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 Sammanfattning 
Under de senaste tio åren så har svensk polis blivit utsatta för en rad händelser 

som har synliggjort en del brister i organisationen och den enskilde polisens 

agerande. En av händelserna är de tragiska polismorden i Malexander 1999. Med 

dessa händelser som grund togs 2004 ett beslut om att införa en nationell bastaktik 

för landets poliser. I denna nya nationella bastaktik ingår det mentala 

förhållningssättet och det är den del som vi har valt att fördjupas oss i. Det som 

intresserat oss mest är stresskunskap och mentalträning. Syftet med detta arbete är 

att belysa stressreaktionens verkan och konsekvenser. Hur den nya bastaktiken 

kommer påverka detta och tydliggöra hur mental förberedelse minskar stressens 

negativa effekter. 

Till grund för våran uppsats så har vi genomfört en litteraturstudie med ett urval 

av böcker och artiklar. Vi har även tagit del av det utbildningsmaterial som både 

handledare och användare kommer att få under utbildningen i den nya nationella 

bastaktiken. Som grund för vårat arbete stödjer vi oss på den begreppsmodell som 

är framtagen för att ligga som grund i den nationella bastaktiken. 

 Vi går igenom hur människor upplever och tolkar stress. Vi tar upp att det finns 

studier som säger att vissa har svårare att ta åt sig och våga släppa taget när de ska 

hantera känslor kring större händelser. I arbetet tar vi även upp vissa saker som 

krävs för att vi ska lyckas med mental träning. Vi har även gjort en jämförelse 

med ett träningsprogram framtagit för annat bruk än inom polisen och det som 

medföljer materialet till den nya nationella bastaktiken. 

I slutdiskussionen så tar vi upp hur all den fakta vi insamlat faktiskt påvisar hur 

pass allvarligt polisen ser på de ökade sjukskrivningssiffrorna. Stor del av den 

ökningen kommer av just stress. Vi tar även upp att det måste vara ett stort 

framsteg för alla poliser att det mentala förhållningssättet fått lika stor del som de 

andra mer taktiska och kommunikativa delarna fått. Vi hoppas även att de under 

utbildningen vågar släppa fram externa resurser med spetskompetens som kan 

komma in och se på våra arbetsuppgifter med nya ögon och ge upphov till 

nyanserade idéer.  
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1  Inledning 
Under de senaste cirka tio åren har svensk polis blivit utsatt för händelser där 

brister i agerandet och organisationen tydliggjorts. Därför har det nu gjorts en 

satsning att utbilda samtliga poliser i yttre tjänst i en nationell bastaktik. Senast 

någon nationell utbildning för uniformerad polis genomfördes var i samband med 

att Sverige arrangerade EM i fotboll 1992. Detta var dock endast en punktinsats 

som efter detta föll i glömska.  

Vid polismorden i Malexander 1999 kom det många poliser från andra 

myndigheter till Östergötland för att hjälpa till vid eftersökandet av 

gärningsmännen. Efter förutsättningarna gjordes ett relativt bra jobb, men 

problem uppstod ofta eftersom det visade sig att individerna jobbade på skilda vis. 

De order som gavs tolkades på olika sätt vilket skapade förvirring. 

Efter Malexanderhändelsen väcktes tanken med en gemensam taktisk 

arbetsmetod. Men det var först efter händelserna vid EU-toppmötet i Göteborg 

2001 som arbetet tog fart på allvar. Vid den händelsen kastades många poliser in i 

en verklighet som de varken var mentalt eller taktiskt förberedd på. Det försvårade 

både arbetet vid toppmötet och den mentala bearbetningen efter händelsen. 

Efter detta genomfördes en rad utredningar och våren 2004 togs ett beslut om att 

införa en nationell bastaktik för Sveriges polis. En arbetsgrupp bestående av 

poliser från landets 21 myndigheter samlades på polishögskolan i Sörentorp och 

arbetade fram en kursplan.  

