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 Sammanfattning 
Syfte med rapporten är att få en inblick i hur det grundläggande taktiska 

förhållningssättet (GTF) är uppbyggt och fungerar. GTF ingår som en del i den 

nationella bastaktiken. I bakgrunden i arbetet finner man att anledningen till det 

utarbetats en nationell bastaktik bl a är polismorden i Malexander år 1999 och de 

samarbetssvårigheter som uppkom i arbetet mellan polismyndigheterna. För att få 

svar på våra frågeställningar har vi i huvudsak använt oss av utbildningsmaterial 

till nationell bastaktik. Vi har även gjort intervjuer och letat på intrapolis samt på 

Internet för att få fram fakta. I teori delen har vi beskrivit uppbyggnaden av 

bastaktiken, vidare har vi redogjort för det område man benämner GTF.  

Genom GTF får man kunskap om hur men även varför man ska agera på ett visst 

sätt. Denna kunskap kan man applicera i olika icke givna situationer som 

uppkommer. Så länge som man har begreppen kontroll, taktisk risk och hot 

bedömning samt tankeprocessen i åtanken när man hamnar i en situation så har 

man en stor möjlighet till att lösa uppgiften på ett säkert för alla parter. Kontroll, 

taktisk risk och hotbedömning och tankeprocessen är alla utformade efter logiskt 

tänkande utifrån människan förmågor och oförmågor. Exempelvis så kan vi bara 

fokusera på ett hot i taget, det tar tid att hinna definiera ett hot och alla har en viss 

reaktionstid för att hinna agera mot ett angrepp. Utifrån vetskapen om detta har 

man utformat de taktiska grundmetoderna i GTF, lokaliseringssök, rörligt stopp, 

vägspärr, sök i terräng, rek/obs/säk.   

De positiva tankarna om bastaktiken som framkom i våra intervjuer var bl a att det 

var bra med ett gemensamt språk, högre säkerhetstänkande, mental förberedelse 

och att den del som var mest givande var GTF. De negativa var att många 

upplevde att det var upprepningar av tidigare kunskaper, tempot var lågt och att 

utbildningstiden kunde förkortas en aning. Vår slutsats är att bastaktiken behövs 

framförallt för att det är en nationell taktik och är nödvändig för att polisen i 

framtiden ska kunna samarbeta på ett välfungerande sätt. 
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1 Inledning 

Till polisens uppgifter hör bland annat enligt polislagen 2§ att…  

Förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. 

Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar och ingripa 

när sådana sker.  Bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under 

allmänt åtal. Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp1. 

Under senare år har våldet och hotet blivit allt grövre, dagens kriminella skyr allt 

färre medel för att uppnå sitt mål. Detta leder till att polisens ingripande i vissa 

fall innebär en högre säkerhetsrisk och svårighetsgrad än tidigare2.  

För att polisen i dagen situation skall kunna fullgöra sin plikt enligt polislagens 2§ 

och kunna upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten i vårt samhälle så 

måste detta kunna ske med hög säkerhet, inte bara för allmänheten utan även för 

den enskilda polismannen. För att höja säkerheten för alla inblandade parter så har 

det utformats en ny taktik vid ingripande i vardagssituationer, Nationell bastaktik.  

 

1.1  Bakgrund 

Den 28 maj 1999 kl 14.50 stormas Östgöta Enskilda bank i Kisa av två maskerade 

och beväpnade män, en tredje höll vakt utanför. Rånarna flydde i en stulen Saab 

med ett byte på 2,6 miljoner kr.3 Detta blev upptakten till en av Sveriges största 

polisjakter någonsin. Ett flertal eldstrider uppstod mellan polis och bankrånare, 

under jaktens gång kastades även två handgranater mot polisen. Två polismän, 

Olle Borén och Robert Karlström mördas skoningslöst i Malexander av rånarna, 

Tony Olsson, Jackie Arklöv, Andreas Axelsson. Dessa tre kunde efter en intensiv 

polisjakt gripas och dömdes i Göta Hovrätt den 7 juni 2000 till mord och försök 

till mord till livstids fängelse.4       

                                                             
1 Polislag (1984:387) 
2 Nationell Polistaktik del 1 s.5  
3 http://www.svt.se/nyheter/1999/991103/malex.htm 
4 https://www.infotorg.sema.se/cgi-bin/infotorg/rbweb/view?base=AD01&docnumb=*… 2005-04-25 
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Denna händelse ledde till att tankarna om en nationell taktik för poliser i yttre 

tjänst väcktes. Vid polismorden i Malexander uppmärksammade man samarbetes 

svårigheter mellan polismyndigheterna. Poliser i yttre tjänst från olika delar av 

