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INLEDNING

Inledning
Förekomsten av otillåten påverkan, otillbörlig påverkan, trakasserier, kartläggning och
självcensur är en fråga som handlar om polisanställdas arbetsmiljö, men är i förlängningen
även en förtroende- och demokratifråga. Om medborgarna får bilden av att Polismyndighetens anställda kan påverkas i sitt arbete genom hot och våld riskerar förtroendet att urholkas
för myndighetens förmåga att upprätthålla lag och ordning.
Polisanställdas vilja och förmåga, och allmänhetens tilltro till denna, att fullgöra sin uppgift
på ett fullgott sätt är en avgörande förutsättning för att ett samhälle ska vara tryggt, demokratiskt och rättssäkert. Otillåten påverkan och andra påverkansförsök på polisanställda är
därför helt oacceptabla. Polismyndighetens medarbetarskydd ska bidra till att medarbetarna
känner sig trygga i sitt uppdrag och därigenom säkerställa att polisverksamheten kan bedrivas utan störningar samt att demokratiskt beslutade författningar tillämpas korrekt.
Mot denna bakgrund är det av största vikt att Polismyndighetens arbete mot otillåten påverkan, otillbörlig påverkan, trakasserier, kartläggning och självcensur sker på ett effektivt sätt.
En förutsättning för att relevanta åtgärder ska kunna vidtas är att kunskap finns om hur
omfattande medarbetarnas utsatthet för påverkansförsök är, hur påverkansförsöken sker och
hur de upplevs samt vilka effekter de får. I detta syfte beslutades 2018 att inrätta Projekt
Medarbetarskydd. I april/maj samma år genomförde projektet en första enkätundersökning
om polisanställdas utsatthet för påverkansförsök. Projektet genomförde även kvalitativa
djupintervjuer med medarbetare i fem av sju polisregioner. Utifrån den kunskap som detta
genererade har projektet lämnat cirka 35 olika förslag för att förebygga och hantera otillåten
påverkan och andra påverkansförsök. Några av dessa förslag har myndigheten redan hunnit
realisera eller är i färd med att verkställa, t.ex. inrättande av medarbetarskyddskoordinatorer
och särskilt utpekade utredare.
För att över tid följa upp utvecklingen av omfattningen, arten, upplevelserna och effekterna
av påverkansförsök mot polisanställda har projektet under tiden 15 februari – 15 mars 2021
genomfört en andra enkätundersökning. Resultatet av undersökningen redovisas i en nationell rapport, en rapport för respektive polisregion och avdelning samt en jämförande rapport
som visar utvecklingen av utsattheten under tiden 2018 – 2021. I 2021-års undersökning har
även polisstudenter beretts möjlighet att delta. Deras enkätsvar redovisas i en särskild rapport.
Denna kortrapport innehåller en övergripande sammanfattning av polisanställdas upplevda
utsatthet för otillåten påverkan och andra påverkansförsök. Den som vill ta del av enkätresultatet för polisstuderanden, en viss polisregion eller avdelning eller vill studera det nationella resultatet på ett mer detaljerat sätt hänvisas till de ovan nämnda rapporterna.
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1

Om undersökningen

Det första steget i genomförandet av enkätundersökningen var att ett e-postmeddelande
skickades till Polismyndighetens medarbetare. Via en länk i e-postmeddelandet kunde medarbetarna öppna en webbenkät i vilken enkätfrågorna besvarades. Datainsamlingen skedde
under perioden 15 februari till 15 mars 2021. Undersökningen genomfördes i samarbete
med Gullers Grupp. Enkätplattformen Essentials användes för datainsamlingen.
Totalt insamlades 17 260 svar från poliser och civilanställda 1. Undersökningens svarsfrekvens var 51 procent (se Figur 1) 2. Den är något högre för civilanställda (56 procent) än för
poliser (47 procent), vilket är naturligt eftersom poliser i högre grad arbetar i yttre tjänst och
därmed har mindre tid framför en dator. Små grupper (<10 svarande) särredovisas inte i
undersökningen för att säkerställa robusthet i underlaget och för att det inte ska gå att identifiera enskilda individer.