Arbetet med bastaktiken är nu i det inledande skedet och från och med januari 

2007 kommer de studenter som lämnar grundutbildningen att ha kunskaper i den 

nya bastaktiken. Poliser som redan arbetar på myndigheterna i yttre tjänst kommer 

att få utbildning av respektive handledare.  

Stor vikt har lagts på det mentala i den nya taktiken och det är något nytt och 

främmande inom stora delar av polisen. Stor del av det mentala förhållningssättet 

behandlar stresskunskap och stresshantering. Vi tycker att det är en intressant 

vändning och intressanta ämnen, därför har vi valt att titta närmare på just dessa 

delar.  
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1.1  Bakgrund 

Under snart fyra terminer har vi fått utbildning i mental träning. Vi hade till en 

början svårt att se vikten av att vara mentalt förberedd men har under 

utbildningens gång fått upp ögonen för hur stor del det mentala har i att prestera 

bra. Detta gäller givetvis också för att lyckas rent taktiskt och för att agera på ett 

säkert sätt i pressade situationer. Därför tycker vi det skulle vara intressant att titta 

närmare på hur den nationella bastaktikens mentala del är uppbyggd.  

Rent generellt har vi fått en uppfattning om att vissa poliser som har jobbat ett 

antal år i yttre tjänst har utvecklat en egen metod att hantera stress och förbereda 

sig mentalt. De har gjort detta utan någon utbildning från myndigheten och i 

många fall utan att tänka speciellt på vad de gör och sätta ord på det. Vi utgår från 

oss själva och den erfarenhet vi har fått i samband med vår praktik ute på olika 

polismyndigheter när vi påstår detta. Vi tror att den nya nationella bastaktiken och 

den mentala delen av den kan hjälpa dom som utvecklat en egen metod att bygga 

vidare på den. Samt att introducera mental träning för dom som inte börjat och få 

dom att komma igång. 

 

1.2 Syfte 

 
Vi vill belysa stressreaktionens verkan och konsekvenser. Vi vill även tydliggöra 

vad en kunskap om mental förberedelse har för att minska de negativa effekterna 

av stress. Vi vill även jämföra den nationella bastaktikens träningsmetoder med en 

metod hämtad från ett användarområde utanför polisen för att se likheter och 

skillnader. 
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1.3  Frågeställningar 

• Hur kan man minska den skadliga stressen med hjälp av den nya 

bastaktiken?  

• Hur påverkas man i arbetssituationen av stressen vi upplever i vårat yrke? 

Vi kommer även att genomföra en jämförelse mellan bastaktikens mentala 

träningsprogram och ett träningsprogram framtaget för ett användningsområde 

utanför polisvärlden.  

 

1.4  Avgränsningar 

Den nationella bastaktiken är uppdelad i tre förhållningssätt, mentalt, 

grundläggande taktiskt och kommunikativt. Vi kommer endast att behandla det 

mentala förhållningssättet. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Som vi tidigare nämnt började vårat arbete med att vi bestämde oss för att studera 

den mentala biten i den nya nationella bastaktiken. När vi väl bestämt oss för 

ämnet började vi med att samla information. Vi lyckades med hjälp av kontakter 

på universitetet få tag i det material som kommer att fungera som stöd för 

handledarna under utbildningen. Vi har även använt oss av det material som varje 

enskild polis kommer att få som utbildningsmaterial. Den sist nämnda källan är 

inte ännu utgivet, men är den slutliga produkt som kommer att användas. Utifrån 

dessa arbeten har vi sökt ytterligare litteratur inom området. Genom Umeå 

Universitets Bibliotek har vi funnit mycket litteratur och har varit tvungna att sålla 

och välja ut det som vi tyckt varit mest relevant och passat bäst in i vår studie. Vi 

har även diskuterat viss litteratur med vår handledare och fått råd om hur vi bör 

jobba vidare med vår litteraturstudie. Den litteratur vi valt ut har vi till att börja 

med läst översiktligt och därefter djupdykt i stycken som vi ansett vara 

intressanta. Vi utgick ifrån antagandet att det inte skulle finnas så mycket 

forskning och litteratur som rörde just polisen. Detta visade sig stämma och därför 
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har vi använt oss av litteratur som i första hand behandlar mental träning i 

samband med idrott. Vi tycker dock att den idrottsliga litteraturen kan appliceras 

på ett bra sätt i polisyrket och även andra sammanhang. Med materialet för den 

nya nationella bastaktiken medföljer två stycken CD-skivor som berör mental 

träning och mental förberedelse. Vi kommer att göra en jämförelse mellan dessa 

två CD-skivor och ett annat mentalt träningsprogram som är framtaget av Lars-

Eric Uneståhl. 