Sverige tolkade inte order på samma sätt. Man hade även olika arbetssätt beroende 

på vid vilken polismyndighet man arbetade t.ex. så hade man inte samma synsätt 

på hur en vägspärr skulle upprättas.5 Det dröjde dock fram till efter kravellerna i 

Göteborg 2001 innan man på allvar kom igång med vad man kallar 

taktikutvecklingsprojektet, vilket omfattar särskild polistaktik (nationell taktik vid 

ordningsstörningar) och en nationell bastaktik (taktik vid vardagliga situationer 

som kan utvecklas till en farlig situation).6 

RPS lämnade hösten 2003 i uppdrag till Polishögskolan att skapa en utbildning i 

bastaktik. Det var bla Tomas häll och Torbjörn Björkegren lärare på 

Polishögskolan i Solna som startade upp arbetet. Detta fortsatte sedan genom 

samverkan med representanter från olika polismyndigheter. 

Vid ett seminarium våren 2004 samlades utsedda ansvariga för 

taktikutbildningen/utvecklingen på PHS där metoder och benämningar 

fastställdes.7 

Man kom gemensamt fram till fem olika taktiska metoder, lokaliseringssök, 

rekognosering/ observation/ säkring, sök i terräng, vägspärr och normalstopp med 

ett nationellt tillvägagångssätt för dessa metoder8.  

I och med bastaktiken och en nationell kunskapsnivå inom området stärks 

polisens möjlighet att rättssäkert och effektivt kunna agera vid vardagliga 

polisiära situationer som kan utvecklas till farliga situationer.9  

Syftet är att stärka den enskilda polismannens kunskap och förståelse i det 

vardagliga arbetet, inte bara ha kunskap om hur man gör utan även varför man 

skall göra på ett visst sätt. Fokus ligger inte bara på praktiska lösningar utan även 

                                                             
5 http://ps.intrapolis/search/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=21435&pageversion=    
1&searchid=1116522687285&nohits=19&page=0&nohitsonpage=10 2005-03-10 
6 Redovisning av taktikutvecklingsprojektet s.3 2004-02-16 
7 Tomas Häll PHS Stockholm 2005-04-13 
8 intrapolis2005-03-10 
9 Redovisning av taktikutvecklingsprojektet s.18 2004-02-16 
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på kommunikation, mentalförberedelse, taktik, juridik, etik, förstå och se 

eventuella faror och därmed kunna förhindra skador.10  

Med kunskaper inom dessa områden blir vi som poliser mer medvetna om hur vi 

kan agera och påverka en situation och därmed uppnå en ökad säkerhet för alla 

parter. Tanken är att alla poliser i yttre tjänst, ca 6000 skall genomgå en 10 dagar 

lång utbildning i bastaktik. Detta för att uppnå ett gemensamt arbetssätt för att i 

framtiden enklare kunna arbeta tillsammans mellan olika polismyndigheter11. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att på ett konkret och enkelt sätt redogöra för anledningen 

till bastaktiken, hur det grundläggande taktiska förhållningssättet är utformat. Vi 

har även för avsikt att genom en kvalitativ undersökning på poliser som 

genomgått den bastaktiska utbildningen få en inblick i hur dom ställer sig till 

frågan kring behovet av en nationell bastaktik.  

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som vi har tänkt besvara är följande.                                        

1. Vad är anledningen till att det utarbetats en nationell bastaktik?                          

2. Hur är det grundläggande taktiska förhållningssättet utformat?                                                     

3. Vad har de som gått bastaktik utbildningen för synpunkter om den?                  

4. Finns det behov av en nationell bastaktik? 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

I vår rapport har vi använt oss av utbildningsmaterial till ”nationell bastaktik”. Vi 

har även studerat material på intrapolis där vi har läst artiklar och tittat på olika 

delar i ”nationell polistaktik”. Dessutom har vi tagit ut intressant material från 

Internet och gjort intervjuer med personer som genomgått bastaktik utbildningen.   