Figur 1. Svarsfrekvensen 2021 för totala populationen, poliser/civilanställda samt regioner och nationella avdelningar.

1

Totalt svarade 18 228 personer inklusive polisstudenter och konsulter. Polisstudenter och konsulter är dock exkluderade från denna rapport.

2

Den procentuella svarsfrekvensen har räknats fram i förhållande till Polismyndighetens samtliga anställda. Någon avräkning har således inte gjorts med hänsyn till sjuk- och tjänstlediga
medarbetare eller andra medarbetare som inte haft möjlighet att besvara enkäten till följd av
frånvaro under perioden för datainsamlingen.
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Undersökningens huvudområden

Undersökningen är inriktad mot fem typer av påverkansformer mot polisanställda. Dessa
definieras enligt följande 3:
•

Otillåten påverkan
Begreppet beskrivs i enkäten som ”… en handling som du bedömer vara brottslig,
som riktas mot dig eller närstående och som du uppfattar som ett försök att påverka
dig att inte utföra dina arbetsuppgifter eller att utföra dem på ett felaktigt sätt.
Med otillåten påverkan avses dock inte sådant våld, t.ex. våldsamt motstånd eller
våld mot tjänsteman, som används mot dig i en ingripandesituation och som enligt
din uppfattning endast syftar till att förhindra eller försvåra ingripandet i den aktuella situationen.”

•

Otillbörlig påverkan
Begreppet beskrivs i enkäten som ”… en handling som du bedömer inte vara
brottslig, till exempel vissa subtila hot, som riktas mot dig eller närstående och som
du uppfattar som ett försök att påverka dig att inte utföra dina arbetsuppgifter eller
att utföra dem på ett felaktigt sätt.”

•

Trakasseri
Begreppet beskrivs i enkäten som ”… en handling som riktas mot dig eller någon
närstående endast för att du är anställd vid Polismyndigheten eller för att du har utfört en viss tjänsteåtgärd. En sådan handling syftar dock, till skillnad mot t.ex. otilllåten påverkan, inte till att påverka hur du ska utföra dina kommande arbetsuppgifter. Handlingen kan men behöver inte vara brottslig.”

•

Kartläggning
Begreppet beskrivs i enkäten som ”… att någon samlar in eller har sammanställt
uppgifter om dig, eller dina närstående, för att i förlängningen påverka hur du ska
utföra dina arbetsuppgifter, trakassera dig eller få dig i ett tillstånd av självcensur.”

•

Självcensur
Begreppet beskrivs i enkäten som ”… att du undviker att utföra en arbetsuppgift
(t.ex. ingripa mot ordningsstörning, gripa en misstänkt eller patrullera ett visst område), eller utför den felaktigt, på grund av oro att hamna i underläge, utsättas för
våld, hot, trakasseri, förtal, kartläggning eller liknande.”

Medarbetarna har utöver utsatthet för påverkansformerna fått besvara flera följdfrågor
knutna till respektive huvudfråga. Bland annat har de fått uppge hur många gånger de utsatts under det senaste året, hur handlingarna har genomförts, vilken effekt påverkansförsöken har fått och om de har fått stöd efter händelsen.

3

6

Definitionerna är hämtade från Polismyndighetens riktlinjer för medarbetarskydd.
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Utfallet 2021

Nedan redovisas huvudresultaten från undersökningen 2021 för de fem påverkansformerna.

3.1

Otillåten påverkan

Sammantaget uppger 8 procent av respondenterna att de har utsatts för otillåten påverkan en
eller flera gånger under de senaste 12 månaderna. Skillnaden mellan poliser och civilanställda är dock påtaglig då 12 procent av poliserna uppger att de har blivit utsatta, medan
motsvarande utfall för civilanställda är 3 procent (se Figur 2). Det ska också noteras att
utsattheten varierar mellan olika polisfunktioner. Angiven utsatthet för exempelvis områdespoliser är 29 procent och för ingripandepoliser 28 procent.

