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Sammanfattning 

Bakgrund: Många företag och offentliga myndigheter har problem med att deras anställda 

personal på något sätt utsätts för hot och fysiskt våld. Enligt en rapport som 

polismyndigheten presenterade år 2015 ökar antalet “utsatta områden” i Sverige 

(Nationella operativa avdelningen, 2015). I dessa områden finns det enligt rapporten en 

hög hotbild för indirekta påtryckningar av våldshandlingar som riskerar att skada tredje 

man. Problematiken kring hot om fysiskt våld är något som många ledare i organisationer 

måste ta hänsyn till vid hantering av dess personal. Företag och dess ledare ställs inför 

utmaningar och tvingas skapa strategier och åtgärdsplaner för att bemöta problematiken. 

Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för vilka åtgärder som postföretag verksamma 

i utsatta områden kan använda för att hantera hot och våld mot dess anställda personal på 

bästa möjliga sätt. 

Metod: Studien har genomförts genom en fallstudie med Polismyndigheten samt ett privat 

postföretag. En kvalitativ forskningsmetod har genomförts med åtta semistrukturerade 

intervjuer med personer på olika befattningar och nivåer inom organisationerna. 

Slutsats: Studien presenterar en modell som utvecklats i syfte att användas som ett stöd 

för en organisationsledning vid hantering av problematiken med att anställda utsätts för hot 

och våld. 

Studien ger förslag på praktiska åtgärder som postföretag kan genomföra för att förbättra 

hanteringen av problematiken med att de anställda drabbas av hot och våld. 

Nyckelord: Management, hot och våld, utsatta områden, arbetsmiljö, postföretag, 

strategier, åtgärdsplaner. 

  



  

 

 

Summary 

Background: Many companies and public authorities have problems with their employees 

being exposed to threats and physical violence in some way. According to a report 

presented by the police authority in 2015, the number of "vulnerable areas" in Sweden 

(National Operational Department, 2015). In these areas, the report provides for a high 

threat of indirect pressure on acts of violence which threaten to harm third parties. The 

problem of threats of physical violence is something that many leaders in organizations 

must consider when handling its staff. Companies and their leaders face challenges and are 

forced to create strategies and action plans to address the problem. 

Purpose: The study aims to increase the understanding of the actions as postal companies 

operating in vulnerable areas can use to manage threats and violence against its employees  

in the best possible way. 

Method: The study was conducted through a case study with the police authority and a 

private postal company. A qualitative research method has been carried out with eight 

semistructured interviews with people in various positions and levels within the 

organizations. 

Conclusion: The study presents a model developed to be used as a support for an 

organization's management when dealing with the problems of employees being exposed 

to threats and violence. 

The study provides suggestions for practical measures that postal companies can 

implement to improve the management of the problem of workers being hit by threats and 

violence. 

Keywords: Management, threats and violence, vulnerable areas, work environment, postal 

companies, strategies, action plans.  
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1 Introduktion 

I följande kapitel presenteras en bakgrund för studien samt de problem som är förknippade 

med studiens huvudområde. I slutet av kapitlet introduceras studiens syfte och 

problemformulering. 

 

1.1 Problembakgrund/Problemdiskussion 

Många företag och offentliga myndigheter har problem med att deras anställda personal på 

något sätt utsätts för hot och fysiskt våld. De flesta tänker kanske i första hand på militär 

och polisiär personal men även andra yrkesgrupper som brandmän, väktare, 

sjukvårdspersonal, brevbärare, bankmän, busschaufförer, butikspersonal med flera utsätts 

emellanåt för hot och fysiskt våld i arbetet. Enligt en rapport som polismyndigheten 

presenterade år 2015 ökar antalet “utsatta områden” i Sverige. Dessa områden 

kännetecknas av låg socioekonomisk status, hög arbetslöshet och att kriminella har 

inverkan på lokalsamhället. I dessa områden finns det enligt rapporten en hög hotbild för 

indirekta påtryckningar av våldshandlingar som riskerar att skada tredje man. De som bor 

och arbetar i dessa områden upplever därmed en ökad otrygghet (Nationella operativa 

avdelningen, 2015). 

Problemet med hot mot anställd personal aktualiserades ytterligare då regeringen den 17 

januari 2018 lämnade förslag till riksdagen om att skärpa straffen för angrepp mot polis 

eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. Syftet med förslaget är att vända trenden med 

det ökande våld som blåljuspersonal utsätts för (Statens offentliga utredningar, 2018). 

Problematiken kring hot om fysiskt våld är något som många ledare i organisationer måste 

ta hänsyn till vid hantering av dess personal. Ett ökat våld i samhället kan även ses som ett 

hot mot demokratin då myndighetspersonal känner sig hotade och därmed hindras från att 

utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Vissa samhällsfunktioner kan påverkas om 

vissa företag hindras från att röra sig i vissa områden (Nationella operativa avdelningen, 

2015). Som exempel är en välfungerande post-verksamhet viktig för att ett samhälle skall 

fungera på ett tillfredsställande sätt och därmed blir det problem om post-verksamheten 

uteblir i vissa områden på grund av en hög hotnivå.  

Menendez & Dillon (2012) menar att våld på arbetsplatsen orsakar mycket höga kostnader 

för amerikanska arbetsgivare på grund av anställdas frånvaro, medicinska kostnader och 

juridiska kostnader i samband med tvister. Trots det menar Menendez & Dillon (2012) att 
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färre än 70 % av amerikanska organisationer har handlingsplaner för att hantera 

arbetsplatsvåld trots att mer än hälften av amerikanska organisationer drabbas. 

Företag och dess ledare ställs inför utmaningar och tvingas skapa strategier och 

åtgärdsplaner för att bemöta problematiken. Att få de anställda att känna sig trygga är en 

viktig framgångsfaktor för att uppnå konkurrenskraftiga företag.  

Det finns en mängd olika studier som berör problemet om hot och våld inom hälsa och 

sjukvård, såväl i Sverige som utomlands (Vaez, Josephson, Vingård, & Voss, 2014) 

(Rasmussen, Hogh, & Andersen, 2013) (Hoobler & Swanberg, 2006). Dessa studier 

fokuserar oftast på själva omfattningen av problemet och lägger väldigt lite eller inget 

fokus på vilka åtgärder som organisationer använder för att bemöta problematiken. 

Rasmussen, Hogh, & Andersen (2013) anser att det finns ett stort behov av mer forskning 

om omfattningen av arbetsrelaterat våld, men även om förhållandet mellan arbetsmiljö och 

attityder om hot och våld på arbetsplatsen. Rasmussen, Hogh, & Andersen (2013) menar 

att forskning inom området är viktig för att kunna utveckla förebyggande arbeten för att 

förhindra att personal utsätts för hot och våld i framtiden. I likhet med Rasmussen, Hogh, 

& Andersen (2013) menar Van Reemst & Fischer (2016) att forskning inom området är 

mycket viktigt, dock med motivet att öka attraktiviteten för att förbättra 

rekryteringsunderlaget för dessa yrkesgrupper. 

Väl fungerande organisationer är viktigt för de anställda men skapar även förutsättningar 

för distribution av förnödenheter och försändelser vilket är viktigt för samhällsekonomin i 

stort. Företagsklimatet förändras och därmed behövs kontinuerliga studier som påvisar hur 

organisationer kan hantera problem på bästa sätt. Brist på studier inom ämnet på svenska 

organisationer gör denna undersökning ännu mer angelägen.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka åtgärder som postföretag verksamma i 

utsatta områden kan använda för att hantera hot och våld mot dess anställda personal på 

bästa möjliga sätt. 

1.3 Problemformulering 

• Vilka åtgärder kan postföretag verksamma i utsatta områden använda för att 

förebygga hot och våld mot dess personal? 



  

3 

 

2 Teoretisk referensram 

I följande kapitel beskrivs relevant forskning inom ämnet från vetenskapliga artiklar. Valet 

av den forskning som behandlas har valts utifrån de studierna med högst korrelation med 

förevarande studie, exempelvis liknande studier som genomförts i en annan sektor eller ett 

annat land.   

 

2.1 Omfattning av hot och våld mot personal 

En studie baserad på svenska offentliga organisationer, främst inom vården visar att var 

tredje anställd upplever att de någon gång i sitt yrkesverksamma liv blivit utsatt för fysiskt 

våld. Resultatet av studien visar att anställda inom psykiatrin var mest utsatta då hela 79 % 

av psykiatriska sjuksköterskor drabbats av fysiskt våld någon gång under sitt 

yrkesverksamma liv. Dessutom visar studien en hög korrelation mellan utsatthet för fysiskt 

våld och psykisk ohälsa. Sambandet var detsamma bland både män och kvinnor (Vaez, 

Josephson, Vingård, & Voss, 2014).  

En liknande studie av Rasmussen, Hogh, & Andersen (2013) baserad på offentligt anställda 

i USA visar även den att hot och fysiskt våld mot offentligt anställd personal är ett utbrett 

fenomen. Undersökningen baseras på rapporterade händelser från psykiatri, äldreomsorg, 

kriminalvård och specialskolor. Till skillnad från Vaez, Josephson, Vingård, & Voss 

(2014) så framhäver denna studie att det kan finnas skillnader i hur olika yrkesgrupper och 

individer upplever hot och fysiskt våld. Bland annat menar Rasmussen, Hogh, & Andersen 

(2013) att det finns en ökad acceptans av hot och våld bland kriminalvård och specialskolor 

jämfört med psykiatri och äldreomsorg och därmed kan resultatet bli missvisande vid en 

jämförelse då vissa yrkesgrupper rapporterar händelser mindre frekvent. Rasmussen, 

Hogh, & Andersen (2013) anser att det finns ett stort behov av mer forskning om 

omfattningen av arbetsrelaterat våld, men även om förhållandet mellan arbetsmiljö och 

attityder om hot och våld på arbetsplatsen. Rasmussen, Hogh, & Andersen (2013) menar 

att forskning inom området är viktig för att kunna utveckla förebyggande arbeten för att 

förhindra att personal utsätts för hot och våld i framtiden. 

