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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen har varit att försöka få en uppfattning kring hur poliser i vårt 

samhälle ser på begreppet risk samt hur de uppfattar och förhåller sig till risker i sitt dagliga 

arbete. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats som är undersökande. Nio ordningspoliser 

från södra och norra Sverige har intervjuats. Intervjun fokuserade teman som upplevelser av 

hot och våld samt om det finns någon skillnad när det gäller riskuppfattning med avseende på 

kön och antal år i yrket. Resultatet visar att det finns en stor riskmedvetenhet hos polisen. 

Uppfattningen kring vilka riskerna är varierar utifrån vad personen i fråga varit med om 

tidigare. Dock varierar inte riskuppfattningen hos poliser på grund av kön eller antal år som 

polis. Upplevelsen av hot och rädsla varierar också där en stor majoritet upplever hot väldigt 

ofta medan ytterst få av de intervjuade upplever att de känner sig rädda i arbetet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att synen och upplevelser kring riskbegreppet ofta är 

personrelaterat och styrt av tidigare erfarenheter.  
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1 INLEDNING 

Vår utbildning riktar sig mot risker och kriser, så naturligt för oss var att välja just risker som 

inriktning på arbetet. Under utbildningens gång har vårt intresse för riskperception väckts men 

också förstärkts. Vi tyckte att det skulle vara intressant att försöka ta reda på hur personer som 

arbetar i utsatta yrken ser på risker i sitt yrkesutövande och därför valde vi polisen.  

Poliser i dagens samhälle ställs dagligen för nya utmaningar i sitt arbete där det krävs att man 

kan och vet hur man ska hantera risker och situationer som kan vara något utöver det vanliga.  

Utgångspunkten i detta arbete är att studera ett fenomen inom riskforskningen som berör 

många människor i samhället. Ämnet är relaterat till ett konkret yrke. I vår studie har vi valt 

att studera hur poliser ser på begreppet risk samt vilka risker poliser upplever i sitt dagliga 

arbete.  

 

1.1  Bakgrund 

Risk har i allt större utsträckning blivit ett välkänt begrepp inom såväl det svenska samhället 

som samhällen i övrigt. Detta har i sin tur bidragit till ett ökat forskningsintresse inom olika 

samhällsvetenskapliga discipliner.  

Att så är fallet, att risker blivit en naturlig del av samhället, beror på att vi är mer medvetna 

om risker, risker på såväl global som på vardagsnära nivåer. Exempel på globala risker är 

klimatförändringar och terrorism medan vardagsrisker mer handlar om till exempel vår hälsa i 

förhållande till sjukdomar eller trafik. 

 

Objektiv och subjektiv riskanalys 

Kris- och riskhantering är inget nytt forskningsområde, tvärtom. Riskforskning har 

förekommit tidigare men då med början inom teknologisk och ekonomisk riskforskning. Den 

då dominanta forskningen utgick från en så kallad objektiv riskanalys, en analys som 

fokuserar på att individer skall eliminera uppkomsten av risker genom kunskap om faran. 

Detta synsätt har i dagens samhälle fått ge vika till förmån för en så kallad subjektiv 

riskanalys, ett synsätt som utgår från hur individer uppfattar och förhåller sig till risker. 

Psykologiska, sociologiska och kulturella faktorer anses idag ha störst betydelse för individers 

riskuppfattning och är faktorer som utgör utgångspunkten för den moderna riskforskningen.  
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Individers riskuppfattningar skiljer sig åt 

Kris- och riskhanteringsfrågor har visat sig vara komplexa frågor och ofta också svåra att 

förhålla sig till. Exempel på svårigheter som uppmärksammats är sådana som utgår från 

samhällets struktur, det vill säga att vi lever i ett heterogent samhälle med individer med 

skilda kulturer och värderingar. Dessa skillnader har visat sig inverka på individers 

riskuppfattning. Således skiljer sig riskuppfattning mellan individer beroende på en rad 

faktorer, bland annat kulturella skillnader, ålder och kön.  

Forskning som gjorts på senare tid påvisar resultatmässigt en viktig gemensam nämnare, 

nämligen att riskuppfattning skiljer sig mellan individer. Detta till följd av faktorer som är 

subjektiva och som utgår från hur individer själva relaterar till olika riskområden.  
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2 SYFTE OCH PROBLEM  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur poliser ser på begreppet risk samt 

hur de uppfattar och förhåller sig till risker i sitt dagliga arbete. Uppmärksamheten riktas 

främst mot att studera enskilda individers uppfattningar vilket innebär att syftet inte varit att 

få ett representativt urval utan ett urval där strävan varit att få intervjua informanter som har 

erfarenhet och kunskap inom området.  

Följande teman/frågeställningar fokuseras:  

- Hur och i vilken utsträckning upplever informanterna hot i sitt arbete? 

- Hur och i vilken utsträckning upplever informanterna våld i sitt arbete? 

- På vilka sätt skiljer sig riskuppfattningen mellan individer beroende på kön och antal år i 

yrket?  

 

2.1  Avgränsning  

I denna studie fokuseras information kring hur poliser uppfattar riskfaktorer mer generellt än 

specifikt. Många internationella studier visar hur olika yrkesgrupper uppfattar begreppet risk i 

ett sammanhang satt i relation till något fenomen, exempelvis hur poliser uppfattar olika 

riskfaktorer när de utsätts för extrema våldsbeteenden, droger, HIV, hotbilder etc. Utifrån den 

vetskapen har avgränsningar gjorts. Denna studie är en explorativ studie, vilken tillämpas när 

man vill ha tillgång till så mycket information som möjligt. Vi är nyfikna på polisers 

berättelser om hur de uppfattar och förhåller sig till risker, detta inom ramen för 

yrkeskunnande och polisens arbetsplats.   

 

2.2  Disposition 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om hur poliser ser på begreppet risk samt 

hur de uppfattar och förhåller sig till risker i sitt dagliga arbete. I en förlängning ges också 

möjligheter att vinna insikter om sådant som kan gynna ett förebyggande och pågående 

polisiärt arbete.  

Nedan ges en översiktlig bild över uppsatsens olika delar. Med utgångspunkt i det 

övergripande syftet med tillhörande teman/frågor är uppsatsen indelad i sex olika delar.  
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I detta kapitel presenteras studiens syfte och frågeställningar. Dessa löper som en röd tråd 

genom arbetet. I kapitel 3 ges en teoretisk bakgrund samt en presentation av tidigare forskning 

inom ämnesområdet. Metodval, undersökningsinstrument, genomförande samt 

databearbetning beskrivs i kapitel 4. I kapitel 5 presenteras vad som framkommit i 

undersökningen, det vill säga studiens resultat. Därefter, i det avslutande kapitel 6, förs en 

diskussion kring vad studien visat. I detta avsnitt ges också en framåtblick.  

Referenslista och bilagor är placerade sist i arbetet.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Risk som fenomen har och är alltjämt ett svårdefinierbart begrepp och därmed även ett 

svårhanterligt fenomen. Olika teoretiska utgångspunkter genomsyrar den allmänna debatten 

och forskningsansatser inom området, ansatser som dock i allt högre grad synes fokusera 

utgångspunkter och förklaringar i det heterogena samhälle vi lever i idag. 

Följande avsnitt inleds med ett resonemang kring professionella och dess ansvar som följs av 

en beskrivning av den sociala och den objektiva forskningen. Vidare följer en sammanfattning 

av den tidigare forskning studien haft som utgångspunkt. Därefter beskrivs risk utifrån ett 

teoretiskt perspektiv, där risksamhället som fenomen betraktat beskrivs inledningsvis. 

Avslutningsvis presenteras begreppen risk och riskperception. 

 

3.1  Professionella och dess ansvar  

Att förutse risker inom de områden som dagligen arbetar med att hantera risker har blivit en 

standard på senare år. I områden eller yrken där personerna räknas som ”professionella”, till 

exempel inom polisyrket förväntas denna personal göra riskbedömningar gällande olika 

individers agerande. Därmed hamnar de också i det offentliga rummet där deras bedömningar 

kan utsättas för kritik (Waterstone, 1992). Poliser hamnar ofta i komplexa situationer där det 

krävs snabbtänkta och oförberedda beslut. Som i de flesta yrken begås det misstag, så även 

inom polisyrket, och när det begås misstag krävs ofta förklaringar. Risker uppstår hela tiden, 

såväl stora som små och betydande i detta sammanhang är att minimera konsekvenserna så 

mycket som möjligt (Waterstone, 1992).  

I yrken där misstag begåtts på grund av att en risk eller kris uppkommit av olika anledningar 

och inte hanterats på ett legitimt sett finns det enligt Waterstone (1992) två vanliga åtgärder 

som görs. Antingen försvarar man det misstag man gjort och hävdar att det inte var något eller 

att man inte kunde ha hanterat händelsen annorlunda utifrån de förutsättningar som fanns, 

eller skyller man på någon annan.  

 

Polis – ett offentligt yrke 

Polisyrket har alltid varit hårt granskat, denna yrkesgrupp är till för samhället vilket medför 

ett stort ansvar gentemot medborgarna och dess säkerhet. Poliser som rör sig och befinner sig 

ute i samhället förväntas ha en viss kompetens, inte minst när det gäller risker och kriser som 
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kan drabba gemene man. Detta eftersom polisyrket tillhör det yrke som kan kopplas samman 

med ”frivilliga risker”, alltså personer som är medvetna om att det finns risker med detta 

arbete. Intressant i sammanhanget är hur människor uppfattar olika fenomen och situationer 

och särskilt intressant är exempelvis polisyrket utifrån att de har ett utsatt arbete, vilket 

innebär att de ofta är tvungna att fatta snabba beslut. Situationer som kan leda till felbeslut 

kan ge negativa konsekvenser vilket gör att personen som tar detta beslut måste räkna med 

ansvaret gentemot samhället som inbegrips i handlingen (Denney, 2005, s 73-75).  

Polisyrket medför möten med komplexa situationer. Ofta uttrycks polisyrket vara ett yrke där 

man får se samhällets baksida. Nyberg och Maripuu (2007) beskriver resultat från en studie 

där personal på tre olika polismyndigheter har intervjuats om hur arbetet med hälsa bedrivs på 

deras myndighet. En polis är ofta med om pressade situationer där kollegor och 

medmänniskor skapar förväntningar på att uppgiften ska lösas. Polisyrket inrymmer nattpass, 

övertidstimmar, kvällar och helger. De erfarenheter och upplevelser polisen är med om följer 

ofta med som minnesbilder även då arbetspasset slutat och fritiden tar vid. 

Nyberg och Maripuu hänvisar också till Polismyndighetens medlemsundersökning (2004) 

som visar att nära hälften av de tillfrågade någon gång upplevt oro för utbrändhet med 

anledning av hög arbetsbelastning eller stress.  

Antonovsky (2005) har studerat människans hälsa och orsaker till att individen klarar av tuffa 

omständigheter i vardagen. Utifrån resultatet i en studie där 51 deltagare, som alla upplevt ett 

svårt trauma som de hanterat väl, djupintervjuades har Antonovsky skrivit fram några centrala 

faktorer för hälsa. Han benämner denna teorimodell för KASAM. Den innefattar tre 

komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet i studien visar att de 

personer som hade hög KASAM också hade höga värden på dessa tre komponenter.  

Begreppet begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever yttre och inre stimuli som 

information som är ordnad och strukturerad. En person med hög känsla av begriplighet 

uppfattar de stimuli man möter som förutsägbara. Upplevs situationer som överraskningar ser 

personen ändå möjligheten att ordna eller förklara. En förmåga att bedöma verkligheten finns.  

Hanterbarhet innebär i vilken grad man upplever att det finns resurser för att kunna möta olika 

signaler och situationer. Resurser kan i detta fall handla om egen kontroll eller andras kontroll 

(exempelvis en kollega man kan lita på). Den person som innehar en hög känsla av 

hanterbarhet upplever sig inte som ett offer för omständigheterna.  
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Komponenten meningsfullhet handlar i stor utsträckning om motivation. Meningsfullhet ses i 

det här sammanhanget som den mest centrala faktorn. Den person som har en hög känsla av 

meningsfullhet upplever delaktighet i det som sker och livet har här en dimension av 

känslomässig innebörd. Ställs man inför svåra problem drar man sig inte för att konfrontera 

problemet (Antonovsky, 2005, s 39-40). Teorin ”Känsla av sammanhang” (KASAM) är en 

del i en livssituation. De tre samverkande komponenterna är grundbultar för människor i såväl 

arbete som i det levande livet.  

