatthet bland poliser 

Elvin & Carlsson (2008) undersöker i sin studie polisers utsatthet, men till skillnad från 

ovanstående studie undersöks utsattheten utifrån fysiska, psykiska och traumatiska händelser som 

de har mött i sin tjänsteutövning. Författarna har tre aspekter som de studerar: beskrivning av 

utsatthet, anmälningsbenägenheten samt bearbetning av utsatthet. Studien består av kvalitativa 

intervjuer med poliser som har jobbat inom yttre tjänst. Resultaten förklaras utifrån livsstilsteorin 

och från ett riskfaktorperspektiv genom att poliserna tillhör en utsatt yrkesgrupp som möter våld 

och hot i sin tjänsteutövning. Utifrån detta gör poliserna alltid en riskbedömning vid ett ingripande. 
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Polisernas berättelser tyder på att de är medvetna om risken att bli utsatt, men ger uttryck för att ha 

ett högt säkerhetstänkande kring situationerna. Resultaten visar även att de inte alltid per automatik 

väljer att anmäla alla händelser de blir utsatta för, utan att det beror på situationens grovhet. 

Poliserna gör även ibland bedömningen att det inte är värt den ansträngning som 

anmälningsförfarande innebär.  

 

2.3 Civilpoliser och akutsjuksköterskor 

Edlunds (2009) studie behandlar både vård- och polisyrket, som är i riskzonen för utsatthet inom 

respektive yrke. Studien baseras på kvalitativa intervjuer där forskaren har intervjuat civilpoliser 

som ska representera det manliga yrket och akutsjuksköterskor som ska representera det kvinnliga 

yrket, för att sedan undersöka om utsattheten skiljer sig åt. Resultaten av studien visar att det finns 

likheter mellan yrkena men även olikheter. Det som båda yrkena har gemensamt, angående 

utsatthet, är att den psykiska utsattheten upplevs som den mest förekommande typen, men också 

den som tär mest på krafterna. Både polisernas och sjuksköterskornas berättelser visar att dem inte 

anser att utsattheten är riktat på de som privatpersoner utan mot deras yrkesroll. Det som däremot 

skiljer yrkena åt är hur de talar om utsattheten. Poliserna beskriver utsattheten som en del av sitt 

arbete och något vardagligt som bagatelliseras, medan sjuksköterskorna beskriver att utsattheten 

resulterar i att de känner sig små och hjälplösa. En annan aspekt som studien illustrerar är hur 

intervjudeltagarna reagerat vid utsattheten. Poliserna kan utan problem berätta om sina upplevelser 

av våld och hot eftersom det är en del av jobbet, medan sjuksköterskorna inte har kunnat vara på 

jobbet efter dem blivit utsatta.  

 

2.4 Hot mot anställda vid polisen 

I rikspolisstyrelsens rapport Hot mot anställda vid polisen sammanställs tio undersökningsrapporter 

som genomförts i Sverige under 1990-talet (RPS 1999:1). Rapporterna har fokuserat på polisers 

utsatthet för hot i samband med tjänsteutövning. En svaghet med undersökningarna är att man inte 

skiljer på hot som kan verkställas omedelbart, och hot som kan verkställas i framtiden, i dessa 

rapporter. Metodvalen för undersökningarna skiljer sig mellan nästan varje undersökning. I 

studierna har de valt att använda enkäter, kartläggning av anmälningsstatistik och djupgående 

studier av domar (Ibid s.11-18). Resultaten från undersökningarna visar att upp till omkring en 

tredjedel av poliserna har upplevt hot under ett tjänsteår. Yngre poliser har oftare utsatts för hot, i 

förhållande till sina äldre kollegor. Poliser som jobbar i utryckningstjänst, s.k. yttre tjänst eller inom 

närpolisen har oftare utsatts för hot än poliser som jobbar som utredare. Resultaten visar även att 
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benägenheten att anmäla hoten varit låg och skälet till detta har varit att det skulle vara svårt att 

kunna gå vidare med en anmälan ur flera perspektiv (Ibid s.19). 

 

2.5 Polisens utsatthet för våld 

Remdahl & Skwiruts (2009) studie är en kvantitativ studie om arbetsskadeanmälningar från åren 

1987, 1997 och 2007. Författarnas syfte med uppsatsen var att studera polisens utsatthet för våld i 

tjänsten och framför allt studera förändringen mellan dessa år. Resultatet av studien visar på att 

antal arbetsskadeanmälningar från polisen har minskat från 116 till 51 under åren 1987 och 2007. 

Det ska även påpekas att psykisk skada inte ansågs utgöra en arbetsskada under 1987, vilket det 

emellertid gjorde under 2007. Trots detta har arbetsskadeanmälningarna halverats. Forskarna 

spekulerar i att resultatet kan ha uppstått som ett resultat av en minskad anmälningsbenägenhet, att 

enbart det grövsta våldet anmäls eller att polisens utsatthet har minskat. Att utsattheten minskat 

stämmer dock inte överens med polisernas egen uppfattning om sin utsatthet för våld, enligt den 

tidigare forskningen och enligt studien. 

  

2.6 Våld och hot mot poliser och Hur mår poliserna? 

Under slutet av 2008 genomförde Exquiro Market Research en postalenkät Våld och hot mot poliser 

till polisförbundets medlemmar. Ett slumpmässigt urval om 3023 personer valdes ur 

medlemsregistret varav 2024 poliser deltog i studien som var uppdelad i två delar (Polisforbundet.se 

2008). En liknande studie genomfördes även av Statistiska Centralbyrån (SCB) under februari-mars 

2003 på begäran av polisförbundet. I undersökningen medverkade då 3020 poliser från hela landet 

(Polisforbundet.se 2003). I studien Våld och hot mot poliser visar resultaten att 41 % av poliserna 

har antingen blivit utsatt för våld eller hot under de senaste 12 månaderna. I SCB:s undersökning 

Hur mår poliserna? finns liknande resultat. 47 % har blivit utsatta för våld och 61 % har blivit 

utsatta för hot om våld de senaste 12 månaderna. När det gäller utryckningspoliser stiger denna 

procentsats betydligt. Från tidigare 41 % har hela 85 % blivit utsatt för våld eller hot, vilket kan 

jämföras mot SCB:s 95 % som blivit utsatta för hot om våld och 83 % som blivit utsatta för våld.  

 

2.7 Vad ska en polis tåla? 

Vad ska en polis tåla? är den andra delen av enkätundersökningen av Exquiro Market Research från 

2008. Även i denna del har 2024 poliser deltagit i undersökningen. När frågan ställdes om vad de 

ansåg att en polis skulle tolerera, utan att ha rätt att begära kränkningsersättning gav resultaten: 16 

% bli knuffad på, 11 % bli kallad könsord, 7 % bli kallad hora, 3 % bli utsatt för rasistiska påhopp, 
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1 % bli sparkad på, 1 % bli spottad på och 1 % bli beskjuten. Studien visar att utryckningspolisers 

toleransnivå är något högre än för den genomsnittliga polisen. Det som ska belysas är att 

rikspolisstyrelsen är den myndighet som har den högsta procentsatsen, när det gäller vad en polis 

ska tåla på respektive område. Detta gäller framför allt kategorin ”bli knuffad på”. Det ska dock 

belysas att det är fortfarande 84 % som inte tolererar att en polis ska kunna bli knuffad och ännu 

högre procentsats när det gäller övriga kategorier (Blaljus.se 2008). 

 

3. Teoretisk utgångspunkt  

Till denna studie har jag valt att utgå från begreppet ”Boundary-work” samt livsstilsteorin.  