Van Reemst & Fischer (2016) använder begreppet ”externt arbetsplatsvåld” vilket de 

beskriver som våld som initieras av människor utanför organisationen. Van Reemst & 

Fischer (2016) genomförde även en studie som omfattade polis, brandmän och personal 

inom akutsjukvård i Tyskland. Resultatet visade att polisen var mest utsatta av externt 

arbetsplatsvåld följt av akutsjukvården. Brandmän var enligt undersökningen minst utsatta 

men däremot framgick att yngre män var i högst grad utsatta för externt arbetsplatsvåld. I 
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likhet med Rasmussen, Hogh, & Andersen (2013) menar Van Reemst & Fischer (2016) att 

forskning inom området är mycket viktigt, dock med motivet att öka attraktiviteten för att 

förbättra rekryteringsunderlaget för dessa yrkesgrupper. 

Enligt Hoobler & Swanberg (2006) är offentligt anställda i mycket högre grad utsatta för 

våld i arbetet jämfört med privat anställd personal vilket grundas på statistik från 

amerikanska justitiedepartementet mellan år 1992-1996. Dem menar att organisatoriska 

normer är avgörande för hur väl organisationerna lyckas förhindra att anställda utsätts för 

våld och att privata sektorn jobbar mer aktivt med förebyggande åtgärder.   

Stewart & Kleiner (1997) beskriver att de yrkesgrupper som arbetar ensamma och under 

dygnets mörka timmar löper större risk att drabbas av hot och våld och syftar då på den 

amerikanska arbetsmarknaden. USA: s nationella institut för säkerhet och hälsa identifierar 

följande yrken som särskilt utsatta för våld: polis, taxichaufförer, butikschefer, 

snabbmatsrestaurangpersonal, bartenders, hotelltjänstemän, säkerhetspersonal och 

domstolstjänstemän (Stewart & Kleiner, 1997). 

2.2 Konsekvenser 

Menendez & Dillon (2012) menar att våld på arbetsplatsen orsakar mycket höga kostnader 

för amerikanska arbetsgivare på grund av anställdas frånvaro, medicinska kostnader och 

juridiska kostnader i samband med tvister. Trots det menar Menendez & Dillon (2012) att 

färre än 70 % av amerikanska organisationer har handlingsplaner för att hantera 

arbetsplatsvåld trots att mer än hälften av amerikanska organisationer drabbas. Menendez 

& Dillon (2012) anser att arbetsgivare ofta ignorerar varningar från anställda trots att 

våldsincidenter rapporteras. Om organisationerna hade jobbat förebyggande och agerat 

tidigt på varningar från anställda hade kostnaderna enligt Menendez & Dillon (2012) 

minskat dramatiskt för arbetsgivarna. 

I likhet med Menendez & Dillon (2012) så anser Johnson & Indvik (1996) att arbetsgivarna 

i liten grad tar ansvar för sin våldsdrabbade personal och att ledtiderna för att hantera 

incidenter måste minska för att inte förvärra problemen. Johnson & Indvik (1996) menar 

att organisationer som har tydliga strategier för att hantera våld på arbetsplatsen förbättrar 

organisatorisk effektivitet och lönsamhet. Orsaken är att de anställda får ett erkännande för 

sitt värde och därmed blir mer lojala mot sin arbetsgivare. Därmed måste arbetsgivare ta 

itu med dessa problem och utveckla rutiner för att identifiera, hantera och lösa episoder av 
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våld i ett tidigt stadie för att inte förvärra problemen och skapa missnöje bland de anställda 

(Johnson & Indvik, 1996). 

2.3 Strategier och åtgärdsplaner 

Många länder och däribland flera delstater i USA har någon form av lagstiftning som ställer 

krav på att arbetsgivare måste vidta någon form av åtgärd för att förebygga att anställda 

drabbas av våld när sådan risk föreligger (Stewart & Kleiner, 1997). Dessa åtgärder kan 

vara någon form av skriftlig policy från företaget där det tydligt framgår att våld mot 

personal inte tolereras. Andra lagstiftande åtgärder kan vara utbildningsprogram för 

personalen i att hantera och förebygga våldshandlingar eller att företagen måste ha ett 

system för att rapportera våldsincidenter (Stewart & Kleiner, 1997). 

Enligt Kaupins, Coco, & Cope (2005) jobbar större företag med fler än 50 anställda 

betydligt mycket mer förebyggande jämfört med mindre företag som sällan jobbar 

förebyggande för att förhindra hot och våld mot anställd personal. Påståendet grundar sig 

på en studie gjord på 110 slumpvis utvalda företag i Texas (USA). Moore & Gates (1995) 

menar att företagens strategier oftast är proaktiva snarare än reaktiva vilket bekräftas av 

Kenny (2010) som anser att konsekvenserna för företagen att inte vidta åtgärder för att 

förebygga våld är mycket stora. Kostnader för psykisk och fysisk skada samt 

rättegångskostnader är långt mycket högre än att jobba förebyggande för att hantera 

problemen innan de sker (Kenny, 2010). 

2.3.1 Riskbedömning 

För att utreda vilka åtgärder som organisationen behöver vidta är det viktigt att göra en 

noggrann riskbedömning för att kunna anpassa åtgärderna till organisationens 

förutsättningar (Kormanik, 2011). För att genomföra en riskbedömning föreslår Blythe & 

Stivarius (2004) att externa säkerhetskonsulter skall anlitas då tillräcklig kompetens sällan 

existerar inom företagen. Menendez & Dillon (2012) anser dock att HR-avdelningen skall 

ansvara för att genomföra riskbedömningar på organisationens verksamhet men att 

utomstående säkerhetskonsulter kan användas i de fall då intern kompetens saknas. 

För att göra tillförlitliga och organisationsanpassade riskbedömningar föreslår Kenny 

(2010) att de genomförs av särskilda RAM-team (Risk Assessment and Management-

team). RAM-team kan förekomma internt i organisationen eller hyras in externt som 

konsulter. Ett RAM-team består av ett antal experter inom säkerhetsarbete vars 

arbetsuppgift är att genomföra riskbedömningar inom hela organisationens verksamhet för 
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att sedan lämna förslag till ledningen på anpassade åtgärder för att förebygga riskerna 

(Kenny, 2010). 

2.3.2 Policys 

Bruce & Nowlin (2011) anser att en policy som tydligt markerar noll-tolerans mot våld är 

en av de viktigaste åtgärder som en organisation kan använda för att förhindra att dess 

personal drabbas av våld. Enligt Bruce & Nowlin (2011) skall en företagspolicy innehålla 

de lagar och regler som gäller för arbetssäkerhet och andra hälsoregler. Ansvariga inom 

organisationen skall sedan tillse att företagets policy följs samt rapportera avvikelser. Bruce 

& Nowlin (2011) anser att en tydlig företagspolicy är det effektivaste sättet att 

kommunicera med de anställda och få ut budskap om vilka förhållningsregler som gäller 

inom organisationen. Menendez & Dillon (2012) ställer sig dock kritiskt till policys och 

menar att dem är ineffektiva eftersom få anställda känner till dem då både chefer och annan 

personal oftast ignorerar dem. Menendez & Dillon (2012) föreslår istället att regler och 

förhållningssätt måste vara kulturellt förankrat och bygga på en medvetenhet bland de 

anställda om riskerna för att drabbas av våld. Enligt Menendez & Dillon (2012) har 

företagets HR-avdelning en viktig uppgift att bygga en riskmedveten kultur inom 

organisationen. 

2.3.3 Rekrytering 

Bruce & Nowlin (2011) föreslår att det förebyggande arbetet för att motverka våld mot de 

anställda sker redan i rekryteringsfasen. De anställda bör genomgå ett psykologiskt test för 

att visa att de kan hantera potentiellt hotfulla och våldsamma situationer när sådan risk 

föreligger i tjänsten. Utöver ett psykologiskt test föreslår Bruce & Nowlin (2011) att 

organisationen undersöker individens bakgrund samt tar referenser vid en 

rekryteringsprocess för att säkerställa att individen kan hantera pressade situationer. Att 

genomföra psykologiska test och därigenom genomföra ett urval vid rekrytering kan enligt 

Bruce & Nowlin (2011) underlätta en eventuell rehabilitering av de drabbade om en 

våldsam situation skulle uppstå. 

2.3.4 Utbildning 

För att bli framgångsrik i arbetet med att förhindra att anställda utsätts för hot och våld är 

det enligt Blythe & Stivarius (2004) viktigt att både chefer och medarbetare får utbildning 

i att hantera dessa situationer. Menendez & Dillon (2012) föreslår att de anställda 

kontinuerligt skall öva på tänkbara våldsamma scenarier. En viktig del i utbildningen är 
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enligt Menendez & Dillon (2012) och Bruce & Nowlin (2011) att personalen inom 

organisationen tränas i att identifiera hotfulla situationer som exempelvis tecken på 

frustration i syfte att undvika en farlig situation. Menendez & Dillon (2012) föreslår även 

att personal genomgår utbildning i kommunikation och konflikthantering i syfte att verbalt 

förhindra hotfulla situationer. Kaupins, Coco, & Cope (2005) menar dock att utbildning är 

mycket kostsamt och föreslår istället utgivande av en handbok med instruktioner för att 

hantera hotfulla situationer som alla anställda kan tillhandahålla. 

