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Abstract 

 

Threats and violence, or the risk of being subjected to threats and violence in the 

workplace, is a major health and safety problems that exists in many professions. To be 

exposed to threats and violence can have serious consequences for the employee's health 

but also for the organization in question. The aims of this study was to investigate the 

prevalence of threats and violence at the Swedish Migration Board detention, and to 

examine whether there were health problems among employees who may be exposed to 

threats and violence. A web-based questionnaire was answered by 29 employees 

(response rate = 51 percent). The results showed that more employees had been exposed 

to verbal threats (66 percent), compared to physical violence (10 percent), and they 

showed a greater tendency to report physical violence, as opposed to verbal threats. The 

participants indicated that factors such as working alone, convey rejection decisions and 

escape attempts increased the risk of threats and violence. However, the majority of the 

participants reported that the preventive work, including, alarms, training and available 

equipment, worked fine. Further everyone reported that they received good support from 

colleagues when they were subjected to a threat or violent situation. Generally the 

employees reported that their health was good, which might partly be related to an 

experience that the preventions worked well at this workplace. Future research should 

investigate such a relationship. 

 

Keywords: Occupational diseases, PTSD, Social work, Threat and violence, 

Workplace violence  

 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Hot och våld eller risken att utsättas för hot och våld i arbetet är ett stort 

arbetsmiljöproblem som förekommer inom många yrkesgrupper. Exponeringen för hot 

och våld kan få allvarliga konsekvenser för arbetstagarens hälsa men också för 

organisationen i fråga. Syftet med studien var att undersöka förekomsten av hot och våld 

på Migrationsverkets förvarsenhet samt undersöka om det förekommer ohälsa bland de 

anställda som riskerar att exponeras för hot och våld. Ett webbaserat frågeformulär 

besvarades av 29 anställda (svarsfrekvens = 51 procent). Resultaten visade att en större 

andel hade exponerats för verbala hot (66 procent) i jämfört med fysiskt våld (10 procent), 

samt att det fanns en större benägenhet att anmäla fysiskt våld till skillnad från verbala 

hot. Deltagarna uppgav att faktorer, så som ensamarbete, delge avslagsbeslut och hantera 

frigörelseförsök ökade risken för att utsättas för hot och våld. Majoriteten ansåg dock att 

det förebyggande arbetet, innefattande bl.a. larm, utbildning och utrustning, fungerade 

bra. Samtliga upplevde även att de fick stöd från kollegor om de utsatts för en hot- eller 

våldssituation. Generellt uppvisade deltagarna god hälsa, vilket kanske delvis är relaterat 

till att det förebyggande arbetet upplevs fungera bra på den här arbetsplatsen. Framtida 

forskning bör undersöka ett sådant samband.  

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad ohälsa, Arbetsrelaterat våld, Hot och våld, PTSD, 

Socialt arbete 
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1.  Inledning 
Enligt Arbetsmiljöverket (2014) utsätts, varje dag, sex arbetstagare så allvarligt av hot 

och våld i sin yrkesutövning att de tvingas vara sjukskrivna. Mellan 2011 och 2013 

genomförde Arbetsmiljöverket (2014) 1 500 inspektioner bland svenska myndigheter, där 

det visade sig att 67 procent inte uppfyllde kriterierna för att förebygga hot och våld enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:02). 

Hot och våld eller risken att utsättas för hot och våld i arbetet är ett omfattande 

arbetsmiljöproblem som antas förekomma inom många yrkesgrupper. Hot och våld på 

arbetsplatsen kan resultera i fysiska skador, men är även direkt förknippat med psykisk 

ohälsa, så som depressiva symptom och stress. Besvären leder ofta till ökad sjukfrånvaro 

och en ohållbar arbetssituation för individen, men också för organisationen, om inte 

utsattheten uppmärksammas och åtgärder vidtas (Arbetsmiljöverket 2014; Svedberg & 

Alexandersson 2012). Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB 2007) visar att 22 

procent, av Sveriges yrkesverksamma, utsätts varje år för hot och våld i sin 

yrkesutövning. Därutöver tillkommer även ett stort mörkertal då en betydande del av alla 

incidenter inte anmäls. 

En yrkesgrupp som arbetar under en ökad risk att utsättas för hot och våld är 

myndighetsutövare (Arbetsmiljöverket 2014). Trots det finns det idag endast ett fåtal 

studier kring hur väl de berörda myndigheterna förebygger riskerna i de anställdas 

arbetsmiljö, samt hur de anställdas hälsa påverkas av, mer eller mindre, ständig 

exponering av risk för hot och våld i sitt arbete (Vaez & Voss 2009; Wikman, Estrada & 

Nilsson 2010). 

Syftet med den här studien är att undersöka huruvida Migrationsverkets förvarsenhet 

efterlever Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring hot och våld (AFS 1993:02) och 

medverkar till att främja en god hälsa bland de anställda. 

 

1.1 Hälsa i arbetslivet 

Det är viktigt att arbeta för att främja god hälsa i arbetslivet, vilket också innefattas i ett 

av de elva nationella folkhälsomålen (Folkhälsomyndigheten 2012). Målområde fyra 

belyser förutsättningar för ett fungerande och långvarigt arbetsliv, så som en trygg och 

säker arbetsmiljö samt en arbetsmiljö där arbetstagaren får stöd (Folkhälsomyndigheten 

2012).  

De fysiska konsekvenserna av arbetsrelaterat våld, vilket kan omfatta skador, 

sjukdomar, eller till och med död, finns dokumenterade i nationella register 

(Arbetsmiljöverket 2003; ISA 2005). Förutom fysiska effekter av hot och våld, har 

psykologiska reaktioner identifierats. Vanligt förekommande besvär är 

minnessvårigheter, nervositet, depression, trötthet, magsmärtor, bröstsmärtor, samt 

muskelspänningar (AFS 1993:02; Vaez, Ekberg & Laflamme 2004; Wieclaw et al. 2006). 

Hur en individ reagerar beror på hur den enskilda individen uppfattade händelsen, tidigare 

erfarenheter, om man varit beredd på situationen, samt om det fanns en närvarande 

kollega när incidenten inträffade (AFS 1993:02; Wieclaw et al. 2006). En viktig del i det 

förebyggande arbetet tycks således vara att försöka reducera risken att de anställda 

upplever incidenterna som svåra att hantera, att förbereda de anställda på vilka situationer 

som är särskilt riskfyllda och att se till att det finns ett bra kollegialt stöd på arbetsplatsen, 

vilket också kan tänkas reducera stressnivån i det vardagliga yrket. 

En viktig aspekt i det förebyggande arbetet är att definiera vad hälsa är. Hälsa kan till 

exempel definieras utifrån ett humanistiskt förhållningssätt vilket, till skillnad från det 

naturvetenskapliga synsättet, förespråkar att hälsa inte enbart uppnås genom frånvaro av 

sjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver även att det i ett humanistiskt 

synsätt är viktigt vilken inställning den enskilda individen har till sin egen hälsa. En 
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person kan uppleva sig som fullt frisk fastän läkare inte bedömt individen som fysiskt 

sjuk. I den här studien kommer undersökningen av hälsa att begränsas till deltagarnas 

upplevelser av sitt allmänna hälsotillstånd, samt självskattad stress och energi.  

1.2 Stress och kopplingar till hot och våld 

Att utsättas för stress under lång tid kan leda till konsekvenser som utbrändhet, 

depression, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck (NIMH u.å). Känslan 

av att det finns risk för att utsättas för hot och våld har en stark koppling med stress. 