                                                             
10 Tidningen svensk Polis 2004-12-09 
11 http://ps.intrapolis/intra/nodeid=21434&pageversion=1.html&articleid=114396    2005-03-10 
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2 Teori 
Med anledningen av bla händelsen i Malexander har polisen utvecklat en ny 

nationell bastaktik. Detta både för att stärka den enskilde polismannens kunskap 

och för att alla poliser i hela Sverige ska ha en gemensam taktik vid uppdrag av 

vardaglig karaktär. Uppdrag som kan utvecklas till en farlig situation och på ett 

säkert och effektivt sätt gemensamt mellan polismyndigheter kunna lösa 

situationen. Bastaktiken är indelad enligt tre förhållningssätt:  

• Mentalt förhållningssätt 

•  Grundläggande taktiskt förhållningssätt 

•  Kommunikativt förhållningssätt12  

 

Mentalt förhållningssätt Grundläggande taktiskt 

förhållningssätt

Kommunikativt 

förhållningssätt

Lokaliseringssök

Rörligt stopp

Vägspärr

Sök i terräng

Rek/Obs/Säkring

Inre kontroll
Kontroll i 

situationen

Kommunikativ 

kontroll

- konfliktkunskap

- konflikthantering

- Stresskunskap

- Stresshantering

- Mental förberedelse

- Mental träning

- Krishantering

 

                                                             
12 http://ps.intrapolis/search/servlet/com.ausys.ps.web.user.servlet.PageServlet?nodeid=21435&pageversion=    
1&searchid=1116522687285&nohits=19&page=0&nohitsonpage=10 2005-03-10            



  

 

 5 

 
 
 
 
 

 Grundläggande taktiskt förhållningssätt -GTF 

Det grundläggande taktiska förhållningssättet är i sin tur indelat i fem olika 

taktiska grundmetoder som man ska använda sig av i olika vardagliga situationer 

- Lokaliseringssök 

- Rörligt stopp 

- Vägspärr 

- Sök i terräng 

- Rekognosering/Observation/Säkra 

 

För att på ett riktigt och säkert sätt kunna utföra de fem taktiska grundmetoderna 

som GTF är uppbyggd av måste man ha kunskap om och agera efter begreppen 

kontroll, tankeprocess och taktisk risk och hotbedömning som beskrivs nedan. 

Dessa begrepp är grunden till att kunna ha ett säkert agerande i alla de givna 

taktiska metoderna.13                                          

Kontroll 

I de fem olika ovanstående taktikerna syftar man till att hela tiden få kontroll över 

situationen. För att kunna uppnå och bibehålla kontrollen över situationen är det 

viktigt att man har förståelse för vilka omständigheter som är viktiga att ta hänsyn 

till. För att ha kontroll i en situation krävs att man är medveten om sina egna 

faktorer såsom reaktionstid (den tid man behöver att hinna reagera, ca 0,5sek), 

den tid det tar att definiera hotet som uppkommit (1,5sek) samt sin varseblivning 

(vid ett hot eller angrepp kan vi bara hantera en angreppspunkt i taget, 3sek). För 

                                                             
13 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/Allmänna principer 
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att kunna agera på ett säkert sätt är det viktigt att ha kunskap om sina egna 

förmågor och oförmågor.14   

Tankeprocessen 

Det förhållande som råder mellan polis och eventuell gärningsman benämner man 

Tankeprocessen. Tankeprocessen förklarar vilka faktorer som måste var uppfyllda 

av gärningsman respektive polis för att angreppet ska kunna slutföras, nedan 

benämns dessa faktorer. 

Gärningsman:   Polis:     

- Lokalisera polisen  - Lokalisera gärningsman 

- Förbereda sig   - Förbereda sig 

- Utföra angreppet  - Definiera hot eller angrepp 

    - Agera 

Eftersom att polisen har fler faktorer att ta hänsyn till (definiera hot eller angrepp) 

så måste man påverka gärningsmannens faktorer genom att lägga till tid på dessa. 

Detta kan göras tex.  genom att försvåra för gm att lokalisera polisen genom att 

ex. kommendera gm att vända sig om med ryggen mot polisen, titta ner i marken. 