Oostrom & Mierlo (2008) har genomfört en studie inom vårdsektorn med syfte att se 

effekten av att de anställda genomför en aggressions-hanteringsutbildning. I studien fick 

personalen utbildning i att hantera emotionella och potentiellt aggressiva patienter. Studien 

visade att aggressions-hanteringsutbildning gav en påtaglig effekt för att förhindra 

potentiellt våldsamma situationer (Oostrom & Mierlo, 2008). 

2.3.5 Hantering av incidenter 

Om en anställd drabbas av hot eller våld är det enligt Blythe & Stivarius (2004) viktigt att 

organisationen har ett uppbyggt system för att individen snabbt skall få vård och 

psykologisk hjälp. Menendez & Dillon (2012) anser att alla arbetsplatser där fysiskt våld 

kan förekomma bör ha sjukvårdsutrustning för att snabbt kunna ge personen nödvändig 

vård vid behov. Enligt Menendez & Dillon (2012) är det även viktigt att organisationen har 

försäkringar som täcker kostnader för personskador och ger ekonomisk ersättning för 

eventuella psykiska besvär. Bruce & Nowlin (2011) framhäver att en anställd som drabbas 

av hot eller våld i tjänsten bör få en ekonomisk ersättning av sin arbetsgivare även om 

skadan inte kan dokumenteras eller är bestående. Menendez & Dillon (2012) understryker 

betydelsen av att den drabbade individen känner internt stöd från chefer och medarbetare 

inom organisationen vilket underlättar rehabilitering som är en viktig del för att den utsatta 

individen skall komma tillbaka till arbetet.   

Menendez & Dillon (2012) betonar betydelsen av att alla hot och våldsincidenter 

rapporteras och Bruce & Nowlin (2011) föreslår även att det bör finnas system för att 

uppmuntra anställda att dokumentera och rapportera alla våldsincidenter. Elektronisk 

övervakning och kameraövervakning av arbetsplatsen kan enligt Bruce & Nowlin (2011) 

vara ett bra sätt för att dokumentera våldsincidenter. 
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Bruce & Nowlin (2011) menar att alla incidenter bör utredas och understryker även 

betydelsen av en ömsesidig dialog mellan anställda och företagets ledning för att vidta 

åtgärder för att förhindra att liknande situationer inträffar i framtiden. 
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3 Metod 

I följande kapitel redogörs hur arbetet med uppsatsen har genomförts. Metoder och 

tillvägagångssätt diskuteras och motiveras.   

 

3.1 Metodval 

För att undersöka organisationernas åtgärder har en kvalitativ studie genomförts genom 

intervjuer med chefer och personal. Till viss del kan relevant information hittas i 

organisationernas skriftliga riktlinjer men många praktiska åtgärder kan vara oskrivna och 

dessutom finns risk för att organisationernas riktlinjer inte alltid följs i praktiken. Bryman 

& Bell (2013) menar att tyngden inom kvalitativ forskning ligger i att skapa förståelse för 

en verklighet utifrån hur den tolkas av respondenterna som lever i denna verklighet. Därför 

är intervjuer det bästa sättet att samla empiriskt material i denna studie då de som jobbar 

inom organisationerna bäst kan förklara hur riktlinjerna följs och även lyfta upp vilka 

oskrivna åtgärder som finns. Genom intervjuer får studien även svar på hur personerna 

upplever åtgärdernas effektivitet, vilket är en viktig del i studiens syfte. Wallén (2010) 

menar att kvalitativ metod syftar till att tolka information som kan ha olika innebörd för 

olika personer vilket är viktigt att beakta när svaren skall tolkas. 

Patel & Davidson (2011) beskriver en fallstudie som en undersökning som sker på en 

mindre avgränsad grupp. Enligt Patel & Davidson (2011) är utgångspunkten att studera en 

verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv i syfte att få ingående information om ett valt 

område. Wallén (2010) menar att fördelen med en fallstudie är möjligheten att tillskansa 

sig kunskap om verkliga förhållanden inom en organisation vilket är en viktig del i denna 

studie. Nackdelen är dock att det är svårt att veta om resultatet är applicerbart på andra 

organisationer då resultatet enbart visar förhållandena inom ett fåtal organisationer.  

3.2 Urval 

Med tanke på tidsåtgång har studien endast omfattat två organisationer med fokus på ett 

postföretag. Polismyndigheten har lång erfarenhet av hantering av våldsutsatt personal och 

kan därmed bidra med hög expertis inom ämnet. Därmed lämpar sig Polismyndigheten för 

studien då dess personal bör kunna bidra med många insikter om åtgärder och 

förebyggande arbete mot våld. Polismyndigheten har i studien fungerat som en förebild för 

hot och våldshantering med syfte att studera vilka av polisens åtgärder som är överförbara 

mot postföretag. Inom den privata sektorn kommer studien att studera Bring som är ett 

privat postföretag. Företaget lämpar sig för studien då dess organisation har problem med 
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att personalen utsätts för hot och våld vid verksamhet inom vissa geografiska områden. 

Valet av organisationer för representativitet i studien är strategiskt utvalda vilket är en 

förutsättning vid en fallstudie enligt Seawright & Gerring (2008). 

I syfte att få en mer heltäckande bild av hur organisationerna agerar har personer från olika 

avdelningar och nivåer inom organisationerna intervjuats. Individer har valts genom 

strategiskt urval. En chef på operativ nivå inom vardera organisation har intervjuats som 

har en övergripande bild över åtgärder som sker inom hela organisationen. I syfte att 

framhäva de åtgärder som sker på den operativa nivån inom organisationen har en 

mellanchef på lägre nivå intervjuats inom vardera organisation. Utöver dessa har en 

representant för vardera organisations HR-avdelning intervjuats i syfte att samla 

information från personer som har ett annat perspektiv på de åtgärder som används. 

Dessutom har en person från vardera organisation intervjuats som på något sätt har blivit 

drabbad av hot eller våld i tjänsten. Främsta syftet med att intervjua en drabbad individ var 

att få en bild av effekten av de åtgärder som används inom organisationen. Utöver dessa 

kriterier har urvalet av individer som intervjuats genomförts utifrån de individer som 

bedömdes inneha mest relevant information om ämnet. 

3.3 Datainsamling 

De undersökande organisationerna är relativt komplexa och har flertalet enheter och chefer 

på olika nivåer. Åtta intervjuer har dock bidragit med tillräckligt mycket empiri för att ge 

en helhetsbild av hur organisationerna hanterar problem med att anställda utsätts för hot 

och våld. 

Intervjuerna var semistrukturerade med ett fåtal relativt öppna frågor som sedan anpassades 

beroende på hur den intervjuade svarade. Ghauri & Grønhaug (2010) menar att detta sätt 

att intervjua ger en ökad möjlighet att få en mer korrekt och klarare bild med större djup i 

den intervjuades handlingar och åsikter och därmed lämpade sig denna metod bäst i denna 

studie. 

Intervjuerna har i huvudsak varit informantintervjuer då svaren mestadels varit rent sakliga 

och inte lämnat mycket utrymme för tolkningar och åsikter. Samtliga intervjuade personer 

har behandlats anonymt i syfte att få mer sanningsenliga svar.  Inriktningen har varit att 

genomföra huvuddelen av intervjuerna fysiskt på plats men respondenternas tillgänglighet 

har medfört att vissa intervjuer har genomförts över telefon.  
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3.4 Dataanalys 

Det empiriska materialet har analyserats utifrån en sammanvägning av vad som framgick i 

intervjuerna kombinerat med resultatet från tidigare studier från den teoretiska 

referensramen. För att analysera vilka åtgärder som postföretag verksamma i utsatta 

områden kan använda har polismyndighetens långa erfarenhet av problemet använts i 

kombination med resultatet från tidigare studier i ämnet. I syfte att skapa struktur har 

analysen indelats i kategorier i form av problem och konsekvenser, förebyggande åtgärder, 

förbättrade arbetsförhållanden samt övriga reflektioner. Förebyggande åtgärder har i 

analysdelen indelats i riskbedömningar, rekrytering, utbildning, utrustning och hantering 

av incidenter.    

3.5 Metodkritik 

3.5.1 Förtroende/ Tillförlitlighet 

Hartman (1998) definierar förförståelse som den kunskap som man redan har i besittning 

och som man använder vid tolkandet. Skribenten av studien har lång erfarenhet av militär 

verksamhet och därmed av hur Försvarsmakten hanterar hot och våld mot dess personal då 

skribenten vid flertalet tillfällen själv blivit drabbad i utlandstjänster. Dessutom har 

skribenten genom officersutbildning formats av undervisning av hur personal skall hanteras 

vilket frambringar en risk för att studien påverkas. Förevarande risk har beaktats vid 

utförandet av studien då skribenten eftersträvar objektivitet.  

Intervjuerna har berört frågor om hot och våld vilket kan vara ett känsligt ämne för vissa 

individer. Personer som har blivit intervjuade genom att den som intervjuar är fysiskt på 

plats tenderar att vara mer öppna om ämnen som kan vara känsliga (Jacobsen, 2002). Dock 

måste respondenter respekteras om de anser att en fråga är tillräckligt känslig för att de inte 

vill besvara frågan vilket inte har förefallit i studien.  

Trots att det har genomförts en noggrann sökning av tidigare studier i olika databaser så 

kan det inte garanteras att det inte finns fler tidigare studier i ämnet. Detta kan bero på 

begränsningar av åtkomst i databaserna eller att relevant forskning är skriven på 

främmande språk. 

