
 
 
 
  

Rundabordsamtal om hot och våld mot personal inom polisen, 
räddningstjänsten och ambulanssjukvården den 5 februari 2016  
 
Inledning  
Inrikesministern inledde med att hälsa alla deltagare välkomna till mötet 
och poängterade vikten av att kunna genomföra mötet för att diskutera 
den viktiga och aktuella frågan.  
 
Redogörelse från fältet 
Tre representanter från räddningstjänsten, ambulanssjukvården och 
polisen redogjorde för sina upplevelser av hot och våld i tjänsten. 
Räddningstjänstens representant berättade att han upplevt alltifrån 
stenkastning till vattenavstängning under räddningsinsatser. Inom 
ambulanssjukvården har hot och våld mot ambulanspersonal eskalerat de 
senaste åren, och det har kommit till den punkten att det förekommer 
svårigheter att rekrytera personal på grund av de risker som personalen 
utsätts för under en insats. Polisens representant redogjorde för 
problematiken kring subtila hot vid ingripanden. Han lyfte även fram 
väktarnas situation och att de är minst lika utsatta som polisen.  
 
Reflektion  
Efter redogörelserna fick övriga deltagare möjlighet att reflektera kring 
frågan. Synpunkter som lyftes fram var bl.a. att det behövs en kraftsignal 
om att hot och våld mot blåljuspersonal är oacceptabelt. Det krävs en 
stärkt samverkan och samordning och det behövs nationell samsyn kring 
problematiken. För att stärka samverkan behövs gemensamma övningar, 
en gemensam strategi och en gemensam taktik. Alla deltagare var överens 
om att för att nå framgång så krävs det arbete på alla nivåer i samhället. 
En mängd olika aktörer bör involveras.  
 
Förtroendeskapande åtgärder och myndighetsnärvaro i oroliga områden 
nämndes också som viktiga komponenter. Räddningstjänsten Syds 
förtroendeskapande arbete lyftes fram som ett bra exempel på där man 
lyckats vända den negativa utvecklingen. Relaterat till den pågående 
flyktingsituationen lyftes ett förslag om att representanter från 
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blåljusorganisationerna bör finnas på plats redan vid det första mötet de 
asylsökandena har med svenska myndigheter.  
 
Ambulanssjukvården upplever ett problem när det gäller 
informationsöverföring. Polisen och SOS Alarm har inte möjlighet att 
meddela ambulanspersonalen om de har kännedom om att personen som 
larmat är en känd våldsverkare, vilket har fått och kan få förödande 
konsekvenser för ambulanspersonalen. Representanter från 
ambulanssidan efterfrågade utökade möjligheter för ambulanspersonalen 
att få ta del av information som kan vara viktig för insatsen.  
 
Ett annat problem som lyftes fram var viljan att anmäla. Det finns 
personal inom blåljusorganisationerna som varit drabbade av hot och 
våld i tjänsten, som väljer att inte anmäla händelsen. Detta på grund av 
att rättegångsprocessen kan upplevas obehaglig och att det kan 
förekomma hot.  
 
Andra förslag på åtgärder som lyftes fram vid mötet var skärpta straff för 
våldsutövare, skärpt tillsyn ur ett arbetsmiljöperspektiv samt anpassat 
identitetsskydd.  
 
Avslutning 
Inrikesministern konstaterade likt övriga deltagare att det krävs insatser 
på flera nivåer och av många olika aktörer. Åtgärder som under mötet 
lyftes fram som önskvärt att arbeta vidare med var bl.a. att förmedla 
budskapet om att hot och våld är oacceptabelt. Det förebyggande arbetet 
är viktigt, det krävs ett stärkt arbete när det gäller förtroendeskapande 
och brottförebyggande åtgärder, lokal närvaro samt samhällsinformation 
till medborgarna. Det krävs vidare rekryteringsåtgärder för att 
organisationerna och deras personal bättre ska kunna spegla samhället. 
Det krävs en stärkt myndighetssamordning och samverkan.  
 
Inrikesministern konstaterade att det är viktigt att alla aktörer känner ett 
ansvar att jobba vidare med frågan inom respektive ansvarsområde.  
 
Inrikesministern avslutade mötet med att utlova att ett uppföljande möte 
i frågan kommer att hållas, detta i syfte att följa utvecklingen.  