Nationell bastaktik – ett verktyg för mental träning och stresshantering 
Brovall, Claes 
Oscarsson, Oscar 

2005-05-11 

 

 5 

2  Begreppsförklaring 
 

 

Figur1 , Begreppsmodell för den nya nationella bastaktiken. (Handledarmaterial för 

den nya nationella bastaktiken) 

 

Den här begreppsmodellen ska förklara tanken bakom hela bastaktiken.  

Begreppsmodellen består av tre större delar, mentalt förhållningssätt, 

grundläggande taktiskt förhållningssätt och kommunikativt förhållningssätt. De 

tre delarna måste tillsammans fungera för att den enskilda polisen ska nå fram till 

målet som är, kontroll i situationen. För att få balans och komma rätt i givna 

situationer måste man ha kunskapen och kunna behärska de tre delarna.  Den 

delen som vi fokuserat på är det mentala förhållningssättet. Allt som rymmer 

inom det begreppet är metoder och tips på hur vi som polismän ska kunna skapa 

en inre mental kontroll. 
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3  Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att göra en sammanställning av den information vi valt 

ut i vår litteraturstudie. Vi kommer att redovisa resultat som rör stress och mental 

träning.   

 

 

 

 

3.1           Effekter av stress 
För att kunna uppnå kontroll i situationen måste man först uppnå en inre kontroll. 

Den inre kontrollen uppnås genom att man är medveten om sina stressreaktioner 

och kan hantera dem på ett bra sätt. Att man har förberett sig på ett bra sätt 

mentalt och att man i ett senare skede bearbetar situationen och utvärderar den för 

att dra lärdom av sitt agerande. De stressreaktioner som upplevs är helt normala 

men upplevs oftast som pressande, men de behöver inte hindra en polisman i hans 

agerande. Enligt handledarehäftet i nationell bastaktik så kommer stressreaktioner 

i många olika uttryck såsom fysiska, tankemässiga, känslomässiga och 

beteendemässiga. 

 

                  Figur 2 ,Statistik över polisens arbetsmiljö (Polisernas arbetsmiljö 2003). 
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Som figur 2 visar har drygt tio procent av Sveriges poliser varit sjukskrivna till 

följd av stress och trötthet de senaste tolv månaderna. Från 1997 fram till 2003 har 

sjukskrivningarna på grund av stress och trötthet nästan fördubblats procentuellt 

(Engdahl, et al, 2003). 

De fysiska reaktionerna upplevs ofta med stort obehag (Finnborg, 1999). Många 

beskriver hur de får hjärtklappning och känner att de får svårt att andas. Även 

darrningar i händer, armar läppar och ögon är vanligt när man hamnar i stressade 

situationer. Att få tunnelseende är ofta något som människor beskriver som har 

varit i akutstress någon gång, se figur 3. De tankemässiga stressreaktionerna är 

många och visar sig genom att man får svårt att koncentrera sig och behålla fokus. 

Förmågan att fatta snabba beslut och prioritera vad som är viktigast minskar och 

en allmän känsla av inre förvirring kan uppstå. Många känslor följer med stress 

och de kan ge sig uttryck i att man kan känna irritation, ilska och ibland även 

vrede. Det kan även bli åt motsatta hållet att känslan blir att man känner sig hög 

och osårbar. Stress påverkar även beteendet hos människor. Det kan bli svårt att 

uttrycka sig i tal och att skriva. På katastrofplatser är det vanligt att man antingen 

blir hyperaktiv eller blir helt apatisk.  