 

Run to the sun  

Poliser befinner sig i ett yrke där du som person dagligen utsätts för olika risker, det kan 

handla om större incidenter men också om småsaker. Vilken situation du än hamnar i vet du 

inte när den inträffar. När dessa olika risker uppstår krävs det att du har förmågan att kunna 

kalkylera farligheten på riskerna, alltså hur jag/vi ska agera.  

”Run to the sun” (Barton & James, 2003) är ett stort arrangemang och en festival där folk 

visar upp sina bilar och har det trevligt. De beskriver i sin artikel vilken planering som krävs 

av polisen när den här typen av festival arrangeras. Inledningsvis är de flesta besökarna 

nyktra. Men alkoholintaget pågår under kvällen och berusningen bland deltagarna trappas 

upp. Vattenkrig förekommer tillsammans med många andra aktiviteter. På en festival, vilket 

gäller många festivaler, är polisen ofta färre till antalet än resten av personerna. Detta innebär 

att om det uppstår tumult mellan exempelvis två grupper, krävs det att du som polis kan 

avgöra hur du ska agera. Ska polisen bryta in? När? På vilket sätt?  

Artikeln presenterar många aspekter gällande hur polisens agerande kan se ut. Om poliserna 

bryter in i ett tumult kan detta leda till att de skadas ordentligt om personerna som är 

involverade i tumultet vill detta. Författarna reflekterar över frågor som; Ska poliserna backa, 

kalla in fler eller vänta ut? Polisen står inför många viktiga beslut. Beslut som måste fattas på 

ett fåtal sekunder (Barton & James, 2003). 

 

3.2  Riskforskning  

Olofsson och Öhman (2009b), förklarar skillnaden mellan den subjektiva respektive objektiva 

synen på världen: ”Olika ämnen har skilda så kallade ontologiska och epistemologiska 
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utgångspunkter. Det betyder att man betraktar världen och verkligheten på olika sätt, liksom 

hur man kan nå kunskap om denna” (a.a., s 20).  

 

Objektivism och subjektivism 

Det gäller även risker. Enkelt uttryckt kan man dela in synen på risker i två olika kategorier; 

objektivism och subjektivism. Objektivism innebär att det är möjligt att nå ”objektiv” eller 

sann kunskap om verkligheten och olika fenomen. Att temperaturen ökar på jorden är sant och 

det sker oavsett om någon människa upptäcker det eller inte. Med detta menas att risken går 

att identifiera, kvantifiera och sedan beräkna för att slutligen eliminera eller mildra dess 

effekt. Man kan också uttrycka det som så att man betraktar risker som isolerade fenomen 

oberoende av sociala och kulturella faktorer som politik, ekonomi, och människors 

uppfattningar. 

Motsatsen, subjektivism, innebär att verkligheten är beroende av att vi människor uppfattar 

den och tillskriver den mening. Det senare brukar också kallas socialkonstruktionism. Att 

temperaturen ökar blir inte en risk förrän forskare och andra människor sagt att det är en risk. 

Här betonas olika aktörers inflytande över hur risker uppfattas, hanteras och elimineras. 

Exempel på aktörer är politiker, industrirepresentanter, representanter för 

intresseorganisationer och allmänheten (Olofsson & Öhman, 2009b, s 20-21).   

I dagens samhälle oavsett om du är forskare, riskhanterare eller en helt vanlig individ går det 

inte att vara helt opåverkad eller helt objektiv. Den tidigare forskningen kring exempelvis 

DDT är ett exempel detta. Alla typer av risker, kriser och katastrofer hanteras och definieras 

av oss människor. När det gäller jordbävningar som sker inom teknologiska system har den 

mänskliga faktorn ändå betydelse. Den mänskliga faktorn är oerhört viktig då det inte räcker 

med att upptäcka och hantera risker utifrån ett teknologiskt eller naturvetenskapligt synsätt 

utan det krävs alltså att beakta riskernas sociala dimensioner (Olofsson & Öhman, 2009b). 

Den subjektiva bedömningen skiljer sig från den objektiva. Subjektiva riskuppfattningar kan 

uppfatta vissa fenomen eller förhållanden som riskfyllda trots att ett objektivt synsätt inte alls 

skulle definiera fenomenet på det sättet. Ett exempel här är sjukdomen anorexi där individer 

som drabbas av denna fysiska sjukdom inte klarar av att ta till sig objektiv fakta om vikt, mat 

och näring. Självbilden som dessa individer har skapat är så pass stark och dominerande att 

vissa personer svälter sig till döds (Olofsson & Öhman, 2009b).   
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3.3  Risksamhället 

Risksamhälle är ett begrepp som ofta används och som hos många förknippas med Ulrich 

Beck, tysk professor i sociolog och en av Europas idag mest inflytelserika samhällsteoretiker. 

Beck (2005, s 17-26) tar upp olika aspekter av den nya samhällsform som han kallar 

risksamhället. En samhällsform han beskriver vara självklar och naturlig i en idag synlig 

framtid och som borde inta en mer dominant ställning till det som varit och enligt honom är 

passé.  

Den övergripande utgångspunkten och hans syn är att betrakta det moderna samhället i en 

övergång från en industriell modernitet där produktionen av rikedom var det dominerande 

målet till en riskmodernitet där ett framträdande mål är att hantera risker och uppnå säkerhet. 

Beck (2005) söker svaret på frågan om vad som kommer efter det kalla krigets och 

industrisamhällets slut, det vill säga betydelsen av att lösgöra sig från ett tidigare klassiskt 

industrisamhälle till det som Beck beskriver vara ett "industriellt risksamhälle".  

Becks utgångspunkter har också inspirerat och påverkat andra teoretiker inom området, 

däribland nutida svenska forskare som Olofsson och Öhman (2009a). När det gäller 

risksamhälle har deras utgångspunkter dock modifierats och moderniserats i förhållandet till 

Becks. Den beskrivning de ger av ett risksamhälle utgår från en heterogen samhällsbild. Ett 

heterogent samhälle som bildas till följd av att invånarna skiljer sig från varandra avseende 

bland annat bakgrund och värderingar, vilket också påverkar deras uppfattning om risk och 

riskuppfattning (Olofsson & Öhman, 2009a, s 35). 

Även Mythen och Walklate (2006, s.21-24) frågar sig vad som ligger till grund för det vi idag 

benämner risksamhälle. I likhet med Olofsson och Öhman (2009a) förklarar de begreppet 

utifrån begreppsmässiga, materiella, politiska, ekonomiska och kulturella faktorer. 

 

3.4  Riskbegreppet  

När det gäller definitionen och användandet av begreppet risk beskrivs inom litteraturen mer 

svårigheter och förvirring än klarheter. Svårigheter är främst att beskriva risk som fenomen 

betraktat. Att det är svårt att definiera risk kan enligt författarna Olofsson och Öhman (2009b, 

s. 35) bero på bland annat kulturella skillnader mellan invånarna, skillnader som påverkar 

deras riskuppfattning. 

Flera forskare har gjort försök till att definiera begreppet risk. Mythen och Walklate (2006, s. 
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1-4) betraktar och beskriver risk som ett ständigt närvarande fenomen, ett dynamiskt fenomen 

som ingår och debatteras i det dagliga vardagslivet i form av till exempel det egna 

välbefinnandet, brottslighet, anställningstrygghet och livsmedelshantering. Wallace (2006, s. 

63-64) refererar till Luhmann, numera avliden tysk sociolog, som definierar risk som ett 

potentiellt hot som grundar sig på vilket beslut den enskilde tar i förhållande till olika 

situationer, till exempel om valet är att röka en cigarrett eller till och med att förfoga och 

använda kärnvapen. Vidare definierar Olofsson och Öhman (2009b, s. 22) riskbegreppet som 

en möjlighet, eller upplevelsen av möjligheten, att mänskliga handlingar eller andra händelser 

leder till konsekvenser som påverkar något som vi människor värdesätter. Även Sjöberg 

(1978), professor i psykologi, definierar riskbegreppet. Han betraktar risk utifrån 

sannolikheten för negativa händelser.   

Det finns således flera definitioner och när det handlar om risker och riskuppfattning krävs det 

att man tar hänsyn till dessa och vilket begrepp som nyttjas beror i stor utsträckning på vilket 

fenomen som studeras.  

 

3.5  Riskperception 

Ett sociologiskt perspektiv 

När det gäller det sociologiska perspektivet framhålls dess betydelse av primärt två tyska 

sociologers insatser inom området, nämligen sociologerna Ulrich Beck och Anthony Giddens. 

Såväl Beck som Giddens (Wallace, 2006) intar ståndpunkten att begreppet risk är 

grundläggande och ingår i det moderna samhället, att vi lever i ett risksamhälle som vi får 

förhålla oss till, men inte för att samhället är mer riskfyllt än tidigare. Wallace (2006) 

beskriver Becks syn på risker. Han ser på risker som ett kännetecken för ett modernt samhälle, 

ett samhälle som utvecklas och ersätter dess tidigare samhällsstruktur, ett industri- eller 

klassamhälle.  

Även Lupton (1999) framhåller betydelsen av Becks och Giddens verk. Men hon anser att 

fokuseringen på Beck och Giddens bidrar till att den sociologiska teoribildningen försvagas, 

att de tillmäts alltför stor betydelse i förhållande till behovet av empirisk grundad forskning. 

Såväl Beck som Giddens, saknar, enligt Lupton empiriskt stöd för sina teorier. En annan 

svaghet som Lupton framhåller är att de empiriska forskningsansatser som gjorts och alltjämt 

görs är alltför begränsade och görs i förhållande till ett fåtal, begränsade samhällsområden. 

Risk relaterat till hälsa eller andra för individen närliggande livsvillkor är, enligt Lupton 
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exempel på detta. Här ger hon ett exempel på en studie som genomförts på den engelska 

landsbygden, denna studie fokuserade sambandet mellan opastöriserad mjölk och risk.  

 

Forskning över gränserna behövs 
Utöver behovet av empiriska studier som sträcker sig över ett större forskningsområde än 

individers närområden, efterlyser Lupton även forskning över gränserna. Hon välkomnar 

forskningsansatser som bedrivs utifrån ett tvärvetenskapligt samarbete, ett samarbete hon 

anser vara nödvändigt i förhållande till komplexiteten kring risk och riskuppfattning. En 

komplexitet som inbegriper en rad olika perspektiv, däribland det psykologiska perspektivet 

utöver redan nämnda sociologiska perspektiv (Mythen & Walklate, 2006). 

 

Ett psykologiskt perspektiv 

Mythen och Walklate (2006) lyfter också fram Wilkinsons synpunkter. Även han är sociolog 

och har med sina synpunkter fått ge ett ansikte åt det psykologiska perspektivet. Han inleder 

med att beskriva hur den tidigaste forskningen inom risk och psykologi varit inriktad mot att 

studera hur människor klarar av att förhålla sig till risker och hur människor beräknar 

sannolikheter när fara föreligger. Denna forskningsansats utgör även idag en viktig del inom 

den psykologiska perceptionsforskningen. Detta utifrån vetskapen om att människor ofta 

tenderar att dra fel slutsatser när man bedömer och jämför risker. Att så är fallet anses vara en 

konsekvens som uppstår till följd av individers kognitiva strategier, omedvetna mentala 

strategier som styrs av tidigare erfarenheter, kunskaper och i viss mån även biologiska 

förutsättningar (Mythen & Walklate, 2006).  