Studier har också visat att i yrken där våld förekommer är stressnivån ofta högre än i 

andra yrken där våld inte förekommer (Akademikerförbunder 2007; Vaez et al. 2014). 

Wieclaw et al. (2006) belyser i sin studie att om man utsatts för hot och våld i arbetet 

skattas ofta den individuella hälsan lägre till skillnad från de som inte utsatts för denna 

typ av exponering i sin yrkesutövning (Vaez et al. 2013; Wieclaw et al. 2006). 

Post traumatiskt stress syndrom (PTSD) är en av flera möjliga konsekvenser efter en 

traumatisk upplevelse orsakat av fysisk skada eller hot om fysisk skada (NIMH u.å). 

Upplevelsen kan drabba individen själv eller någon i dennes närhet, så som någon 

familjemedlem eller kollega (Ibid.). Att utsättas för hot från en annan människa innebär 

en högre potentiell risk att drabbas av PTSD, jämfört med att bli utsatt för hot mot ens liv 

från andra företeelser, till exempel en bilolycka eller naturkatastrof (Ekman & Arnetz 

2007). Vidare menar författarna att hur individen uppfattar situationen samt 

omgivningens reaktioner och stöd också är grundläggande faktorer utvecklingen av PTSD 

(Ibid.).  

Socialt stöd och tidigare upplevelser är således faktorer som påverkar utvecklingen av 

PTSD. En god arbetsmiljö, socialt stöd, utbildning och en väl fungerande 

utvärderingsmetod där incidenter tas på allvar och utreds av arbetsgivaren är 

förebyggande åtgärder som kan minska risken för PTSD (Skogstad, Skorstad, Lie, 

Conradi, Heir & Weisæth 2013).  
Kjellberg och Bohlin (1974) har forskat kring arbetsrelaterad stress och dess betydelse 

för individen men också för organisationen i fråga (Stress-Energi-Modellen). Med hjälp 

av ett formulär bestående av två olika dimensioner där individen får skatta upplevd stress 

och energi, så kan en tydligare bild skapas av hur en individ känner inför sitt arbete. Detta 

är en viktig aspekt för att kunna fånga upp och vidta åtgärder i tid, allra helst när man vill 

eftersträva en god hälsa bland arbetstagarna och på sikt en hållbar organisation (Ibid.) 

 

1.3 Definition av hot och våld  

Det råder ingen allmängiltig definition av vilka beteenden som kännetecknar hot och 

våld i arbetslivet (Akademikerförbundet 2007). Tidigare erfarenheter och förmågan att 

hantera situationen är aspekter som kan vara avgörande för hur varje anställd upplever 

en hot- och våldssituation. En orsak till att vissa incidenter inte anmäls kan även ha att 

göra med att definitionerna av vad som ska betraktas som hot och våld är oklara för de 

anställda (Ibid.). 
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Definition hot: 

”Med hot menas muntliga hotelser om fysiskt våld eller skadegörelse. Dessa 

hot kan vara riktade mot vårdgivare eller mot individen själv (t.ex. hot om 

självmord). Obscena eller aggressiva gester, icke önskvärda sexuella 

närmanden och anspelningar, skymford och nedsättande personangrepp är 

andra exempel på hot. Ett uppträdande med bristande respekt för en annan 

person kan också uppfattas som hotande. En ständig rädsla för att något 

obehagligt eller farligt ska inträffa kan öka vårdgivarens sårbarhet och 

rädslan i sig kan därmed upplevas som ett kontinuerligt underliggande hot” 

(Arbetsmiljöverket 2014). 

 

Definition våld: 

”Våld kan definieras som en aggressiv handling, vilken leder till fysisk 

eller psykisk skada hos en annan människa. Exempel på sådana handlingar 

är att bita, klösa, riva, nypa, knuffa eller hålla fast. Allvarliga skador 

kan uppstå vid grövre våld, t.ex. fysiskt angrepp och överfall med slag, 

sparkar eller vapen. Vad som upplevs som hot eller som våld varierar och 

går inte alltid att särskilja” (Arbetsmiljöverket 2014). 

 

1.4 Förebyggande åtgärder 

Det grundläggande arbetsmiljöarbetet regleras av Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). 

Vad gäller hot och våld belyser Arbetsmiljölagen bland annat att: 

 

 

2 § Arbete ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld 

så långt som det är möjligt förebyggs. 

 

 

4 § Arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga 

instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredställande trygghet. 

 

 

10 § Tillbud och händelser med våld eller hot om 

våld skall dokumenteras och utredas. 

 

År 1993 publicerades föreskriften, Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:02) som tillägg 

till arbetsmiljölagen. I de yrken där hot och våld kan förekomma ska arbetsgivaren, enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, se till att riskerna för dessa situationer utreds och i 

möjligaste mån även förebyggs. Enligt föreskrifterna ansvarar arbetsgivaren för att 

lämpliga åtgärder vidtas samt att det sker en utredning och rapportering av samtliga 

tillbud och incidenter (Ibid.). Arbetstagaren ska också få tillgång till fortskridande hjälp 

under pågående händelse och efter att händelsen inträffat (Akademikerförbundet 2007). 

Med fortskridande hjälp menas att den utsatte får stöd efter händelsen och tillfälle att prata 

om det som har inträffat. Studier visar att förebyggande arbete, samt på vilket sätt det 

bedrivs är den mest framgångsrika metoden för att uppnå en hållbar arbetsmiljö där de 

anställda känner välbefinnande och tillfredställelse (Akademikerförbundet 2007). 

Vi människor är i ett stort behov av socialt stöd, både att ge och ta emot – socialt stöd, 

framförallt i vårt arbete. Det gamla uttrycket ”ensam är stark” är inte att föredra för att 

uppnå hälsa och välbefinnande menar Ekman och Arnetz (2007). 
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Stöd från kollegor blir extra viktigt i miljöer där det förekommer hot och våld från 

klienter (Fjaestad & Wolvén 2005). Vidare belyser forskarna vikten av kollegornas stöd 

vid hanteringen och rapportering av incidenter på arbetet och att stödet kan vara en 

betydande faktor till att kollegor faktiskt anmäler incidenter (Ibid.). Ett stort antal 

incidenter blir aldrig rapporterade och det är idag en av orsakerna till att det tycks finnas 

ett stort mörkertal (AFS 1993:02; BRÅ 2005; Statskontoret 2012). 

Det är viktigt att hot och våld i arbetsmiljöarbetet tydligt lyfts fram och inte enbart ses 

som ett säkerhetsproblem i största allmänhet. Att arbeta aktivt för att motverka hot och 

våld bidrar till att skapa en god arbetsmiljö (Ibid.). 

 

1.5 Myndighetsutövare – En utsatt målgrupp 

Yrkesgrupper som löper stor risk att utsättas för hot och våld i arbetet är i grupper där de 

anställda kommer i kontakt med aggressiva och provocerande människor, som till 

exempel vid olika typer av myndighetsutövning (Arbetsmiljöverket 2014). Tjänstemän 

som representerar en myndighet anses vara särskilt utsatta då de besitter en slags 

maktposition över andra individers öden (Arbetsmiljöverket 2011).  

Arbetsmiljöverkets (2011) definition av myndighetsutövning är när arbetstagare fattar 

och/eller verkställer beslut utifrån de lagar och författningar som finns i samhället. 

Besluten handlar om lagar och författningar som påverkar människors liv, ekonomi eller 

som kan uppfattas som ingrepp i den personliga friheten.  

