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Sammanfattning 

Jag vill med detta arbete ta reda på om polisyrket är ett farligt yrke och om poliser med 

anledning av denna eventuella farlighet går omkring och känner rädsla i det dagliga arbetet. 

Poliser hamnar ofta i stressfyllda och traumatiska situationer som kan framkalla rädsla. 

Frågan är hur dessa känslor ska hanteras. Resultatet är uppdelat i två delar; en statistikdel och 

en intervjudel. I statistiken framgår det att risken för att poliser ska råka ut för arbetsskador är 

mycket hög. Där framgår även att många poliser är oroliga för att bli utbrända. I intervjudelen 

redovisas svaren på intervjufrågorna från ett antal poliser. Majoriteten av de tillfrågade anser 

att trafiksituationer och våld och hot är de största faror som poliser utsätts för. De säger att de 

kan känna rädsla i arbetet och när rädslan behöver hanteras görs det oftast kollegor emellan. 

Rädsla är en naturlig mänsklig reaktion som poliser inte kan undvika. Poliser kan inte heller 

undvika att utsättas för olika faror. Det är däremot viktigt att hela tiden försöka göra arbetet så 

säkert som möjligt och att utbilda poliser om hur de ska hantera rädsla.



 

Förord 

När jag sökte till polisutbildningen möttes jag av oro från vissa i min omgivning. Många 

människor uppfattar att polisyrket är farligt och den tanken hade slagit även mig. Att arbeta 

som polis bör sannolikt innebära en risk att mötas av faror. Var jag beredd på det? Jag tänkte 

inte så mycket mer på det och förväntansfull började jag polisutbildningen i Umeå hösten 

2006. Nästan två år har gått sedan dess och om en månad är polisyrket en verklighet för mig. 

Jag har fortfarande inte något självklart svar på min och många andras fråga: är polisyrket 

farligt och ska jag behöva gå omkring och ständigt känna rädsla?  

 

I denna rapport vill jag ta del av polisers upplevelser kring ämnet rädsla: Upplever poliser ofta 

rädsla? Hur tacklas rädslan på polisstationer? Talar poliser om rädsla och hur hanteras den? 

Förhoppningsvis kommer jag att få en uppfattning om hur eventuell rädsla kan hanteras. 

Därför känns detta arbete som en viktig förberedelse inför vad som väntar mig i arbetet som 

polis.  
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1. INLEDNING   
 

1.1 Bakgrund  

Polisens arbete ska enligt polislagen syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

samt att tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.1 Att arbeta som polis innebär svåra 

och ständigt nya situationer, och poliser tillhör den yrkesgrupp som i sitt arbete löper den 

största risken att hamna i starkt stressfyllda och traumatiska situationer.2 Hur man reagerar på 

och sedan bearbetar dessa situationer är naturligtvis individuellt, eftersom känslor är 

individuella.3 Men samtidigt är en känsla som rädsla något som ”delas av oss alla och i den 

meningen speglar de något fundamentalt i människans existens”.4 Rädsla är en mänsklig 

naturlig reaktion, men är knappast något man vill bli utsatt för i det dagliga arbetet. Eller 

måste man acceptera det som polis? 

 

Faktum som visar att det finns ett behov inom poliskåren att bearbeta svåra situationer och 

upplevelser är att det anordnas debriefing på polisstationerna när det finns behov, samt att det 

under de senare åren läggs allt större vikt vid mental träning på polisutbildningen. Mental 

träning innefattar såväl utbildning inom debriefing, dvs att kunna bearbeta svåra situationer 

tillsammans i grupp, som träning att förbereda sig inför tänkbara scenarion som kan väcka 

starka känslor. 

 

Sedan 2004 har alla poliser utbildats i ett nytt polistaktiskt koncept; den nationella 

bastaktiken. Denna taktik ger poliser fördjupad kunskap i hur de ska kommunicera och 

ingripa mot folk på bästa sätt. De får även lära sig ett mentalt förhållningssätt som ger 

kunskap om egna förmågor och begränsningar gällande exempelvis stress.5 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att ta reda på om det är befogat och vanligt att känna rädsla som 

polis, samt att undersöka hur några yrkesutövande poliser hanterar sin eventuella rädsla. 