 

Den psykometriska riskforskningen 
Nya tankebanor påbörjades i slutet av 1970-talet i samband med att den psykometriska 

riskforskningen uppstod. Utgångspunkter här är att individen påverkas via sina psykologiska, 

kulturella och sociala faktorer. Genom olika psykologiska tester och mätinstrument anses det 

vara möjligt att fastställa olika samband och förklaringar, till exempelvis individers 

uppfattningar om risk. Detta är en metod som ligger till grund för mycket av de kunskaper 

som idag finns inom området. Riskperception beskrivs i dessa sammanhang vara subjektivt 

definierad av individen själv, om än påverkad av såväl psykologiska som sociala och 

kulturella faktorer. 
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Efter hand har även detta synsätt fått ge vika till förmån för nya synsätt på riskperception. 

”Det nya” innebär ett synsätt som inkluderat andra faktorer än psykologiska, sociala och 

kulturella och har kommit att bli allt mer betydelsefulla och därmed också tillmätas större 

intresse. De tre övergripande faktorerna inom detta synsätt är riskkällan, individuella samt 

sociala och samhälleliga faktorer. Dessa riskfaktorer har lyfts fram av Enander (2005) som 

också beskriver dem på följande sätt: Med riskkälla avses ursprunget eller upphovet till 

risken, om den går att påverka. Effekterna av risken och den andra faktorn, individen själv, 

avser egna karaktärsdrag, personliga erfarenheter och hur individer själva bedömer risker. När 

det gäller sociala och samhälleliga faktorer rör det individrelaterade sammanhang, som ingår i 

ett vardagsliv, men som inom riskperceptionsforskningen begränsas till faktorer som direkt 

kan relateras till individen.  

Från det att riskperceptionsforskningen från början haft och har utvecklat sina rötter inom 

psykologin har således andra utgångspunkter tagit allt mer plats. Individens 

omgivningsfaktorer beaktas och studeras med allt större intresse. Dock har det som tidigare 

nämnts avgränsats mellan olika samhällsvetenskapliga områden, nämligen sociologi och 

psykologi. Frågor som berörs i litteraturen är vilka tankar som finns om ovanstående, om 

möjligheten till samverkan i framtiden är möjlig eller om det finns ett motstånd som gör att vi 

kan förvänta oss teorier och konklusioner som härrör och begränsas till det egna 

forskningsområdet.  

 

Ett tvärvetenskapligt forum 
Mythen och Walklates (2006) diskuterar denna fråga och ger två “ideal - typer” av svar. Det 

första uppmuntrar bildandet av tvärvetenskapliga forum där man kan diskutera och debattera 

kring området risk och det andra svaret intar en mer kritisk hållning mot bildandet av 

samverkansformer mellan disciplinerna psykologi och sociologi. Detta eftersom de båda intar 

skilda forskningsperspektiv och där psykologin beskrivs vara mer intressant utifrån ansatsen 

att lyfta nivån på forskning från ett mer närliggande individrelaterat socialt perspektiv till ett 

övergripande politiskt perspektiv. 

Forskare finns dock som under årens lopp upptäckt och alltjämt påtalar nyttoaspekter med en 

tvärvetenskaplig ansats, en ansats med kontrasterande disciplinära metoder för i det här fallet 

riskperception och betydelsen av “social förstärkning”. Renn (1998) och Sjöberg (2000) är 

forskare som tidigt anammat dessa tankar om ett närmande över gränserna mellan de olika 

disciplinerna sociologi och psykologi. Renn och Sjöbergs idéer har varit och är att försöka få 
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till stånd ett samverkansprojekt inom området social vetenskap. Sjöberg påtalar i 

sammanhanget betydelsen av ett brobyggande mellan kognitiv psykologi och kulturteori. 

Detta mot bakgrund av de sociala faktorerna genus, socioekonomisk klass, ålder och 

nationaliteters betydelse för individers riskuppfattning (Renn 1998; Sjöberg 2000). 

 

Riskperceptionsforskningens fokus  

I grunden styrs människors beteende gentemot olika riskkällor av hur de upplever 

 olika risker, och inte av vilka riskerna faktiskt är. (Riskkollegiet, 1993, s. 5) 

Riskperceptionsforskningens fokus är att studera hur människor uppfattar olika typer av risker 

och hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan olika individer, grupper och i viss mån också 

kulturer. Ytterligare något som studeras är vad som påverkar uppfattningen. Att ägna sig åt 

riskperception är att ge sig in på olika förklaringsmodeller. Sjöberg (1999) har i en studie 

försökt klarlägga faktorer som hör samman med riskperception. Undersökningen visar bland 

annat att fördomar och tillgänglighet står för en mindre del av riskuppfattning och att 

mediainnehåll inte har någon tydlig koppling till riskuppfattning.  

 

En psykometrisk modell 
Sjöberg (1999; 2000) beskriver den psykometriska modellen som den ledande modellen för 

att försöka förklara riskuppfattningar. Genom att lägga till faktorn ”onaturlig risk” till 

modellen förbättras förklaringsvärdet avsevärt. Sjöberg efterlyser en modell där attityd, 

känslighet för risk och specifik rädsla används som förklaringsvariabler. En sådan utvecklad 

psykometrisk modell skulle kunna förklara närmare 40 procent av variansen och därmed 

erbjuda en annan typ av psykologisk förklaring (Sjöberg, 1999; 2000). 

  

Faktorer som påverkar individers uppfattning av risk 
Inom riskperceptionsforskning studerar forskarna människors uttryckta riskuppfattning och 

detta görs ofta med hjälp av intervjuer och enkäter (Olofsson & Öhman, 2009b). En viktig 

aspekt att ta hänsyn till, för att förstå innebörden i begreppet riskperception och dess 

skillnader hos individer, är att samhället idag är heterogent. Individerna skiljer sig från 

varandra beträffande bakgrund, värderingar och förutsättningar. Vilken bakgrund och även 

etniciteten en individ har speglar också vilken uppfattning kring risk hon eller han har. 

Förutsättningar som sociala och ekonomiska resurser som påverkar klasskillnaden i samhället, 
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könsstrukturer samt maktförhållanden är faktorer som också spelar in i individens 

riskuppfattning (Olofsson & Öhman, 2009b).  Författarna beskriver också tre faktorer som 

påverkar riskuppfattningen och hur man förhåller sig till riskerna; individuella karaktärsdrag, 

personliga erfarenheter och mentala modeller. Med individuella karaktärsdrag menar man att 

det finns vissa människor som är mer oroliga för sin läggning än andra, eller att det finns 

personer som i större utsträckning söker sig till spänning.  

När det gäller tidigare erfarenheter av kriser och olyckor visar Slovic (2000) att egen 

erfarenhet av risken också påverkar den egna riskperceptionen. Har man till exempel varit 

med om en bilolycka uppfattar man ofta risken för just bilolyckor som högre än andra 

olyckor. Den sista faktorn är mentala modeller som har utvecklats för att förstå varför vissa 

individer eller grupper utsätter sig för kända risker (Olofsson och Öhman, 2009b, s 50-51).  

Renn och Rohrmann (2000) hävdar också att riskperceptionen skiljer sig åt mellan olika 

befolkningsgrupper. Studien författarna presenterar visar att många faktorer, exempelvis 

individens omgivning och tidigare erfarenheter, kön och utbildning påverkar hur olika 

individer uppfattar en risk. Enligt Slovic (2000) har den emotionella delen av individens 

medvetande visat sig ha större betydelse för riskperception och detta är något som blivit allt 

mer tydligt under det senaste årtiondet.   

Enligt Olofsson och Öhman (2009b) spelar negativa konsekvenser av ett beslut större roll för 

individen än positiva konsekvenser av ett beslut. Många gånger läggs också större kraft på 

konsekvensen av en risk än på sannolikheten att den ska inträffa. I första hand utgår 

människor från sina upplevelser av risken och inte den objektiva graden av risk. Vidare visar 

det sig också att upplevelsen av risk påverkas av flera individuella och grupprelaterade 

faktorer (Olofsson & Öhman, 2009b). 

 

Riskuppfattning 

Mänskliga riskbedömningar förefaller att vara en sammansmältning av fakta och värderingar. 

(Riskkollegiet, 1993, s. 14) 

Idag utgör riskuppfattningen en del av den totala verklighetsuppfattningen. Detta innebär att 

om en individ innehar en verklighetsuppfattningen som är förvanskad blir även 

riskuppfattningen det. Det finns ett antal faktorer som påverkar hur en individ på ett subjektivt 

sätt upplever en risk. Detta går att jämföra med hur en individs verklighetsuppfattning 

påverkas av faktorer. Förhållanden som kan påverka riskuppfattningen hos en individ kan 
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inbegripa faktorer som har att göra med riskens uppkomstmekanismer, riskens konsekvenser 

samt möjligheterna att bemästra konsekvenserna (Riskkollegiet, 1993; Breck, 2002).  

 

Två sätt att göra riskbedömningar  
Olofsson och Öhman (2009b) refererar till Slovic (2000) som menar att finns det två sätt att 

göra riskbedömningar, affektivt och kognitivt. Det affektiva sättet grundas i 

erfarenhetsmässiga riskbedömningar medan det kognitiva grundar sig i ett analytiskt sätt.  

Skillnaden mellan ett affektivt och ett kognitivt sätt att göra riskbedömningar på är att det 

affektiva sättet styrs av erfarenhet och känslor och det kognitiva styrs av analyser och logiskt 

tänkande. En affektiv riskbedömning är snabbare och enklare medan en kognitiv sker som en 

analytisk riskbedömning. I situationer där det råder stor osäkerhet är det effektivt att besluten 

fattas via affektion (Olofsson & Öhman 2009b, s 55). 
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4 METOD 
Avsnittet som följer innehåller en beskrivning av studiens metodval. Vidare presenteras hur 

studien har planerats och genomförts samt hur urvalet skett. Det innehåller också en 

beskrivning av undersökningsinstrument samt hur bearbetningen av data har gått till. 

Avsnittet avslutas med studiens giltighet och tillförlitlighet samt hur de etiska 

forskningskraven uppfyllts.  

Både begreppen informant och respondent används i studien. Informant är en uppgiftslämnare 

som ger oss upplysningar och en respondent är den intervjuade personen 

(Nationalencyklopedin, 2012). Begreppen används i denna studie synonymt.  

 

4.1  Metodval 

I denna studie undersöks om och i vilket avseende poliser upplever risker i sitt vardagliga 

arbete.  

Forskningsansatsen vi har utgått från är kvalitativ, en undersökande process med syftet att 

förstå och beskriva polisers riskuppfattning i det dagliga arbetet. Det är den sociala 

verkligheten, det vill säga hur informanterna uppfattar fenomenet som är studiens fokus 

(Bryman, 2002, s 35). En kvalitativ ansats ger nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonernas livsvärld och olika kvalitativa aspekter som möjliggörs via forskarens 

öppna intervjufrågor med fokus på bestämda teman. I det här fallet riskuppfattning. En 

kvalitativ forskning är i den meningen också flexibel, frågeställningar som vare sig är strängt 

strukturerade eller helt "nondirektiv". Frågeställningarna fördjupas successivt under intervjun 

med öppenhet inför vad resultatet kommer att bli (Kvale & Brinkmann, 2009. s 26-33). 

Många gånger kopplas kvalitativa studier samman med en induktiv ansats, vilket innebär att 

teori framställs utifrån forskningsresultaten. I en deduktiv ansats används teori och tidigare 

forskning för att utveckla hypoteser som sedan prövas mot empirin (Bryman, 2002, s 21-24). 

Föreliggande studie kan i viss mån beskrivas som induktiv. Dock utgår undersökningen från 

en teoretisk grund och teorin har också varit ett hjälpmedel i tolkningen av data.   

Vi har i vår studie använt oss av djupintervjuer, där ett utbyte av synpunkter mellan 

intervjuaren och den som intervjuats möjliggörs. Samspelet och samtalet mellan intervjuare 

och den som intervjuats påverkar och styr interaktionen och påverkar också den kunskap som 
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konstrueras och uppstår under samtalet. En annan intervjuare skapar en annan 

intervjusituation och därmed produceras även annan kunskap (Bryman, 2002).  

 

4.2  Undersökningsgrupp 

Vårt urval har varit ordningspoliser som ständigt rör sig ute i vårt samhälle. När det gäller det 

specifika urvalet på individnivå har vi fått anpassa oss utifrån vilka informanter polisen har 

kunnat erbjuda oss. Här har poliser från norra och från södra Sverige varit representerade. Det 

vi efterfrågade var att få intervjua såväl kvinnliga som manliga poliser i olika åldrar. Detta för 

att också kunna göra jämförelser individerna emellan.  