Polisen kan även påverka sina egna faktorer genom att förkorta tiden det tar att 

utföra dessa, tex. genom tidig förberedelse ex. höja beredskapen genom att ta upp 

och ladda vapnet.15   

Taktisk risk och hotbedömning 

I bastaktiken har man definierat de olika miljöerna som polisen ingriper i 

problem- och riskområden. Ett problemområde är ett område som består av flera 

riskområden. Ett problemområde kan var tex. hus, bil, person. Riskområdet kan 

vara tex. händer, fötter eller huvud på en person, dörrar och fönster på ett hus. Det 

är från riskområdet angreppet kan komma. Innan man går in i ett problemområde 

måste man ställa sig följande tre frågor. 

- Var finns riskområdena? 

                                                             
14 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/Kontroll 
 
15 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/tankeprocessen 
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- Kontrollerar jag riskområdena? 

- Om jag inte kontrollerar dessa, hur gör jag då?  

Om man inte har kontroll på ett riskområde kan man återta kontrollen genom att 

använda sig av Tankeprocessen för att försvåra för gm och underlätta för sig själv. 

Detta kan göras t ex genom att beordra gm att knäppa händerna ovanför huvudet, 

vända sig om osv.16 

Lokaliseringssök 

Syftet med lokaliseringssök är att på ett säkert sätt lokalisera om en eller flera 

gärningsmän finns inne i en byggnad och i sådana fall var. Innan man påbörjar 

lokaliseringssök så skall man förbereda sig genom att ställa sig följande frågor:  

- Hur ser hotbilden ut?  

- Vad skulle kunna ske?  

- Antal gärningsmän?  

- Vad gör jag om jag blir angripen? 

- Vad gör jag om gärningsmannen flyr?                                             

Innan söket påbörjas sker en förberedelse genom att personal placeras ut för 

observation enligt ”diagonalprincipen” (se REK/OBS/SÄK ), detta för att säkra 

byggnaden. Man förbereder sig även genom att kontrollera sin personliga 

utrustning, tex. nycklar, vapen, ficklampa för att kontrollera att allt är i sin ordning 

för att kunna göra ett tyst sök.                                                                              

Man utgår ifrån ett inövat rörelsemönster, genom detta rörelsemönster gör man 

eftersök av eventuell gärningsman. Man strävar hela tiden efter att lokalisera 

gärningsmannen och därefter förmå honom att komma till oss så att personen kan 

gripas på en säker plats.                                                                                           

En person i patrullen har till uppgift att söka efter en gm (sökfunktion) denne 

person går först och fokuserar sig på området som ska genomsökas.  Den andres 

                                                             
16 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/taktisk risk och hotbedömning 
18 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/Lokaliseringssök 
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uppgift är att säkra (säkringsfunktion) sökfunktionen genom att ha uppsikt mot 

riskområdena.17   

Rörligt stopp 

Med rörligt stopp menas att en polisbil i rörelse försöker förmå ett annat fordon att 

stanna på en bestämd plats. Syftet med stoppet kan vara att kontrollera ett fordon, 

personerna i fordonet eller att bötfälla eller frihetsberöva någon i fordonet. 

Eftersom att polisen oftast inte vet vem eller vilka som befinner sig i fordonet och 

då inte heller vet om de är farliga eller inte så är det rörliga stoppet den farligaste 

vardagliga situationen en polis ställs inför. Rörligt stopp delas in enligt två olika 

typer, normalstopp och stopp vid förhöjd hotbild.18 

Normalstopp 

Normalstoppet är det rutinmässiga stoppet som görs genom att polisbilens 

stoppanordning (blått/rött blinkande ljus i fronten) används. Polisbilen skall 

stannas 2-4 billängder bakom det stoppade fordonet. Föraren och bisittaren i 

polisbilen tar position vid sidan av polisbilen vid respektive bildörr och tittar mot 

riskområdena. Bisittaren går fram till det framförförvarande fordonets högra bakre 

del och gör en riskbedömning av personerna i bilen och meddelar föraren av 

polisbilen hur många personer som finns i bilen. Han ber föraren av fordonet att 

stänga av motorn på det stoppade fordonet. Bisittaren kallar fram föraren av 

polisbilen som påbörjar kontrollen av fordonet och personerna inuti. Föraren 

placerar sig vid den stoppade bilens vänstra bakre B-stolpe. Placeringen av 

poliserna görs enligt detta för att en eventuell gärningsman i bilen ska få svårt att 

agera mot någon av poliserna. 