 

3.1 Livsstilsteorin  

Livsstilsteorin är en teori som är framtagen av Michael Hindelang, Michael Gottfredson och James 

Garofalo. Teorin gör gällande att risken att bli utsatt för olika brott beror på ens livsstil. Variationer 

av livsstil påverkar sannolikheten för att en person ska befinna sig på en viss plats vid en viss 

tidpunkt. Personer som lever en viss livsstil löper följaktligen högre risk att bli utsatt för kriminella 

handlingar (Hindelang, Gottfredson & Garofalo 1978, s.245). Livsstilsteorin baseras på empirisk 

data där man har studerat olika situationer, utifrån faktorer som ålder, kön, civilstatus, utbildning, 

inkomst och etnicitet för personer som blivit utsatta för brott (Ibid s.247-250). Genom den speciella 

livsstil som poliser har i sin yrkesroll, löper de hög risk för att utsättas för våld och hot inom 

tjänsten. Författarna till livsstilsteorin har tagit fram fyra påståenden där risken ökar för att man ska 

bli utsatt för brott på offentlig plats. Dessa påståenden kan även kopplas till just yrkeskategorin 

polisen. 

 Sannolikheten för att utsättas för brott är direkt relaterad till hur mycket tid som personen 

spenderar på offentlig plats (på gatan, i parken etc.) och speciellt på offentliga platser 

nattetid (Ibid s.251, författarens översättning). 

Att arbeta som polis, och framför allt som närpolis, innebär just att vara ute i samhället för att 

förhindra att brott sker. Det medför att poliserna möter personer och arbetar mot personer med 

kriminell bakgrund. Vid dessa möten kan deras olika livsstilar leda till att konflikter uppstår och 

poliserna riskerar att utsättas för våld och hot. 

 Sannolikheten att vara på offentliga platser, speciellt nattetid varierar beroende på livsstil 

(Ibid s.253, författarens översättning). 
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Man skulle kunna tänka sig att kriminaliteten sker dygnet runt. Detta kräver även att polisen arbetar 

dygnet runt och de som arbetar nattetid, i framför allt yttre tjänst, riskerar att bli utsatt för våld och 

hot. 

 Sociala kontakter och möten är oproportionerligt till de individer som delar liknande livsstil 

(Ibid s.255, författarens översättning). 

Jag skulle även kunna tänka mig att poliser inte endast möter personer som i någon form är ute efter 

att skada dem, utan det är endast en liten del av samhället som har en livsstil som skulle kunna leda 

till att de själva blir utsatta för brott. 

 En individs risk för att bli utsatt av brott är beroende på om individen befinner sig inom 

samma geografiska område som sin förövare. (Ibid s.257, författarens översättning). 

Man skulle även kunna tänka sig att poliser arbetar i sitt eget län. När ett brott begås är det poliserna 

i länet, där brottet har begåtts som möter den potentiella gärningspersonen och riskerar därför att bli 

utsatt för brott. 

 

3.2 Boundary-Work 

Boundary-work är ett begrepp som Malin Åkerström använder sig av i sin artikel Slaps, Punches, 

Pinches - But not Violence: Boundary-work in Nursing Homes for the Elderly. Åkerström har 

studerat vårdpersonal genom kvalitativa intervjuer och undersökt varför man inom vården har låg 

frekvens av ”våld” och hög frekvens av ”fysisk aggression” (Åkerström 2002, s.515). Genom att 

analysera skillnader och gränserna mellan det som personalen anser utgöra våld och de fall där 

personalen anser att det inte räknas som våld används begreppet ”Boundary-work” (Ibid s.517). Det 

tyder på vilken värdering personalen lägger i ordet våld. När ordet våld ersattes med ”slagen”, 

”nypt” och ”riven” visades helt andra siffror. Åkerström menar att personalen normaliserar 

handlingar i vissa situationer så att handlingen inte ses som klandervärd. Utifrån sin studie fann hon 

tre faktorer som hade betydelse när personalen normaliserade dessa handlingar och gjorde att 

handlingen inte längre ansågs klandervärd (Ibid s.522-526). 

 

Offeridentitet 

Studien visar att personalen omedvetet ansåg att aktören spelade en viktig roll för huruvida 

handlingen skulle normaliseras eller inte. Om patienten var en äldre människa och agerade utåt mot 

personalen ansågs detta agerande som fysisk aggression, även om det kunde innebära skador för 
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personalen. Exempel inkluderar att personalen blev slagna, nypta eller rivna. Studien tyder på att 

vårdpersonalen gav de äldre människorna en offeridentitet, eftersom de var hos dem i form av en 

försvarslös patient och handlingen ansågs således inte som klandervärd. I situationer där personen 

var en 30 årig man eller kvinna och utförde samma handling som de äldre människorna ansågs det 

direkt som våld (Ibid s.516). 

 

Orsak till handling 

Studien visade även att orsaken till handlingen var av betydelse för vårdpersonalen om de 

normaliserade handlingen eller inte. De äldre patienterna var på ett sjukhus av olika anledningar, 

men främst för att de inte kunde ta hand om sig själva. Som en konsekvens av detta var personalen 

tvungen att ta hand om patienterna och bland annat byta blöja på dem. Detta kunde, utifrån 

patientens sida, ses som ett övertramp i integriteten och resultera i den s.k. fysiska aggressionen. 

Handlingen sågs inte som klandervärd, eftersom personalen var medveten om att patienterna inte 

var på sjukhuset utan anledning. Den fysiska aggressionen var inte heller riktad mot den enskilda 

individen, utan ett utryck för patientens situation (Ibid s.522-526).  

 

Yrkesidentitet 

Även vårdpersonalens syn på sig själva visade sig ha betydelse för hur de agerade. Även fast det vid 

tillfällen var mycket dramatik som kunde leda till den fysiska aggressionen var det en del av 

personalens arbete och deras yrkesidentitet, som de kunde hantera professionellt. Vårdpersonalens 

jobb var att ta hand om dessa sjuka patienter och såg sig själva som deras ”Caregivers” (Ibid s.517). 

 

3.3 Den teoretiska utgångspunkten för min studie 

Jag är medveten om att livsstilsteorin är en teori som fokuserar på den enskilda individens risk att 

bli utsatt för brott, men jag anser att den är applicerbar på polisen. Polis är ett yrke som arbetar mot 

kriminalitet, vilket leder till att de riskerar att bli utsatta för brott. En konsekvens av detta är att de 

själva utsätts för exempelvis våld och hot som en del av sin vardag, vilket stöds av den tidigare 

forskningen (Edlund 2009, Elvin & Carlsson 2008). Poliser, till skillnad från andra yrken som 

sjukvården, är dock utbildade på området (Edlund 2009). Brottsoffermyndigheten (2006) påpekar 

detta och menar att poliser ska tåla en viss utsatthet eftersom de faktiskt erhållit utbildning, till 

skillnad från andra yrkesgrupper. Jag är även medveten om att livsstilsteorin inte kan hjälpa läsaren 

att förstå hur poliser upplever våld och hot, men den ger ändå en förståelse för yrkesgruppens 

situation. Jag vill använda teorin för att belysa att poliser löper en stor risk att bli utsatta för brott, 

vilket tidigare studier också påvisat. Samtidigt är det viktigt att inse att utsattheten är en del av deras 
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arbete (Edlund 2009), vilket torde ha betydelse för deras upplevelser och toleransnivå. Jag avser 

dock inte att använda livsstilsteorin för att skuldbelägga poliserna genom att argumentera i form av 

att de själva har valt sitt yrke. Jag vill istället belysa att livsstilen medför att poliserna löper högre 

risk för att själva bli utsatta för brott. För att analysera materialet i denna studie har jag valt att 

primärt utgå från begreppet ”Boundary-work”, men att även använda mig av livsstilsteorin. 

Anledningen till att jag har valt att studera materialet utifrån ”Boundary-work” är att tidigare 

forskning visar att poliser upplever våld och hot som en del av sitt jobb, vilket skulle kunna kopplas 

till ”Boundary-works” yrkesidentitet (Edlund 2009, Elvin & Carlsson 2008, Åkerström 2002). 