Undersökningsgruppen utgjordes av två kvinnor och sju män där den yngste deltagaren var 25 

år och den äldste var 37 år. Poliserna som intervjuats har olika lång yrkeserfarenhet, från 1,5 

år till 11 år.  

Intervjumaterialet kom att omfatta nio poliser fördelade på kön, ålder och antal år i yrket 

enligt tabell 1.  

Tabell 1. Undersökningsgruppen fördelad på kön, ålder och antal år i yrket 

Respondent  Kön Ålder  Antal år i 
yrket 

A man 31 år 1,5 år 

B man 31 år 1,5 år  

C man 31 år 1,5 år 

D man 25 år 2 år 

E man 27 år 3 år 

F man 34 år  3 år 

G man 36 år 5 år 

H kvinna 35 år  5 år  

I kvinna 37 år 11 år 

 

 

4.3  Undersökningsinstrument  

Kvalitativa djupintervjuer 

Undersökningsinstrumentet i denna studie har varit intervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är det ett lämpligt instrument då man är ute efter berättelser och upplevelser som 

intervjupersonen återger. Det kan också handla om att man frågar om en företeelse eller en 
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mer specifik episod. I vår studie är vi intresserade av personernas mer övergripande 

berättelser men också av enskilda företeelser. Vi har använt oss av en halvstrukturerad 

intervju, en intervjuform som lämpar sig då likartad information kan hämtas från samtliga 

informanter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Som forskare har vi agerat styrande i den mening att samtliga frågeställningar utgått från 

studiens syfte och teman. Frågorna har fokuserats på upplevd riskuppfattning inom det 

polisiära arbetet samtidigt som de varit allmänt formulerade med möjlighet till varierade 

uppfattningar inom området. Respondenten har således i relativt stor utsträckning erhållit 

frihet att själv utforma svaren med möjlighet till följdfrågor och dialog mellan forskare och 

intervjuperson. Detta innebär att intervjuprocessen är flexibel (Bryman, 1997; 2002) men 

också tematiserad. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s 120-124) är tematisering av en 

intervjustudie en viktig process innan intervjuerna äger rum. Tematisering innebär att 

forskningsfrågor formuleras utifrån det tema som skall undersökas.   

Litteraturstudier och genomgång av tidigare forskning inom området har inledningsvis utgjort 

en betydande del av fördjupningsarbetet. Därefter formulerades ett övergripande syfte med 

tillhörande teman, vilka också utgjorde bas vid utformningen av intervjufrågorna. Det är en 

markant skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer där en kvalitativ intervjuform 

kännetecknas av att informanternas egna uppfattningar och synsätt är i fokus medan en 

kvantitativ intervjuform följer en noggrann struktur med syfte att skapa jämförbara data och 

därmed också minimera respondenternas utrymme för tolkningar (Bryman, 2002). Den 

kvalitativa intervjuformen överensstämmer väl in på en kvalitativ forskningsansats som också 

är vårt val av metod.   

Djupintervjuerna inleddes med ett par frågor om respondentens bakgrund; ålder samt antal 

yrkesverksamma år. Därefter följdes en intervjuguide (se bilaga 1) med 13 diskussionsfrågor– 

frågor som syftade till att initiera och inspirera till djupare diskussioner inom området. 

Frågorna sorterades under teman där varje övergripande fråga kunde utvecklas med hjälp av 

följdfrågor. Detta för att bredda diskussionen samt hjälpa respondenten att hitta fokus i 

samtalet under den fortsatta intervjun.  

Intervjuerna har tagit mellan 30 och 40 minuter att genomföra, vilket har känts rimligt. Vi har 

inte vid något tillfälle varit tvungna att avbryta eller hoppa över någon fråga, vilket tyder på 

att tiden som avsattes var tillräcklig. Under intervjuerna lade poliserna stor vikt vid att svara 

så utförligt som möjligt utifrån de upplevelser de har om och av riskuppfatttning i 
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polisarbetet. Den totala intervjutiden för samtliga intervjuer uppgick till cirka fem timmar och 

materialmässigt resulterade transkriberingarna i cirka 30 sidor tätskriven text.  

 

Skype – IP-telefoni över Internet 
Även informanter från södra Sverige deltog i studien. Eftersom avståndet gjorde det svårt att 

genomföra intervjuerna fysiskt valde vi att genomföra dem med hjälp av Skype. Skype, som 

utvecklades i början på 2000-talet, kan ses som ett av de nya sätten att tala, kommunicera och 

se människor på. Det är det största nätverket för kommunikation som fungerar som en IP-

telefoni över Internet. Med Skype kan samtal föras utifrån tre samverkande komponenter; 

dator, telefoni och webbkamera. Mötet kan föras mellan två personer som var fallet i 

föreliggande studie, men det finns också utvecklade möjligheter att föra möten flera personer 

samtidigt.  

En intervjusituation handlar om en kommunikation. Begreppet kommunikation syftar till ett 

informationsutbyte mellan människor. Ordet kommer av det latinska ”communis” som 

betyder ”gemensam aktivitet varigenom något delas eller görs till gemensam egendom” 

(Linell, 1994, s.14). I all kommunikation är det något som transporteras. Det kan ske direkt 

mellan människor eller med hjälp av något redskap för kommunikation. Kommunikationen är 

otänkbar om deltagarna inte kan samordna sin uppmärksamhet; man kan ju inte förstå 

varandra, inse vad den andra talar om, om man inte först gemensamt riktar sin 

uppmärksamhet på samma inslag i situationen (Linell, 1994).  

Under de intervjuer som genomfördes fysiskt upplevdes det självklart att intervjuare och 

informant samordnar sin uppmärksamhet. När det gällde intervju som genomfördes via Skype 

var vi noga med att ljud och bild fungerade tillfredsställande, detta för att båda aktörerna 

skulle kunna få bästa förutsättningar till ett samtal.   

 

4.4  Planering och genomförande 

Vår utgångspunkt har varit att studera begreppet riskuppfattning eftersom vi under 

utbildningen upptäckt detta som ett komplext område. Det handlar dels om att identifiera och 

fastställa vad begreppet risk innebär, och dels om hur individer förhåller sig och uppfattar 

risker.  

I ett första skede valdes kriminalvården, ett tänkbart riskområde som bas i vår studie. Tanken 

var då att undersöka hur kriminalvårdens personal ser på risk utifrån den olycka på 
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Flemingsbergshäktet 2012 då en kvinnlig vårdare blev överfallen och ihjälslagen av en 

intagen. Men på grund av bristfälligt engagemang från deras sida och att svar dröjde såg vi 

inte någon möjlighet att få tillträde till de anställda vid kriminalvården. Vi har inget svar på 

varför vi inte fick tillträde men en trolig orsak till att de inte ville medverka är att de under 

senare tid granskats av olika instanser och fått utstå en del kritik.  

Utifrån en vilja att mer generellt studera arbetsmiljöer där de anställda i stor utsträckning 

”frivilligt” utsätter sig för risker, föll valet på polismyndigheten. Poliser är en central 

arbetsgrupp för allmänheten. De granskas ständigt både som yrkeskår men också utifrån 

incidenter som uppmärksammas. Genom att intervjua poliser ville vi skapa möjlighet för dem 

att berätta hur de själva upplever risktagande i det dagliga arbetet istället för att, som det 

många gånger är, bli ifrågasatta och granskade.  

Först kontaktades ledningen för polismyndigheterna via ett telefonsamtal som också följdes 

upp av ett mail där intervjuguiden (se bilaga 1) med tillhörande presentationsbrev (se bilaga 

2) bifogades. Ledningen visade såväl intresse som förståelse för vår studie och inom kort fick 

vi besked om att undersökningen var förankrad och godkänd av polisledningen. 

Därefter bokades två dagar in då vi genomförde samtliga intervjuer. På polismyndigheten fick 

vi tillgång till ett större konferensrum, där tog vi emot poliserna som parallellt med sitt arbete 

deltog i intervjuerna. Det fanns inga störningsmoment utan intervjuerna kunde genomföras 

utan avbrott. Vi som forskare deltog båda två under samtalen. En av oss förde intervjun och 

den andra skötte tekniken, röstinspelning via mobiltelefon och agerade medlyssnare. 

Sammanfattningsvis upplevde vi att såväl polischef som personal var välvilligt inställda och 

avsatte tid och engagemang för samtalen, trots att de hade mycket att göra. De 

Skypeintervjuer som genomfördes, skedde i hemmet, via dator, på överenskommen tid. 

 

4.5  Databearbetning 

Analysmetoden av data som använts är kvalitativ. Syftet med en sådan metod är att försöka 

förstå en helhet av det som undersökts och beskrivits. En kvalitativ forskningsprocedur ger 

upphov till ett empiriskt material som sammanfattas och komprimeras för att kunna bli 

begripligt, tillgängligt och framförallt läsvärt. Eftersom materialet av de intervjuer som 

genomförts och den empiriska redovisningen utgör den enda anknytning som finns i 

förhållande till den miljö som studerats, är utformningen av empirin av stor betydelse. Både 

vad gäller hur studien uppfattas samt hur trovärdig den anses vara (Nylén, 2005, s 13-16).  
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Arbetet med att sammanställa intervjuerna och resultatet till en trovärdig och intressant 

läsning inleddes med att varje intervju transkriberades. Materialet lästes noggrant igenom, 

anteckningar fördes och vi författare samtalade för att upptäcka om det fanns några 

gemensamma teman i svaren. De teman som utkristalliserades analyserades och tolkades 

vidare. Här handlade det om att jämföra, se likheter och skillnader i intervjusvaren och i vissa 

fall sortera ytterligare en gång. Resultaten har analyserats såväl på gruppnivå som på 

individnivå.  

Inom den sociologiska traditionen finns olika kodningstekniker, däribland Grundad teori 

(grounded-theory-metoden). Metoden har sina rötter i interaktionismen som innebär att 

fenomenen i den sociala världen studeras i den miljö fenomenet befinner sig i - utifrån 

aktörens perspektiv (Olsson & Sörensen, 2002). Det empiriska materialets minsta 

beståndsdelar och enheter granskas och kodas till kategorier med gemensamma egenskaper 

(Nylén, 2005, s 54-58).  

Vi har, utifrån ovanstående resonemang, valt att använda oss av ett Grounded Theory-

inspirerat arbetssätt för kodning och analys. Vi vill dock betona att syftet för vår del, i 

bearbetningen av data, är att med utgångspunkt i det empiriska materialet försöka förstå en 

helhet av det som undersökts och beskrivits.  

 

Transkriptionsprinciper 

De nio intervjuerna spelades in på band för att sedan transkriberas, det vill säga det talade 

språket översattes till en skriftlig form. Transkriptionerna gjordes utifrån grundläggande 

transkription (bastranskription), där vi skrev ut exakt det personerna sa, men utan att skriva ut 

upprepningar eller använda oss av specialsymboler eller skriva ut pauser och ta hänsyn till 

dialektala uttal. 

Intervjuerna genomfördes för att få en bild av vad de intervjuade beskriver och berättar, inte 

hur och på vilket sätt de berättar. Utifrån detta har inte målet varit att eftersträva en fullständig 

utskrift. Istället utfördes transkriberingarna som en del av det analytiska arbetet med 

intervjumaterialet, det vill säga att sammanfatta svaren (Limbach, 2006, s 32-33).  

 

4.6  Studiens giltighet och tillförlitlighet  

Som tidigare framhållits är utformningen av det empiriska materialet av stor betydelse när det 

gäller studiens giltighet och tillförlitlighet (Nylén, 2005, s 9-10). I detta avseende används 



 
 

 25 

begreppen reliabilitet och validitet, begrepp för att fastställa tillförlitlighet och giltighet av det 

undersökta fenomenet.  

Reliabilitet avser tillförlitlighet, det vill säga om mätningarna är korrekt genomförda. Faktorer 

som påverkar en studies tillförlitlighet är om det undersökta materialet baseras bland annat på 

ett representativt urval av personer samt om kodningar av det insamlade materialet sker efter 

samma principer, oavsett vem som utför kodningen. Reliabilitet handlar också om att 

eliminera slumpfaktorn, att resultatet inte baseras på tillfälligheter (Thurén, 2009, s 26-27). 