En yrkesgrupp som ingår under kategorin ”myndighetsutövare” är de anställda på 

Migrationsverkets förvar. Att bli placeras i förvar innebär, för den asylsökande, en 

begränsad rörelsefrihet i särskilda låsta lokaler som tillhandahålls av Migrationsverket 

(Migrationsverket 2006). Migrationsverket, migrationsdomstolen, 

migrationsöverdomstolen samt polismyndigheten kan fatta beslut om förvar enligt 

reglerna i utlänningslagen (Migrationsverket 2006). Ett förvarsbeslut kan grundas på 

olika skäl, det kan till exempel vara nödvändigt att den asylsökande tas i förvar på grund 

av att handläggare ska kunna genomföra utredningen utan hinder. En annan anledning 

kan vara att identiteten antas vara oklar och den asylsökande i fråga kan inte göra sin 

identitet sannolik med hjälp av till exempel ett pass. Om det finns misstanke om att den 

asylsökande kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i väntan på 

beslut om verkställighet, kan ett beslut om förvar tas enligt utlänningslagen (UtlL 

2005:716). Personalen som arbetar på förvaret är anställda av Migrationsverket och 

personalen finns på förvaren dygnet runt (Migrationsverket 2006). Personalens främsta 

arbetsuppgifter är i första hand att handleda förvarstagna och stötta dem, genomföra 

verkställighet innefattande transporter till och från flygplatser samt ansvara för att det är 

tryggt och säkert att vistas i förvaret (Ibid.). 

Tidigare studier har påvisat att det finns specifika situationer som är särskilt riskfyllda 

med avseende på möjligheten att utsättas för hot och våld, vilka är som följer: inskrivning, 

tillsägelser, transporter för individer som blivit utvisade eller avvisade, samt delgivning 

av negativa beslut. Att arbeta med människor i utsatta situationer anses också som en 

förhöjd risk att utsättas för hot och våld (Arbetsmiljöverket 2014 & BRÅ 2005; Hye-Eun, 

Hyoung-Ryoul & Jung Sun 2014; Leino, Selin, Summala & Virtanen 2011). 

Enligt BRÅ:s rapport (2005) om otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner 

uppger tolv procent av de tillfrågade tjänstemännen att de blivit utsatta för någon form av 

hot och våld. Konsekvenserna leder till arbetsmiljöproblem och riskerar att påverka den 

enskilde tjänstemannens myndighetsutövning, vilket i sig är ett hot mot demokratin 

(Ibid.). Inom myndigheter kan det även förekomma en slags mentalitet som kan uttryckas 

som ”lite får man tåla” (Statskontoret 2012). Myndighetsutövare kan således anse att det 

är en del av arbetet, att i viss mån utsättas för hot och våld, vilket kan vara ett problem 

för att få anställda att rapportera incidenter (Ibid.). 
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Under 2011 anmäldes 349 incidenter på Migrationsverket, varav 16 procent rörde sig 

om hot eller våld riktat mot personalen. Nästan hälften av incidenterna inträffade vid 

någon av landets fem förvarsenheter (ST 2011). I en enkätundersökning som 

genomfördes bland anställda vid Migrationsverket visade det sig att 13 procent av de 

anställda utsatts för hot eller våld i sitt arbete under det senaste året, varav fem procent 

aldrig anmälde incidenten. Fyra procent av de som uppgav att det utsatts för hot eller våld 

på arbetsplatsen svarade även att de inte hade fått det stöd de hade ansett sig behöva 

(Ibid.).  

 

 

2. Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka om de anställda på en förvarsenhet upplever 

att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld (AFS 1993:02) efterlevs, samt att ta 

reda på om det finns tecken på ohälsa bland de anställda.  

 

2.1 Frågeställningar 

- Efterlevs Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande hot och våld på 

Migrationsverkets förvarsenhet? 

 

- Finns det tecken på ohälsa bland de anställda med tanke på att de riskerar att 

utsättas för hot och våld i sin yrkesutövning? 

 

 

3. Metod  
3.1 Deltagare och urval 

 Undersökningsgruppen bestod av anställda vi en av Migrationsverkets förvarsenheter. 

Urvalsgruppen bestod av samtliga anställda som arbetar inne på förvarsenheten och som 

var i arbete under undersökningsperioden, vilket motsvarar 57 anställda (fyra anställda 

ingick inte i urvalsgruppen då de var sjukskriva eller på semester under den här 

tidsperioden). Totalt deltog 29 anställda (51 procent) i studien. Undersökningsgruppen 

som svarade på enkäten bestod av 19 män och 10 kvinnor i åldrarna 27 till 59 år (M = 40 

år). Totalt ingick 32 män och 25 kvinnor i urvalsgruppen, bortfallet utgjordes av 13 män 

och 15 kvinnor. Ytterligare bakgrundinformation om deltagarna finns i tabell 1. Det 

förekom bortfall i tio av frågorna (fråga 2, 4, 10, 15, 20-25, 27, se bilaga 1 för 

specificering av frågorna), dock rörde sig inte bortfallet om mer än 1-2 personer i någon 

av frågorna, förutom fråga 21 (”Har du förslag till förbättringar?”) där det saknades tre 

svar. 
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Tabell 1: 

Bakgrundsinformation deltagare 

 

Kön n = 29 

Man 19 (66 %) 

Kvinna 10 (34 %) 

Ålder (medelvärde) 40 år 

Högsta utbildningsnivå n = 29 

Gymnasium 5 (17 %) 

Yrkesutbildning 2 (7 %) 

Högskola/universitet 22 (76 %) 

Antal år inom Migrationsverket n = 28 

0 – 2 år  10 (36 %) 

3 – 5 år 6 (21 %) 

> 5 år 12 (43 %) 

Nuvarande arbetsuppgifter (antal år) n = 29 

0 -2 år 15 (52 %) 

3 – 5 år 6 (20 %) 

> 5 år 8 (28 %) 

Anställningsform n = 29 

Tillsvidare 23 (79 %)  

Visstid 4 (14 %) 

Annat 2 (7 %) 

Arbetets omfattning (antal procent) n = 29 

100 procent 26 (90 %) 

75 procent 1 (3 %) 

Annat 2 (7 %) 

 

 

3.2 Studiedesign 

Jag valde att tillämpa kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning, för att besvara 

forskningsfrågorna. Genom att samla in empiriskt material med hjälp av en 

enkätundersökning hade jag möjlighet att kartlägga förekomsten, och risken för 

förekomst, av hot och våldssituationer på den utvalda arbetsplatsen (Bonita, Beaglehole 

& Kjellström 2006). Enkätundersökningen utformades som en tvärsnittsstudie (se 

exempel från Bonita med kollegor (2006) då tidsramarna gjorde att de anställda på 

Migrationsverkets förvarsenhet endast kunde erbjudas att besvara webenkäten vid ett 

tillfälle och forskningsfrågorna i sig inte var utformade för att ta reda på utvecklingen 

över tid.  

Innan jag skickade ut frågeformuläret till samtliga anställda på arbetsplatsen, skickade 

jag frågeformuläret till en av de anställda som accepterat att testköra enkäten. I och med 

det hade jag möjlighet att ta emot feedback. Testpersonen som deltog i pilotstudien 

efterfrågade definitionen gällande ”verbala hot” samt innebörden av ”anmält” (fråga 12, 

14, se bilaga 1 för specificering av frågorna), i övrigt efterfrågades inga ändringar. 