Studier visar att specifikt utryckningspoliser i stor utsträckning har blivit utsatta för våld och hot, 

men samtidigt är det väldigt få händelser som går vidare och blir arbetsskadeanmälningar 

(Polisforbundet.se 2003;2008, Remdahl & Skwirut 2009). Detta kan tyda på att poliserna ska tåla en 

viss typ av våld och hot som kan kopplas till yrkesidentiteten. Genom ”Boundary-work” kan man 

studera polisernas gränser på vad de själva anser utgör våld och hot. Om det finns våld eller hot som 

normaliseras utifrån yrkesidentiteten, offeridentitet eller orsaken till handlingen. Detta kan kopplas 

till min frågeställning och är anledningen till den teoretiska utgångspunkten. Denna teoretiska 

utgångspunkt ska sedan användas i analysen i samband med tolkningen av resultaten.  

 

4. Metod 

I denna studie kommer jag att använda mig av den kvalitativa metoden. Jag vill studeras polisernas 

upplevelser av våld och hot, vilket gör den kvalitativa mer lämplig än den kvantitativa metoden. 

Anledningen till att denna metod är mer lämplig är att man erhåller fylligare data i form av 

följdfrågor och kan gå djupare för att öka förståelsen kring exempelvis upplevelser av våld och hot 

(Bryman 2002, s.272-273). 

 

4. 1 Intervju som metod 

Intervjuer kan gå till på olika sätt och ha olika konstruktioner. De kan bestå av enskilda intervjuer 

eller vara av en mer specifik art och bestå av fokusgrupp diskussioner (Ibid s.300). Jag har valt att 

använda mig av enskilda intervjuer i form av begreppsintervjuer och telefonintervjuer av samma art. 

Med begreppsintervjuer åsyftas att jag som forskare vill klargöra ett eller flera begrepp, och i denna 

studie ligger fokus på begreppen våld och hot (Kvale & Brinkmann 2009, s.167-169). Direkta 

intervjuer användes vid två tillfällen och båda samtalen spelades in. Anledningen till att jag valde 

att intervjua dem enskilt var främst att de inte skulle kunna ha en chans att påverka varandra.  Jag 

valde att använda mig av semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att jag hade specifika teman 
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som jag ville beröra under intervjutillfället, men att jag fortfarande var flexibel för ytterligare 

information som kunde komma fram under intervjun. Den intervjuguide som användes vid samtliga 

intervjuer finns som bilaga. Intervjuformen valdes för att jag hade ett specifikt ändamål med 

intervjun, nämligen att studera polisernas upplevelser om våld och hot samt deras åsikter om vad 

som bör tolereras (Ibid s.301). Samtidigt ville jag inte använda mig av en strukturerad intervju 

eftersom mina föreställningar skulle kunna begränsa intervjudeltagarnas möjligheter för att ge för 

mig tidigare okänd information. Detta skulle kunna medföra att värdefull kunskap skulle gå förlorad 

(Ibid s.123-126). För att kunna besvara frågeställningen var det nödvändigt att ställa direkta frågor 

rörande deras upplevelser inom ämnesområdet. Detta varvades med att jag bad intervjudeltagaren 

att själva återskapa händelser som ledde fram till en specifik upplevelse. Vid personliga intervjuer 

har personer som leder samtalet en möjlighet att läsa av situationen, anpassa sina frågor efter 

intervjudeltagaren. Det är även enklare att upptäcka när det är dags att byta riktning (Ibid s.317-

322).  

 

4. 2 Telefonintervju 

Jag använde mig av telefonintervjuer vid tre tillfällen. Två av dessa spelades in, medan den tredje 

transkriberades direkt under intervjun. Jag bad intervjudeltagaren att tala lite extra långsamt under 

intervjun för att inte missa någon information. Det hände även att jag bad intervjudeltagaren att 

upprepa vad de tidigare sagt, för att inte gå miste om centrala detaljer. Telefonintervjuer användes 

som ett alternativ till den direkta intervjun som skedde öga mot öga i de fall där intervjudeltagaren 

inte hade tid eller möjlighet att ställa upp på ett personligt möte. Telefonintervjuerna var upplagda 

precis som de direkta intervjuerna och samma intervjuguide användes. Likt den direkta intervjun 

har även denna form av intervju fördelar som nackdelar som kan problematiseras (Ibid s128). 

Fördelarna är att bland annat att man kan få tag på personer som finns långt bort geografiskt. 

Intervjudeltagarens svar styrs ibland av olika faktorer hos intervjuaren som kön, etnisk bakgrund, 

ålder, klass och intervjuarens närvaro, vilket gör att svaren formas utifrån vad intervjudeltagaren 

tror att intervjuaren vill höra (Ibid s.129). Ett annat problem som uppstår är att man bara har rösten 

att förlita sig på då man inte har en möjlighet att läsa av minspel som ansiktsuttryck. Detta kan 

innebära att intervjudeltagaren förstår frågan, fast kroppsspråket skulle visa något annat och 

intervjun kan således påverkas negativt (Ibid). Detta var dock ingenting som jag själv upplevde 

under någon av telefonintervjuerna, men kan inte heller säga att de inte hände, då det är min 

tolkning av situationen. 
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4. 3 Intervjudeltagare och urval  

Intervjudeltagarna som har valt att ställa upp på intervjuer arbetar alla som poliser i 

utryckningstjänst. Detta val grundar sig på att det är den grupp inom polisen som löper risk att 

utsättas för våld och hot, enligt tidigare forskning (Polisforbundet.se 2003;2008). Denna studie 

baseras på intervjuer med fem poliser. Jag kom i kontakt med dessa poliser genom att utgå från ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag försökte få tag på poliser som geografiskt skulle befinna 

sig i närheten av min position vid en direktintervju. Mitt syfte med studien är inte att generalisera 

mina resultat, vilket gör att urvalstyperna torde fungera (Kvale & Brinkmann 2009 s.114-115). Jag 

slog upp alla polisstationer i Stockholms län och började ringa polisstationer, en efter en och 

beroende på vilka som var öppna för tillfället. Redan efter några samtal kom jag i kontakt med en 

pressansvarig på en av polisstationerna. Personen i fråga ordnade tre intervjudeltagare som ställde 

upp efter enskilt samtal med dem som sedan ledde till telefonintervjuer. De andra två 

intervjudeltagarna som ställde upp i studien förmedlades via polisstationens chef efter att de gav sitt 

samtycke. Eftersom mina intervjudeltagare jobbar inom ett yrke där de är kan ses som experter på 

området, var jag tvungen att öka min förförståelse på området för att undvika ett ojämnt 

maktförhållande. Genom att jag var väl påläst vid intervjutillfällena upplevde jag inte något sådant 

maktförhållande utan att det endast förbättrade konversationen, vilket gav tydliga resultat under 

intervjutillfällena (Kvale & Brinkmann 2009, s.163).   

 

4. 4 Hermeneutik, förförståelse och forskarroll 

I alla former av texter och symboler återfinns hermeneutiken. Hermeneutiken kommer från 

grekiskan och betyder tolka. Alla intryck, skriftligt eller verbalt kräver någon form av tolkning. I 

detta arbete har tolkningen betydelse för varje steg som genomförs (Sohlberg & Sohlberg 2009, 

s.246-247). Min tolkning av vad jag anser utgöra relevant information och min tolkning av 

intervjudeltagarna under intervjuerna är av högsta relevans i min roll som forskare. Men all tolkning 

som sker, bygger i grund och botten på min förförståelse. Förförståelsen inför detta examensarbete 

har ändå en grund i eget intresse över polisen, i form av litteratur och den kriminologiska utbildning 

som jag som forskare genomgått m.m. (Bergström & Boréus 2005, s.25-26). Innan detta arbete har 

jag tidigare genomfört en intervju tillsammans med en klasskamrat och vi intervjuade en polis, där 

jag testade liknande frågor. Det gav mig en förförståelse om att enligt denna polis, är det outtalat att 

poliser emellan, anser att man ska tåla en viss typ av våld och även att när hon tänkte på dessa 

begrepp återfanns kopplingar till lagboken. Genom den intervjun fick jag mycket information, som 

ligger till grund för denna studie. Det är även min förförståelse som ligger till grund hur jag har valt 
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att bygga upp min intervjuguide. Det är även den som gör att jag har den teoretiska utgångspunkt 

som redovisas i kapitel 3. 