 

 
                                                
1 Polislagen (1984:387), 1§. 
2 Christianson & Granhag (2005), s 196. 
3 Goleman (1995), s 23. 
4 Öhman (1994), s 10. 
5 Polishögskolan (2006), s 5. 
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1.3 Frågeställningar  

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

1. Är polisyrket farligt i jämförelse med andra yrken? 

2. Upplever poliser att rädsla är en del av arbetslivet? 

3. Vad väcker rädsla hos poliser? 

4. Hur hanteras eventuell rädsla av poliser? 

 

1.4 Tillvägagångssätt  

Fakta till denna rapport har insamlats från statistik, intervjuer samt litteratur, till största delen 

psykologiböcker. Frågeställning ett besvaras i huvudsak med utgångspunkt i statistik från 

polisförbundet. Fråga två och tre besvaras genom intervjuer med ett antal poliser i olika 

åldrar, kön och arbetsroller. De olika arbetsbefattningar inom polisyrket som intervjuas är; 

debriefingledare, vapeninstruktör, yttre befäl, utredare, en relativt nybliven polis och två 

ordningspoliser. Efter att statistik och intervjuresultaten bearbetats och sammanställts 

redovisas de i resultatet. 

 
 
 
 

2. TEORI 

2.1 Definition av rädsla   

 

Rädsla har många olika namn; ängslan, oro, nervositet, bekymmer, bestörtning, vaksamhet, 

tvekan, skräck, fruktan, fasa, fobi och panik.6 

Det finns många olika sorters rädslor och Carlander uppdelar dem i: plötslig rädsla, långvarig 

rädsla (återkommande), rädsla vid ovissa situationer, panik samt fobi.7  

När människan möts av en fara eller ett hot så har kroppen en grundläggande reaktion; rädsla. 

Rädslan kan ta sig uttryck i: 

• Flykt. När en människa utsätts för rädsla reagerar kroppen med att öka blodflödet i de 

stora muskelgrupperna (exempelvis benen) för att underlätta flykt. När blodet 

                                                
6 Goleman (1995), s 357. 
7 Carlander (2006), s 73. 
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omfördelas bleknar ansiktet vilket ger känslan av att blodet fryser till is. Samtidigt 

stelnar kroppen till och blir spänd och redo för handling.8 

• Apati/frysning/mental blockering (Individen blir stel av skräck.) 

• Panik (genom att besinningslöst försöka komma bort från faran eller hotet, utan 

hänsyn till något annat.) 

• Analyserande av situationen (och på det sättet agera rationellt och målmedvetet.) 

• Våghalsigt agerande (Övermodigt och risktagande eftersom individen känner en 

tjusning inför faran.) 9 

2.2 Psykiska & fysiska reaktioner  

När människan utsätts för olika påfrestningar så reagerar kroppen med olika 

försvarsmekanismer. Kroppens signalsystem signalerar att den är i fara och därmed har 

människans främsta överlevnadsstrategi startat; stressen. Rädsla och stress hör ihop. När en 

människa utsätts för en exempelvis farlig situation börjar kroppen med att tolka situationen 

utifrån tidigare erfarenheter. Tolkningen omvandlas sedan i en fysisk och en psykisk reaktion. 

Den psykiska reaktionen omvandlas i sin tur till en känsla .10 Rädsla och ångest är två affekter 

som står i nära relation till varandra. Ångesten gör att vi blir rädda och rädslan har förmågan 

att ge upphov till ångest.11 

Många människor arbetar väldigt mycket och känner inte efter när kroppen säger stopp. När 

kroppen inte längre klarar av att kompensera för dessa ansträngningar så hamnar man i ett 

mer eller mindre allvarligt sjukdomstillstånd, utbrändhet. Att bli utbränd handlar om att 

kroppen utsätts för stress under en längre tid vilket leder till att man bland annat kan känna 

trötthet, utmattning eller lida av mindre minnesstörningar. Utbrändhet är en form av 

hjärnstress.12 

 

 

                                                
8 Goleman (1995), s 23. 
9 Eqidius (2002), s 218. 
10 Christianson & Granhag (2005), s 197-198. 
11 Carlander (2006), s 61. 
12 Stressmottagningen. 
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3. RESULTAT 

3.1 STATISTIK 

 I detta kapitel presenteras statistik och rapporter angående synen på om polisyrket är farligt.  