 

3.4 Mätinstrument 

Frågeformuläret (se Bilaga 1) baserades nästan uteslutande på standardiserade 

frågeformulär. Utgångspunkten för enkäten hämtades i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
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kring arbetsrelaterat hot och våld, samt en checklista som Arbetsmiljöverket tagit fram 

för kartläggning av hot och våld på arbetsplatsen (AFS 1993:02). Checklistan grundas på 

regler från tidigare nämnd föreskrift. Frågornas huvudområden berör bland annat 

riskinventering, förebyggande åtgärder, larm, och utbildning. Sammanlagt togs 13 frågor 

med från checklistan och svaren angavs genom svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” (se 

Bilaga 1, fråga 8-9, 11, 14, 18-25, 27). Öppna följdfråga efter två av frågorna skapades 

(fråga 10, 21) skapades, ”Kan du ge exempel på särskilda riskfyllda situationer eller 

platser?” och ”Har du förslag till förbättringar?”. Fyra frågor lades även till gällande 

verbala hot och fysiskt våld (se Bilaga 1, fråga 12-13, 15-16), ”Har du utsatts för verbala 

hot/fysiskt våld under de senaste 12 månaderna?” samt ”I vilken utsträckning har du 

utsatts för verbala hot/fysiskt våld?”. Svarsalternativen angavs på frågorna gällande 

utsattheten för verbala hot/fysiskt våld angavs genom svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” 

(se Bilaga 1, fråga 12, 15), på den gällande i vilken utsträckning de utsatts för verbala hot 

eller fysiskt våld angavs svarsalternativen på en fyrgradig skala från ”Aldrig” till ”Ofta” 

(se Bilaga 1, fråga 13, 16).  

För frågor om allmänt hälsotillstånd hämtades två frågor från SF-36 hälsoenkät 

(Sullivan, Karlsson & Ware 1995). De två frågorna var ”I allmänhet, hur skulle du vilja 

uppskatta din hälsa?” och ”Med tanke på din hälsa, tror du att du kan arbeta i ditt 

nuvarande yrke även om två år?”. Svaren på den första frågan gavs på en femgradig skala 

som var graderad från ”Dålig” till ”Utmärkt” och svaren på den andra frågan innefattade 

svarsalternativen ”Ja” eller ”Nej”.  

För att mäta sinnesstämning på arbetet under de senaste tre månaderna så användes 

Stress-Energi-Formuläret (Kjellberg & Wadman 2002). Stress- energi formuläret består 

av två delskalor, en dimension som mäter energi (högaktiverat till lågaktiverat tillstånd), 

samt en dimension som mäter stress (högaktiverat till lågaktiverat tillstånd). De sex 

energiorden som deltagarna skulle skatta var aktiv, energisk, skärpt, slapp, ineffektiv och 

passiv, och de sex stressorden var spänd, stressad, pressad, lugn, avslappnad och 

avspänd. Svaren gavs på en femgradig skala som var graderad från ”Inte alls” till 

”Mycket, mycket”. Den sammanlagda Energi-skalan räknades fram som medelvärdet för 

alla skattade energiord och den sammanlagda Stress-skalan räknades fram som 

medelvärdet för alla skattade stressord (med skattningsskalorna omvända för de ord som 

representerar den negativa sidan av skalan, så att höga värden alltid representerade hög 

energi respektive hög stress). Enligt Kjellberg och Wadman (2002) motsvarar värdet 2,7 

neutralpunkten i Energiskalan och värdet 2,4 neutralpunkten i Stresskalan. Cronbach’s 

alpha var acceptabelt för både energiskalan (α = 0.85) och för stresskalan (α = 0.91). 

Enkäten skapades via enkätverktyget Webropol (Linköping 2014) som fanns att tillgå 

via Högskolan i Gävle. Det här enkätverktyget gjorde det även möjligt att skicka 

påminnelser till de som inte hade svarat.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Till att börja med kontaktades verksamhetschefen på förvarsenheten och han gav sitt 

samtycke till att studien genomfördes under hösten. Verksamhetschefen skickade, på min 

begäran, ut ett informationsbrev via mail till de anställda utifrån ett förslag som jag givit 

honom. I mailet informerade han de anställda om att studien skulle äga rum, samt syftet 

med studien. En vecka senare skickades den reviderade enkäten tillsammans med ett 

informationsbrev ut till deltagarna. Informationsbrevet (se bilaga 2) innehöll detaljerad 

information om vem som genomförde studien samt syftet med studien. Brevet innehöll 

även information om deltagarnas fria val att besvara enkäten. Då frågorna skulle kunna 

framkalla viss rädsla att utsättas för – eller väcka känslor kring tidigare utsatthet för hot- 

och våld, inkluderades kontaktuppgifter till Previas företagshälsovård, samt 

kontaktuppgifter till krisgruppen på arbetsplatsen. Informationsbrevet tillsammans med 
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en länk till webenkäten skickades ut till de anställdas mailadresser. Totalt skickades 61 

enkäter ut och deltagarna fick tre veckor på sig att besvara enkäten. Svarstiden baserades 

på vetskapen att det krävs ungefär tre veckor för att möjliggöra att så många som möjligt 

av de anställda skulle kunna delta i studien, även de timanställda på arbetsplatsen.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2013) har antagit principer för hur god forsknings ska bedrivas. 

Forskningen i sig kan främja samhällsutvecklingen och även vara till nytta för enskilda 

individer. Det är dock viktigt att de som medverkar i en forskningsstudie inte kommer till 

skada och att deras integritet inte kränks.  

I enlighet med etiska rådets riktlinjer gällande ”samtyckeskravet” kommer också 

respondenterna i den här studien att få information gällande studiens syfte, att deltagandet 

är frivilligt, samt att de när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva förklara varför (Vetenskapsrådet 2013) ”Konfidentialitetskravet” beskriver också 

hur personuppgifter ska behandlas och respondenternas anonymitet tillvaratas (Ibid.).  

Deltagarna i den här studien fick därför information om att ingen obehörig skulle 

kunna ta del av deras enskilda svar, till exempel deras arbetsgivare eller kollegor.  

Med tanke på att jag tidigare arbetat på arbetsplatsen som ingick i studien kom jag, 

tillsammans med min handledare, överens om att hon skulle föra över svaren i en Excelfil 

och avkoda svaren (genom att ta bort kopplingarna till mailadresserna och istället tilldela 

varje deltagare ett löpnummer) innan jag fick ta del av dem. Det här var viktigt för att jag 

skulle kunna vara neutral till datamaterialet och inte koppla svaren till en specifik person. 

I informationsbrevet som följde med enkäten informerades också deltagarna om att jag 

inte hade möjlighet att koppla svaren till enskilda personer, för att främja att deltagarna 

svarar som de verkligen tycker utan risk för igenkänning. 

Eftersom den här studien kunde framkalla känslor från tidigare hot- eller 

våldssituationer, fick deltagarna även information om vart de kunde vända sig om de 

upplevde att de behövde stöd efter att de svarat på enkäten. 

 

3.7 Analys 

IBM SPSS för Windows (version 20.0. Armonk, N: IBM Corp.) användes för de 

statistiska analyserna. Redigering av diagram, tabeller och figurer genomfördes i Excel. 

En undersökning av Stress- Energi-formulärets reliabilitet gjordes med Cronbach’s alpha, 

vilket redovisas under rubriken ”Mätinstrument”. För att besvara frågeställningarna togs 

beskrivande statistik fram, så som frekvens, eller medelvärde och standardavvikelser, 

utifrån frågetyp och skalnivå. Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor. De öppna 

frågorna sammanställdes i form av en tematabell enligt Miles och Huberman (1994). 