 

4. 5 Forskningsetiken 

I studien kommer jag i kontakt med de etiska aspekterna när det gäller mina intervjudeltagare. 

Undersökningen följer vetenskapsrådet forskningsetiska principer som består av fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002, s.5). Jag var noggrann med att presentera vem jag var, att jag höll på med mitt examensarbete 

i kriminologi på Stockholms Universitet, att jag studerade polisers upplevelser om våld och hot och 

berättade om studiens syfte. Detta valde jag att göra per telefon, när jag letade intervjudeltagare, 

både till den pressansvariga och polischefen som förmedlade intervjudeltagarna. Detta 

presenterades även direkt till telefonintervjudeltagarna, både vid inbokning av tid för att genomföra 

intervjun och innan intervjun påbörjades enligt informationskravet (Ibid s.7). Jag hade inte samtalat 

med intervjudeltagarna som jag skulle träffa för direktintervjuerna, utan polischefen skulle ha 

framfört denna information. Detta gjorde det problematiskt för mig, för innan intervjun visste jag 

inte om mina två deltagare valt att delta själva eller om polischefen beordrat dem. Vid första mötet 

var jag noga med att kontrollera att inte polischefen beordrat dem. När jag fått det bekräftat att det 

var de själva som valt att ställa upp kunde samtyckeskravet ses som uppfyllt (Ibid s.9). Därefter 

gick jag igenom konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för dem, precis som jag gjorde vid 

telefonintervjuerna. Eftersom min studie är förknippat med ett område som kan upplevas som 

känsligt, var jag väldigt noggrann med att innan intervjuerna betona att deltagandet var frivilligt. 

Om det uppkom frågor som intervjudeltagaren inte ville besvara så skulle intervjudeltagaren bara 

säga till (Ibid s.7). Jag var även noggrann med att betona att studien var konfidentiell, framför allt 

vid första samtalet, för att de skulle kunna tänka sig att ställa upp. Jag betonade att ingen annan 

utom jag skulle veta att de ställt upp i undersökningen och att allt material skulle avidentifieras och 

att de skulle återges med fingerade namn (Ibid s.12). Genom detta hoppades jag att det skulle öka 

mitt förtroende hos intervjudeltagaren och att de öppet kunde berätta om vad de själva önskade, då 

allt var konfidentiellt. I kombination med detta lovade jag dem att materialet, som skapades ur 

intervjuerna endast skulle användas för forskningsändamål och inte användas till kommersiellt bruk 

(Ibid s.14).   
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4. 6 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som anses viktiga inom forskningen. Med validitet avses 

studiens giltighet, om hur pass valid studien är. Inom den kvantitativa forskningen brukar begreppet 

användas i anslutning till frågan ”Mäter du vad du tror att du mäter?”. Detta har gjort att man i den 

kvalitativa forskningen har breddat begreppet till att innebära om undersökningen undersöker vad 

den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s.264). I min undersökning har jag som 

avsikt att undersöka polisernas upplevelser av våld och hot. Jag har valt att låta mina 

intervjudeltagare skapa sina definitioner av våld respektive hot, vilket stärker min validitet. I denna 

situation har min tolkning en oerhörd betydelse. Även om intervjudeltagarna beskriver en 

upplevelse, en situation, eller ger en förklaring, är det i slutändan min tolkning som forskare som 

avgör vilket material som är relevant för studien. För att minska min egen påverkan har jag under 

intervjuernas gång validerat intervjudeltagarnas svar. Det innebär att jag har ställt motfrågor för att 

bekräfta min egen tolkning av deras upplevelser (Kvale & Brinkmann 2009, s.267). I 

undersökningen har jag även varit tvungen att skapa specifika situationer, vilket jag gjorde i alla 

intervjusituationer där jag redan innan intervjuerna föreställde mig att de skulle svara på ett 

specifikt sätt utifrån min teoretiska utgångspunkt. I en av intervjufrågorna ställde jag frågan om det 

hade betydelse om aktören var ett barn eller en 45-årig man. Denna fråga ställdes för att undersöka 

om aktören hade betydelse om vad poliserna ansåg vara våld eller hot. Detta kan ses som ledande 

frågor, men det kan anses godtagbart då det kan leda till ny information som annars inte skapats 

(Ibid s.187-189). Trots min egen påverkan, vilket jag själv har reflekterat över är det fortfarande 

intervjudeltagarna som väljer vilken information som ska vara giltig, vilket gör att man kan betrakta 

validiteten är hög min studie. Det andra begreppet, reliabilitet har och göra med studiens 

tillförlitlighet som kan ses som problematisk i kvalitativa studier. Det kan bli svårt att uppnå samma 

resultat om en annan forskare skulle genomföra min studie eftersom vi möter materialet med olika 

förförståelser. För att ha en så hög reliabilitet som möjligt har jag försökt att redovisa min 

forskningsprocess under hela studien, de val jag har gjort och hur jag har kommit fram till mina 

resultat (Ibid s.260-264).  

 

4. 7 Genomförande av intervjuer 

Genomförandet av intervjuerna skedde vid fyra tillfällen under april och maj 2011. De tre första 

genomfördes per telefon och de andra två skedde på deras polisstation i Stockholms län, direkt efter 

varandra. Intervjuerna varade mellan 30 till 50 minuter, beroende på intervjudeltagarens 

uttömmande svar till mina frågor. Fyra av de fem intervjuerna spelades in. I en av 

telefonintervjuerna valde intervjudeltagaren att delta i studien om materialet inte skulle spelas in, 
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vilket jag accepterade. Det medförde att samtalet inte flöt på likt de andra, eftersom jag under 

samtalets gång, både var tvungen att lyssna, prata och transkribera det som sades samtidigt. 

Intervjudeltagaren var i det fallet vänlig och pratade något långsammare än normalt för att jag 

skulle hinna anteckna det som sades. I den andra och tredje telefonintervjun spelades samtalet in 

och likt det första samtalet genomfördes intervjun i min bostad. Ingen annan närvarade på grund av 

de etiska aspekterna som intervjudeltagarna blivit lovade. Trots att jag inte kunde se dessa 

människor upplevde jag att någon form av kontakt skapades mellan oss och jag upplevde att de 

kände likadant, då deras svar var långa och detaljrika, vilket gav en god grund för analysen (Ibid 

s.180). Innan telefonintervjuerna var jag orolig att deltagarna inte skulle vara speciellt öppna, 

eftersom de hade någon aning om vem jag var. Men så fort samtalen var igång försvann denna 

känsla omgående. De andra två intervjuerna skiljde sig, genom att kroppsspråket var plötsligt en 

faktor som tidigare inte varit närvarande i intervjusituationen. Intervjuerna skedde i ett enskilt tyst 

rum på deras polisstation och skedde direkt efter varandra, vilket innebar att dessa två 

intervjudeltagare vet vilken den andra är. Dock upplevde jag inte detta som något problematiskt för 

dem eller deras beskrivning av deras egna upplevelser då även dem beskrev detaljrikt och gav långa 

och uttömmande svar. Jag upplevde i början av intervjun att de inte var helt säkra på vad jag skulle 

fråga om, vilket gjorde att jag uppfattade dem som lite nervösa. Detta gick dock över så fort 

intervjun började och jag upplevde inte att det hade påverkat deras svar till mina frågor. I den andra 

direkta intervjun berättade intervjudeltagaren att polischefen bara dagar innan, frågat om 

intervjudeltagaren velat delta och att det handlar om våld och hot. Mellan den period från att 

intervjudeltagaren fått förfrågan om att delta i min studie tills mitt intervjutillfälle hade polisen i 

fråga reflekterat över vad det innebär med våld och hot. Dock var det inget som jag reflekterade 

över som problematiskt utan det gynnade studien eftersom intervjudeltagaren funderat över 

begreppens betydelse. Eftersom jag var där som forskare och inte privatperson fanns det ändå ett 

maktförhållande, eftersom det i slutändan är jag som väljer vad som skrivs i rapporten (Ibid s.92). 