Figur 2. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för otillåten påverkan under de senaste 12 månaderna.

Enligt respondenterna så har den otillåtna påverkan i huvudsak skett under arbetstid (93
procent) och det är framförallt hot ansikte mot ansikte som är det dominerande tillvägagångssättet (71 procent). De vanligaste konsekvenserna av den otillåtna påverkan är att de
utsatta har ändrat sina dagliga rutiner utanför arbetet, t.ex. undvikit ett visst geografiskt
område eller ändrat färdväg hem från jobbet (20 procent) och/eller har tvekat inför att genomföra en eller flera av arbetsuppgifterna (19 procent).

3.2

Otillbörlig påverkan

Sammantaget uppger 16 procent av respondenterna att de har utsatts för otillbörlig påverkan
en eller flera gånger under de senaste 12 månaderna. Skillnaden mellan poliser och civilanställda är dock påtaglig då 22 procent av poliserna uppger att de har blivit utsatta, medan
motsvarande utfall för civilanställda är 6 procent (se Figur 3). Även när det gäller otillbörlig
påverkan är de mest utsatta polisfunktionerna områdespolis (50 procent) och ingripandepolis (51 procent).

Figur 3. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för otillbörlig påverkan under de senaste 12 månaderna.
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Enligt respondenterna har den otillbörliga påverkan i huvudsak skett under arbetstid (94
procent) och det är framförallt ansikte mot ansikte som är det dominerande tillvägagångssättet (81 procent). De vanligaste konsekvenserna av den otillbörliga påverkan är att de
utsatta har tvekat inför att genomföra en eller flera av arbetsuppgifterna (13 procent)
och/eller har ändrat sina dagliga rutiner utanför arbetet, t.ex. undvikit ett visst geografiskt
område eller ändrat färdväg hem från jobbet (11 procent).

3.3

Trakasseri

Sammantaget uppger 9 procent av respondenterna att de har utsatts för trakasserier en eller
flera gånger under de senaste 12 månaderna. Det framträder dock en skillnad i utsatthet
mellan poliser och civilanställda då 11 procent av poliserna uppger att de har blivit utsatta,
medan motsvarande utfall för civilanställda är 5 procent (se Figur 4). Det förekommer även
påtagliga skillnader mellan olika polisfunktioner. Exempelvis uppger 22 procent av områdespoliserna och 21 procent av ingripandepoliserna att de har blivit utsatta för trakasserier.
Den största utsattheten rapporterar arrestantvakterna (25 procent).

Figur 4. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för trakasserier under de senaste 12 månaderna.

Enligt respondenterna har trakasserierna skett ansikte mot ansikte (52 procent), men påverkansformerna har i huvudsak utgjorts av icke brottsliga handlingar, såsom okvädningsord
(55 procent) och/eller förtal eller förolämpningar (48 procent). Det förekommer dock även
brottsliga handlingar och den dominerande formen är olaga hot (20 procent). De vanligaste
konsekvenserna av trakasserierna är att de utsatta har tvekat inför att genomföra en eller
flera av arbetsuppgifterna (10 procent) och/eller har ändrat sina dagliga rutiner utanför
arbetet, t.ex. undvikit ett visst geografiskt område eller ändrat färdväg hem från jobbet (10
procent).

3.4

Kartläggning

Kartläggning är den minst förekommande påverkansformen. Sammantaget uppger 5 procent
av respondenterna att de har fått kännedom om att de har utsatts för någon form av kartläggning under de senaste 12 månaderna. Det är dock en skillnad i utsatthet mellan poliser
och civilanställda, då 7 procent av poliserna uppger att de har blivit utsatta, medan motsvarande utfall för civilanställda är 2 procent (se Figur 5). Vid en granskning av de olika polisfunktionerna framkommer det att 17 procent av områdespoliserna uppger att de har blivit
kartlagda. Motsvarande utfall för yttre befäl är 15 procent och för ingripandepoliser 11 procent.
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Figur 5. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för kartläggning under de senaste 12 månaderna.