 

 

Figur 3, En illustration över stresskonen. (Handledarmaterial för den nya nationella 

bastaktiken). 



Nationell bastaktik – ett verktyg för mental träning och stresshantering 
Brovall, Claes 
Oscarsson, Oscar 

2005-05-11 

 

 8 

3.2           Tolkningar och reaktioner på stress 

Hur man tolkar och reagerar i stressade situationer beror på en mängd olika 

faktorer. Alla har vi olika personliga förutsättningar där saker som personlighet, 

erfarenhet, motivation och vad vi upplevt tidigare spelar in. Även de kunskaper 

och färdigheter som vi besitter spelar en avgörande roll i hur vi löser eller agerar 

när vi är stressade. Hur länge har vi varit yrkesverksamma och vilken insikt har vi 

om oss själva. Hur arbetsplatsen ser ut och vilken typ av organisation är det som 

vi tar direktiv ifrån. Sen spelar också den sociala situationen in på hur vi reagerar, 

hur är hemmiljön och hur fungerar det bland kollegerna.  

 

När en polisman blir utsatt för upprepad stress under en längre tid och att vi inte 

får tillfälle eller tar oss tid att slappna av så byggs stressen upp. Denna typ av 

stress kallas för kumulativstress och den kommer oftast gradvis och den är svår att 

upptäcka. Den kumulativa stressen ligger ofta till grund för det vi idag kallar 

”utbrändhet” vilket liknas vid en utmattningsdepression. 

För att kunna bearbeta och agera när vi är i stress är det därför viktigt att vi är 

medveten om dessa stressreaktioner, att vi inte ser det som ett svaghetstecken utan 

att acceptera att stress är en del av en polismans vardag.  Stresspåslag är något 

som en polisman aldrig kommer att komma undan men det finns vissa saker vi 

kan göra för att vi inte ska hamna i stress lika snabbt.  

 

3.3           Att hantera stress 

Att tänka på vad man äter före och under ett arbetspass är väldigt viktigt för att 

kroppen skall må bra, även att få tillräckligt med sömn är en avgörande faktor. Vi 

måste även vara medvetna om vad vi inte klarar av samtidigt som det är av vikt att 

vi påminner oss om det som vi kan och är säkra på. Våga förändra det som går att 

ändra på men vi ska samtidigt acceptera det vi inte har möjlighet att påverka. Vi 

måste även lösa de konflikter som vi är inblandade i, både på arbetet och i 
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hemmet. Om vi sköter alla dessa faktorer så ökar chanserna till att vi ska kunna 

hantera en stressad situation.  

I användarhäftet för bastaktiken så beskrivs olika modeller över hur vi ska kunna 

hantera stress. De två modeller som beskrivs är emotionsfokuserad coping och 

problemfokuserad coping. Den problemfokuserade coping modellen är den mer 

praktiska av de båda och fokuserar mer på att minimera de yttre stressorerna. 

Exempelvis så kan vi som polismän se till att våran utrustning är optimerad för de 

arbetsuppgifter som vi skall utföra. Har vi tagit bort oron för att utrustningen ej är 

fullgod så minskar det risken för ett onödigt stresspåslag. Den mer emotionella 

coping modellen behandlar hur man är inställd till en arbetsuppgift. Att kunna 

tänka igenom våra insatser både innan och efter som vi utför arbetet. Det är bra 

om vi kan se utmaningen och möjligheten att lära sig av ovana situationer 

eftersom det gör att vi får en positiv inställning till uppgiften. 

De båda modellerna har ett logiskt samspel eftersom de påverkar varandra. Ett 

emotionellt tänkande kan ge sig uttryck i att vi även gör beteendemässiga 

förändringar. På samma sätt kan det bli om vi fokuserar på problemet så kan det 

starta ett nytt emotionellt tankesätt kring problemet.  