När det gäller studiens reliabilitet har vi använt oss av ett strategiskt urval av respondenter. Vi 

har vänt oss till en utvald målgrupp av teoretisk betydelse, yrkesverksamma poliser. Den 

teoretiska betydelsen innebär att samtliga respondenter ingår i det område som är 

utgångspunkten för forskningsansatsen, vilket i vår studie var att belysa yrkesverksamma 

polisers riskuppfattning i arbetet. Vi har använt oss av samma intervjuguide vid samtliga 

intervjuer och alla intervjuer spelades också in vid det aktuella intervjutillfället.  

Beträffande rollen som intervjuare och den möjliga risken att materialet tolkas olika beroende 

på vem av oss som utför transkriberingen och tolkningen, har vi intagit olika roller. Vi har 

medvetet skiftat mellan vem som intervjuat och vem som tagit den medlyssnande rollen. Vi 

har båda varit närvarande vid samtliga intervjuer och genomfört den efterföljande 

transkriberingen tillsammans.  

Att fastställa intervjuutskriftens validitet beskrivs vara mer komplicerat än att fastställa dess 

reliabilitet och att undersökningen har genomförts korrekt (Kvale & Brinkmann, 2009, s 200-

203). En utgångspunkt för att fastställa validitet är dock huruvida man som forskare lyckats 

mäta det som är relevant i sammanhanget. Även om reliabiliteten är hög genom att 

undersökningen genomförts korrekt, kanske det ändå visar sig att den saknar validitet. 

I vår studie handlar det om att påvisa validitet utifrån vår ansats som är att beskriva hur 

poliser ser på begreppet risk samt hur de uppfattar och förhåller sig till risker i sitt dagliga 

arbete. Har vi, via våra intervjuer och tematiska frågeställningar, kommit fram till att 

riskupplevelser förekommer hos poliser, då har också undersökningen validitet.     
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4.7  Etisk reflektion 

Diskussionen om etiska principer i samhällsforskningen, kanske främst då man bryter mot 

dessa principer, brukar kretsa kring vissa frågeställningar som uppträder i olika skepnader. 

Dessa har bland annat beskrivits av Bryman (2002, s 443-451). Han refererar till Diener och 

Crandalls (1978) då han skriver fram följande fyra principområden:  

1. Om det förekommer någon skada för deltagarnas del. 

2. Om det förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas sida. 

3. Om man inkräktar på privatlivet. 

4. Om det förekommer någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande 

viktig information.  

Vi har i vår studie varit noga med att inte överträda någon av de etiska principer som nämns 

ovan och anses vara viktiga att beakta.  

Vi har informerat om projektets utgångspunkter, syfte och användningsområden. Detta dels 

via ett presentationsbrev (se bilaga 1) med möjlighet till muntlig dialog om undersökningen 

samt även telefonkontakt med personer som innehar arbetsgivaransvar för de personer som 

intervjuats. Var och en av de intervjuade har själva valt att delta och samtyckt till den intervju 

som gjorts. Vi har före och i samband med intervjun förklarat tillvägagångssättet, det vill säga 

att intervjun sker på arbetsplatsen, att intervjun spelas in och behandlas anonymt utan 

möjlighet att spåra deras identitet samt att materialet kommer att förstöras efter projektets 

avslutande. 

 

4.8 Metoddiskussion 

Utgångspunkten i vår studie är att belysa fenomenet riskuppfattning bland yrkesverksamma 

poliser i deras arbete, ett fenomen som generellt betraktat, ses och beskrivs vara komplext 

utifrån olika faktorer, såväl ur ett kulturellt som ur ett individrelaterat perspektiv.  

Vi har använt oss av en kvalitativ ansats som är undersökande och ger nyanserade 

beskrivningar av intervjupersonernas erfarenhetsvärld. Vi har använt oss av djupintervjuer 

som innehållit såväl en induktiv som deduktiv ansats (Bryman, 2002, s 20-21) och genom vår 

valda metod har vi kunnat utgå från tidigare forskning inom området (induktiv) samt sökt ny 

kunskap inom området riskuppfattning (deduktiv). Valet av en kvalitativ forskningsansats 

upplevdes självklar i den meningen att forskning inom området riskuppfattning upplevs 
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svårdefinierat och behöver belysas utifrån en rad olika utgångspunkter och faktorer, såväl 

kända som okända.  

När det gäller intervjuernas betydelse har de varit centrala och avgörande för resultatet, vilket 

har medfört ett grundligt och genomarbetat förarbete. Aspekter som diskuterats och varit 

föremål för granskning och diskussion är urvalskriterier, intervjufrågor i förhållande till 

syfte/teman och teoretisk bakgrund, vår egen roll som forskare samt valet och genomförandet 

av analys. 

En risk och även en svårighet som vi ständigt funderat på under arbetets gång är objektiviteten 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s 259-260). I vår forskarroll beaktar vi och är observanta på hur 

vi själva interagerar och påverkar intervjusituationen. Som vi tidigare påpekat är samspelet 

mellan intervjuare och respondent en viktig faktor. Samtalet innebär en situation som har 

betydelse för den kunskap och information som konstrueras och uppstår under intervjun. 

Intervjuguiden var utformad som en halvstrukturerad intervju där möjligheter till att ställa 

följdfrågor fanns (Bryman, 2002, s 127).  

Eftersom vi båda deltog vid samtliga intervjuer gavs möjlighet för intervjuare och informant 

att under intervjun tillåtas tränga djupare ner i frågor och svar och på så sätt ökade förståelsen 

för det som berättades.  Å ena sidan har tolkning och analysarbetet till viss del förenklats 

eftersom vi båda varit med under intervjuerna. Å andra sidan hade det, om vi i stället delat 

upp intervjuerna, och på var sitt håll kommit fram till ungefär samma tolkningsresultat utgjort 

ett tecken på studiens giltighet.  
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5 RESULTAT 
 
Samtliga intervjuer har avlyssnats, transkriberats samt analyserat. Utifrån syfte och 

frågeställningar har en överblick över respondenternas svar skapats och olika teman har vuxit 

fram. Tre övergripande teman har utkristalliserats och även ett antal underkategorier. Flertalet 

av intervjufrågorna tangerade polisernas upplevelse av rädsla, hot och våld i olika situationer 

vilket gör att dessa begrepp placeras centralt över de tre temana. Avslutningsvis redovisas hur 

respondenterna ser på skillnader i personers riskuppfattning med avseende på kön.    

Tematiseringen beskrivs i figur 1 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Resultatets teman och underkategorier.  

 

5.1  Begreppet risk 

En övergripande fråga som inledningsvis ställdes handlade om hur informanterna såg på 

begreppet risk. Resultatet visar att de flesta av respondenterna lyfter fram att risk, det hör till 

arbetet.   

Att det kan hända saker… (C) 

Det är ett riskfyllt arbete men det är det som är tjusningen. (E) 

Risker rent generellt är allt farligt egentligen som jag kan råka ut för som person. (F) 

… det är svårt att sätta ord på det. Risk är något man har kalkylerat med. (G) 

En av respondenterna jämför risk inom polisyrket med risk för en snickare. 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur poliser ser på 

begreppet risk samt hur de uppfattar och förhåller sig till risker i sitt dagliga 

arbete 

5.2 Vanliga risker 
-bilkörning och trafik 
-stökiga personer 
-hot vanligare än våld 
 
 

5.3 Oväntade risker 
-snabba beslut 
-smittorisk 
-erfarenhet är gott att ha 

5.4 Riskbedömningar 
-varje situation är unik 
-ensam och tillsammans 
-privat och i tjänst 
 

Upplevda hot – upplevt våld 

5.1 Begreppet risk 

5.5 Skillnader i riskuppfattning med avseende på kön  
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… Samtidigt utsätter sig en snickare som jobbar på ett tak också för risker. (D) 

Medvetenheten om att det valda yrket innefattar risker är stor. Drygt hälften av 

respondenterna uppger att den egna medvetenheten har stor betydelse för hur man handlar i 

olika situationer. Någon beskriver också att en upplevd risk är när man själv inte kan påverka 

situationen.  

Man är medveten om att det är ett farligt yrke. (E) 

… att man har en liten förberedelse innan på vad som kan hända. (A) 

Den risken som jag inte kan påverka själv som bisittare och inte kan påverka eller styra över är en risk 
som jag inte gillar med detta arbete. (D) 

 

5.2 Vanliga risker 

I temat Vanliga risker redovisas olika typer av risker respondenterna upplever i det vardagliga 

arbetet. De flesta av respondenterna berättar om liknande risksituationer.     

 
Bilkörning och trafik 
Den mest självklara risk som respondenterna upplever i sitt arbete är bilkörning och trafik. 

Samtliga intervjupersoner har svarat att detta är något som de förknippar med viss oro. 

Bilkörning är något de ägnar sig åt näst intill dagligen och för en ordningspolis förekommer 

detta ofta eftersom en större del av arbetstiden spenderas i bilen. När det gällde bilkörningen 

så var alla svaranden inne på att stressnivån ökar i takt med att hastigheten ökar. Ofta tvingas 

de att köra fort och risken för att inte hinna upptäcka faror i trafiken, risken för att krocka med 

andra bilister eller med vilt (som förekommer flitigt i norra Sverige) är uppenbar.  

Jag tänker mest på risken i trafiken, att man ska köra av vägen eller krocka. (B) 

Men framförallt trafikmässigt är det som är den största risken som jag upplever det. (E) 

Kan ibland tänka: Inga blåljusjobb ikväll. (H) 

… en annan risk som man har med sig i bakhuvudet är ju alla älgar och djur som finns när man åker runt 
här. (C) 

 

Intervjupersonerna var väldigt medvetna om vilka risker som de faktiskt utsätter sig för i 

trafiken, en viss oro kunde skymtade igenom men ingen uttryckte någon direkt rädsla. 

Stökiga personer 
En annan vanlig risk flertalet av respondenterna anger är mötet med stökiga och oberäkneliga 

personer. Det kan röra sig om mindre grupper eller enskilda individer som är allmänt stökiga 

på helgkvällar.  
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...skulle vi gå in och bli övermannade, att någon exempelvis skulle ta en av våra pistoler kan 
konsekvenserna bli enorma. (A) 

… det är liksom hur vi förhåller oss till de människor vi träffar på, att man kanske inte går och ställer sig 
huvud mot huvud utan att man håller lite avstånd för att ha koll på var de har händer och fötter. (E) 

 

Men det kan också handla om en oro och rädsla vid möten med psykiskt sjuka människor eller 

i mötet med missbrukare vilket en av respondenterna sätter ord på.   

… man måste ligga steget före hela tiden, och tänka på det, ofta personer med missbruk… (I) 

… vet jag att det är en psykiskt sjuk människa så kan jag hela tiden hålla avstånd, samtala med kollegan 
/…/ genom detta så minimerar man ju riskerna hela tiden. (I) 

 
Hot vanligare än våld 
En fråga under intervjun handlade om i vilken utsträckning man som polis utsätts för någon 

typ av hot eller våld. Alla utom en svarade att ”tomma” hot i stort sett hände dagligen. De 

”tomma” hoten kunde innebära ilska i en utsatt situation och inte riktad mot polisen som 

individ, utan som myndighetsutövare.   

… hot lite oftare kanske, men mer att folk är förbannade att vi är där, och slänger ur sig något men inte 
som är direkt riktat mot mig… (B) 

… vartannat eller nästan varje pass är det något lättare hot, att man blir verbalt bespottad, kanske mer 
nedtryckt på det sättet. (E) 

 

På frågan om det förekommer ”riktiga” hot blev svaren skiftande. Flertalet av respondenterna 

svarade att det inte händer särskilt ofta. Men person F berättar om situationer då hot kommer 

från ett motorcykelgäng. Han har sett hur de åker runt på polisparkeringen för att fotografera 

polisens privata bilar och kartlägga polisens personal. Han betonar att ett sådant hot är något 

helt annat än att bli hotad av en berusad eller narkotikapåverkad person vilket också person G 

lyfter fram.  