 

Stopp vid förhöjd hotbild 

Vid stopp vid förhöjd hotbild har polisen på förhand fått indikationer på att det 

kan finnas risker att ingripa mot fordonet. Det kan t.ex. vara att fordonet har 

                                                             
19 Intrapolis Nationell Polistaktik Del 2, 9.3 
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anmälts som stulet, varit med vid ett rån, eller att det kan finnas en efterlyst person 

i fordonet.  

Stoppet ska ske på minst fyra billängders avstånd. Polismännen ska sedan snabbt 

ta skydd bakom fordonet eller i lämplig terräng. Poliserna ska sprida ut sig för att 

försvåra lokalisering av poliserna.  

Vid stopp av det här slaget skall man först förmå föraren i det stoppade fordonet 

att stänga av fordonet, visa händerna, stiga ur sitt fordon, vända sig med ryggen 

mot poliserna och backa mot poliserna. Om man bara har observerat en person i 

bilen så ber man föraren att öppna bakdörren och bakluckan (om kombimodell) så 

att man lättare kan lokalisera andra eventuella gärningsmän. Om personerna ska 

gripas ska detta ske i skydd bakom den egna polisbilen så länge som det andra 

fordonet är att anse som ett problemområde. Vid fler personer i det stoppade 

fordonet tar man ut dem enligt samma tillvägagångssätt en och en.19 

Vägspärr 

Syftet med att upprätta en vägspärr är att stoppa passerande fordon för att 

kontrollera fordon och passagerare. Detta för att omhänderta eller gripa misstänkta 

personer, efterlysta eller söka efter gods som ska tas i beslag. Vägspärren utförs av 

två patruller med två polisbilar. Man använder sig av ”vinkelmetoden”, vilken går 

ut på att man placerar de båda fordonen i ca 45 graders vinkel mot körriktningen. 

Fordonen placeras i var sitt körfält med ett sådant avstånd att annat fordon kan 

passera mellan. Bakom dessa fordon kan en spikmatta placeras. I en vägspärr ska 

följande funktioner finnas:  

- Stoppost som stoppar de fordon som skall kontrolleras och visar var de ska 

stanna. Denna person kan även vara den som utför kontrollen av fordonet om 

det inte finns någon annan polis tillgänglig. 

- En eller flera säkringsposter som skyddar de som stoppar och kontrollerar 

fordonen. De tittar på beteenden i det stoppade fordonet för att upptäcka 

eventuella hot. De placerar sig i skydd av terrängen. 

                                                             
19 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/normalstopp, vid förhöjd hotbild 
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- Trafikpost som dirigerar bakomvarande och mötande trafik.20 

                Sök i terräng 

Målet med sök i terräng är att med hög säkerhet för polis, gärningsman och tredje 

man kunna lokalisera och gripa en gärningsman som flytt ut i terräng. Metoden 

går ut på att man försöker att trötta ut och stressa gärningsmannen mot en 

observationslinje. Man arbetar utifrån att ett gripande av gärningsmannen ska 

göras av säkringslinjen alt. av sökgruppen. 

Sökgruppens uppgift är att följa gärningsmannens spår för att rapportera i vilken 

riktning gärningsmannen har flytt. De ska även säkra eventuella beslag som hittas. 

Poliserna i säkringslinjen bildar en linje med hjälp av ett naturligt avgränsande 

terrängavsnitt, t.ex. väg, vattendrag, kraftledningsgata. Deras uppgift är att gripa 

gärningsmannen när han försöker passera linjen. 

Syftet med observationslinjen är att observera gärningsmannen. Linjen väljs även 

här av naturliga avgränsningar i terrängen.  