Chi-2 test användes för att explorativt ta reda på om det fanns några samband mellan 

om man varit utsatt för verbala hot under de senaste 12 månaderna och hur deltagarna 

upplever sin hälsa (allmänt hälsotillstånd, samt stress). Innan analysen mellan verbala hot 

och stress genomfördes, delades deltagarna in i två grupper utifrån om deltagarna skattat 

sig själva över eller under neutralpunkten i Stress-skalan (neutralpunkten beskrivs under 

rubriken 4.3 Mätinstrument), det vill säga hög stress (n = 15) och låg stress (n = 14). Innan 

analysen mellan verbala hot och allmänt hälsotillstånd genomfördes, delades deltagarna 

in i två grupper utifrån hur de skattat sig själva på den allmänna hälso-skalan och på ett 

sätt som gav någorlunda lika stora grupper. Den första gruppen (n = 13) bestod av 

deltagarna som skattat sin hälsa som dålig, någorlunda, eller god. Den andra gruppen (n 

= 16) bestod av deltagarna som skattat sin hälsa som mycket god, eller utmärkt. 

Chi-2 test användes även för att ta reda på om bakgrundvariabeln kön var associerat 

med hur deltagarna svarat, bland annat om fler kvinnor än män utsatts för verbala hot. 
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Inga signifikanta samband kunde dock identifieras (alla p > 0,05) och några resultat för 

variabeln kön kommer således inte att rapporteras i resultatdelen.  

 

 

4. Resultat 

4.1 Riskinventering 

De flesta av deltagarna (96 procent) uppgav att de är medvetna om vart riskerna för hot 

och våld förekommer på arbetsplatsen och 89 procent bekräftade att det finns särskilda 

situationer, eller vissa specifika platser, där det finns en utökad risk för att en hot- eller 

våldssituation ska uppstå. Vid frågan om det förekommer ensamarbete i arbetet svarade 

52 procent att ensamarbete förekommer. Tabell 2. Deltagarnas svar på den öppna frågan: 

”Kan du ge exempel på riskfyllda situationer och platser?” och hur svaren sedan har 

delats upp i temagrupper. 

 

 

 

4.2 Förekomst och anmälningar av hot och våld 

Av deltagarna som ingick i studien uppgav 66 procent att de blivit utsatta för verbala hot 

under de senaste tolv månaderna. Av de som uppgav att de utsatts för verbala hot var det 

elva procent som varit utsatta ”ofta”, 42 procent svarade att det blivit utsatta ”ibland” och 

47 procent svarade att exponeringen skett ”någon enstaka gång”. Av de som exponerats 

Tabell 2:  

Deltagarnas svar 

Temagrupp   

Uppehållsrummet 

                Rastgården 

Datasalen 

Matsalen 

 Besöksmottagningen 

 

 

Allmänna utrymmen 

 

 

 

             Ensamarbete 

              Personalbrist 

                 Nattarbete 

 

Bemanning och 

tidpunkt 

        Kroppsvisitation 

           Avslagsbeslut 

            Verkställighet 

               Transporter 

Tillsägelser 

In- och utskrivning 

 

 

 

Myndighetsutövning 

 

 

  

 

Riskfaktorer för 

hot och våld 

 

 

          Rymningsförsök 

                  Fritagning 

 

Sjukdom 

Psykisk ohälsa 

Frigörelseförsök 

 

 

Allmänt 

hälsotillstånd bland 

förvarstagna 
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för verbala hot under de senaste tolv månaderna rapporterade 37 procent att de inte anmält 

incidenten/incidenterna (se figur 1 nedan).  

 

 

 

 

 

 
Vid frågan ”om deltagarna utsatts för fysiskt våld” rapporterade 10 procent av deltagarna 

att de har exponerats för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna, varav samtliga 

hade anmält incidenten/incidenterna.  

 

4.3 Förebyggande åtgärder 

Samtliga (100 procent) av deltagarna bekräftade att de har kunskap om hur de bör agera 

i en hot- eller våldssituation. Majoriteten (59 procent) ansåg att de har fått tillräcklig 

utbildning för att kunna arbeta säkert och tryggt, medan 41 procent ansåg att de inte fått 

tillräcklig utbildning. Majoriteten (61 procent) svarade ”Ja” på frågan om arbetsplatsen 

är utformad och utrustad på ett sådant sätt att det går att förebygga eller undvika att en 

hot- eller våldssituation uppstår. De framträdande åtgärderna som deltagarna gav som 

förslag för att göra det förebyggande arbetet bättre var bland annat kompetensutveckling 

i form av självskydd och ökad samverkan med andra myndigheter som är involverade i 

verksamheten, till exempel psykvården, bevakningsbolag, samt polisen. Andra förslag 

var ökad personalomsorg, ökad dynamisk säkerhet i form av kommunikation och 

samarbete mellan kollegor.  

 

4.4 Larm och snabb hjälp vid en hot- eller våldssituation 

Samtliga deltagare svarade att det ansåg att det fanns, ett för verksamheten, anpassat larm. 

Vid frågan ”om det går att få snabb hjälp vid en hot- eller våldssituation” svarade 89 

procent ”Ja”. Majoriteten (96 procent) uppgav även att det finns fastställda rutiner för hur 

larmsituationer ska hanteras. Vid frågan ”om larmen kontrolleras kontinuerligt”, svarade 

68 procent att larmen kontrolleras kontinuerligt, medan 32 procent svarade att de inte 

visste om larmen kontrolleras. 

 

4.5 Stöd vid en hot- eller våldssituation 

Samtliga (100 procent) ansåg att de får stöd från sina kollegor om det uppstår en hot- eller 

våldssituation. Vid frågan om det finns särskild professionell hjälp att tillgå, till exempel 

företagshälsovård, svarade 96 procent att professionell hjälp finns att tillgå.  

 

63%

37%

Har du anmält alla incidenter 

gällande verbala hot?

Anmält Ej anmält

 

Figur 1. Andelen (procent) som anmält respektive inte anmält incidenter gällande hot och våld 
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4.6 Hälsa och välbefinnande  

Vid frågan om hur deltagarna uppskattar sin hälsa svarade 28 procent ”Utmärkt”, 28 

procent ”mycket god”, 38 procent skattade sin hälsa som ”God” och sex procent 

värderade sin hälsa till ”Någorlunda”. 90 procent ansåg sig kunna arbeta med sitt 

nuvarande yrke även om två år, med hänsyn till deras allmänna hälsotillstånd. Frågan om 

hur deltagarna känt sig under de senaste tre månaderna (i enlighet med Stress-Energi-

Formuläret), uppgav 34 procent att det är ”engagerade under press” och 45 procent 

uppgav att de var ”engagerade utan press”, samt 14 procent ligger i riskzonen för att bli 

”slutkörda” (se figur 3). 

 

Figur 3. Stress-Energi-Modellen: de fyra grupper som identifierats genom Stress- och 

Energiskattningarna. 

 

Chi-2 test användes för att ta reda på om det fanns något samband mellan ”hög stress” 

och utsatthet för verbala hot, samt mellan allmänt hälsotillstånd och utsatthet för verbala 

hot. Eftersom 50 procent av cellerna hade en förväntad frekvens under 5 användes 

Fisher´s Exact Probability test. Analysen visade att relationen mellan utsatthet för verbala 

hot och upplevd stress var nästan noll (p = 1,0 för en två-svansad hypotes; Cramer´s V = 

0,03). Det finns således inte något belägg för att det finns ett samband mellan verbala hot 

och upplevd stress på den här arbetsplatsen. Fisher´s Exact Probability test visade även 

att relationen mellan utsatthet för verbala hot och allmänt hälsotillstånd var nästan noll (p 

= 0,7 för en två-svansad hypotes; Cramer´s V = 0,08).  