Störst andel av respondenterna har själva uppmärksammat kartläggningen (44 procent), men
en stor andel uppger även att det var en kollega som upptäckte och berättade om det (39
procent). Den vanligaste konsekvensen av kartläggningen är att de utsatta har ändrat sina
dagliga rutiner utanför arbetet, t.ex. undvikit ett visst geografiskt område eller ändrat färdväg hem från jobbet (25 procent). En stor andel uppger även att de har tvekat inför att genomföra en eller flera av arbetsuppgifterna (11 procent) och/eller har bytt eller övervägt att
byta arbetsuppgifter inom ramen för anställningen (11 procent).

3.5

Självcensur

Sammantaget uppger 6 procent av respondenterna att de har hamnat i ett tillstånd av självcensur under de senaste 12 månaderna. Likt föregående påverkansformer är det dock en
påtaglig skillnad mellan poliser och civilanställda, då 9 procent av poliserna uppger att de
har hamnat i ett tillstånd av självcensur, medan motsvarande utfall för civilanställda är 2
procent (se Figur 6). Det förekommer även påtagliga skillnader mellan olika polisfunktioner. Exempelvis uppger 25 procent av yttre befälen, 24 procent av områdespoliserna och 20
procent av ingripandepoliserna att de har hamnat i ett tillstånd av självcensur.

Figur 6. Andelen respondenter som uppger att de har hamnat i ett tillstånd av självcensur under de senaste 12 månaderna.

Enligt respondenterna utgörs de bidragande omständigheterna, till varför de har hamnat i ett
tillstånd av självcensur, i huvudsak av underbemanning i ingripandesituationer (58 procent), risk för eskalerande situation vid ingripande (50 procent) och/eller oro för att utsättas för våld eller hot (40 procent). Självcensuren har framförallt manifesterat sig genom att
de berörda har tvekat inför att genomföra vissa arbetsuppgifter (59 procent), har undvikit att
genomföra vissa arbetsuppgifter (30 procent) och/eller har undvikit ett geografiskt område
(26%).
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3.6

Sammantagen utsatthet

För att få en uppfattning om hur stor andel av respondenterna som sammantaget har drabbats av påverkansförsök och/eller har hamnat i ett tillstånd av självcensur, har kategorierna
slagits samman. Sammanslagningen visar att hela 25 procent (dvs. var fjärde polisanställd)
uppger att de har utsatts för otillåten påverkan, otillbörlig påverkan, kartläggning, trakasseri
och/eller har hamnat i ett tillstånd av självcensur.
Vid en granskning av de enskilda yrkesgrupperna framgår det att utsattheten är än större
bland poliser. Här uppger nämligen drygt var tredje polis (35 procent) att de har utsatts för
otillåten påverkan, otillbörlig påverkan, kartläggning, trakasseri och/eller har hamnat i ett
tillstånd av självcensur (se Figur 7). Det bör även poängteras att det förekommer stora skillnader gällande utsattheten för olika polisfunktioner. Exempelvis är den angivna utsattheten
för ingripandepoliser 68 procent, områdespoliser 66 procent och yttre befäl 64 procent.
Även den totala utsattheten i de olika polisregionerna skiljer sig åt. I region Syd är den angivna utsattheten 33 procent, i region Väst 32 procent och i region Nord 24 procent. För en
mer detaljerad redovisning av utfallet för olika segment inom Polismyndigheten, se fullständiga rapporter för nationell nivå respektive regions- och avdelningsnivåer).

Figur 7. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för någon eller flera av påverkansformerna.
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Figur 7b. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för någon eller flera av påverkansformerna, sammanlagt
poliser och civila.

Figur 7c. Andelen respondenter bland de fyra mest utsatta funktionerna som uppger att de har utsatts för någon eller flera
av påverkansformerna.
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4

Utsatthet över tid

Projekt Medarbetarskydd genomförde motsvarande undersökning bland polisanställda
2018, och nedan redovisas en jämförelse mellan 2021 och 2018 års utfall.