Detta var inget som jag påpekade, eller upplevde som problematiskt. För att visa intervjudeltagarna 

att jag förhöll mig till de forskningsetiska aspekterna och inte förvrängde deras upplevelser och svar 

erbjöd jag respektive deltagare varsin kopia av den färdiga rapporten.  

 

4. 8 Analysmetod 

Efter intervjuerna var genomförda fanns det ett stort material att bearbeta. Den första 

telefonintervjun var redan transkriberad vid genomförandet, medan de andra fyra transkriberades 

delvis efter genomlyssning. De material som var inspelat, lyssnades igenom för att skapa en 

helhetsbild för att sortera ut och transkribera det material som var relevant för studien. Detta 
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motiverade jag, genom att jag i studie utgick från en semi-strukturerad intervjuguide, vilket gjorde 

att jag hade teman som jag ville beröra. Jag valde därför att använda mig av en tematisk analys för 

studien (Bryman 2002, s.405). Dessa teman var kopplade till frågeställningen och därför valde jag 

att enbart välja ut material som kunde kategoriseras till dessa teman. Dock är jag medveten om att 

jag kan, genom detta tillvägagångssätt, ha missat latenta budskap men bör ha minskat denna risk, 

genom att materialet har studerats flera gånger vid olika tillfällen. Utöver intervjuguidens ram med 

teman behövde jag i resultat och analyskapitlet utöka mina teman med ytterligare teman. Detta 

krävdes eftersom intervjuerna menade att vad som är våld och hot är beroende av olika faktorer. För 

att underlätta för läsaren kommer alla teman att redovisas i resultat och analyskapitlet, i form av 

rubriker. Under dessa rubriker kommer sedan intervjudeltagarnas åsikter och tankar redovisas, 

främst genom citat. Jag har valt att försöka undvika att meningskoncentrera intervjudeltagarnas 

beskrivningar. Att meningskoncentrera innebär att jag skriver om meningen så att den kortas ned, 

men inte förlorar innebörden (Kvale & Brinkmann 2009, s.221). Anledningen till att jag har valt att 

försöka undvika detta är för att jag ville i min studie undersöka deras upplevelser av våld och hot, 

och vid meningskoncentrering finns risken att jag påverkar deras åsikter med min tolkning. Därför 

har jag i största möjliga mån valt att återge exakta citat i denna studie (Ibid s.222). Som jag har 

beskrivit tidigare har forskarens tolkning stor betydelse inom den kvalitativa forskningen, även 

under själva analysen. Detta påverkar tillförlitligheten. För att öka tillförlitligheten kommer citaten i 

resultatdelen inte tas ur sin kontext, utan redovisas för att visa läsaren varifrån jag drar mina 

slutsatser hjälper läsaren att följa mitt resonemang. (Ibid s.300-301). I resultat och analyskapitlet 

kommer ovanstående intervjudeltagare att refereras till könsneutrala namn; Kim, Alex, Love, Louis 

och Charlie. Detta tillvägagångssätt grundar sig på att jag inte vill avslöjas polisens kön då kön inte 

är av relevans i denna studie. 

 

5. Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten från mina fem intervjuer som denna studie 

bygger på. Studiens frågeställning analyseras med en fråga i taget för att underlätta det för läsaren 

istället för att redovisa alla tre frågor samtidigt.  Jag har valt att inleda detta kapitel med att redogöra 

för fråga ett och analysera resultaten med kopplingar till den teoretiska utgångspunkten och tidigare 

forskning. Anledningen till att frågeställning ett redovisas först är att läsaren ska få veta hur 

intervjudeltagarna beskriver vad som är våld och hot för dem. När begreppen är beskrivna 

presenteras resultaten till fråga två för att sedan analysera polisernas upplevelser. Avslutningsvis 

redovisas resultaten som ska analyseras till fråga tre och polisernas toleransnivå för våld och hot.  
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5.1 Vad är våld? 

I denna studie valde jag att använda begreppet våld och lät mina intervjudeltagare definiera 

begreppet för användning i senare skede. När jag ställde frågan var jag noga att poängtera att det 

endast var det våld som var riktade mot dem i deras yrkesroll. Samtliga intervjudeltagare var 

tvungen att fundera i ett par sekunder innan de gav följande svar: 

 

Kim: Jag skulle säga att våld är ett fysiskt angrepp med syfte att skada och inte att avvärja. 

Det är flera faktorer som påverkar om jag ser det som våld, t.ex. uppsåt, hur pass gravt våldet 

är men jag kan inte kategorisera detta. 

 

Alex: Våld som riktas mot mig anser jag är ett rent angrepp, ett fysiskt angrepp. Jag känner 

personligen att det ska finnas ett uppsåt, men sen kan det ju vara att en person försöker slita 

sig loss men det känner jag inte lika tätt för.  

Love: Våldet är fysiskt, när jag tänker på våld. När du sätter dig till motstånd så pass mycket 

att jag kan bli skadad eller att du aktivt försöker skada mig. Om det är spark, slag, skallas, 

knuffas eller att fälla mig när man ska ner i en tappa. Jag skulle räkna allt det som våld.  

Charlie: Våld för mig är när jag blir slagen. Alla former av fysiska handgemäng som riktas 

mot mig i min yrkesroll, oavsedd anledning.  

Louis: Fysiskt våld för mig är att man hamnar i handgemäng mellan två eller flera parter, som 

fysiskt går till angrepp.  

Samtliga svar beskrev att våld som riktas mot dem i deras yrkesroll bestod av det någon form av 

fysisk aggression. Det saknades dock en konsensus om det skulle krävas uppsåt eller inte för att det 

fysiska angreppet skulle ses som våld. Detta förklarades genom att även om en person inte medvetet 

utdelade någon form av fysiskt slag kunde detta leda till att polisen blev skadad. Intervjudeltagarnas 

beskrivning av våld kan bland annat kopplas till brottsbalkens beskrivning av att tillfoga en annan 

person kroppsskada i rubriceringen misshandel.  

5.2 Situationens och aktörens betydelse 

Under intervjuernas gång visar det sig att intervjudeltagarnas definition av våld inte är konstant utan 

är beroende av flera faktorer. Intervjudeltagarna påpekade att situationen hade betydelse, men hade 

svårt att beskriva specifika tillfällen.  
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Kim: Situationen spelar all roll. Alla möjliga faktorer som spelar in i situationen. Det finns 

dock ingen mall eller ram att det här är okey från den här personen, men inte från den 

personen.  

Det som intervjuerna däremot tydligt, både betonade och beskrev var aktörens betydelse om vad 

som skulle klassas som våld eller inte. Framför allt i en fråga som handlade om en viss handling 

begicks av ett barn och samma handling begicks av en 45-årig man. Intervjudeltagarnas åsikter var 

entydiga i alla fall utom vid ett fall, men den intervjudeltagaren kunde inte ta ställning till frågan 

helt och hållet eftersom det var en hypotetisk fråga. 

 

Alex: Det är betydligt värre om personen är en vuxen människa än om det gäller ett barn som 

utför ett slag.  Även om det är skrämmande att ett barn agerar på detta vis är det trots allt ett 

barn. 

Ett annat exempel gavs av en polis utifrån en egen upplevelse var: 

Louis: Situationen har betydelse för vad som är våld genom att om det är en 14-, 15-, 16-årig 

person som har snattat och vill, till vilket pris som helst, att vi inte ska köra hem dem och 

försöker ta sig loss från oss för att lämna från platsen, är det inte lika klandervärt.  

Situationen och aktören visade sig vara faktorer som hade stor betydelse för vad poliser upplevde 

och hur de såg på begreppet våld. Det var framför allt när aktören var ett barn som detta var som 

tydligast i en specifik situation. Som en av poliserna sa under intervjun ”Det är ju trots allt ett 

barn”. Samma handling som skulle klassificeras som våld ifall en 45-årig man hade utfört 

handlingen så skulle inte samma handling vara lika klandervärd om det gällde ett barn. Detta 

tyder på att poliserna normaliserar handlingen eftersom aktören kan ses som ett litet försvarslöst 

offer, likt vårdpersonalen ser de äldre patienterna som försvarslösa offer (Åkerström 2002).  