 

 

5. Diskussion 
Jag har i den här studien undersökt huruvida Migrationsverkets förvarsenhet efterlever 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:02) gällande hot och våld samt om det finns 

Slutkörda Engagerade under press 

Engagerade utan press Uttråkade 
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tecken på ohälsa bland de anställda som riskerar att utsättas för hot och våld i sin 

yrkesutövning. 

 

5.1 Riskinventering och anmälningar av hot och våld 

Riskinventeringen visade att det var mer vanligt förekommande med verbala hot på 

förvaret, än fysiskt våld. Det var till att börja med 66 procent av deltagarna som hade 

blivit utsatta för verbala hot under de senaste tolv månaderna, varav elva procent hade 

utsatts ”ofta”, 42 procent ”ibland” och 47 procent ”någon enstaka gång”. Det är således 

oroväckande att omkring hälften av deltagarna uppger att de utsatts ganska regelbundet 

för verbala hot. Till skillnad från de verbala hoten visade det sig att en mindre andel av 

deltagarna (10 procent) hade exponerats för fysiskt våld under de senaste tolv månaderna.  

Resultatet visade även att det fanns en större benägenhet att anmäla fysiskt våld i 

förhållande till verbala hot. Av de som exponerats för verbala hot under de senaste tolv 

månaderna var det 37 procent som rapporterade att de inte anmält incidenterna medan 

samtliga som hade varit utsatta för fysiskt våld hade anmält incidenterna. Anledningen 

till att det tycks finnas en större benägenhet att anmäla fysiskt våld till skillnad från verbal 

hot skulle till viss del kunna grundas det faktum att ”det anses som del av jobbet” 

(Statskontoret 2012). Sandström (1998) har även tagit upp betydelsen av att 

arbetsledningen ansvara för anmälningar till polismyndigheten, i och med att 

arbetstagaren kan uppleva det som skrämmande och obehagligt att offentliggöra sitt namn 

och sina personuppgifter så att förövaren kommer över dem. En annan aspekt som kan 

bidra till att verbala hot inte anmäls är hur tydliga definitionerna av ”hot” är på 

arbetsplatsen. Det kan till exempel finnas olika uppfattningar om hur pass ”grovt” hotet 

ska vara för att det ska anmälas och det är inte säkert att de anställda och arbetsgivarens 

synsätt överensstämmer. I enkäten motverkades eventuella oklarheter i besvarandet av 

frågan genom att en definition av ”hot” inkluderades före frågorna som berörde 

exponeringen av hot i arbetet. 

Vid riskinventeringen uppgav drygt hälften (52 procent) att ensamarbete förekommer 

på arbetsplatsen. En anledning till det motstridiga i att hälften uppgav att det förekommer 

ensamarbete och hälften inte, kan bero på att deltagarna även definierar ensamarbete på 

olika sätt och att det i det här fallet inte gavs någon definition i enkäten. 

Några av de riskfaktorer som finns för hot och våld som deltagarna rapporterade på 

förvaret var till exempel myndighetsutövning, ensamarbete, arbete med psykiskt instabila 

individer, samt nattarbete, vilket överensstämmer väl med de risker som tidigare studier 

belyst (Arbetsmiljöverket 2014; Hye-Eun et al. 2014; Leino et al. 2011). Utifrån den här 

riskinventeringen tycks det således finnas en god kunskap om vilka riskerna är och vart 

hot- och våldssituationer lätt kan uppstå.  

 

5.2 Arbetsgivarens förebyggande arbete 

När det gäller det förebyggande arbetet kom det fram att samtliga deltagare hade kunskap 

om att det fanns larm att tillgå på arbetsplatsen. Dock visade resultaten att 32 procent inte 

hade kunskap om larmen kontrolleras regelbundet, en föreställning är att det delvis kan 

bero på anställningsformen, det vill säga att samtliga anställda arbetstagare inte arbetar 

regelbundet. Att som arbetstagare vara medveten om att det finns larm att tillgå på 

arbetsplatsen kan, i sig, vara en tillräckligt förebyggande åtgärd för att de anställda ska 

känna sig trygga på arbetet, vilket kan bidra till bättre hälsa (Hye-Eun et al. 2014; Leino 

et al. 2011).  

Resultaten visade även att majoriteten av deltagarna upplevde att de hade tillräcklig 

utbildning, bra kollegialt stöd och att arbetsplatsen var utformad och utrustad på ett sådant 

sätt att det går att förebygga eller undvika att en hot- eller våldssituation uppstår. Det 

efterfrågades dock fortsatt kompetensutveckling och ökad samverkan med andra 
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myndigheter (t.ex. psykvården) och mellan kollegor för att ytterligare förbättra det 

förebyggande arbetet. 

Arbetsgivaren tycks dock överlag ha lyckats förmedla de åtgärder som skapar en trygg 

arbetsplats. Jämfört med inspektionerna som Arbetsmiljöverket (2014) genomförde 

mellan 2011-2013, där 67 procent av de inspekterade myndigheterna inte alls uppfyllde 

kravet för det förebyggande arbetet gällande hot och våld, så har den här enheten lyckats 

betydligt bättre.  
Sammanfattningsvis visar både riskinventeringen och kartläggningen av det 

förebyggande arbetet att den här förvarsenheten verkar följa Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter (AFS 1993:02) gällande hot och våld i arbetslivet. Både riskmedvetenheten 

hos de anställda, de förebyggande åtgärderna och möjligheterna till snabb hjälp uppges 

fungera bra, vilket besvarar den första frågeställningen. Det som skulle kunna ses över är 

varför inte alla verbala hot anmäls.  

 

5.3 De anställdas hälsotillstånd 

De anställda i den här undersökningen tycks överlag ha en god hälsa, då hela 90 procent 

skattade sin hälsa som ”God” till ”Mycket god”. Enligt Vaez med kollegor (2013), samt 

Wieclaw med kollegor (2006), är det dock vanligt förekommande att personer som utsätts 

för hot och våld i sin yrkesutövning snarare skattar sin individuella hälsa lägre, jämfört 

med personer som inte utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning. Det är möjligt att fler 

faktiska våldshändelser på förvaret skulle kunna förändra den här bilden. I dagsläget är 

det främst verbala hot som förekommer och det är inte säkert att de påverkar hälsan i 

samma utsträckning.  

En av de viktiga aspekterna för att skapa god hälsa på en arbetsplats där det 

förekommer hot- och våld, är den hjälp som finns att tillgå från både kollegor och 

företagshälsovård. Sandström (1998) har poängterat vikten av tillgång till snabb 

professionell hjälp vid hot- och våldssituationer. Det här är också något som de anställda 

upplever att Migrationsverket erbjuder, då de rapporterar att de både har kontakt med 

företagshälsovården, samt att det finns en krisgrupp på arbetsplatsen som ansvarar för att 

ge stöd till de anställda, samt följa upp incidenter som inträffat på arbetsplatsen.  