3.5.2 Överförbarhet 

Bryman och Bell (2013) benämner överförbarhet som hur pass användbart resultatet är i 

andra miljöer och situationer. Resultatet av studien är möjligtvis inte direkt överförbar till 
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andra myndigheter och företag men andra organisationer hanterar ofta samma eller 

liknande problem vilket medför att även de kan dra slutsatser av studien. Brandmän, 

väktare, busschaufförer, sjukvårdspersonal, och butikspersonal är exempel på 

yrkeskategorier som emellanåt utsätts för hot och fysiskt våld i arbetet. Chefer för dessa 

yrkeskategorier kan därmed använda sig av studien som ett hjälpmedel för att utreda vilka 

åtgärder som bäst passar för deras organisation. 

Företagsklimat och andra faktorer kan skilja sig mellan länder vilket kan försvåra en 

jämförelse. Kulturella skillnader kan förekomma samt vilken typ och i vilken omfattning 

de anställda drabbas av hot och våld. Dessutom skiljer sig lagar och regler samt vilket 

ansvar organisationerna har för sina anställda vilket komplicerar en jämförelse ytterligare.  

Flera av de vetenskapliga studierna i den teoretiska referensramen genomfördes för flera 

år sedan och vissa av dem på 1990-talet. Företagsklimat, lagar och regler samt tekniska 

lösningar förändras vilket måste beaktas vid en jämförelse mellan olika studier. 

3.6 Etiska överväganden 

Vid undersökning genom intervjuer bör vissa etiska förhållningssätt beaktas. Bryman och 

Bell (2013) menar att det viktigaste är att den intervjuade inte känner sig kränkt eller känner 

sig tvingad att motvilligt svara på frågor som är känsliga. För att motverka detta har alla 

intervjuer byggt på frivillighet och samtliga intervjuade har blivit informerade om studiens 

syfte. Då studien berör hot och våld kan vissa frågor vara känsliga och därför har samtliga 

respondenter varit anonyma samt blivit informerade om att alla frågor är frivilliga i syfte 

att ingen skall känna press att besvara en känslig fråga.    

Studien har inte publicerat känslig information som riskerar att skada en organisation. 

Dessutom kommer ingen information lämnas ut som riskerar att kränka eller på annat sätt 

skada en individ.  
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4 Empiri 

I följande kapitel redogörs det empiriska materialet. Det som presenteras är 

sammanfattningar av intervjuerna innehållandes det material med högst relevans för 

studien. De personer som intervjuats behandlas anonymt och kommer därför presenteras 

med arbetstitel.  

 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Totalt intervjuades 4 stycken individer inom vardera organisation. Individerna fick svara 

på fyra huvudfrågor. 

➢ Beskriv kort din roll i organisationen. 

➢ Vilka problem har organisationen med att de anställda utsätts för hot och våld och 

vad får det för konsekvenser? 

➢ Vilka strategier och åtgärder använder organisationen för att förebygga och hantera 

att anställda utsätts för hot och våld i tjänsten? 

➢ Anser ni att dessa åtgärder ger effekt och vad behöver förbättras? 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna, vilken metod som användes och hur lång 

tid respektive intervju varade.   

Befattning Organisation Tillvägagångssätt Ca tid (min) 

Regionchef Bring  Möte 40 

Områdeschef Polisen Telefon 23 

Enhetschef Bring Telefon 18 

Gruppchef Polisen Möte 34 

HR-affärspartner Bring Telefon 37 

HR-konsult Polisen Telefon 34 

Brevbärare Bring Möte 17 

Utryckningspolis Polisen Telefon 55 

Tabell 1: Intervjusammanställning 

Svaren från de anställda kopplade till deras uppfattning i problemets omfattning och 

konsekvenser skiljde sig något kopplat till vilken nivå och funktion de intervjuade arbetar 

inom organisationen. Däremot framgick små skillnader om vilka åtgärder organisationen 

vidtar för att förhindra hot och våld mot personal.  
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4.2 Presentation Bring 

Bring har omkring 6 000 medarbetare och är en del av Posten Norge-koncernen som har 

omkring 19 000 medarbetare och är den fjärde största post och logistikaktören i Norden. 

Bring hanterar paket, bud, post och gods åt små och stora verksamheter inom hela Norden. 

Brings vision är att vara den mest framtidsorienterade och mest innovativa aktören i 

branschen. Attraktiva arbetsplatser och hållbarhet är två huvudprioriteringar för Bring 

(Bring, 2018). 

4.2.1 Problem och konsekvenser 

Regionchefen som ansvarar för verksamheten i hela centrala Stockholm upplever stora 

skillnader i hotnivå mellan olika geografiska områden. Järvaområdet i norra delen av 

Stockholm klassas som särskilt utsatt och är det område som regionchefen och 

enhetschefen upplever som extra problematisk, men även vissa mindre delar av Stockholm 

innerstad som även de klassas som särskilt utsatta. HR-affärspartnern menar dock att 

problem kan uppstå i alla områden och incidenter rapporteras från hela landet. 

”Öppnas en ny nattklubb i ett område kan man räkna med mer stök om natten vilket kan 

öka hotnivån mot vår personal”- HR-affärspartnern 

Problem med att de anställda hotas eller drabbas av våld är ofta vanligare på helger och 

under natten. Då brevbärare ofta delar ut post under natten och tidig morgon är de relativt 

ofta utsatta för någon typ av hot eller våld. Utdelning av post bedrivs i regel genom 

ensamarbete vilket medför ytterligare sårbarhet för de anställda. HR-affärspartnern 

förklarar att brevbärare emellanåt blir utsatta för hot och våld då de har tillgång till låsta 

utrymmen. Brevbärare bär därmed på nycklar som är attraktiva för de kriminella som i 

vissa fall tillskansar sig dessa genom hot eller våld. Dessutom transporterar brevbärare 

värdesaker och utsätts därför emellanåt för rån vilket medför att post kan försvinna. 

Enhetschefen tror att brevbärare ofta blir utsatta i de mer problematiska områdena då de 

stör kriminell verksamhet genom att vara närvarande i ett specifikt område under natten 

vilket inte uppskattas av de kriminella. HR-affärspartnern menar dessutom att incidenter 

inträffar då en anställd råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle vilket är svårt som 

organisation att skydda sig ifrån.  

”Brevbärare blir emellanåt utsatta för hot och våld då de har tillgång till låsta utrymmen 

genom nycklar som kriminella vill ha tillgång till”- HR-affärspartnern 
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Enhetschefen som ansvarar för verksamheten på Kungsholmen i Stockholm menar att hot 

och våldsincidenter inträffar ett par gånger om året. Regionchefen som ansvarar för hela 

centrala Stockholm menar dock att det i regel sker någon form av incident varje vecka med 

att en anställd hotas eller drabbas av våld från annan person. Vanligast är att personalen 

hotas verbalt men även fysiskt våld förekommer i vissa fall. Dessutom tror samtliga 

intervjuade att det finns ett visst mörkertal då alla incidenter inte rapporteras. 

Problematiken medför kostnader i form av utgifter för det förebyggande arbetet exempelvis 

kostnader för skyddsutrustning. Fysisk och psykisk vård är andra medföljande kostnader 

tillsammans med ersättning för materialskada och psykiskt lidande. Dessutom kostar 

problemen värdefull tid som chefer och anställda skulle kunna disponera på annat som 

gynnar verksamheten. Regionchefen menar att kostnaden för problematiken är mycket 

svårbedömd men uppskattar grovt att kostnaden för organisationen är ett antal miljoner 

varje verksamhetsår.  

4.2.2 Förebyggande åtgärder 

4.2.2.1 Riskbedömningar 

Riskbedömningar sker kontinuerligt på både central och regional nivå. En riskbedömning 

utarbetas för varje område och uppdateras dagligen. På central nivå genomförs 

riskbedömningar av en central skyddskommitté i samarbete med andra postombud. 

Centrala skyddskommittén går igenom incidentrapporter och utvärderar vilka åtgärder som 

kan vidtas för att förhindra liknande incidenter i framtiden. Skyddskommittén kan besluta 

om åtgärder som införskaffande av skyddsutrustning eller förändringar i arbetsrutiner. 

4.2.2.2 Samarbeten 

En viktig del av det förebyggande arbetet är att Bring samarbetar med andra organisationer 

för att förebygga de anställdas utsatthet. Polisen, arbetsmiljöverket och försäkringskassan 

är viktiga samarbetspartner. Även hyresvärdar och bostadsrättsföreningar är viktiga 

samarbetspartner då dessa aktörer är angelägna om att postservicen fungerar. Om posten 

inte kan delas ut till en fastighet på grund av en hög hotnivå har fastighetsägaren ett stort 

intresse av att förbättra situationen då attraktiviteten för att bo i området minskar om de 

boende måste hämta sin post på ett postkontor. En fastighetsägare kan vidta åtgärder som 

att flytta brevlådor utomhus för att brevbäraren inte ska behöva gå in i fastigheten. Vissa 

fastighetsägare placerar sändare i vissa utrymmen med obehagligt ljud som endast yngre 

personer märker av för att förhindra att ”stökiga” ungdomar uppehåller sig exempelvis i 
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trappuppgångar. Ibland placeras rörelsesensorer i vissa utrymmen i syfte att en brevbärare 

ska kunna se om någon uppehåller sig i en trappuppgång. Därmed kan brevbäraren välja 

att inte gå in i trappuppgången om denne upplever att en hotfull situation kan uppstå. Vissa 

fastighetsägare nyttjar även kameraövervakning samt ronderande vakter för att öka 

säkerheten för brevbärare.  