 

3.1.1 Arbetsolyckor, Arbetsskador 

Poliser har den högsta risken att råka ut för arbetsolyckor. Den årliga risken att råka ut för 

arbetsolycksfall som leder till mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet 

för poliser är 10,8 av 1000 sysselsatta år 2005. Det kan jämföras med en annan högriskgrupp, 

nämligen träindustriarbetare, som har en risk på 8,6 av 1000 sysselsatta.13 När det gäller 

risken att råka ut för arbetsolyckor som leder till invaliditet har polisen inte den högsta risken. 

Den årliga risken för arbetsolycksfall som leder till medicinsk invaliditet för poliser var år 

2004 1,9 av 1000 sysselsatta. Det går att jämföra med exempelvis träindustrin som under 

samma år hade en risk på 4,2 av 1000 sysselsatta.14 

Under de tre senaste åren har 35 procent av 3000 tillfrågade poliser anmält en 

arbetsskada/arbetssjukdom.15 

3.1.2 Våld och hot 

Under tre månader år 2003 utsattes 37 procent av 3000 tillfrågade från polisförbundets 

medlemmar för hot om våld. 27 procent utsattes för våld. I samma undersökning framkom att 

14 procent av polisförbundets 3000 tillfrågade medlemmar under det senaste året utsatts för 

hot och/eller våld som framkallat rädsla.16 Bland olika näringsgrenar stod polisen tillsammans 

med bevakning och rättsväsendet som helhet år 2001 för tio procent av alla anmälda 

arbetsskador orsakat av våld. Det kan jämföras med hälso- och sjukvårdens 17 procent. Om 

man ställer dessa siffror i relation till hur många som är sysselsatta i varje näringsgren så visar 

det att manliga poliser anmäler klart flest arbetsskador orsakat av våld. Kvinnliga poliser 

anmäler också många sådana skador men inte fler än kvinnor inom vård och omsorg och 

socialtjänsten.17 

                                                
13 AFA Försäkring Rapport (2007) Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro arbetsskaderapport, s 15. 
14 Ibid, s 19. 
15 Statistiska Centralbyråns Rapport (2003) Hur mår polisen?, s 26. 
16 Ibid, s 23. 
17 Arbetsmiljöverket (2003), Våld och hot i arbetet. 
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Under 2003 hade fyra procent av 3000 tillfrågade poliser haft någon i sin närmaste familj som 

blivit utsatt för hot eller våld på grund av att denne arbetar som polis.18 

3.1.3 Övrigt 

46 procent av polisförbundets medlemmar har känt oro för att bli utbrända och 61 procent har 

en kollega som är sjukskriven till följd av utbrändhet. 27 procent har varit sjukskrivna på 

grund av händelser i sitt arbete och/eller på grund av svår arbetsbelastning psykiskt eller 

fysiskt.19 

 

Mer än hälften av 3000 tillfrågade poliser tillbringade under 2003 minst åtta arbetstimmar i 

veckan i bil.20 I en undersökning om trafiksäkerheten ansåg mer än 60 procent att trafiken har 

blivit mer riskfylld de senaste åren.21 Varje år sker ungefär hundra vägtrafikolyckor med 

personskador där polisfordon är inblandade. Förmodligen så är det fler olyckor, men de 

mindre allvarliga olyckorna redovisas troligtvis inte.22 

Flest dödsfall har inträffat inom yrkesgrupperna transport och kommunikation, men 

jordbruk/skogsbruk/fiske utvisar den allra största risken, sett till antalet verksamma 

personer.23  

 

På drygt hundra år har trettio poliser mist livet genom att de blivit utsatta för våld i tjänsten.24 

Rapporterade skjuthändelser från 2003 visar att 34 procent av polisförbundets 3000 tillfrågade 

medlemmar var tvungna att dra sitt vapen för att höja beredskapen.25 

 

 

 

 

                                                
18 Statistiska Centralbyråns Rapport (2003) Hur mår polisen?, s 23. 
19 Polisförbundet (2004), Medlemsundersökning 2004, s 33. 
20 Statistiska Centralbyråns Rapport (2003) Hur mår polisen?, s 24. 
21 Vägverket (2007), Resultat från 2007 års Trafiksäkerhetsenkät, s 5. 
22 Tomas Lekander, Vägverket. 
23 Arbetsmiljöverket (2006), Arbetsolyckor 2006, s 24 
24 Polisförbundets hemsida. 
25 Statistiska Centralbyråns Rapport (2003) Hur mår polisen?, s 23. 
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3.2 INTERVJUER 

Nedan redovisas intervjuerna i olika stycken uppdelat efter intervjufrågorna. 