Vad gäller Stress-Energi-Modellen (Stress-Energi) visade resultatet att en betydande 

del av deltagarna befinner sig i dimensionen ”engagerade under press”, där det finns en 

förhöjd risk att bli slutkörda på sikt. Eventuellt kan pressen av att hantera de förvarstagna 

och att dagligen försöka undvika hot- och våld vara en bidragande faktor till att en del av 

deltagarna känner som de gör. Resultaten utifrån den här studien räcker dock inte till för 

att påvisa att så är fallet. Chi-2 testet visade ingen association mellan stress och hälsa, 

men antalet deltagare i några av cellerna var undermålig, så man bör vara försiktig med 

att dra några egentliga slutsatser kring om det finns ett samband eller inte utifrån den här 

studien. 

 

5.4 Begränsningar med studien 

För att vidare kunna tolka resultatet från den här studien finns det fyra aspekter gällande 

metoden som är viktiga att ta upp för diskussion. Till att börja med går det att rikta kritik 

till valet av frågor. Det hade till exempel varit bra att inkludera en fråga om deltagarna 

arbetar dag- respektive natt. I och med de hade det gått att göra en analys huruvida det 

finns ett samband mellan nattarbete och utsatthet för hot och våld, då flera deltagare 

belyser nattarbete som både en risk för hot och våld, men även att nattarbete i sig innebär 

en ökad risk för ohälsa. En annan aspekt som inte fångades upp med det här 

frågeformuläret är hur man arbetar med friskvård på den utvalda arbetsplatsen. Det hade 

varit intressant att kunna knyta an till det Sandström (1998) beskriver om friskvård, 

nämligen att det är viktigt att de anställda som utsätts- eller riskerar att utsättas för hot 
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och våld i sitt arbete, utövar någon form av fysiskt aktivitet för att neutralisera 

stresspåslaget. Det kan till exempel hända att det framförallt är friskvårdsarbetet som gör 

att de anställda på förvaret upplever god hälsa. 

Den andra aspekten som man kan rikta kritik mot är bortfallet i studien och vad 

bortfallet kan tänkas grundas på. Det kan hända att enkäten upplevdes ha ett jobbigt eller 

känsligt tema eller att man inte upplevde sig ha tid. Eftersom det ändå är ett stort bortfall 

så kan felaktiga slutsatser ha dragits. Det var dock inget stort bortfall bland svaren på 

frågorna hos deltagarna som faktiskt besvarade enkäten, vilket tyder på att frågorna inte 

kan ha varit allt för känsliga att fylla i.  

En tredje aspekt är även den dominerande mängden ja/nej frågor som fanns i enkäten, 

(vilket också några av deltagarna påpekade i fråga 32 ”Har du ytterligare synpunkter?”), 

Detta kan ha bidragit till att svaren blivit entydiga och inte så nyanserade som de skulle 

varit om jag haft flera svarsalternativ. Dock var mitt syfte endast att få korta konkreta 

svar, vid kartläggningen av förekomsten och risken för förekomst av hot och våld.  

Överlag anser jag att den valda studiedesignen var lämplig utifrån forskningsfrågorna 

samt tidsramarna för studien.  

En fjärde aspekt är nackdelen med att ha en koppling till deltagarna i studien då 

deltagarna kanske vill tillfredsställa forskaren genom att svara såsom de tror att forskaren 

vill att det ska svara (Bryman 2002). Dock tror jag inte att det har varit ett problem i det 

här sammanhanget då deltagarna informerades om sin anonymitet gentemot mig. Det har 

för min del upplevts som en hjälp att ha kännedom om arbetsplatsen sedan tidigare.  

Vad gäller undersökningens tillförlitlighets (reliabilitet) verkar det troligt att andra 

skulle kunna genomföra samma studie och komma fram till samma resultat eftersom jag, 

till största del, har använt standardiserade frågeformulär.  

Vad gäller validitet så har jag försökt att förbättra och förtydliga enkäten genom att 

testköra den. En brist kan dock ha varit att det endast var en person som var med i piloten, 

men tidsramarna för studien gjorde att jag förlitade mig på att Arbetsmiljöverket har tagit 

fram valida frågor.  

 

5.5 Tillämpning 

Deltagarna i den här studien gav som förslag att bevakningen skulle utökas, det önskades 

även ökat samarbete med andra involverade myndigheter, till exempel psykvård och 

polis. Det fanns även en önskan om att den dynamiska säkerheten (kommunikation och 

samarbete) på arbetsplatsen skulle förbättras och att de skulle få fortsatt 

kompetensutveckling för att förebygga hot- och våldssituationer.  

Med tanke på att en tredjedel inte hade kunskap om att larmen kontrolleras regelbundet 

skulle det även vara av vikt att se över om det kan förmedlas på något sätt. En åtgärd 

skulle kunna vara att det informeras när larmen faktiskt har kontrollerats, eller att de 

anställda är delaktiga i att kontrollera larmen. 

Med tanke på att de verbala hoten inte alltid anmäls så skulle kanske arbetsgivaren och 

de anställda gemensamt ta fram en definition för hur ”grova” hoten ska vara för att 

anmälas. 

 

5.6 Fortsatt forskning 

En utveckling av den här studien skulle vara att undersöka om det anställdas och 

arbetsgivarens uppfattningar om hot och våld på arbetsplatsen stämmer överens. Som jag 

nämnde tidigare är det oklart hur den valda arbetsplatsen/myndigheten definierar ”hot”, 

samt hur grova hoten är som de anställda faktiskt utsätts för. I dagsläget går det inte att 

uttala sig om hur grova hoten är. Det här är något som fortsatt forskning får utreda.  

I folkhälsovetenskapliga sammanhang brukar man använda sig av begreppet 

copingstrategier för att bearbeta och hantera problematik som till exempel stress (Pellmer 
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& Wramner 2007). Det hade varit intressant att undersöka vilka metoder de anställda 

använder sig av och har utvecklat för att undvika hot- eller våldssituationer. Att undersöka 

detta hade varit till fördel för att kunna lära och delge andra i samma situation.  

En longitudinell studie hade även varit intressant för att följa hälsotillstånd och 

utsatthet för hot och våld över tid.  

Det skulle vara bra om andra gick vidare och inkluderade fler förvarsenheter i Sverige, 

eller andra myndighetsutövare, så att man kan skapa sig en generell bild av om det finns 

likheter/skillnader beroende på myndighet eller ort. Den här studien har endast undersökt 

hur utsattheten för hot och våld ser ur på en förvarsenhet och resultaten bör inte 

generaliseras till andra enheter. 

 

5.7 Slutsats 

Den här studien visade att de anställda på den undersökta förvarsenheten upplever att det 

är mer vanligt förekommande med verbala hot i jämfört med fysiskt våld, och att det finns 

en större benägenhet att anmäla fysiskt våld jämfört med verbala hot. De anställda 

rapporterade generellt god hälsa, trots att 66 procent rapporterade att de utsatts för verbala 

hot under de senaste tolv månaderna. Att de anställda mår så bra, kanske delvis har att 

gör med att det förbyggande arbetet mot hot och våld upplevdes fungerar bra.   
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Bilaga 1 –Frågeformulär 

 

 

 
 

Arbetsplatsundersökning om risker för hot och våld, samt upplevd 

hälsa bland anställda på Migrationsverket 

 
Välkommen! 

Det här är en undersökning som genomförs via Högskolan i Gävle som en del i mitt 
examensarbete. Undersökning syftar till att kartlägga din arbetssituation rörande bland 
annat hot och våld. Den här studien kan bidra till att vi kan föreslå lämpliga åtgärder som 
kan minska risken för arbetsrelaterad ohälsa inom din yrkesgrupp. 