Första polispatrull på plats uppgifter är att:  

- säkra eventuella flyktfordon 

- säkra/skydda spårupptagning (gå enbart fram till höger bakdörr på fordonet för 

att underlätta spårsäkring för hundpatrull och teknisk undersökning)  

- skaffa fram en karta över området 

- hur lång tid har gått sedan gärningsmannen lämnat platsen 

- begränsa gärningsmannens rörelsefrihet genom att sätta upp 

begränsningslinjer. Storleken av dessa beror på hur lång tid som förflutit sedan 

gärningsmannen varit på platsen, beräknad förflyttningshastighet i terrängen är 

5-10km/h 

- förhöra vittnen på plats 

- få information om gärningsmannens signalement och lokalkännedom21
 

                                                             
20 Intrapolis Nationell Polistaktik del 2, 9.4.1 
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Rekognosering/Observation/Säkra 

Syftet med att rekognosera ett objekt är att inhämta information om det aktuella 

objektet för att förutse vilka behov som behövs för en eventuell insatts. Objektet 

lokaliseras på karta och i verkligheten. Området kartläggs för att fastställa 

problem-, riskområden, framrycknings-, evakueringsvägar, observationsplatser, 

ledningsplats etc. En bedömning av vilken typ av material, personalstorlek och 

tidsåtgång som krävs. 

I observationsfasen bevakar man objektet för att få information, detta för att ta 

reda på vilka personer som finns där, samt kunna identifiera dessa. Ingen ska 

kunna komma in eller ut till objektet utan att bli iakttagen av polis. Alla 

iakttagelser dokumenteras och planerandet av säkringsfasen påbörjas. 

Säkringsfasen innebär att ingen ska kunna lämna eller komma till objektet utan att 

gripas eller omhändertas. Gas- skarp- och prickskyttar kan placeras ut.  

För att underlätta när man ska förklara tex. på vilken sida av en byggnad, fordon 

eller liknande något befinner har man infört ett färgindelningssystem. Man 

benämner de olika sidorna vid fyra färger olika färger: vit, svart, grön och röd. På 

ett fordon benämns fronten, den naturliga färdriktningen på bilen vit, bakåt svart. 

Höger sida i färdriktningen benämns vid grön och vänster röd. På en byggnad är 

huvudentrén vit, bakåt är svart. Höger sida sett från svart sida grön och vänster  

 

sida röd.  

Fönsterindelning är en metod som används för att lägesbestämma fönster 

och dörrar på ett objekt. Ytan benämns vågrätt med siffror och lodrätt med  

bokstäver.  

                                                                                                                                                                                              
21 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/sök i terräng 
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Diagonalmetoden är en metod som används i syfte att observera en byggnad i 

väntan på förstärkning. Metoden utförs av minst två poliser, poliserna observerar 

två sidor var av byggnaden. En av poliserna har observation över tex. vit-röd sida 

och den andre svart-grön.22  

                                                  SVART 

 

 

       GRÖN                                                                                 RÖD                                                

 

 

                                                      VIT 

3 Resultat 

Finns det behov av en nationell bastaktik? 

200 handledare har gått en 20 dagars utbildning i bastaktik på Polishögskolan i 

Stockholm under 2004-2005. Dessa handledare ska sedan ut i sina 

hemmamyndigheter och hålla en lokal utbildning av alla poliser i yttre tjänst i 

bastaktik. Den lokala utbildningen är på 10 dagar. Målet är att utbilda ca en 

tredjedel av alla poliser i yttre tjänst varje år och att alla ska vara utbildade 2008.23 

Från och med 2007 ska de studenter som lämnar grundutbildningen ha fått 

bastaktik under skoltiden24. I Skåne och Stockholms län var man först ut med att 

börja utbilda poliser i bastaktik, vecka 3 200525. 

För att få reda på vad de poliser som gått utbildningen tycker om den och om det 

finns ett behov av en sådan utbildning har vi intervjuat 14 stycken poliser från 

Skåne. Som vanligt finns det olika åsikter om vad som är bra och inte, men för att 

                                                             
22 Utbildningsmaterial Nationell Bastaktik/rek/obs/säk 
23 http://147.186.227.26/intraekb/b 2005-04-20 
24 http://www.police.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=105286 2005-03-11 
25 Thomas Häll PHS Stockholm 2005-04-13 

P 

P 
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få en översikt om deras tankar och funderingar kring bastaktiken så har vi försökt 

sammanfatta de olika svar vi fått på följande frågor: 

•  Har ditt agerande förändrats vid t ex stopp av fordon, lokaliseringssök? 

- Nej det kan jag ej påstå, har använt liknande taktik tidigare. Det skiljer ej så 

mycket från det man lärt sig på polishögskolan.  