Intervjufrågorna finns att tillgå i bilagorna, s 1. Respondenterna intervjuades även om 

farligheten. Frågorna finns att tillgå i bilagorna, s 1. 

 

3.2.1 Intervju med poliser angående rädsla 

Vad gäller frågan om de responderande brukar känna rädsla när de arbetar svara majoriteten 

att de inte brukar känna någon rädsla i det dagligt löpande arbetet. De brukar självklart vara 

rädda men det varierar på hur ofta. Förklaringar till detta är till exempel att man med åren har 

fått erfarenhet som leder till att man känner sig trygg eller att man upplever att man måste 

släppa på respekten för exempelvis det som gör en rädd för att klara av att arbeta. Vid 

enskilda tillfällen kryper dock rädslan fram och oftast handlar det då om situationer som är 

nya för polisen där denne saknar erfarenhet för att lösa uppgiften. Något som alla 

respondenter hade känt i sin karriär var rädslan för att göra fel, både juridiskt och polisiärt. 

Denna rädsla är vanligast i början av karriären. Poliser som arbetar ”ute” (ordningspoliser), 

känner oftare rädsla än poliser som arbetar inne. Det beror på att ordningspoliserna oftare 

stöter på nya situationer och att de möter människor som kan vara hotfulla eller aggressiva. 

En av de responderande kan känna rädsla när han ska omhänderta en person som är stor, 

våldsam eller kanske beväpnad. 

På frågan om vilka situationer som ger rädsla så svarar flertalet att de känt rädsla när de varit 

underbemannade vid till exempel upplopp och därmed förlorat kontrollen. Det handlar 

mestadels om akut rädsla som ofta uppkommer vid hot och våld. Trafiksituationer är också 

något som respondenterna kan känna en rädsla inför då de är rädda att utsättas för 

trafikolyckor. 

När det handlar om hur rädslan hanteras så finns det skilda meningar bland respondenterna. 

Ett fåtal tycker att polismyndigheten gör ett bra jobb med att anordna debriefing och 

avlastningssamtal, andra tycker inte det. Något som alla är överens om är att samtal med 

kollegor om vad man upplevt är väldigt givande och genomförs alltid när någon är i behov av 

det. En av de responderande säger att det är accepterat att prata om/visa sin rädsla på 

myndigheterna. En av respondenterna ansåg att man vid själva händelsen ofta är mentalt 

förberedd och fokuserad på sitt arbete vilket leder till att rädslan kommer efteråt. Det är då 

man får ”kämpa med rädslan”. En annan av respondenterna hanterar rädslan genom att bara 

acceptera den, konstaterar att den är där och sedan försöka koncentrera sig på uppgiften. En 
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debriefingsamordnare vid polismyndigheten i Västerbotten tycker att dagens poliser är 

duktiga på att prata känslor vid debriefing och tror att det handlar om en generationsfråga. De 

nya poliserna är tryggare när det handlar om att prata om sina egna känslor. 

 

Majoriteten av de responderande har en sambo, ett fåtal har familj och ytterligare ett fåtal är 

ensamstående. Alla dessa har någon gång känt en rädsla för att deras familj/nära anhöriga ska 

bli utsatta på grund av deras arbete. En av de responderandes familj blev hotad vilket ledde 

till en fällande dom. Ytterligare en annan slutade att arbeta som ordningspolis och började 

istället som utredare efter att hon blivit hotad. Kvinnan i fråga blev hotad till livet och 

personens sambo krävde då att hon skulle börja som utredare istället och jobba inne. Ingen 

vill att ”klienterna” ska få veta var de bor. En annan respondent tror att hon kommer vara 

mycket överbeskyddande mot sina framtida barn efter allt hemskt som hon fått se som polis. 

 

På frågan om rädslan förändras i takt med att man får mer yrkeslivserfarenhet var 

respondenterna överens om att rädslan inte går att komma ifrån, det är en naturlig reaktion - 

”Alla poliser är rädda”. Men med åren så mognar man som polis och även som människa. ”Är 

klimatet sådant att det är okej att prata om känslor så är det helt klart lättare att mogna”. 