En undersökning som genomfördes inom den franska polisen visade att två till tre 

stycken i grupper på totalt femton inte vågade släppa kontrollen. De blockerade 

sina känslor istället för att bearbeta det som hänt (Le Scanff, 2002). Att blockera 

sina känslor är också en typ av coping, men ingen hållbar lösning. Däremot är det 

viktigt att vara medveten om att det förekommer och att vara uppmärksam på sig 

själv och sina kollegor. 

Angelöw hanterar humor i ett kapitel i sin bok och har där tagit upp sambandet 

mellan humor och stresshantering samt immunförsvaret. Personer som använder 

humor när de löser stressfyllda situationer är mindre deprimerade, mindre 

ensamma och har bättre självkänsla i jämförelse med dem som inte använder sig 

av humor i samma utsträckning. Men han påpekar också att humorn inte får 

användas för att skjuta undan problemen utan den måste användas på ett 

förståndigt sätt. Angelöw skriver vidare att personer med mindre känsla för humor 
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löper större risk att få ett nedsatt immunförsvar i samband med en påfrestande 

situation. Anledningen till att vi blir sjuka av stress beror på att vi långt tillbaka 

använde stressen för att undkomma faror som hotade oss. Den stress som idag 

angriper oss har tendens att vara mer långvarig och vi har svårigheter att ta oss ur 

en ond spiral av stress. Detta leder till allostatisk belastning på våra fysiologiska 

system vilket kan underlätta för sjukdomar att få fäste. Enklare beskrivet kan man 

säga att vi utsätts för ett slitage som gör att kroppen inte orkar motstå angrep från 

sjukdomar och bakterier (Grossi, 2004). 

3.4            Mental träningslära 

Mental träning, vad är då det? Enligt Pensgård & Hollingen är mental träning ett 

samlingsnamn för många olika metoder som innefattar mentala processer. I häftet 

sammanfattas den mentala träningen inom bastaktiken i en mening, ”En 

systematisk och långsiktig träning av tankar – tolkningar – känslor – beteende för 

att fungera och må bättre i sin vardag.” (Handledarhäftet). 

Studier tyder på att mental träning kan motverka olika påfrestningar i arbetet, 

förbättra samarbetet, prestationer, arbetsklimat och inlärningsförmågan. 

Exempelvis kan träningen leda till minskad ångest och stress för individen som i 

sin tur leder till bättre prestationer under pressade förhållanden. Träningen kan 

även ge en bättre hälsa som leder till sänkta kostnader för sjukdom och 

sjukdomsfrånvaro för organisationen (Angelöw, 1994). 

 

För den nationella bastaktiken nämns att människan inte kan göra skillnad mellan 

tanke och verklighet (Handledarhäftet). Den inre bild du spelar upp avsätter 

minnesspår i musklernas nervbanor. När du sedan skall utföra den övning som du 

mentalt tränat på kommer hjärnan ihåg vad du tänkt på och kan då genomföra 

övningen effektivare än om du genomför den utan målbildsträning (Plate, 1995). 

Detta utnyttjas och man skapar målbilder av framtida situationer som man kan 

tänkas hamna i.  

 

Enligt handledarhäftet så kan vi jobba med realistiska scenarion som behandlar 

det värsta som kan hända. Det är viktigt att vi vågar släppa fram tanken över att 
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något kan gå fel och att även diskutera det med sin familj och kollegor. Man kan 

diskutera hur vi skulle lösa en sådan svår situation om vi skulle hamna där i 

framtiden. Rädslan och osäkerheten inför att hamna i sådana situationer tenderar 

att minska om vi vågar tala om det. Syftet att tänka i sådana banor är inte bara att 

bearbeta vad som kan komma att hända utan även att kanske upptäcka brister i sin 

egen utbildning och kunskap. Det är därför det är så viktigt att både tänka igenom 

lyckade och misslyckade scenarion för att det realistiska utfallet. 

 

 

Genom att träna mental träning kan man lära sig att ta kommando över sina egna 

känslor och tankar. Man bygger en förmåga att välja vilken typ av mentalt 

tillstånd som passar bäst i olika situationer. Därigenom kan man höja både 

prestationsförmågan och kvalitén på prestationen (Malmström, 2003). 