- Utbildningen har gett ett större medvetenhet och säkerhetstänkande, om man 

gör ett avsteg från grundena är det ett medveten val utifrån varje given 

situation. Större säkerhet i sitt agerande och förstått vikten av 

säkringsfunktionen bättre, tanken på en extra reträttväg.  

•  Har ditt tänkande före olika arbetssituationer förändrats efter utbildningen? 

- Mer mental förberedelse pga medvetenhet kring sina egna begränsningar och 

brister. Lättare att hantera stress. Man tänker till mer och blir påmind om sina 

begränsningar och brister, man gör en större förberedelse inför vassare 

situationer. Det finns inga ”rutinärende” utan allt kan hända. Att undanröja 

problemområden genom att arbeta metodiskt. 

- Nej, har alltid försökt att gå igenom tänkbara senarier på vägen fram till 

ärenden för att vara så förberedda och samkörda som möjligt.  

•  Har ditt sätt att följa upp olika arbetssituationer förändrats efter utbildningen? 

- Nej, har alltid varit noga att diskutera igenom ett ärende, turlaget har alltid 

pratat efteråt.  

•  Känner du dig någon gång tryggare i ditt polisarbete? 

- Inte i det vardagliga polisarbetet men vid en större händelse har jag en större 

kunskap. Trygghet över att alla jobbar på samma sätt, det gör att alla vet på 

vilket sätt en situation kan lösas. 

- Nej, det styrs mycket av vem man arbetar med, om alla i turlaget hunnit gått 

utbildningen.   

•  Har utbildningen gett dig ny kunskap att arbeta efter? 
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- Ja, ett större säkerhetstänk, tänker mer på risk och problem områden. Nya 

termer att arbeta efter. Vägspärr är något som gav mycket ny kunskap.  

•  Kommer du att fortsätta att använda dig av den kunskapen? 

- Ja, det är en förutsättning för att arbetet skall fungera. Kommer att bli en mix 

efter gammalt och nytt. Kunskapen förvaltas i varje enskild situation. All 

erhållen kunskap är viktig att förvalta, tar till sig det som är viktigt. Om inte 

alla jobbar efter bastaktiken så tjänar ej den sitt syfte.  

•  Vilken del av utbildningen har gett dig mest utveckling? 

- GTF, mest konkret av de alla. Vägspärrs konceptet var bra. Det 

kommunikation sättet var bra, hur man med ord och kroppsspråk ger signaler 

som kan påverka en konflikt, tungan är det vassaste redskap.  

 

 

•  Tycker du att värdet av dina nya kunskaper överstiger kostnaden för 

utbildningen? (arbetstid, engagemang etc.) 

- Ja, det är att uppträda proffsigt och taktiskt. Vi skall kunna bemöta människor 

på ett bra sätt samtidigt som vi tänker taktiskt. livsviktigt för oss som jobbar i 

yttre tjänst 

- Borde var ett högre tempo och kortare utbildningstid26 

                                                                                                                                         

3.1 Resultatsammanfattning 
 

Alla poliser i yttre tjänst skall genomgå en tio dagar lång utbildning i bastaktik, 

målet är att alla ska vara utbildade 2008. Efter att vi intervjuat 14 stycken poliser 

från Skåne som gått sin bastaktik utbildning så var de negativa synpunkterna vi 

fick bla att mycket var repetition från tidigare utbildningar, tempot var en aning 

lågt.  De positiva i utbildningen var att det är en nationell taktik där alla skall 

                                                             
26 Poliser som genomgått bastaktik utbildningen i Skåne län 
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”prata samma språk” och  jobba på samma sätt vilket underlättar vid samarbetet 

mellan de olika polismyndigheterna. Har fått mer kunskap och medvetenhet om 

ens egna begränsningar samtidigt som man fått upp ögonen för de risker som man 

faktiskt kan mötas av ute på ett rutinärende, kunskap om hur man kan förebygga 

riskerna genom ett taktisktförhållningsätt och mentalförberedelse.   

Många ansåg att man tagit till sig kunskap men att man kommer att blanda 

gammalt och nytt.  
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4  Diskussion 
I våran teoridel kan man läsa att bastaktiken är indelad i tre olika förhållningssätt, 

kommunikativt, mentalt och grundläggande taktiskt. Inom det kommunikativa 

förhållningssättet lär man sig betydelsen av hur vi med rätt kommunikation kan 

påverka händelser och förstå konflikter. I den mentala delen så finner man hur 

viktigt det är med mental träning och förberedelse för att kunna orka med och 

klara av det polisiära arbete och de svåra situationer som poliser ställs inför.   