Några av respondenterna ansåg att med erfarenheten så kom också ett större 

säkerhetstänkande; en vilja att minska riskerna för att utsätta sig själv eller någon annan för 

farliga situationer. En av respondenterna tror att säkerhetstänkandet har kommit eftersom att 

denne sett att även poliser kan skadas och dö. Därmed minskas även risken att utsätta sig själv 

för rädsla. För några av respondenterna hade erfarenheten nästan lyckats sudda ut rädslan. 

Större säkerhet i samband med att de varit med om de flesta situationer tidigare gjorde att de 

mycket sällan känner rädsla i arbetet. En av respondenterna ansåg att man med erfarenheten 

fick en större kunskap om hur man på bästa sätt kunde hantera rädslan – man hittar det sätt 

som passar en själv bäst. 

 

3.2.2 Intervju med poliser angående farligheten 

Respondenterna har även fått frågan om de anser att polisyrket är ett farligt yrke. På denna 

fråga har 90 procent av respondenterna svarat ja. De anser att polisen utsätts för många farliga 

situationer som ”vanliga Svenssons” inte utsätts för, exempelvis situationer där poliser möts 

av våld eller hot om våld eller trafiksituationer. En av respondenterna ansåg att polisyrket inte 

var farligare än något annat yrke. Denne ansåg att det handlade om ett personligt omdöme att 

inte utsätta sig för farliga situationer. 
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Vilka faror möts då polisen av? Respondenterna ansåg att trafiksituationer var en stor fara - 

”Ska man dö i tjänsten så är det i en bilolycka”. Även våld och hot om våld anser många av 

de responderande vara en ständigt återkommande fara. Att smittas av exempelvis hepatit C 

har också nämnts som en fara, samt möten med människor som inte är i sina sinnens fulla 

bruk. 

 

Många av respondenterna anser att man kan mötas av faror som inte får en att känna rädsla 

och att erfarenheten gör att man slappnar av - ”Man vänjer sig, men det är ju bara korkat att 

vänja sig”. En annan av de responderande ansåg att denne kunde mötas av faror utan att känna 

rädsla eftersom att han var väl förberedd, både fysiskt och psykiskt. Denne tror även att det 

kan bero på att man vid tillfället känner ilska av någon anledning och att denna ilska blockerar 

rädslan. En av respondenterna ansåg att rädslan är en viktig del  - ”Den dagen man inte är 

rädd då ska man sluta jobba”. 

 

3.3 Kritisk granskning av resultatet 
3.3.1 Statistik 

Statistiken är hämtad från många olika källor och den är av olika karaktär, vilket är berikande 

för undersökningen då den ger en vid bild av de faktorer som påverkar polisyrket. Det hade 

varit intressant att se statistik som visar vilka arbetsolyckor och arbetsskador poliser drabbas 

av, men ett sådant underlag har inte funnits att tillgå i denna rapportskrivning. 

 

3.3.2 Intervjuer 

Respondenterna i rapporten är sju poliser i olika åldrar, kön och arbetsroller på olika 

myndigheter i landet. Många av svaren har varit liknande men vissa har skiljt sig från de 

andra. Med så få intervjuer kan man här dra slutsatser, men man kan inte fastställa att det är 

den vanligast förekommande synen på rädsla hos svensk polis. Möjligtvis hade 

respondenterna gett ärligare svar genom en enkätundersökning eftersom de då hade haft mer 

tid att fundera över svaren.  

 

 

 

 



  9 

3.4 Resultatsammanfattning 

3.4.1 Statistik 

I polisyrket är risken för skador mycket hög i jämförelse med andra yrken. Poliser utsätts ofta 

för våld och hot och ibland även deras familjer. Detta leder exempelvis till att 14 procent av 

3000 tillfrågade poliser kände rädsla under år 2003. Poliser sjukskrivs och många poliser är 

oroliga över att bli utbrända. Många av samhällets trafikanter anser att trafiken är mer 

riskfylld nu för tiden. Ca 100 av polisens bilar är med i vägtrafikolyckor med personskador 

varje år. Polisyrket hör däremot inte till det yrke med flest dödsfall varje år. På drygt 100 år är 

det 30 stycken poliser som avlidit i tjänsten på grund av våld. Drygt 30 procent av 3000 

tillfrågade poliser var under 2003 tvungna att dra sitt vapen och höja beredskapen. 