 

Pensgård & Hollingen menar att mental träning inte endast är till för idrottare utan 

kan anpassas till olika målgrupper och deras behov. Bastaktiken har anpassat 

träningen till polisers situation och har till skillnad från idrotten inte koncentrerat 

sig på prestationen. Träningen har istället fokuserats på två andra delar, att kunna 

hantera stress och att mentalt förbereda sig på krävande situationer.  

 

3.5           Jämförelse 

För att ge möjlighet att träna dessa två delar har det tagits fram två CD-skivor. 

CD1 kallas mental grundträning och innehåller fem program som syftar till att 

sänka grundspänningen, kunna slappna av totalt, koppla av mentalt och att sova 

bättre. Den har även som syfte att bygga upp de färdigheter som krävs för att 

kunna tillgodogöra sig CD2. CD2 kallas mental förberedelseträning och innehåller 

fyra olika delar, de två första delarna behandlar lokaliseringssök och de andra två 

behandlar normalstopp och vägspärr. Det här programmet syftar till att memorera 

bastaktiken, integrera den i polisens vardag, minska anspänning och öka känslan 

av kontroll, samt att öka fokus och effektivitet i skarpa lägen.  
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Den CD vi valt att jämföra med är ett program framtaget av Lars-Erik Uneståhl. 

Lars-Erik är bland annat professor inom psykologi och mental träning. Han har 

under flera årtionden forskat inom området och tagit fram träningsprogram för 

främst idrottare, men även för andra samhällsområden på senare tid. Programmet 

vi valt, Avspänning, träningsprogram för kropp och själ, innehåller fyra delar. 

Muskulär avslappning, mental avslappning, självbildsträning och målbildsträning. 

 

Efter att vi lyssnat igenom båda träningsprogrammen kunde vi konstatera att 

grunderna i dom båda är lika. De två första delarna av Uneståhls skiva kan man 

jämföra med bastaktikens CD1 och de två sista delarna med bastaktikens CD2. 

Upplägget med avslappnings övningar där du ska utnyttja andningen och växla 

mellan spända och avslappnade muskler för att nå ett lugn finns med i båda 

programmen. En detalj som skiljer programmen åt är bakgrundsmusiken som i 

Uneståhls program är något mer framträdande. Vi tolkar det som att musiken fått 

en mindre roll i bastaktikens träningsprogram på grund av att det ska fungera som 

inlärning och därför är det viktigt att kunna fokusera på berättarens röst. CD2 

skiljer sig dock från Uneståhls sista delar då man i bastaktikens träningsprogram 

använder sig av specifika situationer och även polisiära termer. Detta medför att 

det ställs högre krav på lyssnarens koncentration samtidigt som det ska ske i ett 

avslappnat tillstånd. Uneståhls program är mer av en allmän karaktär och ska 

fungera på alla möjliga situationer och människor. Tidigare i vårat arbete har vi 

nämnt att sömn är en avgörande faktor för att hantera stress på ett bra sätt. Det 

verkar som att det uppmärksammats då CD1 innehåller ett sömnprogram. 

Sömnprogrammet kan beskrivas som en mera djupgående avslappning, där målet 

är att bli så avslappnad som möjligt för att kunna somna.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att upplägget på bastaktikens träningsprogram 

påminner mycket om Uneståhls program. Vi tar det som ett gott tecken då 

Uneståhl är en person med mycket erfarenhet inom området och ett aktat namn. 

Vad som är den stora skillnaden är att bastaktikens träningsprogram tagits fram 

för att passa polisens utbildningsbehov.    
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3.6           5 punkter för att lyckas 

Hur ska vi då göra för att få resultat och kontinuitet i våran mentala träning. Enligt 

(Zilbergeld & Lazarus, 1987) så finns det fem punkter som man ska försöka 

efterfölja för att få resultat.  

1.Ta det på allvar. 