4.1

Utsatthet för samtliga anställda 2021 jämfört med 2018

Det kan konstateras att den rapporterade utsattheten för påverkansförsök har minskat över
tid. Andelen som uppger att de har utsatts för otillåten påverkan eller otillbörlig påverkan
har minskat med 5 procentenheter vardera, och trakasserier har minskat med 3 procentenheter 2021 jämfört med 2018. Andelen av samtliga anställda som uppger att de har hamnat i
ett tillstånd av självcensur ligger kvar på samma nivå 2021 som vid undersökningen 2018
(se Figur 8).

Figur 8. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för påverkansförsök/självcensur 2021 jämfört med 2018.

Överlag uppger de allra flesta yrkesgrupper, regioner och nationella avdelningar samt funktioner en minskad utsatthet för otillåten och otillbörlig påverkan samt trakasserier 2021 jämfört med 2018. Vid en granskning av de fyra funktioner som uppgivit störst utsatthet 2021
kan det konstateras att minskningen är påtaglig – framförallt gällande utsattheten för otillåten påverkan (se Figur 9). Det bör dock noteras att andelen som uppger att de har hamnat i
ett tillstånd av självcensur har ökat för tre av dessa fyra funktioner (områdespoliser +6 procentenheter, ingripandepoliser +6 procentenheter och yttre befäl +14 procentenheter).
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Figur 9. De mest utsatta funktionernas angivna utsatthet för påverkansförsök/självcensur 2021 jämfört med 2018.

4.2

Sammantagen utsatthet över tid

Vid en sammanslagning av undersökta påverkansformer 2021 respektive 2018 befästs bilden av den minskade utsattheten över tid. 2018 uppgav 27 procent av respondenterna att de
hade utsatts för otillåten påverkan, otillbörlig påverkan och/eller att de hade hamnat i ett
tillstånd av självcensur det senaste året. 2021 har andelen minskat till 20 procent, dvs. en
minskning med 7 procentenheter (se Figur 10).

Figur 10. Andelen respondenter som uppger att de har utsatts för någon av påverkansformerna 2021 jämfört med 2018.
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4.3

Övriga förändringar över tid

Vid en granskning av de enskilda segmenten inom Polismyndigheten, kan det konstateras
att det på flera punkter förekommer relativt stora förflyttningar inom Polismyndighetens
olika regioner och nationella avdelningar samt inom myndighetens olika funktioner (för en
mer detaljerad redovisning av förändringen över tid för olika segment inom Polismyndigheten, se rapporten Medarbetarskydd över tid).
På nationell nivå kan det dock konstateras att det (förutom ovan beskrivna minskning av
den rapporterade utsattheten för olika påverkansformer) har skett flera andra förändringar
sedan undersökningen 2018. Den mest påtagliga förändringen rör upplevelsen av erhållet
stöd efter att en polisanställd har utsatts för otillåten eller otillbörlig påverkan eller trakasserier. Vid undersökningen 2018 var upplevelsen av erhållet stöd redan relativt god, men 2021
har upplevelsen av erhållet stöd stärkts ytterligare. Exempelvis uppgav 66 procent 2018 att
erhållet stöd efter att ha utsatts för otillbörlig påverkan var bra eller mycket bra, medan
motsvarande utfall 2021 är hela 81 procent.
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Slutord