… det känns betydligt mer allvarligt eftersom det då blir mer riktat mot mig och min familj. (F) 

Det beror på vem som gör det. Om man faktiskt tror att den här personen kan gå vidare med hotet skulle 
det vara obehagligt. (G) 

 

Att utsättas för hot var enligt respondenterna vanligare än att utsättas för våld i arbetet. Men 

våld som riktas mot polisen som myndighet är också vanligt, exempelvis motstånd vid ett 

gripande.  

Många gånger hotar de mig som polis, de känner inte mig personligen utan hoten riktas snarare mot 
polismyndigheten. (D) 
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När det gäller hur upplevelsen av hot eller våld påverkar inställning till arbete svarar ett flertal 

respondenter att det handlar om flera saker. Exempelvis vem personen är som hotar, polisens 

samarbete men också avsaknad av samarbete samt hur den enskilda polisen förhåller sig till 

händelsen.   

… det är något man måste kalkylera med och förhåller sig därefter. För man vill ju komma hem efter ett 
arbetspass. (E) 

Här fick vi ingen kontakt med radion vilket gjorde att jag blev väldigt stressad, då det inte fanns några 
andra patruller i närheten. (I) 

Man vill ju kunna släppa jobbet och då får man ta upp det, och det har vi gjort. /…/ man får fördela 
arbetet lite. (C) 

 

En respondent ser inte hot och våld som något vanligt förekommande i det dagliga arbetet.   

Tror det händer ganska sällan. (I)  

 

5.3  Oväntade risker 

I temat Oväntade risker beskrivs risker som poliserna inte vanligtvis förväntas möta i sitt 

dagliga arbete. Det kan vara risker som sticker ut från vardagen eller något som en polis bara 

råkar ut för vid några tillfällen under sin yrkeskarriär. Vid oväntade risker krävs det snabba 

beslut för att situationer inte ska få alltför stora konsekvenser.  

 
Snabba beslut 
Några respondenter kopplar samman risk med snabba beslut.  

Inom yrket finns det ju väldigt många risker, så fort man kliver utanför huset här är man medveten om att 
det är ett farligt yrke. Det kan uppstå snabba situationer som uppstår från ingenting. Så ju mer man är 
medveten om vilka risker som finns desto mer kan man förbereda sig. (E) 

 

Respondenten bekräftar på ett sätt att inte går att förutse de risker som uppstår från ingenstans 

men är man medveten om riskerna och är förberedd så kan riskerna minskas och så också de 

negativa konsekvenserna. En annan av respondenterna beskriver den frustration som infinner 

sig när man inte har kontroll över en situation. 

… vi hade en jätteallvarlig situation i fjol när en kille hade bestämt sig för att plocka oss när vi kom till 
platsen. Han hade satt på sig ett motorcykelställ och dragit ner visiret på sin hjälm och gick bara fram till 
en kollega och började ursinnigt slå honom. (I)  

Situationen börjar, enligt person I, upplevas ohållbar. Mannen i motorcykelstället har sin 

mamma och dotter på plats. De båda är rädda och stressade och försöker få honom att sluta 

slåss. En poliskollega är skadad och tankarna som rör sig i polisens huvud är… 

Ska vi skjuta, och då var det en kollega som började ropa vapen och att hon skulle skjuta. (I) 
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Ytterligare ett par situationer som kräver snabba beslut är hämtade från respondent E. Den 

första händelsen utspelar sig vid krogstängning en lördagskväll. Kroggästerna kan uppgå till 

cirka 200 som rör sig utanför medan poliserna vid detta tillfälle endast var två. Känslan av 

otillräcklighet var påtaglig.  

Skulle någon liksom vilja jävlas så går det åt helvete fort. (E) 
 

Den andra situationen är när polisen ska gå in i en lägenhet och man inte vet vad man kan 

förvänta sig.  

Ibland sker det bara på några sekunder /…/ någon ska ta livet av sig. Annars kan det vara ett 
lägenhetsbråk, där vi bara får en adress och man ska springa in. (E) 
 

Snabba beslut kan också höra samman med brist på information, att poliserna via radion får 

väldigt lite information och har således svårt att planera vilket följande citat visar exempel på.  

Vi skulle åka och gripa en person, personen var känd av polisen sedan tidigare och skulle tydligen ha en 
avsågat gevär i huset, informationen hade vi fått av en kvinna som bodde granne med mannen. Vi fick 
husnumret och åkte dit, vi ställer oss utanför huset och inväntar order, ett problem uppstår här, vi har 
alltså fått fel nummer på huset, så vi står utanför fel hus. Det var mörkt ska jag också säga, från 
ingenstans kommer det en man gående från ett annat hus, inte det vi bevakade men det som vi skulle 
bevakat. Samtidigt får vi reda via radion att vi är utanför fel hus, då började hjärtat banka och det var en 
jobbig situation. (G) 

 
Smittorisk 
Nästan häften av de svaranden uppger smitta som en oväntad riskfaktor i det dagliga arbetet.  

Träffar folk med blodsmitta… (D) 
Ja, det är risken att få en smitta, blodsmitta, att man kan bli alvarligt sjuk. (C) 

 
Följande citat är hämtat från respondent H som själv varit med om en situation med 

smittorisk.  

… en kvinna skulle till psyket. Pendlade i humöret och sparkade min kollega. När vi skulle ta in henne då 
skrek hon till mig och spottade då på mig. (H) 

 

Efter att hon blivit spottad i ansiktet fick polisen senare reda på att den spottande personen 

hade hepatit B vilket helt plötsligt ändrar situationen. Från att från början blivit anmäld för 

motstånd utvecklades det hela till att polisen akut hamnade i en smittorisk. Hon fick reda på 

detta och tvungen att genomgå tester. Senare kom det fram att personalen visste om att 

kvinnan på psyket hade hepatit B men inte meddelat polisen detta. Innan en polis ska 

transportera fångar eller psykisk störda människor som av någon anledning har en sjukdom så 

ska självklart polisen veta detta innan. Med vetskapen om detta kan polisen planera och 
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minimera risken för smitta. Respondentens svar på hur händelsen har påverkat henne är kort 

och koncist.  

Ja, ingen får chansen att spotta på mig! (H) 

 
Erfarenhet är gott att ha 
Flera av respondenterna är medvetna om vikten av erfarenhet. Efter några års erfarenhet ökar 

riskmedvetenheten vilket många uttrycker. Det tar tid innan man som polis kan känna sig 

förhållandevis trygg i sin yrkesroll. Ökad riskmedvetenhet i trafiken är också något som 

nästan alla lyfter fram som knuten till erfarenhet.  

Desto större din erfarenhetsbank är desto större är chansen att du klara av situationen på ett bättre sätt.  
(E) 

Skillnaden nu är väl att man tänker på avstånd mellan mig själv och personer jag jobbar emot, tänker på 
att inte komma för nära och sådana saker. Sen trafiken har jag blivit mer medveten om. (A) 

I början var det jäkligt spännande och en adrenalinkick att köra fort, man tyckte det var roligt. /…/ nu är 
man lite försiktigare och tänker sig för innan man gör saker. Speciellt när man sett så mycket 
trafikolyckor också så blir man ibland orolig. (G) 
 

Stressfaktorn minskar med åldern säger några av de intervjuade. Här är det ett efterlängtat 

lugn som infinner sig efter flera år i yrket.  

Nu är jag mycket lugnare, det ska mycket mer till innan jag blir stressad och får tunnelseende och allt det 
där. Man har så stor erfarenhetsbank och varit med om så pass mycket att man kan resonera på ett mycket 
bättre sätt, riskmedvetenheten har också ökat. (I) 
 
 
 

5.4  Riskbedömningar 

Att ägna sig åt riskbedömningar är en stor och betydande del i polisens arbete. Denna del kan 

också höra samman med det de intervjuade tar upp gällande risk och bedömning, det vill säga 

riskbedömning. Alla de intervjuade poliserna ser riskbedömning som ett kontinuerligt arbete.  

 
Varje situation är unik 
Något som tydligt framkom i intervjuerna är att de önskar ha fullständig kontroll över 

situationer de hamnar i. Det handlar om att ständigt kalkylera kring vad som kan hända, vad 

en särskild person vill och vad han/hon kan vara kapabel till. Att riskbedöma något innebär att 

ständigt vara på sin vakt och bedöma situation till situation. 

Att erhålla kontrollen är hela tiden är högsta prioritet, men det är svårt. Efter en situation tänker man 
vilken tur att det faktiskt gick bra, det kunde gått mycket värre. (I) 

 

Bedömningen av situationer blir också bättre med åren, man lär sig hela tiden. 
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Jag ser mycket mera nu, det finns ett annat tänk än jag hade innan. /…./ jag har betydligt bättre kännedom 
om vad jag ska leta efter. (D) 

  
Ensam och tillsammans 
Ett par av respondenterna lyfter fram behovet av fler poliser som arbetar tillsammans i 

samband med situationer där mycket folk är i rörelse. Ett mindre och större bråk utanför en 

krog sent en helgkväll kan innebära att polisen måste avgöra om man ska bryta in direkt eller 

kalla på assistans. 

… om det till exempel är en hätsk stämning i en ungdomsgrupp, att folk är förbannade, fulla och arga 
eller påverkade. /…/. Att det kan hända något om man kanske bara är två poliser. (C) 

 

Ett par av respondenterna betonar den egna kompetensen men också vetskapen om att de 

tillsammans kan fungera som ett team, då gruppdynamiken är bra inom teamet. Flertalet 

betonar erfarenhet och antal år i yrket som en trygghetsfaktor när man arbetar tillsammans 

medan ett par respondenter ser det mer personellt, att det är mer från individ till individ hur 

trygg du känner dig.   

Jag vet att jag kan sköta mitt jobb och min kollega vet vad han/hon ska göra. (H) 

Jobbar man med en kollega som har några år i tjänst så känner man sig tryggare, tack vare 
arbetslivserfarenhet. (E) 

Erfarenhet är viktigt. Och hur personen är. (A) 

Jag är ju ganska ung, men det finns kollegor som är yngre än vad jag är som är mognare än vissa  

30-35åringar. Det är helt från person till person hur trygga de är med sig själva. (D) 

… en mycket äldre kollega än jag har kanske inte samma utbildning. 2001 infördes det här med bastaktik 
och säkerhetstänk. /…/ jag upplever inte att de har samma kunskap som den yngre generationen. (F) 

 

Efterföljande samtal i grupp uppskattas, vilket några av respondenterna och lyfter fram. 

Samtal har vi både med gruppen men så finns det också psykologer och debriefing att tillgå. (I) 

 

Privat och i tjänst 
Nästan alla respondenter svarar att risker upplevs olika beroende på om man är i tjänst eller 

befinner sig privat. Uniformen har för någon en tydlig koppling till att man måste agera. 

Vidare skiljer sig också synen på riskbedömning och här ges bilkörningen som ett exempel.   

Skulle jag mötas av en narkoman när jag är civil så skulle de aldrig bete sig likadant mot mig som polis, 
de känner inte igen mig. (I) 

När man är i tjänst och i uniform är man skyldig att ingripa. När man går privat på stan så kan jag ingripa 
på ett annat sätt, genom att ringa dit kollegor. (E) 

Jag skulle aldrig tänka på att köra på det sättet privat. /…/ man är mer villig att ta riskerna i arbetet än 
privat. (G)  

 
Ett par svarande säger att riskbedömningar i viss mån även finns under fritiden. 
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Jag har med mig mycket av säkerhetstänkandet även på fritiden. (A) 

Jag är nog mån om att kolla framåt när jag är ute och går, alltså fel plats fel tidpunkt. (B) 

Desto längre man jobbar som polis i ett distrikt desto mer polis blir du på ledigheten också. Många känner 
igen mig bland allmänheten. Framförallt vet de yrkeskriminella som vi jobbar emot hela tiden vem man 
är. När man är i tjänst känner man sig tryggare. (D)  

 
Att känna sig tryggare i polisuniformen än privat är nog egentligen inte så märkligt, som 

privat är du vem som helst och saknar befogenheter som du har i tjänst. I tjänst är du en 

myndighetsperson och att en polis är mer villig att ta risker i tjänst kontra privat beror nog till 

stor del på utrustning och befogenheter som polisen har.  