Att ta sig an och börja med mental träning kräver en stor arbetsinsats av den 

enskilde individen. Många slarvar med hur de engagerar sig i den mentala 

träningen och resultatet blir därför undermåligt. Många vill se resultat på en gång 

och avbryter där för träningen efter kanske bara en vecka. Att komma till en 

förändring kräver att vi är noggranna i vårat engagemang och vi lägger upp våran 

träning systematiskt. 

 

2.För anteckningar. 

Att föra anteckningar ät bra sätt att kunna utvärdera det man har åstadkommit. Det 

går givetvis nå resultat med mental träning utan att för anteckningar men för att få 

ett större djup och bättre kvalité är det bra att kunna gå tillbaka. Upptäcker man att 

det har gått dåligt så kan det vara bra att kanske byta metod. 

 

3.Öva dagligen. 

För att nå de mål som du har satt upp så bör du träna varje dag. Det behöver inte 

röra sig om någon längre stund varje dag utan det viktiga är att få kontinuiteten. 

Det är ingen fara att hoppa över träningen någon dag i veckan men det får inte bli 

en vana. Mottot är att träna så mycket du kan, ju oftare du tränar desto snabbare 

når du det uppsatta målet. För att öva så mycket du kan så är det bra att ha en 

tidsplan så att du är säker på att du utför rätt saker. 

 

4.Träna, försök inte analysera. 

Mental träning skall inte vara en teoretisk analys utan skall genomföras praktiskt. 

Syftet skall vara att träna din mentala förmåga på ett speciellt sätt och inte att gå 

på djupet för att förstå varför du är som du är.  
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5.Börja alltid med det lättaste, arbeta dig gradvis fram till det mer komplicerade. 

Börja på en nivå som känns bra och upprepa detta. Blanda också in någon bild 

som är lite svårare och träna vidare tills det känn bekvämt. Gå sedan försiktigt 

gradvis framåt i svårighetsgrad. 

 

3.7      Resultatsammanfattning 

Genom våran studie så har vi kommit fram till att det är viktigt att var medveten 

om sin kropps reaktioner och hur våra stressorer visar sig. Vi måste kunna vara så 

balanserade att vi kan acceptera att visa saker kan vi inte påverka. Lika viktigt är 

det att vi vågar ändra de saker som vi har kontroll över själva. Det som vi kan 

påverka och som nämns i litteraturen är bl.a. organisationen på arbetsplatsen. Den 

går kanske inte att ändra på men vi måste våga ställa krav. Sömn och kost är två 

saker som vi har mycket makt över och studier visar att dessa två saker påverkar i 

hög grad hur vi upplever stress. Allt detta låter väldigt enkelt, men i många av de 

böcker vi läst så påpekas det hur mycket tid och kraft som måste läggas ner för att 

nå resultat med mental träning. För att lyckas och få resultat av den mentala 

träningen så finns det vissa saker som vi måste tänka på. Zilbergeld och Lazarus 

har i sin bok tagit upp några punkter som de tycker är viktiga för att nå resultat. 

Sammanfattningsvis kan man nämna att den mentala träningen måste tas seriöst, 

ges tid och utvärderas. Viktigt är också att se det som praktiskträning och inte som 

någon psykologisk analys av dig själv som människa. Om vi integrerar de saker 

som vi tagit upp med den begreppsmodell som är framtagen för den nya nationella 

bastaktiken så blir vikten av våran mentala status allt mer klar. Bastaktiken består 

av tre delar och där den mentala delen fått lika mycket utrymme som de två andra 

mer praktiska delarna. Utbildningsmaterialet som alla poliser skall få innehåller 

två CD-skivor. För att få en uppfattning om skivornas innehåll har vi lyssnat 

igenom dom och gjort en jämförelse med ett annat träningsprogram av Lars-Erik 

Uneståhl. Skivorna skall fungera som stöd för den mentala träning som vi ska 

genomföra. Det visar på att svensk polis upptäckt vikten av mental förberedelse 

och de får även stöd av den litteratur som vi har läst.  
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4  Diskussion 
 

I den begreppsmodell som tagits fram för den nationella bastaktiken har mentalt 

förhållningssätt fått en lika stor del som grundläggande taktiskt- och 

kommunikativt förhållningssätt. Vi tycker att Rikspolisstyrelsen i och med det har 

visat att man tror på mental träning och vill satsa på det. All den litteratur vi tagit 

upp tidigare i arbetet trycker på vikten av mental förberedelse. Angelöw säger 

exempelvis att mental träning kan minska ångest och oro, samt förbättra 

prestationer och hälsan. Om man därför satsar på mental träning och vågar ta till 

sig träningsmetoderna kan den gemene polismannen få verktygen att förbättra sin 

arbetsmiljö.  