 

3.4.2 Intervjuer 

Resultaten av intervjuerna visar att poliser känner rädsla i sitt yrkesutövande. Många kände 

ofta rädsla i början av karriären då de möttes av nya situationer i vilka de inte visste hur de 

skulle agera i. Det är mestadels nya situationer som även senare i karriären framkallar rädslan 

och oftast handlar dessa situationer om trafik eller om hot och våld. Rädslan hanteras 

mestadels kollegor emellan, men även i mer organiserade former så som debriefing. Alla 

mina respondenter har tänkt tanken att deras familjer/nära skulle kunna utsättas för något på 

grund av dennes arbete, och många har även känt rädsla inför detta. Alla responderande var 

överens om att rädsla inte försvinner med erfarenheten man får genom åren, men många 

ansåg dock att med erfarenheten så minskade tillfällena man kände rädsla, eftersom man 

utsätts för färre nya situationer. Erfarenheten kan också minska rädslan och utsattheten 

eftersom erfarenhet föder ett större säkerhetstänkande.  

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att polisyrket är ett farligt yrke eftersom de utsätts för 

faror som exempelvis trafikfarliga situationer, våld och hot. En stor del av respondenterna 

ansåg att de möttes av faror som inte fick dem att känna rädsla, men alla ansåg att rädslan var 

viktig för att hålla fokus och hela tiden komma ihåg att arbeta på ett säkert sätt. 
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4. DISKUSSION 

Polisyrket är snart en verklighet för mig och jag har genom utbildningen samt denna 

fördjupning fått en bra inblick i vad yrket innebär. Jag är övertygad om att jag till en början 

kommer att känna rädsla näst intill varje dag i mitt nya yrke. Redan nu kan jag känna en 

rädsla över hur jag kommer att klara av polisyrket med alla de faror jag kommer att stöta på.  

 

Av de faror som poliser utsätts för känner de mest rädsla inför trafiksituationer, våld och hot. 

Dessa faror tror jag kan framkalla rädsla även hos mig. Övriga faror som jag tror kan 

framkalla rädsla för mig i mitt blivande yrke är våld eller hot mot mina nära och kära, 

arbetsskador/arbetssjukdom, oro att bli utbränd, att använda tjänstevapnet, dö i tjänsten eller 

att göra fel. Förhoppningsvis kommer inte yrkeslivet vara fyllt med all denna rädsla, men om 

så är fallet hoppas jag att jag hittar det sätt som fungerar bäst för mig när det gäller att hantera 

rädslan. Listan på de faror som poliser utsätts för kan göras lång. För mig var det en liten 

överraskning att man möts av så många faror i yrket. 

 

De rädslor som nämns i arbetet är mestadels plötsliga rädslor. De som inte hör till den 

kategorin är exempelvis oron för att bli utbränd, som är en långvarig rädsla. Som polis gäller 

det att kunna hantera sin rädsla och låta den uttrycka sig på ett lämpligt sätt som passar yrket. 

Det skulle exempelvis inte vara lämpligt att som polis bli stel av skräck eller hamna i panik 

varje gång man ställs inför någonting som framkallar rädsla. Det som lämpar sig bäst är 

förmodligen att analysera situationen och på det sättet kunna agera rationellt och 

målmedvetet. Personligen tror jag att det finns flertalet poliser som även ser en tjusning inför 

fara och på det sättet agerar lite dumdristigt. Jag hoppas att jag själv kommer att kunna agera 

rationellt och målmedvetet när jag möter rädsla i mitt kommande yrkesliv. Jag hoppas även 

att jag kommer att kunna fly undan om jag känner att det blir för farligt. 

 

All den statistik som jag tagit med i detta arbete tycker jag tyder på att polisyrket är ett farligt 

yrke. Ska man bli polis måste man vara medveten om vad man kommer att ställas inför. Som 

polis måste man också kunna hantera denna farlighet på ett bra sätt så att man inte går 

omkring och ständigt är rädd. Självklart ska man dock kunna känna rädsla ibland. Det gäller 

att kunna hitta en bra balans i hur man ska hantera sin rädsla. När det gäller intervjuerna om 

rädslan så fick jag till största del ett väntat resultat. En av respondenterna uttryckte att man 

med erfarenheten lär sig att hantera rädslan på bästa sätt – att man hittar det sätt som passar en 

själv bäst. Det tycker jag känns tryggt att veta. I början kommer jag att känna mycket rädsla, 
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men troligtvis kommer jag att med tiden lära mig att hantera den på bästa sätt. I mitt resultat 

har det framkommit att poliser ofta känner rädsla, men inte dagligen. Det var ett resultat som 

var ganska väntat för mig. Jag är glad att rädsla ändå pratas om mellan poliskollegor.  