”En av de viktigaste åtgärderna är samarbeten med andra organisationer vilket är en 

förutsättning för att samhället skall fungera”-Regionchefen i Stockholm 

Bring samarbetar även med andra postombud för att förebygga hot och våld mot personal. 

För att öka säkerheten för personalen har Bring ett starkt samarbete med Postnord som är 

den största huvudkonkurrenten. Framförallt samarbetar företagen genom att göra 

gemensamma riskbedömningar i olika områden. Dessutom sker samarbeten för 

påtryckningar på fastighetsägare för att de skall agera då påtryckningar får större effekt när 

flera organisationer hotar med åtgärder om förändring inte sker.  

4.2.2.3 Policy 

Företaget har en tydlig policy som säger att medarbetarens säkerhet alltid går främst. Denna 

policy kommuniceras särskilt till alla medarbetare vid introduktion av nyanställda och det 

kan dessutom vara skäl för uppsägning om en medarbetare inte tar risker på tillräckligt stort 

allvar.  

4.2.2.4 Rekrytering 

Vid rekrytering av brevbärare genomförs alltid en lämplighetsbedömning av de sökande. I 

rekryteringsprocessen ingår kontroll om de sökande förekommer i belastningsregistret. Vid 

anställningsintervjuer informeras de sökande om de risker som medför anställningen och 

de sökande får svara på frågor om hur de uppfattar dessa risker. Vid en anställning påbörjas 

en sex månader lång provanställning där de anställda inledningsvis arbetar med en erfaren 

brevbärare. Under denna period får de anställda se om de känner sig bekväm med 

arbetsuppgifterna och de risker som medföljer. 

”Flera av de som säger upp sig under provanställningen medger att obehag för de risker 

som jobbet medför ligger till grund för uppsägningen”-HR-affärspartnern 

4.2.2.5 Utbildning 

Vid nyanställning genomgår medarbetaren en två veckor lång introduktionsutbildning. 

Utbildningen innefattar bland annat hantering av skyddsutrustning. Dessutom får 
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medarbetaren lära sig att hantera potentiellt hotfulla situationer. Instruktionerna för hur den 

anställda skall agera vid hotfulla situationer är mycket kortfattade i syfte att det då blir 

enklare att komma ihåg dem när en situation uppstår. En rutin som företaget har är att inte 

kommunicera med upprörda eller hotfulla personer. Istället hänvisas personen till 

företagets mottagarservice. Dock framhäver regionchefen att den bästa utbildningen sker i 

praktiken och därför arbetar alltid en nyanställd brevbärare med en rutinerad brevbärare 

den första tiden i syfte att lära sig rutiner och att lösa vissa situationer. 

4.2.2.6 Utrustning 

Alla brevbärare är utrustade med kommunikationsmedel som har en elektronisk 

larmfunktion för att underlätta snabb tillkallning av hjälp vid behov. Dessutom har viss 

utrustning rycklarm som sänder en hög ljudsignal om någon skulle stjäla utrustningen. I 

brevbärarens uniform finns ett första förband för initial sjukvård. Utöver detta är varje 

fordon som används för postutdelning utrustade med enklare sjukvårdsutrustning.  

4.2.2.7 Hantering av incidenter 

Rutinen för om en incident inträffar är: 

1. Kom i säkerhet 

2. Anmäl till närmaste chef (alternativt ring 112) 

Företaget har alltid ett journummer till ledningsgruppen och på natten kopplas numret till 

en driftkoordinator som senare kontaktar chefer. Eventuellt besöker chefen platsen för 

incidenten för att understödja rapportering. Därefter anmäls incidenten uppåt i hierarkin 

och rapporteras internt i ett centralt system. Rapporteringen lagras och delas sedan externt 

med andra myndigheter.  

Om en anställd har fått fysisk eller psykisk skada tillsätts en krishanteringsgrupp som 

utreder vilket stöd den drabbade individen behöver. Vid fysisk skada nyttjas i första hand 

den anmäla sjukvården och vid psykiska besvär finns hjälp internt inom företaget i form av 

psykologer. HR-personal tillsammans med chefer utarbetar en rehabiliteringsplan för att 

den drabbade skall komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt. Förutom vård kan andra 

åtgärder vara att tillfälligt eller permanent ta personen ur tjänst, placera personen i ett annat 

område eller erbjuda en annan tjänst inom företaget. Ersättning till en drabbad anställd för 

fysiskt och psykiskt lidande sker genom de försäkringar som företaget tillhandahåller och 

genom försäkringskassan.  
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En skyddskommitté som består av HR-personal, chefer och fackliga representanter går 

kontinuerligt igenom incidentrapporter och utför en handlingsplan för att förhindra 

liknande händelser i framtiden. En vanligt förekommande åtgärd är att införa 

”skyddsstopp” inom ett specifikt område. Vid ett skyddsstopp delas posten inte ut till 

brevlådor utan de boende måste åka till närmaste postkontor för att hämta sin post. Dessa 

åtgärder sätter hög press på fastighetsägare och myndigheter som måste agera för att 

skyddsstoppet skall upphöra. Andra åtgärder kan vara att brevbärare undviker att dela ut 

post under vissa tidpunkter eller att brevbärare uppträder två och två i vissa områden. 

4.2.2.8 Åtgärdernas effekter 

Samtliga intervjuade är överens om att det alltid kommer finns utmaningar när det handlar 

om att förhindra att de anställda utsätts för hot och våld och speciellt utmanande kommer 

verksamheten i de utsatta områdena vara framöver. HR-affärspartnern menar att det som 

organisation är omöjligt att skydda sig till 100% och man måste kontinuerligt jobba för att 

förbättra säkerheten bland de anställda. Regionchefen anser att bland de viktigaste 

åtgärderna är samarbeten med andra organisationer vilket är en förutsättning för att 

samhället skall fungera och viktigt är också att företag och myndigheter drar lärdomar av 

varandra. Regionchefen menar dock att det behövs ökade samhällsinsatser för att förbättra 

arbetsmiljön för alla de som arbetar i de utsatta områden där otryggheten är utbredd.  

”Företagets rutiner prövades hårt under terrorattacken på Drottninggatan den 7 april år 

2017”- Enhetschef på Kungsholmen 

Enhetschefen menar att företaget behöver förbättra rutiner och kommunikation på 

ledningsnivå när större incidenter inträffar. Företagets rutiner prövades hårt under 

terrorattacken på Drottninggatan den 7 april år 2017. Enhetschefens uppfattning var att det 

vid tillfället fanns brister i företagets rutiner och kommunikation för att nå de anställda. 

Ingen anställd på Bring förolyckades vid händelsen men enhetschefen efterlyser bättre 

rutiner och mer övning inför större incidenter som terrorattacker och naturkatastrofer.   
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4.3 Presentation Polismyndigheten 

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet som totalt består av knappt 30 000 medarbetare. 

Rikspolischefen utses av regeringen och leds av en chef som inför regeringen bär ansvar 

för myndighetens verksamhet. Myndigheten är uppdelad i sju polisregioner som har 

helhetsansvar inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat 

brottsförebyggande verksamhet, utredningsverksamhet, och service. Utöver dessa 

polisregioner innehåller organisationen den Nationella operativa avdelningen (NOA) vars 

uppgift är att leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja 

polisregionerna i olika typer av verksamheter. Dessutom finns fem nationella avdelningar 

vars uppgift är att stödja verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, 

verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär. Dessa nationella avdelningar 

är uppdelade i en IT-avdelning, rättsavdelning, ekonomiavdelning, HR-avdelning och 

kommunikationsavdelning. Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter 

inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till att minska brottsligheten och 

öka människors trygghet (Polismyndigheten, 2018). 

4.3.1 Problem och konsekvenser 

De intervjuade poliserna jobbar utspritt över stora delar av landet men alla har någon form 

av ansvar över ett eller flera områden som klassas som särskilt utsatta. De intervjuade är 

överens om att dessa områdena är mer problematiska än andra och därför lägger 

organisationen mer resurser i dessa områden. Enligt områdeschefen är det mycket svårt att 

säga i vilken omfattning poliser blir utsatta för hot och våld. Utryckningspolisen menar att 

det sker hot och våldsincidenter mot poliser dagligen och att det är en del av jobbet. 

Incidenter sker i alla delar av landet men är vanligare i de områden som klassas som särskilt 

utsatta. Verbala hot är vanligast men även fysiskt våld mot poliser förekommer i hög 

utsträckning. HR-konsulten betonar att antalet anmälningar om hot och våld mot poliser 

ökar och blir samtidigt allt grövre. Gruppchefen tror att utvecklingen beror på den ökade 

gängkriminalitet som framförallt breder ut sig i storstadsregionernas utsatta områden. 

Enligt utryckningspolisen är hot och våld en del av yrket. Polisers utsatthet är hög eftersom 

de aktivt söker sig till potentiellt farliga situationer vilket andra yrkesgrupper inte gör. De 

flesta incidenter sker i samband med gripanden men även inne på polisstationer sker många 

incidenter. Därför är det inte bara poliser i yttre tjänst som drabbas utan även poliser i inre 

tjänst och civilanställda inom polismyndigheten. HR-konsulten menar att det grövre hot 



  

20 

 

och våld som sker mot poliser ofta syftar till att påverka myndighetens verksamhet vilket 

förmodas blir ett växande problem framöver.   