5.3 Vad är hot? 

När jag presenterade frågan om vad hot är för intervjudeltagarna, upplevde jag att de var mer 

säkra på sina svar än när det gällde frågan om våld. Intervjudeltagarna tog även här ett par 

sekunder på sig för att fundera över frågan och gav även självupplevda exempel. 

 

Alex: Hot för mig är någon som hotar med repressalier, i form av hot. Jag vet var du bor, 

någonting om min familj. Att jag ska se mig om när jag går hem, sådana saker är hot för mig. 
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Love: Vad som är hot är nära den juridiska definitionen om olaga hot till vilken brottslig 

gärning som helst. Hot för mig är: Vi kommer hem till dig, vi ska ta dina barn, men jag har 

inte ens barn. 

Charlie: Hot är när en person säger till åt mig att den ska skada eller döda mig. Men även att 

den ska skada en närstående eller annan.  

Louis: Ett hot för mig är när jag tar illa vid sig. Att man känner fruktan eller blir rädd för det 

som sagt och att personen ska kunna verkställa det. Men det kan samtidigt vara kroppsspråk 

eller kroppsrörelse, men främst verbalt. 

Intervjudeltagarna var överens om vad som de såg som hot när det riktades mot dem. Det som 

skiljde sig från övriga intervjudeltagare var att en polis beskrev att hot inte endast uppfattas som 

verbalt, utan kan uttrycka sig i en mer fysisk form som en kroppsrörelse eller i kroppsspråk. 

Deras beskrivningar är väldigt lika, vilket en av intervjudeltagarna också påpekade, brottsbalkens 

beskrivning av olaga hot. 

5.4 Situationens betydelse för hot 

När det gäller hur poliserna upplever hot har situationen betydelse utifrån flera perspektiv. Framför 

allt hur de agerar när en situation uppstår, vilket kan vara problematiskt för dem. 

Alex: Om det är ett gäng ungdomar som står och skriker åt en är det problematiskt, vad ska 

man göra? Men om det är en enskild person så upprättar man en anmälan. Situationen har 

betydelse om hur man agerar. 

Även fast de upplever hot är det inte alltid att de agerar mot detta och ingriper. Detta gäller 

framför allt när hotet kommer från ett gäng. Poliserna gör en riskbedömning innan ett ingripande 

och trots att de blir hotade väljer de att inte ingripa. Detta medför fortfarande att poliserna 

upplever hot, men inte väljer att anmäla vilket skulle kunna tyda på att det är en betydande faktor 

för den statistik som presenteras i tidigare forskning (Polisforbundet.se 2003;2008, Remdahl & 

Skwirut 2009). 

 

5.5 Verkställandets betydelse för hot 

Det som kom fram under intervjun som både var aktörsrelaterat, men även beroende av situationen, 

var aktörens möjlighet att verkställa det uttalade hotet. 
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 Charlie: Det är inte själva hotet i sig som är den avgörande faktorn. Det spelar ingen roll om 

du ska döda mig eller slå mig. Utan vad det är för person det gäller, i vilket tillstånd personen 

är i och i vilken situation. Om vi har brottat ned en person och satt handfängelse på personen 

och han säger: Jag ska slå dig! Då går det inte eftersom han har handfängelse på sig, så då faller 

hans hot. 

Love: Om det är en person på fyllan och så ska han slå mig på käften, då är det olaga hot men 

det tar jag inte åt mig och ger han en klapp på axeln och säger jaja. 

Det som är intressant i denna situation, som ena intervjudeltagaren beskriver, är när en person 

hotar med att slå en polis på käften. Trots detta upplever de intervjuade poliserna att händelsen 

inte skulle ses som hot, eftersom den som hotar inte har någon möjlighet att verkställa hotet. Detta 

gällde när personen framför allt var full, eller där aktören även ett barn. Detta tyder på att 

poliserna normaliserar handlingarna. Genom att personens agerande skedde då personen var full 

kan det ses som en acceptabel orsak, eftersom handlingen ändå inte kunde verkställas. Likt 

våldssituationen då gärningspersonen var ett barn, så får även barnet här en offeridentitet. Dessa 

situationer innebär att aktörerna i de specifika situationerna inte ses som klandervärda (Åkerström 

2002). 

Under intervjuerna belyste Love situationer där aktören hade en betydande roll, fast åt motsatt håll 

från ovanstående situationer. 

Love: Gränsen förskjuts lite om det är en person från en kriminell organisation. En mc-buse 

eller någonting. Då ligger gränsen extremt lågt, för det ligger i deras mode att hota sig fram 

här i livet, med skrämsel få folk att betala pengar eller få poliser att inte våga vittna. 

Tidigare har det visats att situationen och aktören har betydelse som kan leda till att handlingen 

normaliseras men om aktören kommer från en kriminell organisation tyder det på nästan motsatt 

effekt. Istället för att är poliserna ”mer toleranta” vid vissa tillfällen tycker Love att de knappt 

ska behöva tåla någonting alls från personer från kriminella organisationer. 

5.6 Polisernas syn på det fysiska och psykiska våldet  

Poliserna som jag intervjuade hade fram till denna punkt, haft någorlunda liknande svar på de 

tidigare frågorna. Alex och Kim betonade båda att det fysiska våldet upplevdes som värre än det 

psykiska våldet, eftersom det gav direkta skador mot dem.  Kim beskriver att med det psykiska 

våldet förekommer även det fysiska våldet, att gärningspersonen ofta talar om den kommande 

handlingen ett par gånger innan det fysiska angreppet blir realiserat. Charlie och Love anser 
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däremot att det psykiska våldet, där de menar att hot om våld räknas, är värre än det psykiska 

våldet.  

Love: Jag tycker det är lite obehagligare när någon hotar, beroende på vem personen är, än 

när någon försöker slå mig. När någon försöker slå mig, det kan jag bemästra och om det 

uppstår en match, för den vinner jag. Men det psykiska våldet, det kan jag inte ta på. 

Att det psykiska våldet och det psykiska våldet sker till och från är något som poliserna beskriver 

och upplevelserna är väldigt individuella. Jag har nedan valt att presentera en upplevelse av hot 

och en upplevelse av våld där situationen upplevdes av poliserna som väldigt allvarlig. Detta är 

för att ge läsaren en möjlighet att se där poliserna upplevt att gärningspersonerna utsatt poliserna 

för hot och våldshandlingar där poliserna inte har normaliserat handlingen. 

5.7 Polisernas upplevelser av hot 

Charlie berättar för mig vid ett tillfälle där Charlie och hans kollega var ute och körde radiobil och 

plötsligt fick ett samtal om en händelse som utspelade sig på Mcdonald’s. 

”Det var ett bråk på McDonald’s och vi låg väldigt, väldigt nära. Vi var på väg för att 

rapportera så vi satt och pratade om rapporteringen och fokuserade på detta. Detta jobb låg 

cirka 300 meter ifrån oss. Så vi var precis där. När man är så himla nära hinner man inte 

mentalt förbereda sig för vad vi kommer att möta. För har man en bit till framkörning hinner 

man förbereda sig mentalt och prata med sin kollega för att lägga upp taktik inför ingripandet. 

Här bara landar vi, och när jag kliver ut så är jag: Vad är det som har hänt? En kille säger att; 

Han där! Han har hotat mig. Jag går fram till honom och det första han säger: Rör du mig, så 

dödar jag dig! Jag blev väldigt ställd och kände ett obehag. Jag förstod ju att han inte kommer 

att döda mig. Det kommer han ju förmodligen inte att göra, men han kanske kommer att skada 

mig. Jag försökte vara jävligt iskall för att spela lugn. Efter en stund när situationen lugnat ner 

sig ropade jag dit min kollega och vi grep honom.” 