En säger att det inte finns någon skillnad när det gäller riskbedömning privat eller i tjänst. Han 

resonerar utifrån vardagliga händelser i trafiken.  

Den risken man gör då är riskbedömningen när man går över gatan, men den gör ju alla varje dag. Eller 
när man ska köra ut från en korsning och undrar om man hinner eller inte. (C) 

 

 

5.5  Skillnader i riskuppfattning med avseende på kön 

Samtliga respondenter såg ingen större skillnad i att arbeta med det motsatta könet eller det 

egna. Resultatet visade ingen motsättning mellan könen. De flesta betonade att yrket är 

individanpassat och inte könsbundet. Medan några respondenter helt kort konstaterade att det 

inte var någon skillnad valde några att resonera kring hur kvinnliga och manliga poliser 

fungerar i olika situationer.   

Nej, det har ingen större betydelse för mig, känner mig i stort sett lika trygg med oavsett om jag jobbar 
med en man eller en kvinna. (A) 

Ja, skillnad är det. Om den är positiv eller negativ beror helt på vilken person det är, hur personkemin är 
och hur synkade vi är.  

Nej, jag tycker att kvinnor kan ha en lugnande effekt medan två män kan hetsa upp eller eskalera en 
situation. En kvinna kan här ha en dämpande effekt. (B) 

Det beror nog mer på individen. /…/.man vill ju ha med någon som man vet klarar av det, sen om man är 
man eller kvinna, men kvinnor är ju oftast inte lika starka. (G) 

Det beror på vilken situation man hamnar i. Vissa gånger är det bättre att arbeta med en tjej. OM man 
exempelvis åker på en våldtäkt är det nog lättare för den drabbade kvinnan att prata med en kvinnlig polis 
och vice versa. (D) 

 

5.6  Resultatsammanfattning 

Riskbegreppet uppfattas av respondenterna som något man måste räkna med. Flera 

respondenter ser det valda yrket som ett förhållandevis farligt yrke men samtidigt är det 

spänningen som gör arbetet roligt.  
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Den allra vanligaste risken som anges är bilkörning och trafik. Alla svaranden uppger att den 

höga hastigheten upplevs skrämmande. Känslan att inte ha full kontroll över situationen är 

också något som lyfts fram av flertalet respondenter. Även vilt ute i trafiken ser några 

respondenter som en risk. Enskilda stökiga eller oberäkneliga personer upplevs hotfulla 

särskilt om det är missbruk inblandat. Att hantera stökiga personer i grupp är vanligast under 

helgkvällar. Här upplever flera informanter att de ofta är för få poliser på plats vid sådana 

tillfällen. Samtliga respondenter uppger att de utsätts för ”tomma” hot näst intill dagligen 

medan ”riktiga” hot, exempelvis riktade mot specifika personer eller tillhörande familjer sker 

mer sällan. Hot är, enligt alla svaranden vanligare än våld i det vardagliga arbetet.  

Snabba beslut är en vanlig oväntad riskfaktor. Flera respondenter beskriver situationer som 

uppstår från ingenting och betonar att det krävs snabba beslut vid sådana tillfällen. Nästan 

hälften av respondenterna tar upp smittorisken som en oväntad risk och då främst rädslan för 

blodsmitta. Vid oväntade risker ser de flesta respondenterna att erfarenhet i yrket har 

betydelse. Flera respondenter påtalar värdet av erfarenhet i yrket, längre erfarenhet ökar 

riskmedvetenhet och trygghet i yrkesrollen.  

När det gäller riskbedömning är samtliga intervjuade eniga kring att det innebär att ständigt 

vara på sin vakt och bedöma situation till situation. En informant uttryckte riskbedömning 

som att varje situation är unik, det gäller att se så mycket som möjligt och att försöka ha 

kontroll. Några poliser lyfter fram vikten och värdet av att vara trygg i sin egen polisroll. Det 

är sällan man är ensam ute på uppdrag som polis utan här är det betydelsefullt med vem man 

arbetar. Det handlar i hög grad om att kunna lita på sin partner. Upplevelsen av risk är, för 

många av respondenterna, nära knutet till arbetet. På fritiden skulle man inte agera så som 

man gör i arbetet, ett exempel som ges här är bilkörningen.  

Samtliga respondenter såg ingen större skillnad i att arbeta med det motsatta könet eller det 

egna. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS  

I detta avsnitt förs diskussioner kring vilka slutsatser som kan dras utifrån resultaten i denna 

studie. Kopplingar görs till litteraturen i bakgrundskapitlet. Avslutningsvis ges även förslag på 

fortsatt forskning inom området. 

 

6.1  Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur poliser ser på begreppet risk 

samt hur de uppfattar och förhåller sig till risker i sitt dagliga arbete. Intervjusvaren har 

sammanställts och analyserats och utifrån materialet är fokus att försöka förstå och finna 

orsaker till de situationer och upplevelser informanter tagit upp i samtalen.  

 

Vanliga risker 

Utifrån frågorna vi ställde till respondenterna berättade de om liknande händelser/situationer 

som de upplevde som vanliga risker de dagligen utsätter sig för. En sak som framkom i 

resultatet handlade om stökiga och berusade personer, detta var något som flertalet av 

respondenterna berättade om. Det kunde handla om grupperingar eller enskilda individer som 

var allmänt stökiga på kvällar och helger. En av respondenterna berättar:  

... det är liksom hur vi förhåller oss till de människor vi träffar på, att man kanske inte går och ställer sig 

huvud mot huvud utan att man håller lite avstånd för att ha koll på var de har händer och fötter. (E) 

 

Barton och James (2003) skriver om att kalkylera och bedöma risker. Hur och när ska man 

agera och vilka konsekvenser kan agerandet få? Att göra en bedömning av situationen och 

vilken effekt ett ingripande kan få ingår i att kalkylera och bedöma en risk. Som polis står 

man inför många svåra beslut när det gäller huruvida man ska agera i situationer eller om man 

ska invänta förstärkning. I vissa situationer där alkohol är inblandat kan polisens ingripande få 

situationen att eskalera, och risken för det egna deltagandet och eventuellt också för kollegor 

ökar.  

Ytterligare att par respondenter berättar om situationer som uppstår på krogkvällar. Personer 

är berusade och poliserna är i underläge i antal. Situationen kräver att man tar ett snabbt beslut 

och beräknar risken med att göra ett ingripande. Följande citat speglar en sådan situation:   
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Skulle vi gå in och bli överbemannade, att någon exempelvis skulle ta en av våra pistoler kan 

konsekvenserna bli enorma (A)  

 

Polisen idag arbetar ofta två och två. Upplevelsen av att vara för få poliser vid ett ingripande 

kan medföra risker i hanteringen av berusade personer i grupp. Som polis måste man ständigt 

överväga och kalkylera situationen noga innan man agerar. Det gäller att tänka på risken, 

situationen kan eskalera och då kan man själv och kollegan bli skadade. Vid närmare 

eftertanke signalerar informanterna om ett mycket krävande arbete. Precis som Denney (2005, 

s 73-75) betonar finns det grupper som utsätter sig för ”frivilliga risker” vilket i 

sammanhanget sannolikt är en stor drivkraft. Många respondenter nämner att det är just 

spänningen som gör arbetet inspirerande. De ser ovissheten - att man inte riktigt vet hur dagen 

kommer att se ut – som något lockande. Polis A:s uttalande i citatet ovan stämmer överens 

med Denneys (2005) tankegångar om hur du kan resonera kring komplexa situationer där 

snabba beslut krävs. Vi kan konstatera att du som polis arbetar åt samhället och att det är 

oacceptabelt att riskera andra individers säkerhet. Detta är något som ofrånkomligt ingår i 

riskbedömningen och således blir utgångspunkt till hur man ska agera. 

KASAM - känsla av ett sammanhang - är en studie utarbetad med individer som upplevt 

något slag av trauma (Antonovsky, 2005). Denna modell är intressant sett ur ett 

polisperspektiv. Även polisen som yrkesgrupp bör, som vi ser det, inneha denna känsla av 

sammanhang. Resultatet visar att poliser förr eller senare hamnar i såväl vanliga som 

oväntade risker och troligt är att de flesta också berörs på ett negativt sätt av det inträffade. 

Införande av KASAM-modellen för poliser skulle kunna stödja och stötta i arbetet, skapa 

legitimitet i arbetsprocessen samt vara en del i ett hälsofrämjande arbete. Kan KASAM 

fungera som en modell i ett uppbyggande och återkopplande arbete i samband med 

exempelvis ett bankrån? 

En polis bör, vid val av yrke, ha en inneboende känsla av att ”jag kan klara av” svåra 

situationer och tuffa omständigheter i vardagen. Begreppet ”begriplighet” ingår också i 

KASAM-modellen och är även i den här studien högst angeläget. Poliser som dagligen utsätts 

och utsätter sig för plötsliga situationer och har en hög känsla av begriplighet klarar också av 

att hantera situationer som upplevs som överraskningar, detta i överensstämmelse med 

KASAM-modellen (Antonovsky, 2005).  
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Oväntade risker – snabba beslut 

Inom yrket finns det ju väldigt många risker, så fort man kliver utanför huset här är man medveten om att 
det är ett farligt yrke. Det kan uppstå snabba situationer som uppstår från ingenting. Så ju mer man är 
medveten om vilka risker som finns desto mer kan man förbereda sig. (A) 

 
Citatet ovan visar på vikten av att fatta beslut utifrån individens specifika bedömning. 

Olofsson och Öhman (2009b, s 50-51) beskriver tre faktorer som påverkar hur resultatet av 

bedömningen blir; individens personliga karaktärsdrag, personliga erfarenheter och mentala 

modeller. Här kan en förklaring vara att personens erfarenhet har en väldigt stor del i hur 

beslut fattas.   

Desto mer riskmedveten en person är desto bättre kan denne förbereda sig inför den här typen 

av beslut. I exemplet ovan lyfts erfarenheten och riskmedvetenheten fram och 

intervjupersonen beskriver en medvetenhet om att polisyrket är farligt.  

Någon respondent i studien ser poliskåren idag som tämligen ung. För alla som är nya i yrket 

innebär det en avsaknad av relevant erfarenhet. Samtidigt måste kåren gemensamt inse att alla 

har rätt att få påbörja en yrkeskarriär vilket inbegriper både för- och nackdelar utifrån den 

kunskap vi har idag. I teamet där poliser möts måste alla få chans att utvecklas som person 

och med hjälp av erfarenheter och kunskaper kan framtida beslut och dess effekter utvecklas.  

 

Riskbedömningar 

När det gäller bedömning av risker framkom det i intervjuerna att ingen situation egentligen 

är den andra lik. Respondenterna berättade att något som eftersträvades var att ha fullständig 

kontroll över situationerna, men att det inte alltid var lätt att känna kontroll. En person 

beskriver det så här:  

Att erhålla kontrollen är hela tiden är högsta prioritet, men det är svårt. Efter en situation tänker man 

vilken tur att det faktiskt gick bra, det kunde gått mycket värre. (I) 

 

Poliserna berättar att man blir bättre på att bedöma situationer och risker med åren. Att man 

tänker och gör bedömningar på ett bättre sätt samt att erfarenheten av liknande situationer 

hjälper. Man kan tänka och reflektera över det som hänt och använda sig av den erfarenheten i 

liknande situationer. Ytterligare en intervjuperson understryker detta:    

             Jag ser mycket mera nu, det finns ett annat tänk än jag hade innan... (D) 
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Det finns två sätt att göra riskbedömningar, det affektiva och det kognitiva. Slovic (2000) 

beskriver en modell för att göra snabba riskbedömningar. Skillnaden mellan ett affektivt och 

ett kognitivt sätt att göra riskbedömningar på är att det affektiva styrs av erfarenhet och 

känslor och det kognitiva styrs av analyser och logiskt tänkande. En affektiv riskbedömning 

är snabbare och enklare medan en kognitiv sker som en analytisk riskbedömning. I situationer 

där det råder stor osäkerhet är det effektivt att besluten fattas via affektion. Trots att man har 

god kunskap om risken kan känslomässiga reaktioner påverka hur vi i slutändan uppfattar en 

risk (Olofsson och Öhman, 2009b, s 55).  