 

Jag anser att kroppens grundläggande reaktion; rädsla, definitivt borde framkallas genom våld 

och hot. Beror det på att erfarenheten innebär en beteendeförändring där man tappar respekten 

för faror? Jag tror att många poliser lärt sig värdera den fara som de står inför. De kanske 

tänker ”det här har jag varit med om hundratals gånger förut” eller, ”honom har jag träffat 

förut och då var han lugn” vilket tar bort rädslan. Som en av respondenterna sa: ”den dagen 

man inte är rädd då ska man sluta jobba”. Jag hoppas verkligen att det kommer att vara så för 

min del. Bristen av respekten för farorna får inte sätta mitt liv på spel. 

 

Respondenterna anser att trafiken är bland de största farorna som en polis utsätter sig för. Den 

rädslan anser jag vara befogad eftersom att mycket tid tillbringas i polisbilen och därav blir en 

av de vardagliga farorna. Något som jag blev lite förvånad över men som även känns lite 

lugnande är att risken för att invalidiseras inte är jättestor. Skadas man i yrket så är risken inte 

så hög att man ska skadas allvarligt. 

 

Jag hoppas att den myndighet som jag ska arbeta på kommer vara duktiga på att använda sig 

av debriefing. Det känns ändå tryggt att man alltid kan prata med sina kollegor, om än det inte 

rör någon stor sak. Så hoppas jag att det kommer att se ut i mitt kommande arbetsliv. Det 

framkom i resultatet att de yngre poliserna är bättre på att prata känslor, vilket jag tycker är 

skönt att höra. Något jag har lärt mig under denna fördjupning är bland annat att rädslan 

måste hanteras, annars blir det bara värre och det kan sluta med att man får ångest. 

 

Är det då befogat att känna rädsla som polis? Mitt svar på den frågan är definitivt ja. Alla 

faror som tidigare nämnts är bevis för detta. Min viktigaste insikt som jag fått av att skriva det 

här arbetet är att poliser inte kan undvika rädslan. Rädslan är en del av polisers arbete. Det 

handlar bara om att lära sig att hantera den på bästa sätt. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

Det är nog svårt att göra polisyrket mindre farligt än vad det är. Självklart ska man dock hela 

tiden försöka göra det så säkert som möjligt, även om det inte går att utesluta exempelvis 

bilkörning eller möten med våldsamma personer. 

 

Jag tror att många poliser är rädda av andra anledningar; rädda för att göra fel, rädda för att på 

grund av arbetet börja må psykiskt dåligt eller att bli utbränd. Detta tror jag är något som går 

att påverka. Jag tror exempelvis att alla myndigheter kan arbeta mer med dessa frågor, så att 

rädsla på grund av dessa anledningen kan förebyggas. Jag anser även att den nationella 

bastaktiken är ett bra redskap för svensk polis. Detta grundtaktiska förhållningssätt hjälper 

poliser att arbeta så säkert som möjligt. I den nationella bastaktiken får poliser även en 

grundläggande kunskap i stress och hur det kan hanteras. Rädsla och stress hör enligt teorin 

ihop. Jag anser att det är viktigt med kunskapen kring hantering av rädsla för att poliser inte 

ska må dåligt och uppleva stress. 

 

Jag tycker att rädsla är ett ämne som behandlas väldigt lite i polisutbildningen. Jag anser att 

det är nödvändigt med mer kunskap om rädsla för att uppnå en maximal förberedelse inför det 

kommande yrket. 
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6. BILAGA 1 
 
Intervjufrågor 
 
 
Hur många år har du i tjänsten? 
 
Frågor om rädsla: 
Brukar du vara rädd när du arbetar? Hur ofta? 
Vilka situationer ger rädsla? (Ge exempel på vad du är rädd för.) 
Hur hanterar du rädslan? (Ge exempel.) 
Har du familj? 
Är du rädd för att din familj ska bli utsatt på grund av ditt arbete? 
Med åren så får man erfarenhet. Förändras rädslan i takt med att man får mer erfarenhet? 
 
Frågor om farlighet: 
Är polisyrket farligare än andra yrken? (Ge din personliga åsikt – diskutera gärna det kort.) 
Vilka faror möts du av – ofta, mindre ofta, osv? 
Möts du av faror som inte får dig att känna rädsla? 