 

Även fast Charlie inte tog illa vid sig direkt efter incidenten, upplevdes ändå samma känslor 

dagen då det blev rättegång. Charlie märkte att känslan om att gärningspersonen skulle kunna ta 

reda på vart Charlie bor. Vilket var en obehaglig känsla, men så fort rättegången var över 

försvann dessa känslor och har än idag inte kommit tillbaka. Att handlingen inte normaliserades 

tyder på att personen som utsatte Charlie för detta hot inte kunde upplevas som ett offer, att 

orsaken för handlingen inte kunde ses som acceptabel eller att hotet kunde faktiskt verkställas. 

5.8 Polisernas upplevelser av våld  

Alex berättade om en av sina upplevelser som ledde till en fysisk och psykisk skada för Alex. 

Händelsen utspelade sig under 2009. 
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”Jag hamnade i underläge med en person som var omhändertagen för LoB, lagen om berusade 

personer. Det är en vårdlag och då omhändertar vi dem. Då skulle vi köra en person från S:t 

Görans sjukhus. Dom ville inte ha honom kvar där. Dom vill inte ha personer där som bråkar. 

Så då får de nyktra till i polisarresten istället och då satte vi honom i baksätet. Han ville inte 

följa med först, men han var väldigt lugn. Så det fanns ingen anledning att sätta på honom 

handsfängelse, inte alls. Sen åkte vi några meter och det går blixtsnabbt så jag får ett 

knytnävslag på sidan av huvudet, och flera i bakhuvudet. Jag hinner inte ens reagera och 

sekunden efter sliter han tag i mitt hår och sliter ned mig i baksätet, så att jag ligger med 

huvudet i hans knä. Sen så håller han fast mig i håret, runt örat på ena sidan och håret på 

andra och sedan ner mot halsen, för han har ju stora händer. Så jag har ingen möjlighet att ta 

mig loss och så drar han åt så mycket som han kan. Så det började släppa i håret. Jag kan inte 

larma för att jag måste hålla emot för att han inte ska få ett mer grepp runt halsen och det gör 

så ont i hårfästet. Då kommer min kollega runt och trycker på mitt larm i bältet, men då får 

inte radion något svar för min monofån sitter vid mina axlar. Då kopplar de ner och hon får 

larma på sin radio och hon försöker hela tiden få loss hans händer, men han är så pass stor och 

stark så hon har ingen chans att få loss de här händerna. Så jag ligger ju fast här tre till fyra 

minuter innan hon får loss något finger på honom och då sliter jag mig loss. Vilket innebär det 

att håret lossnar för han har ju kvar samma grepp, och då har hon redan larmat och då kommer 

flera patruller direkt.” 

Denna situation upplevde intervjudeltagaren som fruktansvärt jobbig, för att det var otroligt 

kränkande och det var oerhört jobbigt att inte ha någon form av kontroll över situationen 

eftersom gärningspersonen besatt all makt. Intervjudeltagaren hann aldrig uppleva någon rädsla 

under situationen men upplevde en stark vanmakt. Denna upplevelse ledde till att 

intervjudeltagaren behövde uppsöka psykolog vid tre tillfällen. Alex upplevde en stark 

aggression mot den människotypen som gärningspersonen såg ut att vara; alkoholmissbrukare 

med långt hår och jeansjacka efter denna händelse utspelat sig. Alex kände ett starkt agg som 

inte är normalt, som en konsekvens av våldshandlingen. Efter psykologbesöken har det blivit 

bättre, men finns fortfarande kvar i bakhuvudet än idag när Alex sätter sig i baksätet. Detta tyder 

på att när poliser blivit utsatt för en allvarlig situation kan det vara viktigt att få psykologstöd. 

Om en polis håller kvar sin inre aggression riskerar oskyldiga personer att drabbas av denna 

genom polisens projicering av personer som liknar gärningspersonen och blir problematiskt i 

tjänsteutövningen. 

Louis beskriver att när man arbetar med likande fall dag ut och dag in normaliserar man vissa 

handlingar, att man släpper på garden genom idén. ”det gick ju bra sist”. Detta skulle kunna tyda 

att Alex har gjort i sitt fall. Att Alex gjorde en riskbedömning utifrån den tidigare erfarenheten 

och normaliserade situationen med den berusade personen (Åkerström 2002, Elvin & Carlsson 

2008). 
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5.9 Finns det våld och hot som poliser ska tåla? 

I den sista delen av studien skiljde sig svaren som allra mest och jag upplevde att jag var ute på ett 

område där mycket det fanns mycket åsikter kring ämnet. Det som framkom var två områden när 

frågan om det fanns en viss typ av våld och hot som poliser skulle tåla; Rättsväsendets perspektiv, 

polisernas perspektiv och vart denna gräns går.  

5.10 Rättsväsendets perspektiv på toleransnivå 

Alla poliserna upplevde att rättsväsendet anser att poliser ska tåla en viss typ av våld men var den 

specifika gränsen går, kunde inte beskrivas utan att den berodde på situationen. 

Kim: Rättsväsendet säger ju att vi ska tåla en viss mängd våld. Men jag håller inte alltid med 

om det.  Bara för man har det som arbetsuppgift som polis tycker jag inte att det är okey att gå 

över i fysiskt våld, vilket rättsväsendet kan tycka. 

Polisernas upplevelser att rättsväsendets uttalande om att de ska tåla en viss typ av våld finner stöd i 

tidigare forskning. Detta gäller framför allt rikspolisstyrelsen som har en högre toleransgräns än 

någon annan polismyndighet i landet (Blaljus.se 2008). Men som jag har tidigare beskrivit kan även 

denna toleransnivå återfinnas hos brottsoffermyndigheten (2006). 

5.11 Polisernas perspektiv på toleransnivå 

När jag ställde frågan om vad de själva hade för syn om sin egen toleransnivå av hot och våld var 

samtliga deltagare tvungna att fundera en längre tid innan det gav sitt svar. Det betonades vid 

svaren att polisyrket är ett väldigt komplext yrke där en situation aldrig är den andra lik och därför 

är det svårt att ge en exakt gräns. Trots detta försökte intervjudeltagarna beskriva sin egen 

toleransnivå i bästa möjliga mån. 

 

Alex: Jag tycker att som polis kan man tåla mer är när man ska gripa någon, och personen i 

fråga inte vill bli gripen och vilket gör sig skyldig till våldsamt motstånd
1
. Där har jag en 

förståelse, det hör på något vis till yrket. Sen beror det ju på i vilken grad. Om någon svär och 

blir arg, är berusad är en sak, det har jag en förståelse för eftersom de agerar i affekt. Men när 

de hotar eller går till fysiskt angrepp tycker jag inte att vi bör tåla mer än allmänheten.   

                                                           
1
 Kap 17, § 4 Den som, utan att fall är för handen som förut i detta kapitel är sagt, genom att sätta sig till motvärn eller eljest med våld 

söker hindra någon i hans myndighetsutövning, dömes för våldsamt motstånd till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1975:667). 
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Kim: Jag tycker inte att poliser ska tåla mer än en privatperson bara för att man är utbildad 

som polis. Jag tycker nästan att gränsen om vad man ska tåla som polis ska vara ännu längre 

än för en privatperson för att man har en specifik yrkesroll. 

Charlie: Vi är utbildade och tränade för att kunna möta och hantera en viss nivå av våld. Och 

då är vi övade individuellt och i patrull och har verktyg tillgängligt, som pistol, handsfängelse 

samt skyddsutrustning. Vi har valt detta yrke och är satta att lösa våldsamma situationerna och 

alla tycker det är kul att gripa någon när det blir lite brottning.  Vi ska kunna ta en viss typ av 

våld på jobbet med utrustningen.  

Love: Våldsamt motstånds-våldet ska vi kunna tåla, men inte våld mot tjänsteman våldet. 

Kim var noga med att betona att det borde vara en nolltolerans för vad en polis ska tåla i sin 

yrkesroll, även fast dem är utbildade på området. Detta kan ses utifrån livsstilsteorin där Kim 

påpekar att bara för dem har valt att arbeta som poliser, innebär det även risker för dem som poliser 

att bli utsatt för brott (Hindelang, Gottfredson & Garofalo 1978). Men Kim menar samtidigt att bara 

för att man har det specifika yrket, ska man ändå inte behöva tåla att bli utsatt för våld och hot. 