Flera respondenter hävdar att det gäller att ta snabba beslut men även att ta rätt beslut. De 

beskriver att det i det dagliga arbetet handlar om på vilket sätt man ska agera för att det ska 

vara säkert. Resultatet visar att flera av de intervjuade tar rätt beslut i rätt situation. De handlar 

antingen att på ett affektivt eller kognitivt sätt hantera situationen. Det framkommer inte om 

det är känslorna som styr, eller om det är erfarenheten utan här håller respondenterna svaren 

mer generella.  

 
Upplevelsen av hot och våld 

… hot lite oftare kanske, men mer att folk är förbannade att vi är där, och slänger ur sig något men inte 
som är direkt riktat mot mig… (B) 

Det beror på vem som gör det. Om man faktiskt tror att den här personen kan gå vidare med hotet skulle 
det vara obehagligt. (G) 

 

Även när det gäller hot och våld berättar de flesta att det uppfattas som en vanlig risk. Dock är 

inte hot som behöver uppfattas som allvarliga, det vill säga att personen som yttrar ett hot 

menar allvar, inte särskilt vanliga. I dessa situationer handlar det oftast om ett hot för att 

personen känner sig själv hotad och arg för att bli omhändertagen. En uppfattning som de 

flesta respondenterna uttrycker är att våld i sig relativt sällan förekommer. Däremot är 

våldsamt motstånd något som förekommer oftare. Här betonar flera poliser att det beror på 

hur man definierar våldsamt motstånd och våld. Varje individ uppfattar och definierar hot och 

våld på olika sätt. Att det är individens personliga uppfattning som styr om hotet tas på allvar 

eller om våldet känns som riktigt våld. Det styrs av personens specifika riskperception. Detta 

resultat stämmer väl överens med hur Riskkollegiet (1993) och Breck (2002) tar upp 

individers olika riskuppfattningar, det vill säga att det har att göra med individens 

verklighetsuppfattning, samt hur den påverkas av omgivande faktorer.   
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Skillnader i riskuppfattning med avseende på kön 

Ja, skillnad är det. Om den är positiv eller negativ beror helt på vilken person det är, hur personkemin är 
och hur synkade vi är”. (E) 

 

Flertalet av respondenterna var överens när det gällde könsperspektivet att det inte är någon 

större skillnad. De konstaterade att hur risker uppfattas och hanteras är kopplat till individ. 

Om det är en man eller en kvinna spelar i det här sammanhanget ingen roll. På frågan om de 

uppfattar någon skillnad i att arbeta med det motsatta könet var svaren varierande, dock hade 

alla samma poäng - om personkemin passar spelar det ingen roll. Resultatet i studien är i det 

här avseendet tydligt. Men något att beakta, som inte är könsbundet är att det finns individer 

som är generellt mer oroliga och uppfattar riskerna därefter. Och framförallt så ser man risker 

som man varit med om tidigare som generellt farligare vilket också Slovic (2000) lyfter fram.  

 

Riskbedömningar i tjänst kontra privatliv 

Desto längre man jobbar som polis i ett distrikt desto mer polis blir du på ledigheten också. Många känner 
igen mig bland allmänheten. Framförallt vet de yrkeskriminella som vi jobbar emot hela tiden vem man 
är. När man är i tjänst känner man sig tryggare. (D)  

Jag har med mig mycket av säkerhetstänkandet även på fritiden. (A) 

 

Många av de intervjuade poliserna är inne på att man uppfattar riskerna olika beroende på om 

man är i tjänst eller inte. En av respondenterna (D ovan) kopplar tryggheten till den eventuella 

risken att möta och bli igenkänd av kriminella under den privata tiden och han bedömer den 

risken som relativt stor.  

Upplevelsen att som civil polis ha tankarna på kriminella även under fritiden är svårt vilket 

också citatet ovan visar. Situationer som nästan alltid är arbetsrelaterade drabbar såväl polisen 

i tjänst som personen privat. Med den vetskapen speglas och formas också riskuppfattningen. 

Polis (D) berättar hur han ibland inte går vissa vägar eller vistas i vissa områden på grund av 

att det finns risk för att stöta på kriminellt kända personer. En annan respondent berättade att 

säkerhetstänket följer med, att han konstant studerar personer som uppträder ”konstigt” eller 

som på ett eller annat sätt beter sig annorlunda. Nyberg (2007) förklarar att polisyrket 

innehåller nattpass, övertidstimmar, kvällar och helger och att de erfarenheter och upplevelser 

polisen är med om ofta följer med som minnesbilder även då arbetspasset slutat och fritiden 

tar vid. Endast en respondent uttrycker utifrån ett resonemang om vardagliga händelser i 

trafiken att det inte finns någon skillnad när det gäller riskbedömning privat eller i tjänst. 

Förutom den intervjupersonen var övriga överens om att man blir påverkad av arbetet även 
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när arbetspasset är slut, och att risksynen och risktänkandet fortsätter som privatperson. För 

oss är detta ett logiskt och högst vanligt sätt att se på fenomenet. Det vore märkligt om man 

kan bete sig på ett visst sätt som polis och på ett annat som privatperson. Att vara polis är för 

många invånare, gamla som unga, också att vara en förebild och förgå med gott exempel, 

gällande exempelvis vad som är rätt eller fel. Det gäller för polisen att leva upp till samhällets 

krav vilket också innebär en ömsesidig förståelse människor emellan för det arbete poliskåren 

utför. Men också att polisen är införstådd i det som enligt Waterstone, (1992) beskrivs som 

det offentliga rummet. Här kan kopplingen till poliser som professionella göras – en 

yrkesgrupp som är på plats för individens säkerhet i samhället.  

Sjöberg (1999) beskriver den psykometriska modellen som en ledande modell för att förklara 

riskuppfattningar. Att vi alla, och då även poliser, uppfattar risker olika är självklart och att 

kunna förklara varför uppfattningarna skiljer sig åt är också oerhört intressant och angeläget i 

sammanhanget. Det handlar såväl om att motverka sin rädsla men också att få en förklaring 

till varför den finns där. Med hjälp av forskning inom psykologin har lämpliga verktyg och 

förklaringar gällande risk och specifik rädsla tagits fram (Sjöberg, 1999).   

 

6.2  Fortsatt forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur poliser ser på begreppet risk samt hur de 

uppfattar och förhåller sig till risker i sitt dagliga arbete. Avsikten var att intervjua ett 

begränsat antal informanter från ett begränsat antal orter. I resultaten framkom några bärande 

riskfaktorer som polisen ser som riskfyllda i det vardagliga arbetet. Risker upplevs och 

bedöms på olika sätt av olika aktörer. Eftersom flera poliser i studien framhåller riskfaktorer 

som kräver ”pröva och öva” är ett förslag till fortsatt forskning att utföra en studie där 

polisutbildningen är i fokus. Utifrån ett möte mellan erfarenhet och utbildning kan 

utvecklingsmöjligheter för utbildningen identifieras. Ytterligare förslag till fortsatt forskning 

skulle vara att, genom en liknande studie med fler poliser från flera orter, försöka få svar på 

hur en ”hållbar polis” ser på riskperception.   
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 

Kvinna eller man? 
Ålder? 
Antal år i yrket? 

 
 
Begreppet risk 

1. Berätta vad du tänker på när du hör ordet risk? 
- Jobbrelaterat 
- Vilka typer av risker upplever du i ditt arbete? 
 

2. Upplever/Uppfattar du risker annorlunda när du är i tjänst än vad du gör i privatlivet? 
- Om ja, exempel? 
 

 
Hot och våld 

3. Hur vanligt tror du att det är att man som polis utsätts för någon typ av hot eller våld? 
- Hur påverkar det din inställning till arbetet? 

 
4. Har du någon gång utsatts för någon form av hot eller våld i arbetet? 

- Om ja: Vad var det som hände? 
- Hur har händelsen påverkat dig? 
- Vad för typ av stöd fick du? 
 

5. Har du bevittnat någon händelse där en annan polis blivit utsatt får någon typ av hot 
eller våld? 
- Om ja, berätta. 
- Hur känner du när du tänker på det? Vilka känslor får du? 
 

6. Är det någon eller några av de risker du beskrivit, som du känner dig orolig eller rädd 
inför? 
 

7. Finns det någon typ av situation/ situationer i ditt arbete där du känner dig otrygg?  
- Varför? Berätta? 
 

 
Riskuppfattning med avseende på kön/antal år i yrket 

8. Tror du att det kan vara skillnad i personens riskuppfattning beroende på om det är en 
man eller en kvinna? 
- Varför? 
- Varför inte? 
- Vilka faktorer kan påverka? 
 

9. Är det någon skillnad mellan att arbeta med det motsatta könet eller det egna?  
- Att som man arbeta med manlig eller kvinnlig kollega? 
- Att som kvinna arbeta med kvinnlig eller manlig kollega? 

10. Påverkar din kollegas ålder din upplevelse av säkerhet och trygghet? 
Om ja, vilka situationer tänker du på? 
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Avslutande frågor  

11. Hur känner du när du går till ditt arbete? 
Finns det något tillfälle då du känner dig otrygg? 
Något särskilt som du är uppmärksam på under arbetstid och som kan göra dig orolig? 

 
12. Har du någon gång funderat på att byta arbete? 

Om ja, varför? 
Om nej, varför inte? 
 

13. Tänk tillbaka till den tid då du började arbeta som polis. Har din riskperception 
förändrats?  
Om ja på vilket sätt? Kan du ge exempel? 
I vilka sammanhang? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 47 

 
 
 

 
 
 
Hej 
Vi är två studenter från Mittuniversitet som går sista terminen på Risk- och krishanteringsprogrammet. 
Under sista terminen ska vi skriva en C-uppsats och vi har valt ämnet riskperception, individers syn på 
risker och kriser.  
 
Studiens syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur synen på risker ser ut inom polismyndigheten, hur olika 
individer förhåller sig till de risker man utsätts för i det dagliga arbetet. Studier som gjorts inom 
området riskuppfattning har visat att det förekommer skillnader mellan individer beroende bland annat 
på ålder och kön.    
 
Metod 
Studien som vi ska göra är en kvalitativ undersökning, vilket innebär att vi behöver intervjua poliser 
som är ute i det dagliga arbetet (intervjuerna tar ca 20 min per person). Vi behöver om möjligt få 
intervjua 10 poliser, varav cirka hälften är kvinnor och hälften är män. Bra också om de skiljer sig 
åldersmässigt eftersom forskning visar skillnader i riskuppfattning när det gäller ålder.    
 
Behandling av integritetskänsliga uppgifter 
Intervjuerna kommer att ske på er arbetsplats och anpassas efter er möjlighet och tid. Vi önskar att få 
spela in intervjuerna så att materialet blir så korrekt återangivet som möjligt och efter att vi har 
genomfört intervjuerna kommer materialet att sammanställas och rapporteras i vår C-uppsats. 
Materialet kommer att återges anonymt, vi kommer inte heller att ange varifrån intervjuerna har ägt 
rum. Materialet kommer att användas endast för detta syfte, efter projektets slut kommer all data 
rörande intervjupersoner, inspelningar och annat som kan ses som integritetskänsligt att förstöras. 
Beräknat slutdatum för detta arbete är 2012-06-01.  
 
Publicering 
Publicering kommer i första hand ske på Mittuniversitetets databas för examensuppsatser 
(www.diva.se). Vill du/ni ta del av resultatet skickar vi gärna en elektronisk kopia av uppsatsen till er 
e-post. 
 
Kontakt 
Har ni frågor, kommentarer eller vill ha ytterligare information om studien, är ni välkomna att 
kontakta någon av oss, Fredrik Herrlin, Sebastian Liljeqvist eller vår handledare Mikael Linnell, e-post 
Mikael.linnell@miun.se.  
Fredrik Herrlin, tel. 073 391 17 77 eller e-post: frhe0904@student.miun.se 
Sebastian Liljeqvist, tel. 073 440 89 68 eller e-post: seli0902@student.miun.se 
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