Genom det grundläggande taktiska förhållningssättet får man kunskap om hur, 

men även varför man ska agera på ett visst sätt. Denna kunskap kan man applicera 

i olika givna och icke givna situationer som uppkommer. Så länge som man har 

begreppen kontroll, taktisk risk och hot bedömning samt tankeprocessen i åtanken 

när man hamnar i en situation så har man en stor möjlighet till att lösa uppgiften 

på ett säkert sätt för alla parter. Kontroll, taktisk risk och hotbedömning och 

tankeprocessen är alla utformade efter logiskt tänkande utifrån människan 

förmågor och oförmågor. Exempelvis så kan vi bara fokusera på ett hot i taget, det 

tar tid att hinna definiera ett hot och alla har en viss reaktionstid för att hinna 

agera mot ett angrepp. Utifrån vetskapen om detta har man utformat de taktiska 

grundmetoderna i GTF (lokaliseringssök, rörligt stopp, vägspärr, sök i terräng, 

rek/obs/säk.).   

Utifrån våra svar av intervjuerna med poliser från Skåne så tycker vi bastaktiken i 

huvudsak  verkar vara en bra utbildning. Många positiva svar har getts, dock så 

har det varit en viss variation. En del av variationen tror vi kan bero på personlig 

inställning, ålder, antal år i tjänst och tidigare utbildningar. Vi har förståelse för de 

som säger att de kommer att använda sig av en blandning mellan gammalt och 

nytt. Det är svårt att sluta med ett fungerande och väl inarbetat arbetssätt i 

turlaget, har man jobbat på ett sätt i tio år så är det inte tvär enkelt att bryta ett 

invant mönster. Dock så anser vi att det motverkar syftet med bastaktiken, 

nämligen att den skall vara nationell med ett gemensamt arbetssätt. Men vi har en 

tro på att detta kommer att bli bättre i framtiden eftersom att denna utbildning 
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kommer att ingå i grundutbildningen. Detta medför att alla ny examinerade poliser 

kommer att ha denna kunskap med sig reda på aspirantutbildningen. 

Vi anser att bastaktikens tre förhållningssätt är viktiga grunder i polisyrket, det är 

inte bara taktik som polisen sysslar med vid ett ingripande. Ett ingripande 

påverkas av hur vi agerar i olika situationer. Vår mentala förberedelse innan vi går 

in i en situation påverkar utgången för ett ingripande. Om vi känner oss osäkra 

och stressade kommer situationen lättare att kunna eskalera eftersom att vi inte 

kan tänka klart och felaktiga beslut kan fattas. Med rätt kunskap om hur vi ska 

hantera stressen,  kommunicera och läsa av en konflikt kan vi förhindra att 

konflikten eskalerar utan att behöva använda våld. Därför tycker vi att det är bra 

att bastaktiken inte bara är uppbyggd av taktik utan även att den mentala och 

kommunikativa delen finns med.  

Enligt uppgifter från RPS är den totala beräknade kostnaden för bastaktiken  

185 252 000 kronor kalkylerat från år 2004-2010.  I detta ingår kostnad för 

utbildning av handledare och poliser, repetition, PHS kostnader, samordning inom 

polisen27. Kostnaden kan tyckas vara stor men vi anser att kostnaden för vår och 

andras säkerhet inte kan mätas i pengar och att ett människoliv aldrig går att 

ersätta.  

4.1 Slutsatser  

Finns det ett behov en nationell bastaktik? 

Genom den kunskap i ämnet som vi har fått genom detta arbete och tidigare 

erfarenheter på grundutbildningen anser vi att det finns ett starkt behov av en 

nationell bastaktik framför allt av två anledningar. Nämligen att den medför en 

hög säkerhet för oss som blivande poliser genom att vara logisk och enkel. Den är 

på en nationell nivå, vilket leder till ett bättre samarbete mellan polismyndigheter. 

Detta behövs för att vi ska kunna hantera den allt grövre brottsligheten på ett  

säkert sätt och undvika en återupprepning av händelserna i Malexander. 

 

                                                             
27 RPS, Hans Lippens 2005-05-13 
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