Alex, Charlie, Love och Louis menar istället att det finns en viss typ av toleransnivå, framför allt 

när det gäller våld. Dem upplever att det finns en toleransnivå som poliser ska kunna ta. Det är när 

handlingen rubriceras som våldsamt motstånd, men även detta beror på situationen och hur pass 

grovt våldet är. Även fast gärningspersonen begår en brottslig handling när de gör motstånd med 

våld och hindrar polisernas tjänsteutövning, ser poliserna att det är skillnad på våld och våld. Våldet 

som poliser upplever när rubriceringen är våldsamt motstånd är våld som inte är riktad mot den 

enskilda polisen, och är därför inte heller lika klandervärd. Poliserna poängterar att inget våld som 

riktas mot dem som enskilda individer är acceptabelt, men att det finns en viss tolerans angående 

våldsamt motstånds-våldet. Detta kan ses som att poliserna upplever att denna form av våld, som de 

ska tåla, är en del av deras yrkesidentitet som polis. Som Alex påpekade ”det hör på något vis till 

yrket” (Åkerström 2002). Detta resonemang styrks utifrån tidigare forskning där poliser upplever att 

en del av utsattheten är en del av jobbet (Edlund 2009, Blaljus.se 2008). När det gäller hot och det 

psykiska våldet, hot om våld upplever samtliga poliser att det ska vara nolltolerans mot detta. 

Anledningen till detta är poliserna inte upplever att de kan skydda sig mot dessa handlingar till 

skillnad från de fysiska angreppen, eftersom de har utrustning och verktyg som skyddar dem. 

Därför bör de inte heller ha någon högre toleransgräns mot hot och det psyksiska våldet än 

allmänheten. 
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att studera polisers upplevelser av våld och hot i arbetslivet, men även 

att studera vad poliserna anser är våld och hot är för dem. Jag valde att studera detta genom 

kvalitativa intervjuer med fem poliser i yttre tjänst, för att sedan analysera materialet.  

Vid analysen av vad polisernas ansåg var våld och hot beskrevs dessa begrepp, enligt min 

förförståelse, till stor del utifrån de element som finns under brottsbalkens rubriceringar: misshandel 

och olaga hot. Studien visade att våld och hot inte alltid kan betraktas som våld och hot, enligt deras 

egen definition, utan att det fanns flera faktorer som skapade undantag. Situationen och aktören 

visade sig ha betydelse för hur poliserna såg på våld. När det gällde polisernas syn på hot adderades 

ytterligare en faktor, möjligheten att verkställa hotet som en betydande faktor om poliserna 

upplevde hotet som ett hot. Dessa resultat tyder på att poliserna normaliserar handlingarna utifrån 

orsak till handling, offeridentitet och polisernas yrkesidentitet (Åkerström 2002). I studien kunde 

man finna att poliserna gav barn en offeridentitet vid flera tillfällen. Även fast poliserna var noga 

med att betona att våld som riktas mot dem var helt oacceptabelt, upplevde poliserna att handlingen 

var mindre klandervärd om aktören var ett barn. Poliserna gav även barn en offeridentitet när det 

gällde hot. Om ett barn hotade poliserna togs hotet inte på allvar, eftersom ”det är ju trots allt ett 

barn” och barnet hade ingen möjlighet att verkställa hotet. Studien visade även att poliserna agerade 

annorlunda beroende på orsak till handlingen. När det gällde hot som riktas mot dem som poliser 

var orsaken till handlingen och själva möjligheten till att verkställa hotet av mycket stor betydelse. 

Om gärningspersonen var berusad eller var gripen med handfängsel och hotade med repressalier 

sågs inte dessa handlingar som klandervärda, eftersom gärningspersonen ändå inte kunde 

genomföra handlingen och därför togs inte hoten seriöst, utan normaliserades (Ibid).  Det resultat 

som däremot skiljde sig, utifrån min teoretiska utgångspunkt var att flera poliser upplevde att om 

aktören kom från en kriminell organisation så påverkade detta polisernas gräns negativt. Istället för 

att normalisera en handling ville poliserna istället agera till raka motsatsen. 

I studien studerades även polisernas egna upplevelser och deras syn på toleransnivån av våld och 

hot. Resultaten var delade om vad en polis ska tåla i sin tjänsteutövning. Toleransnivån gick från 

nolltolerans till att de skulle tåla våldsamt motstånds-våldet, men att det berodde på situationen. De 

motiverade sina åsikter med allt från ”bara för att man är polis betyder det inte att man ska behöva 

bli utsatt” till att ”en del våld tillhör jobbet”. Även detta kunde ses som att poliserna normaliserade 

vissa typer av handlingar och såg att det tillhörde yrkesidentiteten som polis (Ibid). Studien visar att 

man kan erhålla liknande resultat som Åkerström (2002) och Edin (2010) genom att det finns en 

form av våld som även poliser ska kunna tåla, våldsamt motstånds-våldet. Samtliga poliser 
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påpekade dock att polisyrket är ett väldigt komplext yrke, där ingen situation är den andra lik, vilket 

också gör det problematiskt att ge en precis gräns om vad som är acceptabelt eller inte. Det var detta 

som inspirerade mig till att döpa denna studie till Ger man sig in i leken, får man leken tåla - Eller? 

som ska återspegla just denna problematik. 

I denna studie valde jag att begränsa studien till att endast studera poliser utifrån deras yrkesroll 

som polis. Jag gjorde dessa val eftersom denna studie var tänkt att ses som en pilotstudie. I min 

studie tyder mina resultat på att det är problematiskt att beskriva var dessa gränser går. Därför ser 

jag det som en nödvändighet att man fortsätter att forska på området våld i arbetslivet och framför 

allt våld och hot som riktas mot polisen. Som jag tidigare har beskrivit är forskningen om de 

svenska polisernas upplevelser av våld och hot, i förhållande till andra områden där poliser 

figurerar, ett område där forskningen kan utvecklas. I min studie finns det indikationer på att 

faktorer som kön och arbetslivserfarenhet kan ha betydelse på polisers upplevelser om våld och hot 

i arbetslivet. Därför skulle det vara intressant att göra en uppföljningsstudie där dessa faktorer ingår.   

Man skulle även kunna expandera studien med att välja att studera rättsväsendet, och se hur de 

upplever polisers toleransnivå och var denna gräns går, enligt dem. Både tidigare forskning och min 

egen studie tyder på att rättsväsendet har en annan syn till polisernas toleransnivå, och därför 

intressant att undersöka för att få ett bredare perspektiv till våld i arbetslivet hos poliser. 
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Bilaga 

Presentera dig själv: 

 Vem jag är osv. 

 Vad jag gör idag osv. 

 Varför jag genomför studien osv. 

 

Informera om: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Intervjuguide: 

Bakgrund 

Vad har du för tjänst idag? 

Hur arbetar du när det uppstår konflikter i tjänst? 

Våld: 

Hur skulle du beskriva vad våld är för dig? 

Är det skillnad på det fysiska våldet och det psykiska våldet enligt dig? 

Upplever du att våld mot poliser förekommer mot dig? 

Vilken typ av våld är mest förekommande i tjänst enligt dig?? 

Hur mycket spelar situationen roll på vad som anses som våld enligt dig? 

Hot: 

Hur skulle du beskriva vad hot är för dig? 

Upplever du att hot mot poliser förekommer ofta enligt dig? 

Sker hoten mestadels verbalt eller skriftligen? Hur upplevs detta? 
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Hur mycket spelar situationen roll på vad som anses som hot enligt dig? 

Har du upplevt våld eller hot som du valt att inte anmäla? 

Vad ska man tåla? 

Finns det våld eller hot man ska kunna ta som polis enligt dig? 

Ska man som privatperson tåla lika mycket som poliser i tjänst enligt dig? 

Om Ja, Varför är det på detta vis? 

Upplever du denna gräns som problematiskt?  

 

Finns det något du vill som du skulle vilja tillägga? 

Vill du ta del av mitt material när det är färdigskrivet? 
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