”Hot och våld är en del av polisyrket då vi söker oss till potentiellt farliga situationer 

vilket andra yrkesgrupper inte gör”-Utryckningspolis i Nacka 

4.3.2 Förebyggande åtgärder 

4.3.2.1 Riskbedömningar 

Riskbedömningar sker löpande över alla geografiska områden och på alla nivåer inom 

organisationen. På operativ nivå genomför inre befäl en daglig riskbedömning som alla 

poliser tar del av innan arbetspasset påbörjas. Förevarande riskbedömning ligger till grund 

för att hur många poliser som minst måste närvara vid olika insatser samt vilken utrustning 

personalen skall bära. Dessutom är varje enskild polis skyldig att göra en riskbedömning 

vid varje enskilt tillfälle och agera därefter.  

HR-avdelningen ser kontinuerligt över de förändringar i hotnivå som sker och undersöker 

vilka åtgärder som behöver vidtas, exempelvis om skyddsutrustning behöver tillföras eller 

bytas ut.   

4.3.2.2 Policy 

I första hand följer polismyndigheten arbetsmiljöverkets föreskrifter som reglerar 

säkerheten för de anställda men även egna föreskrifter förekommer. En nationell 

säkerhetspolicy förekommer som uppdateras och kommuniceras digitalt till samtliga inom 

organisationen.   

4.3.2.3 Rekrytering 

Innan antagning till polishögskolan genomgår alla rekryter en säkerhetsprövning med 

kontroll i belastningsregistret, säkerhetssamtal och psykologsamtal. Rekryterna genomgår 

under utbildningen tester för hur de hanterar hotfulla situationer vilket i sällsynta fall kan 

vara avskiljande. Polisens specialstyrkor har däremot mycket grundliga tester för hur 

personalen hanterar hotfulla och våldsamma situationer vilket kan vara direkt avskiljande 

om en rekryt inte visar goda färdigheter i hanteringen av den typen av situationer.  

4.3.2.4 Utbildning 

Polishögskolan innehåller omfattande utbildning i att hantera hot och våld. Eleven tränas 

både teoretiskt och praktiskt i att hantera olika tänkbara scenarier som de kan utsättas för 
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senare i yrkeslivet. En stor del av utbildningen handlar om polisiär konflikthantering som 

i första hand handlar om verbal kommunikation för att lösa en situation. Om situationen 

kräver har polisen rättigheter att nyttja det våld som krävs för lösandet av uppgiften vilket 

också praktiseras i utbildningen. Dessutom innefattar utbildningen grundläggande 

sjukvårdsutbildning för initial vård av en skadad person fram till dess att mer kvalificerad 

sjukvård anländer. Under den första tiden efter utbildningen arbetar en nyanställd polis 

alltid tillsammans med en erfaren polis i syfte att lära sig rutiner och att praktisera kunskap 

från utbildningen i verkligheten. Särskild uppföljningsutbildning i praktisk och verbal 

konflikthantering genomförs återkommande av all uniformerad personal. Utbildningen 

sträcker sig över en vecka och innefattar utbildning i teoretiska och praktiska ingripanden. 

Utbildningen har ett stort fokus på att bygga ett mentalt förhållningssätt för de anställda i 

syfte att förbereda individen på de svåra och hotfulla situationer som kan uppstå i tjänsten. 

”All uniformerad personal genomför återkommande uppföljningsutbildning i praktisk 

och verbal konflikthantering”-HR-konsult på Polismyndigheten Höglandet 

4.3.2.5 Utrustning 

Poliser i yttre tjänst bär alltid skyddsväst som skyddar mot slag, knivhugg och pistolskott. 

Utöver det används hjälmar vid särskilda insatser som kravaller och demonstrationer. 

Poliser i yttre tjänst är i regel alltid utrustade med vapen i form av pistol men även 

pepparsprej och i vissa fall elpistol. Syftet med beväpningen är att poliser skall kunna 

skydda sig själva men även för skyddande av tredje part. Poliser i tjänst är utrustade med 

kommunikationsmedel för att snabbt kunna begära förstärkning vid behov. 

Sjukvårdsutrustning för initial sjukvård i form av första förband finns i polisens uniform 

och ytterligare sjukvårdsutrustning för mer kvalificerad sjukvård finns i varje polisbil. 

Tjänstebilarna är dessutom oftast utrustade med GPS-sändare i syfte att en ledningscentral 

skall kunna hålla koll på var varje fordon befinner sig. 

Eftersom många incidenter sker på polisstationer finns ett stort säkerhetstänk även där. 

Inredningen är anpassad för att förhindra att någon ska kunna skada sig själv eller använda 

någon del av inredningen för att skada någon annan. Därutöver finns larmknappar på flera 

platser i förhörsrum, visitationsrum och liknande utrymmen.  

4.3.2.6 Hantering av incidenter 

Vid hot och våldsincidenter sker i regel debriefing-samtal. I första hand sker samtal i grupp 

med de kolleger som närvarade vid tillfället för incidenten men vid allvarligare incidenter 
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sker interna psykologsamtal. Vid fysisk skada nyttjas den allmänna sjukvården och vid 

psykisk skada finns hjälp att tillgå i form av psykologer som förekommer internt inom 

organisationen. All personal inom organisationen är försäkrad genom arbetsgivaren och 

vid psykisk eller fysisk skada nyttjas ett omfattande rehabiliteringsprogram som syftar till 

att den anställda skall komma tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt.  

Vid allvarliga hot som riktas mot en specifik polis tillhandahåller organisationen ett 

skyddsprogram för den drabbade och i vissa fall även mot dennes anhöriga. Vid allvarliga 

hot kan en anställd erbjudas skyddad identitet och rutiner finns för skydd av den drabbades 

familj. I syfte att förebygga att personliga hot riktas mot enskilda poliser använder de som 

jobbar i yttre tjänst inte namnmärkning på uniformen. Istället används specifika nummer 

på exempelvis hjälmar för att möjliggöra identifikation av en polis i de situationer då hjälm 

används. I vissa fall kan en polis byta arbetsområde alternativt erbjudas en annan tjänst 

inom organisationen tillfälligt eller permanent. I vissa fall tas hänsyn till var en polis är 

bosatt privat och därmed kan poliser som inte är bosatta i ett område ingripa vid vissa 

situationer exempelvis vid gripanden av en gängkriminell. Syftet är att en polis som är 

bosatt i området inte skall bli känd av en gängkriminell person som verkar i samma område. 

Alla incidenter rapporteras och dokumenteras noggrant och lagras i ett centralt datasystem. 

4.3.2.7 Åtgärdernas effekter 

HR-konsulten påpekar att organisationen har väl etablerade rutiner för att hantera att de 

anställda utsätts för hot och våld men att utvecklingen måste följas noggrant och koncepten 

måste utvecklas kontinuerligt i takt med de förändrade arbetsförhållandena. 

Utryckningspolisen upplever att den viktigaste faktorn för trygghet är att man som polis 

känner ett starkt stöd från chefer, arbetskamrater och allmänheten. Områdespolisen 

upplever också att polisuniformen ger ett starkt skydd då den utstrålar en auktoritet som 

gör att de blir behandlade med mer respekt jämfört med de tillfällen då de jobbar i civila 

kläder. Gruppchefen upplever att den uppföljningsutbildning i praktisk och verbal 

konflikthantering som har införts har visat stort resultat och minskat antalet incidenter.  

”Polisuniformen ger ett starkt skydd då den utstrålar en auktoritet som gör att man blir 

behandlad med mer respekt jämfört med de tillfällen då man jobbar i civila kläder”-

Utryckningspolis i Nacka 
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5 Analys 

I följande kapitel redogörs studiens analys och tolkningar utifrån empiri och teoretisk 

referensram. Kapitlet behandlar analys av problem och konsekvenser samt förebyggande 

åtgärder i syfte att koppla ihop samt förstå det teoretiska och empiriska materialet. I slutet 

av kapitlet presenteras en egenproducerad modell för hot och våldhantering.  

 

5.1 Problem och konsekvenser 

De intervjuades uppfattning om problemets omfattning med att personalen utsätts för hot 

och våld varierade och var dessutom svårt att koppla till utsatta områden trots att samtliga 

intervjuade på något sätt har varit verksam i ett utsatt område. De intervjuade var eniga om 

att problemets omfattning var större i de utsatta områdena men att problematiken existerar 

i alla områden som organisationerna verkar inom och därmed är skillnaderna små vad 

gäller vilka åtgärder organisationerna vidtar kopplat till utsatta områden och övriga delar 

av landet. 

Den stora skillnaden mellan organisationerna kopplat till problematikens omfattning är att 

personalen inom Polismyndigheten söker sig till hotfulla och våldsamma situationer 

samtidigt som personalen inom postföretag i största möjliga utsträckning försöker undvika 

liknande situationer. Därmed är poliser i mycket högre grad utsatta för hot och våld jämfört 

med brevbärare. Klart är dock att problemet kräver mycket tid och resurser från både 

postföretag och Polismyndigheten. Därmed finns det starka motiv inom både postföretag 

och polismyndigheten att hantera problemet på ett effektivare sätt. 