 
Enkäten är frivillig. Om enkäten innehåller frågor som du inte önskar att besvara är du i din 
fulla rätt att avstå från att svara på dem utan att behöva ange någon förklaring. Om du inte 
vill besvara enkäten överhuvudtaget kan du avstå; även det utan att behöva förklara varför.  
 
Inga obehöriga kommer att kunna ta del av dina svar. Vi sammanställer och presenterar alla 
resultat på gruppnivå enbart. Det innebär att varken din arbetsgivare eller dina kollegor 

kommer att kunna se vad du som individ har svarat.  
 
Enkäten är webbaserad och vi ber dig i varje fråga att välja svarsalternativ som stämmer 
överens med ditt arbete och hur du känner dig. Det tar ca 10 min att fylla i enkäten.  
 

 
 

 
 

Tack för att du deltar! 
Hälsningar Jenny Karlbom 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Forskningens huvudman är Högskolan i Gävle. Forskningshandledare är Helena Jahncke, tel: 

070- 2310139, heajae@hig.se 
 
Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden gällande den här undersökningen så kan du skicka ett mail till: 
jennycarlbom_@hotmail.com, med rubriken ”Ta bort”. 
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Bakgrundsfrågor 

 

1. Kön 

o Man  

o Kvinna 

 

 

2. Vilket år är du född? 

 

__________________ 

 

 

3. Vilken är din högsta utbildning? * 

o Grundskola 

o Gymnasium 

o Yrkesutbildning 

o Högskola/Universitet 

 

4. Hur många år har du arbetat inom Migrationsverket? 

o Mindre än 1 år 

o 1 -2 år 

o 3 -5 år 

o Mer än 5 år 

 

5. Hur många år har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

o Mindre än 1 år 

o 1 -2 år 

o 3 -5 år 

o Mer än 5 år 

 

6. Vilken typ av anställningsform har du? 

o Tillsvidare 

o Visstid 

o Annat 

 

7. Hur många procent arbetar du per månad? 

o 25 % 

o 50 % 

o 75 % 

o 100 % 

o Annat 

 

8. Vet du var riskerna för hot och våld finns på din arbetsplats? 

o Ja  

o Nej 
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Riskinventering 

 

9. Finns det särskilda risker i särskilda situationer eller på vissa platser? 

o Ja  

o Nej 

 

10. Kan du ge exempel på riskfyllda situationer eller platser? (Öppen fråga) 

 

 

11. Förekommer ensamarbete? 

o Ja  

o Nej 

 

 

Förekomst 

 

12. Har du utsatt för verbala hot under de senaste 12 månaderna? 

o Ja  

o Nej 

 

13. I Vilken utsträckning har du utsatts för verbala hot? 

o Ofta 

o Ibland 

o Någon enstaka gång 

o Aldrig 

 

14. Har du anmält alla incidenter? 

o Ja  

o Nej 

 

15. Har du utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna? 

o Ja  

o Nej 

 

16. I vilken utsträckning har du utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 

månaderna? 

o Ofta 

o Ibland 

o Någon enstaka gång 

o Aldrig 

 

17. Har du anmält alla incidenter? 

o Ja  

o Nej 

 

 

Förebyggande åtgärder 

 

18. Vet du hur du bör agera i en hot- eller våldssituation? 

o Ja  

o Nej 
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19. Anser du att du fått tillräcklig utbildning för att kunna arbeta säkert och 

tryggt? 

o Ja  

o Nej 

 

20. Är arbetsplatsen utformad och utrustad så att det går att förebygga eller 

undvika en hot- eller våldssituation? 

o Ja  

o Nej 

 

21. Har du förslag till förbättringar? (Öppen fråga) 

 

 

Larm 

 

22. Finns det ett för verksamheten anpassat larm? 

o Ja  

o Nej 

 

23. Går det att få snabb hjälp vid en hot- eller våldssituation? 

o Ja  

o Nej 

 

24. Finns fastställda rutiner för hur larmsituationer ska hanteras? 

o Ja  

o Nej 

 

25. Kontrolleras larmen kontinuerligt? 

o Ja  

o Nej 

 

 

Hjälp och stöd 

 

26. Anser du att får stöd från dina kollegor om det uppstår en hot- eller 

våldssituation? 

o Ja  

o Nej 

 

27. Finns det särskild professionell hjälp att tillgå, till exempel företagshälsovård? 

o Ja  

o Nej 

 

 

Hälsa och välbefinnande 

 

28. I allmänhet, hur skulle du vilja uppskatta din hälsa? 

o Dålig 

o Någorlunda 

o God 
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o Mycket god 

o Utmärkt 

 

29. Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta i ditt nuvarande yrke även 

om två år? 

o Ja  

o Nej 

 

 

30. Hur har du känt dig de senaste 3 månaderna? 

 
0 - Inte 

alls 

1 - Knappast 

alls 

2 - 

Något 

3 - 

Ganska 

4 - 

Mycket 

5 - Mycket, 

mycket 

Avslappnad  
 

      

Aktiv  
 

      

Spänd  
 

      

Slapp  
 

      

Stressad  
 

      

Energisk  
 

      

Ineffektiv  
 

      

Avspänd  
 

      

Skärpt  
 

      

Pressad  
 

      

Passiv  
 

      

Lugn  
 

      
 

 

 

Feedback på enkäten 

 

31. Var enkäten enkel att fylla i? 

o Ja  

o Nej 

 

32. Har du några övriga synpunkter? (Öppen fråga) 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Jenny Karlbom och jag skriver, i detta nu, mitt examensarbete inom ämnet 

folkhälsovetenskap. Det här är en undersökning som genomförs via Högskolan i Gävle 

som en del i mitt examensarbete. Undersökning syftar till att kartlägga din arbetssituation 

rörande bland annat hot och våld. Den här studien/forskningen kan bidra till att vi på sikt 

kan föreslå lämpliga åtgärder som kan minska risken för arbetsrelaterad ohälsa inom din 

yrkesgrupp.  

 

Vill du vara med i en forskningsstudie?  

 

Vi har genom din verksamhetschef fått din mailadress för att kunna tillfråga dig om den 

här undersökningen. Frågeformuläret syftar inte till att bedöma dig som individ; dina svar 

- tillsammans med många andras - kommer endast att användas för att kartlägga din 

arbetssituation. Om enkäten innehåller frågor som du inte önskar att besvara är du i din 

fulla rätt att avstå från att svara på dem utan att behöva ange någon förklaring. Om du 

inte vill besvara enkäten överhuvudtaget kan du avstå; även det utan att behöva förklara 

varför.  

 

Inga obehöriga kommer att kunna ta del av dina svar. Vi sammanställer och presenterar 

alla resultat på gruppnivå enbart. Det innebär att varken din arbetsgivare eller dina 

kollegor kommer att kunna se vad du som individ har svarat. 

Enkäten är webbaserad och vi ber dig i varje fråga att välja svarsalternativ som stämmer 

överens med ditt arbete och hur du känner dig. Det tar ca 10 min att fylla i enkäten.  

Jag hoppas att du vill svara – därmed ger du ett viktigt bidrag till forskningen! 

 

 

Här är en länk till undersökningen:  

http://www...... 

 

Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden gällande detta klickar du på länken nedan. 

Då tas du automatiskt bort från vår e-postlista.  

http://www..... 

 

Med vänliga hälsningar,  

Jenny Karlbom  

 
____________________________________________________ 
Jenny Karlbom  

Akademin för hälsa och arbetsliv  

Högskolan i Gävle,  

801 76 Gävle 

 

E-mail. karlbomj@gmail.com 

Mob. 070 – 390 59 15 

 