Resultatet av den enkätundersökning och de fördjupningsintervjuer som genomfördes 2018
visade att polisanställdas utsatthet för otillåten påverkan och andra påverkansförsök var
oacceptabelt stor. Mot bakgrund av det har det varit en prioriterad fråga för Polismyndigheten att vidta skyndsamma åtgärder för att stärka medarbetarskyddet.
Projekt Medarbetarskydd har därför haft i uppdrag att ta fram en nationell problembild och
föreslå åtgärder för att stärka Polismyndighetens medarbetarskydd. Projektet redovisade i
juni 2019 en delrapport i vilken ett antal förslag lämnades (A471.902/2017). Den 18 november 2019 beslutades att arbetet skulle fortsätta i form av ett Projekt Medarbetarskydd/Genomförande. Projektets uppdrag är att verka för att de förslag som lämnats ska
genomföras. Projektet ska också låta genomföra en ny framtidsanalys och lämna de ytterligare förslag som behövs för att stärka medarbetarskyddet. Utöver har det också ingått i
uppdraget att genomföra en ny enkätundersökning för att jämföra de uppgivna nivåerna av
utsatthet mellan 2018 och 2021.
I försiktiga ordalag kan sägas att enkäten 2021 jämfört med 2018 indikerar en generell
minskad utsatthet för polisanställda när det gäller påverkansförsök. Det ska dock noteras att
vissa polisfunktioner i kärnverksamheten rapporterar att de oftare hamnat i tillstånd av
självcensur. Samtidigt finns ett antal variabler att överväga kopplat till dessa resultat:
Enkäten 2021 har fler respondenter än 2018. Från projektets sida tryckte vi 2021 extra
mycket på vikten av att alla svarade, oavsett om man blivit utsatt för påverkansförsök eller
inte. Detta kan ha bidragit till att fler som inte utsatts för påverkansförsök svarade på enkäten 2021 jämfört med 2018.
Till följd av den information som spritts om projektets arbete och innehållet i de ca 35 förslag som lämnats har det blivit mer känt bland medarbetarna att det finns en organisation
inom Polismyndigheten för medarbetarskydd. Till detta bidrar också införandet av en ny
nomenklatur, till exempel självcensur, och en särskild ärendeprocess för medarbetarskyddsärenden genom Polismyndighetens riktlinjer för medarbetarskydd (februari 2018). Även
inrättandet av säkerhetsavdelningen (september 2020) har medverkat till att sprida information om att medarbetarskydd är en prioriterad verksamhet. Det är vetenskapligt bevisat att
medarbetare blir tryggare och mer motståndskraftiga mot påverkansförsök enbart genom att
få kunskap om att arbetsgivaren har en organisation och en beredskap för att hjälpa utsatta
medarbetare. Detta kan ha påverkat hur enkätfrågorna har besvarats 2021.
Coronapandemin hade pågått under cirka ett år när enkäten 2021 genomfördes. Färre berusade människor på ”stan” under den perioden kan ha lett till färre ingripanden i den operativa verksamheten. Även ökat hemarbete och mindre fysisk kontakt mellan människor i
övrigt kan ha bidragit till att påverkansförsök mot polisanställda har minskat.
Det är positivt att fler uppgivit att de blivit erbjudna stöd av chef eller annan efter att ha
blivit utsatta för påverkansförsök. Också det tyder på att organisationen för medarbetarskydd har blivit mer känd bland medarbetarna. Även nöjdheten med stödet till utsatta har
ökat markant. Det är glädjande och ett bra betyg till de handläggare som handlägger medarbetarskyddsärenden. Det är en indikation på att de åtgärder som beslutats för att stärka medarbetarskyddet har haft effekt, exempelvis inrättandet av en effektiv och enhetlig ärendeprocess för handläggning av medarbetarskydd samt inrättandet av säkerhetsavdelningen.
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Även om en jämförelse mellan undersökningarna tyder på att påverkansförsöken minskat
under perioden 2018 – 2021 är nivåerna av utsatthet oacceptabelt höga. Det gäller framför
allt för de medarbetare som primärt arbetar med att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på gator och torg. Exempel på detta är att 68 procent av ingripandepoliserna, 66 procent
av områdespoliserna, 64 procent av de yttre befälen och 53 procent av arrestantvakterna
uppgivit att de utsatts för ett eller fler påverkansförsök under den senaste 12-månadersperioden. Det innebär att Polismyndigheten måste fortsätta att vidta åtgärder för att stärka
medarbetarskyddet, främst vad gäller de mest utsatta funktionerna. Om dessa medarbetares
utsatthet fortsätter att vara på en hög nivå under en längre tid finns risk för att dessa medarbetares motståndskraft mot påverkansförsök kommer att minska. Påverkansförsöken riskerar då i större utsträckning att få genomslag och inverka menligt på Polismyndighetens
verksamhet.
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