5.2 Förebyggande åtgärder 

5.2.1.1 Riskbedömningar 

I likhet med Polismyndigheten så genomför även postföretag kontinuerliga 

riskbedömningar på flera nivåer vilket Kormanik (2011) anser viktigt för att kunna anpassa 

och förbättra åtgärderna efter förändrade förutsättningar. Blythe & Stivarius (2004) föreslår 

att riskbedömningar genomförs av externa säkerhetskonsulter exempelvis RAM-team om 

organisationen saknar tillräcklig kompetens. Både postföretag och Polismyndigheten har 

intern kompetens inom området och kan därför genomföra tillförlitliga riskbedömningar 

utan extern hjälp.    
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5.2.1.2 Rekrytering 

Vid rekrytering genomförs alltid en lämplighetsbedömning vilket tillhör rutinen inom både 

postföretag och Polismyndigheten. Bruce & Nowlin (2011) föreslår mer utförliga 

lämplighetsbedömningar med psykologsamtal i syfte att underlätta 

rehabiliteringsprocessen vilket genomförs i Polismyndighetens rekryteringsprocess men 

inte vid rekrytering av brevbärare. Att genomföra psykologtester vid rekrytering är tid och 

resurskrävande och måste därför sättas i relation till den omfattning som de anställda utsätts 

för hot och våld. Brevbärare utsätts i betydligt mindre omfattning av hot och våld jämfört 

med poliser och därför kan de resurser som psykologtester medför anses vara 

resursineffektivt.  

5.2.1.3 Utbildning 

En studie av Oostrom & Mierlo (2008) visade att aggressions-hanteringsutbildning gav en 

påtaglig effekt för att förhindra potentiellt våldsamma situationer vilket även enhetschefen 

inom polisen påpekade. En betydande skillnad är att polisen har betydligt mer utbildning i 

att hantera hotfulla och våldsamma situationer verbalt och fysiskt vilket Blythe & Stivarius 

(2004) framhäver som betydelsefullt. Dessutom har poliser kontinuerlig 

uppföljningsutbildning vilket gruppchefen inom polisen belyser som särskilt effektivt i 

hantering av hot och våldsincidenter vilket även Menendez & Dillon (2012) föreslår. 

Menendez & Dillon (2012) framhäver dessutom vikten av utbildning i kommunikation och 

konflikthantering i syfte att verbalt förhindra hotfulla situationer vilket är en stor del av 

polisens utbildning. Personalen på postföretag får vid nyanställning mindre omfattande 

utbildning i hantering av hotfulla situationer men saknar kontinuerlig 

uppföljningsutbildning i ämnet. Kontinuerlig uppföljningsutbildning är enligt Kaupins, 

Coco, & Cope (2005) kostsamt och därmed kanske inte befogat inom postföretag med 

hänsyn till problemets omfattning och de små ekonomiska marginaler som existerar inom 

branschen. Kaupins, Coco, & Cope (2005) föreslår istället utdelande av en handbok vilket 

kräver betydligt mindre resurser. En handbok med kortfattade och tydliga instruktioner kan 

vara ett kostnadseffektivt alternativ till uppföljningsutbildning som dessutom inte kräver 

mycket tid från den dagliga verksamheten.  

Rutin inom både postföretag och Polismyndigheten är att en nyanställd arbetar med en 

erfaren person den första tiden i syfte att lära sig rutiner och att hantera svåra situationer. 

Poliser i yttre tjänst jobbar i regel minst två och två samtidigt som brevbärare arbetar 

ensamma. Om även brevbärare skulle jobba två och två skulle utsattheten för hot och våld 
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med största sannolikhet minska. Det skulle dock medföra ökade personalkostnader vilket 

knappast är motiverat i dagens konkurrensutsatta företagsklimat.      

5.2.1.4 Utrustning 

I likhet med polismyndighetens personal har samtliga brevbärare kommunikationsmedel 

med larmfunktion samt sjukvårdsutrustning i uniform samt tjänstefordon vilket även 

Menendez & Dillon (2012) föreslår.  

Polisens fordon är utrustade med GPS-sändare vilket gör att polisens ledningscentral alltid 

vet var personalen befinner sig. På postföretag saknas ett liknande system för ledning och 

kontroll. Ett liknande system skulle kunna implementeras med GPS-sändare på 

brevbärarnas fordon för att företagets ledningscentral snabbt ska få kontroll på personalen 

vilket skulle underlätta kommunikation och ledning vid större katastrofer. Att utrusta 

personalens arbetsfordon med GPS-sändare kan dock vara problematiskt utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv då personalen övervakas. Detta måste dock sättas i relation till den 

ökade säkerhet för personalen som åtgärden medför. Utifrån en medarbetares perspektiv 

kan det motiveras som en ökad känsla av trygghet om ledningscentralen har vetskap om 

dess geografiska position vid händelse av en incident.  

Poliser har mer utrustning och befogenhet att använda våld för självskydd jämfört med 

personalen på postföretag. Att beväpna brevbärare med exempelvis laglig försvarsspray 

kan ses som oetiskt då personalen inte bör uppmanas att använda våld och därför kan en 

sådan åtgärd ske på brevbärarens eget initiativ och inte tillhandahållas från företaget. Den 

intervjuade områdespolisen beskriver dock att den auktoritet som en polisuniform utstrålar 

är ett av de starkaste skydden i tjänsten. Många yrkesgrupper exempelvis väktare och 

ordningsvakter använder liknande uniformer i syfte att utstråla auktoritet. Detta är något 

som även brevbärare kan utnyttja genom att exempelvis använda signalväst till uniformen 

vilket skulle medföra att personalen utstrålar mer auktoritet men även öka synligheten i 

trafiken. 

5.2.1.5 Hantering av incidenter 

I enlighet med Blythe & Stivarius (2004) och Menendez & Dillon (2012) finns tydliga 

rutiner för hantering av hot och våldsincidenter såväl inom Polismyndigheten som på 

postföretag med rapportering och dokumentation av incidenter, stöd till de drabbade i form 

av sjukvård och psykologhjälp samt rutiner för rehabilitering för att den drabbade snabbt 

skall komma tillbaka i tjänst.  
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Enhetschefen på postföretaget menar att företaget behöver förbättra rutiner och 

kommunikation på ledningsnivå när större incidenter inträffar exempelvis terrorattacker 

och naturkatastrofer. Ett sätt att förbättra dessa rutiner kan vara att genomföra större 

övningar i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Regionchefen på 

postföretaget framhåller samarbeten med andra organisationer som en av de mest 

effektfulla åtgärderna för att bemöta problematiken och därför sker samarbeten sedan 

tidigare på andra områden såsom riskbedömningar och påtryckningar mot fastighetsägare. 

Att genomföra större övningar med andra myndigheter och företag skulle ge en ökad 

beredskap inför större incidenter. Enhetschefen på postföretaget har identifierat brister i 

rutiner och kommunikation på central och regional nivå vid händelse av större incidenter 

och därmed kan övningar innefattande kommunikation och ledning på dessa nivåer inom 

organisationer förbättra beredskapen för hantering av större incidenter. 

5.2.2 Förbättrade arbetsförhållanden 

Att riskera att utsättas för hot och våld i tjänsten bidrar med stor sannolikhet till en hög 

stress och otrygghet bland de anställda brevbärarna som jobbar i utsatta områden. Att 

bedriva ensamarbete under natten i otrygga områden samtidigt som de transporterar 

värdesaker kan anses vara högt ställda krav på de anställda. Att minska dessa krav på de 

anställda kan anses vara svårt om postutdelningen inte kan ske på annat sätt och därmed är 

det svårt att uppnå en ideal arbetssituation kopplat till Karasek & Theorells (1990) modell. 

För att förbättra brevbärarnas arbetssituation enligt Krav-, kontroll-, stödmodellen kan 

istället stödet för personalen samt dess möjlighet att påverka sin situation förbättras. 

Utryckningspolisen påpekar att den viktigaste trygghetsfaktorn är att känna stöd från 

chefer, arbetskamrater och allmänhet. Polismyndigheten kan erbjuda mycket omfattande 

skyddsprogram för personal som drabbas av allvarliga hot vilket inte postföretag kan 

erbjuda. Däremot har postföretag ett journummer för att dygnet runt kunna nå 

ledningsgruppen vilket kan ses som ett stöd men även bidra till en känsla av att 

organisationen tar ansvar och erbjuder stöd i form av rehabiliteringsprogram om en anställd 

drabbas av hot eller våld i tjänsten. Att det finns system för ekonomisk ersättning för fysiskt 

och psykiskt lidande kan också anses viktigt för att en anställd brevbärare skall känna stöd 

från sin arbetsgivare. Uppbyggda system för rehabiliteringsprogram och ersättning till 

drabbade existerar på postföretag men viktigt är även att de anställda är medvetna om det 

stöd som företaget erbjuder om de drabbas av hot eller våld vilket tydligt måste 

kommuniceras vid nyanställning. Dessutom är sammanhållningen på arbetsplatsen viktig 
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för att brevbärare skall känna ett starkt stöd från både arbetskamrater och chefer. Om 

sammanhållningen på arbetsplatsen är tillfredställande bidrar det till att de anställda känner 

stöd vilket minskar stressen och otryggheten vilket förbättrar arbetssituationen.  

5.2.3 Övriga reflektioner 

Resultatet visade förvånansvärt små skillnader mellan de båda organisationernas åtgärder 

trots att organisationerna har väldigt skilda syften och uppgifter. Personligen anser jag att 

postföretaget redan har kommit långt i det förebyggande arbetet då de utför en rad åtgärder 

för att hantera problematiken och därför kan organisationen vara en förebild för andra 

organisationer som inte har kommit lika långt i utvecklingen eller som har en växande 

verksamhet med utmaningar att hantera att personalen utsätts för hot och våld. 
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5.3 Hot och våldhanteringsmodellen 

För att ytterligare svara på frågeställningen om vilka åtgärder postföretag verksamma i 

utsatta områden kan använda för att förebygga hot och våld mot anställd personal 

presenteras en egenproducerad modell för att illustrera den process som en organisation 

kan använda för att hantera att dess personal utsätts för hot och våld. Modellen baseras på 

studiens insamlade teori samt empiri och kan användas som stöd för en 

organisationsledning vid planering och utförande av åtgärder för att förhindra och 

förebygga att de anställda utsätts för hot och våld.   

