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Utgångspunkten för Vold mod offentligt ansatte är den explosionsartade utvecklingen av 

polisanmälningar beträffande våld mot tjänsteman (§ 119). Antalet anmälningar har ökat från 

att 1960 vara ett 70-tal, till att 2006 vara över 3000. Ökningen har varit särskilt markant de 

senaste 15 åren. Författarna menar att utvecklingen inte kan förklaras vare sig av avsaknaden 

av normer bland unga eller bristande respekt för auktoriteter. I stället är det samhällets ökade 

fokusering på kontroll och ändrade arbetsförhållanden som drivit fram denna utveckling. 

Nolltolerans och hårdare tag, bland annat hos polisen beskrivs som bidragande.  

 

Boken är uppdelad i två delar. I den första delen beskrivs utvecklingen av våld i allmänhet 

enligt offerundersökningar och sjukhusstatistik som visar att det skett en minskning av våld i 

allmänhet under 1990-talet och de inledande åren på 2000-talet. Denna utveckling motsägs av 

antalet polisanmälningar. Denna skillnad kan delvis förklaras av ökad anmälningsbenägenhet. 

Nästa kapitel undersöker om det går att överföra resonemangen om ökad 

anmälningsbenägenhet till det arbetsrelaterade våldet och anmälningarna enligt § 119. 

Resultatet visar att det inte går lika smidigt. Undersökningar av våld och hot i arbetet visar ett 

långt mindre konsistent mönster jämfört med det generella våldet. Författarna anser dock att 

man kan anta att det skett en faktisk stigning av det arbetsrelaterade våldet. Denna ökning kan 

sägas förstärka den befintliga anmälningsbenägenheten och även bli förstärkt av en ökad 

anmälningsbenägenhet, särskilt av de lindriga händelserna. I kapitlet görs även jämförelser 

mellan de skandinaviska länderna som visar likartade mönster. Till exempel kan ökningen av 

det arbetsrelaterade våldet särskilt tillskrivas kvinnor och detta avspeglar kvinnors 

överrepresentation inom sjukvård och omsorgsyrken. 

 

Bokens andra del tar sin utgångspunkt i frågan om det skett en förändring i allvaret och 

karaktären av anmälningarna enligt § 119 över tid som kan stötta påståendet om att en central 

förklaring till ökningen är ökad anmälningsbenägenhet. Resultatet från en analys av 

anmälningar enligt § 119 från Köpenhamn under tre år, 1993, 1998 och 2003, data från 

POLSAS 2002-2006 samt intervjuer redovisas.  



 

 

Av de 890 anmälningar som analyseras i rapporten är polisen offer i två tredjedelar. 

Poliskåren anmäler de flesta episoder till skillnad från vård- och omsorgspersonal som sällan 

anmäler. Polisens andel gentemot andra yrkesgrupper sjunker dock över tid.  Författarna 

diskuterar om anmälningarna från andra yrkesgrupper kommer att öka ytterligare i takt med 

att alltfler arbetsgivare formulerar våld som ett arbetsmiljöproblem.  

 

Kapitel fyra summerar karakteristika för gärningsmän och offer vilket bland annat visar att det 

skett en ökning av anmälningar där gärningspersonen tidigare har varit i kontakt med 

psykiatrin. Detta kan enligt författarna bland annat skyllas en mindre tolerans i offentlig 

service, behandlings- och kontrollssystemet men kanske också att den psykiatriska vården 

fungerar sämre. I kapitel fem och sex analyseras gärningspersoner, typiska offer och de 

omständigheter som våldet inträffar i. Bland förklaringsvariablerna nämns alkohol, narkotika 

och psykisk sjukdom. Vissa tjänstemän utsätts oftare än andra. Tidspress och mindre 

flexibilitet framförs av personal inom vård, omsorg och socialtjänst som situationella 

förklaringar. 

 

På gott och ont, beroende på om man söker populärvetenskap eller vetenskap, saknar en del 

av bokens slutsatser och tolkningar, i bokens andra del, delvis täckning i redovisad empiri. 

Till exempel påstås att polisen inte bara i Danmark, utan i andra västliga länder, idag har en 

tendens att uppträda mer auktoritärt än på 70- och 80-talet. Det är intressant men det egna 

empiriska stödet för detta svagt och ytterligare referens saknas. Likaså är de arbetskontexter, 

assistans, offentlig ordning och service som våldet analyseras i något som fungerar mindre 

bra och bidrar till att denna del i rapporten saknar stringens i jämförelse med de tidigare 

kapitlen. Det konstateras till exempel att det när det gäller våld som uppstått när en tjänsteman 

haft som ärende att leverera service så har tjänstemannen använt makt i nio procent av fallen 

före det att tjänstemannen fick utstå våld eller hot i samband med sin yrkesutövning och 

efteråt i 78 procent av fallen. För mig verkar det svårt att exakt svara på när en maktutövning 

börjar och slutar. Utan en tydlig operationalisering av dessa begrepp: makt å ena sidan och 

service som kontext å den andra, blir dessa typologier något för grovhuggna som 

vetenskapliga instrument. Det finns bättre beprövade typologier som kanske kunde ha prövats 

istället. Avslutningsvis beskrivs våldets konsekvenser för gärningspersoner och offer i form 



av vilka straff som utmäts och de fysiska, psykiska och materiella skador som brotten för med 

sig. 

 

Sammanfattningsvis kan utvecklingen av anmälningarna enligt § 119 enligt författarna för det 

första skyllas registreringseffekter som kommer av att medborgarna har ändrat sin 

våldsuppfattning. Denna ändrade uppfattning ger utslag i att ett större antal episoder i den 

offentliganställdes arbetssituation uppfattas som våld. Detta sker samtidigt som fackliga 

organisationer, offentliga verksamheter och arbetsplatser formulerar en våldspolitik som 

uppmanar den anställde till att anmäla och att inte längre acceptera våld och hot som ”en del 

av jobbet”. För det andra är det frågan om ändringar i arbetsförhållandena som kan medföra 

flera konflikter mellan de anställda och medborgarna. Dessa förändringar kan till exempel 

vara nolltolerans inom kriminalvården, ökade effektivitetskrav på biljettkontrollanter att 

utdöma ett visst antal böter, nedskärningar inom socialtjänst som innebär att handläggarna 

måste säga nej till bidragstagarna allt oftare, stress och irritation hos vård- och 

omsorgspersonalen på grund av personalotäthet. För det tredje nämns utvidgningen av 

kontrollen i det offentliga rummet, med krav på parkeringsbiljett på fler ställen och en ökad 

kontroll av giltiga färdbiljetter som en källa till nya potentiella konflikter. 

 

Vold mot offentligt ansatte ger en samlad översikt över utvecklingen av överträdelser mot 

anmälningar enligt § 119 samtidigt som den också innehåller en mörkertalsanalys av det stora 

ganska outforskade området som våld i arbetslivet är. Boken lämpar sig väl som introduktion 

till ämnet och inspirerar till ny forskning. Ett offerperspektiv framhävs som angeläget för att 

identifiera särskilt utsatta offergrupper för att kunna arbeta preventivt gentemot dessa. Givet 

att våld i arbetslivet är något som drabbar många inte bara i form av hot och våld mot 

tjänstemän utan också i form av kontraproduktiva åtgärder såsom nolltolerans och ökad 

kontroll är detta viktigt att fortsätta forska på. Boken innehåller en lagom mängd illustrativa 

exempel, är pedagogiskt upplagd och lättläst. Min bedömning är därför att den kan fungera 

väl för såväl forskare inom fältet, studenter och också även utanför den akademiska 

läsekretsen. 
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