Organisationen genomför en noggrann riskbedömning på verksamheten i syfte att 

identifiera de risker för hot och våld som de anställda kan påträffa i tjänsten. Med hänsyn 

till riskbedömningen utformas en strategi för hur hot och våld skall förebyggas och 

hanteras. En tydlig policy och åtgärdsplaner utfärdas som sedan kommuniseras till 

personalen. Strategin implementeras och involverar rekryteringsprocess, utbildning för de 

anställda och nödvändig utrustning införskaffas. Organisationen bör ha ett tydligt system 

för rapportering och dokumentation av incidenter. Den drabbade individen omhändertas 

och erbjuds nödvändig vård och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. Den drabbade 

individen genomgår en rehabiliteringsprocess i syfte att så snabbt som möjligt komma 

tillbaka i tjänst. Med stöd av dokumenterade incidenter utvärderas befintlig strategi för att 

Figur 1: Hot och våldhanteringsmodellen 
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se vilka framtida förändringar som bör genomföras. Därefter genomförs en ny 

riskbedömning och processen börjar om. 
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6 Slutsats 

I följande kapitel redovisas studiens resultat kopplat till syfte och frågeställning. I kapitlet 

presenteras studiens teoretiska och praktiska bidrag men även förslag på vidare forskning 

samt studiens begränsningar. 

 

Studiens syfte var att öka förståelsen för vilka åtgärder postföretag verksamma i utsatta 

områden kan använda för att hantera hot och våld mot dess anställda personal på bästa 

möjliga sätt. Som förebild för åtgärder används Polismyndigheten då de har mycket 

erfarenhet av att hantera problemet men även tidigare studier användes för att utreda 

ytterligare åtgärder som kan vara effektfulla för att hantera problematiken. 

Även om större postföretag har kommit långt i sitt arbete med förebyggande av hot och 

våld mot personal så finns det förbättringspotential. Nedan följer några åtgärder som 

postföretag kan vidta för att ytterligare förbättra företagens förebyggande arbete för att 

förhindra hot och våld mot de anställda. Förslagen bygger på resultatet av den analys som 

baseras på insamlad empiri från postföretaget och Polismyndigheten samt den teoretiska 

referensramen med tidigare studier som grund. 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Hot och våldhanteringsmodellen är utvecklad i syfte att användas som ett stöd för 

organisationer vid hantering av problematiken med att de anställda utsätts för hot och våld. 

Hot och våldhanteringsmodellen kan användas av postföretag med verksamhet i utsatta 

områden men kan även användas av alla typer av organisationer som har behov av att 

hantera problematiken med att personalen utsätts eller riskerar att utsättas för hot eller våld. 

6.2 Praktiskt bidrag 

I syfte att förbättra företagens beredskap inför större incidenter exempelvis terrorattacker 

och naturkatastrofer föreslås större övningar i samarbete med myndigheter och andra 

organisationer. Övningarna bör innefatta ledning och kommunikation på central och 

regional nivå. 

Brevbärarnas fordon föreslås utrustas med GPS-sändare i syfte att företagets 

ledningscentral lätt skall kunna bedöma var brevbärarna befinner sig vilket skulle 

underlätta ledning och kommunikation vid incidenter.   

Brevbärarna föreslås bära signalväst till uniformen i syfte att utstråla mer auktoritet vilket 

bidrar till självskydd samtidigt som det ökar synligheten i trafiken. 
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Dessa åtgärder riktar sig till att utveckla postföretags arbete för att förhindra och förebygga 

hot och våld mot personal men dessa åtgärder kan till viss del även appliceras på andra 

yrkesgrupper som bedriver verksamhet inom utsatta områden. Brandmän, väktare, 

sjukvårdspersonal och busschaufförer är exempel på yrkesgrupper som kan nyttja delar av 

dessa åtgärder för att bemöta problematiken på ett bättre sätt.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Enligt Kaupins, Coco, & Cope (2005) jobbar större företag med fler än 50 anställda 

betydligt mycket mer förebyggande jämfört med mindre företag som sällan jobbar 

förebyggande för att förhindra hot och våld mot anställd personal. Postföretaget i studien 

har omkring 6 000 anställda och är ett mycket stort företag i Norden. Därmed har de mycket 

resurser för att bygga effektiva system samtidigt som organisationen har en lång erfarenhet 

av att bemöta problematiken. Mindre och kraftigt växande företag som också har 

verksamhet i de utsatta områdena behöver bygga effektiva rutiner och därför behövs 

kunskap om hur organisationer med mindre resurser kan hantera hot och våld mot personal. 

På grund av att problemet växer framförallt för företag med verksamhet i de utsatta 

områdena anser jag att det behövs fler studier om hur framförallt mindre organisationer i 

utsatta områden kan hantera problematiken med att personal utsätts för hot och våld.  

6.4 Studiens begränsningar 

För att undersöka organisationernas åtgärder valdes en kvalitativ metod genom 

semistrukturerade intervjuer vilket var en framgångsfaktor då det gav möjligheter att ställa 

följdfrågor vilket resulterade i mer utförliga svar jämfört med om en kvantitativ studie hade 

genomförts med enkäter. På grund av respondenternas tillgänglighet och tidsbrist 

genomfördes flera av intervjuerna via telefon. Önskvärt hade varit om fler av intervjuerna 

hade genomförts genom fysiska möten då det hade ökat kvaliteten på intervjuerna. 

Önskvärt hade även varit att komplettera intervjuerna med en dokumentstudie vilket 

bortprioriterades med anledning av tidsbrist. En analys av organisationernas 

policydokument samt utbildningsdokument hade med stor sannolikhet bidragit till att 

stärka analys samt slutsats. 

För att djupare undersöka vilka befintliga åtgärder som postföretag använder för att 

förhindra att de anställda utsätts för hot och våld kunde fler postföretag undersökts då 

endast ett företag i branschen ger en svag generell bild av hur postföretag arbetar.  
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8 Bilaga 1 

8.1 Intervjuguide 

Informera om:  

• Anonymitet (namn på personen kommer inte publiceras i studien). 

• Är det ok att intervjun transkriberas?  

• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

 

➢ Beskriv kort din roll i organisation. 

Titel, ansvarsområde, arbetsuppgifter 

 

➢ Vilka problem har organisationen med att anställda utsätts för hot och våld och vad 

får det för konsekvenser? 

Omfattning, kostnader, medförande problem 

 

• Vilka strategier och åtgärder använder organisationen för att förebygga och hantera 

att anställda utsätts för hot och våld i tjänsten? 

Strategier, riskbedömning, policys, rekrytering, utbildning, rutiner om incidenter inträffar 

 

➢ Anser ni att dessa åtgärder ger effekt och vad behöver förbättras? 

Undvikande av incidenter, minskande av kostnaderna 

 

➢ Har ni något övrigt att tillägga? 

 

 

• Sammanställning av intervjun till intervjupersonen 

• Tacka för deltagandet 
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9 Bilaga 2 

9.1 Individuella reflektioner 

Valet av ämne växte fram genom att jag ville dra nytta av den kunskap jag tillskansat mig 

under min tid på officershögskolan och därmed ville jag inledningsvis skriva om 

ledarskapsutmaningar under hög press. Jag ville se om erfarenheter från militära 

sammanhang kan nyttjas på företagsekonomiska problem. Därför ville jag genomföra en 

fallstudie på militära förband och jämföra arbetsmetoder med privata företag. 

Problematiken med att blåljuspersonal i allt högre grad utsätts för hot och våld har fått stort 

utrymme i media den senaste tiden och därmed väcktes tanken på att studera de problem 

med att driva företag i de områden som klassas som socialt utsatta där personal ofta utsätts 

för hot och våld. Efter lite research insåg jag att problemet var väldigt outforskat men något 

som växer mycket snabbt och därmed identifierade jag en kunskapslucka där jag även 

kunde dra nytta av mina militära erfarenheter. På grund av sekretessproblematik valde jag 

att studera Polismyndigheten istället för Försvarsmakten och Bring fick representera den 

privata sektorn. 

På grund av privata arbetsförhållanden valde jag att skriva uppsatsen själv vilket har varit 

mycket utmanande då arbetsbelastningen periodvis har varit mycket hög. Dessutom har 

avsaknaden av att ha någon att diskutera frågor med medfört ytterligare utmaningar 

samtidigt som det är lätt att endast se på ett problem utifrån ett perspektiv. Trots att 

kontakten har varit begränsad har jag under arbetets gång känt ett mycket starkt stöd från 

min handledare. 

Jag finner arbetet med studien som mycket intressant och givande. Framförallt har jag 

utvecklats i mitt akademiska skrivande. Tidigare i utbildningen har flera mindre studier 

genomförts men inte på samma nivå och metodkapitlet har varit mest utmanande då det 

innehåller många delar som jag inte var bekant med sedan tidigare. Utvecklade kunskaper 

i vetenskapliga metoder kommer jag ha stor nytta av vid fortsatta studier då ännu högre 

krav kommer ställas på vetenskaplighet. Jag har dessutom fått en ökad förståelse för hur 

mycket bakomliggande arbete som en studie kräver. Tidsbristen har medfört att jag har 

utvecklat min förmåga att arbeta strukturerat och disciplinerat vilket jag kommer ha stor 

nytta av i mitt framtida yrkesliv. Att sätta delmål och utarbeta ett tydligt tidsschema har 

varit en framgångsfaktor.  

 