 

Enligt Zilbergeld & Lazarus är det viktigt att man tar träningen på allvar för att nå 

önskade resultat. Ser man inte seriöst på träningen kommer man inte utvecklas 

och kommer heller inte att kunna utnyttja den nationella bastaktiken fullt ut. Detta 

på grund av att den mentala delen inte kommer att fungera tillfredsställande. För 

att få kontroll i en situation, som är målet med begreppsmodellen, måste du känna 

inre kontroll och det uppnås genom en effektiv mental träning. Vi anser att 

instruktörerna som introducerar bastaktiken på de olika myndigheterna och lärarna 

på de olika polishögskolorna här har en viktig uppgift i att inspirera sina kollegor 

till att träna mentalträning.    

 

Som vi tidigare skrivit anser Zilbergeld & Lazarus att mental träning bör utföras 

minst dagligen och att man når resultat snabbare ju oftare du tränar. För att 

förtydliga jämför vi detta med en fysisk prestation där förhållandet är på precis 

samma sätt. Ska du bli duktig på att springa 800 meters lopp måste du träna 

effektivt och ofta. Man kan komma en bit med fysiska förutsättningar och talang, 

men det är i slutändan träningsmängden och kontinuiteten som räknas. 
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Att vara stressad och känna stress är något som vi som poliser kommer att få lära 

oss att leva med. Det är därför bra om vi kan lära oss att känna till våra 

stressreaktioner och vara medveten om att vi kommer att hamna i tunnelseende.  

Som Finnborg skriver så upplever vi ofta våra stressreaktioner med ett stort 

obehag och det är viktigt att vi är medveten om att det är naturligt. För att uppnå 

den inre kontrollen som beskrivs i begreppsmodellen för nationell bastaktik så är 

en del av teorin att känna till sina stressreaktioner.  

 

Vi tror att när problemet med stress synliggörs genom att det får en del in den nya 

nationella bastaktiken så kan det bli mer accepterat och lättare att ta till sig för 

poliserna ute i landet. Vi har tidigare i arbetet visat på att sjukskrivningarna pga. 

stress inom polisen har ökat markant de senaste åren. Från 1997 fram till 2003 har 

sjukskrivningarna på grund av stress och trötthet nästan fördubblats procentuellt. 

Vi tycker att detta uppmärksammats på ett bra sätt i användarmaterialet för 

nationell bastaktik och att det visar på att Rikspolisstyrelsen tagit varningstecknen 

med ökade sjukskrivningar på allvar. Vi tror att med hjälp av det material som 

varje polisman kommer att få vid utbildningen i den nya nationella bastaktiken så 

har vi mycket större chans att hantera den stress som vi kommer att uppleva inom 

yrket.  

 

Materialet är dock inte det viktigaste för att lyckas utan den största delen ligger på 

individen och dess engagemang. Zibergeld & Lazarus visar på vikten av 

engagemang i de fem punkterna som de tagit fram för att lyckas med mental 

träning. Vi tycker att i användarmaterialet har en brist i vad det gäller att beskriva 

hur mycket arbete och fokusering som krävs för att nå resultat med mental 

träning. Vi hade velat se att det betonades mer i materialet och till följd av den 

bristen så ställs det högre krav på den handledaren eller läraren som håller i 

utbildningen. Att engagera sig i det mentala förhållningssättet tycker vi borde 

ligga i varje enskild polismans intresse eftersom det är en stor del av att vi ska 

kunna jobba på ett säkert sätt. Det är inte bara våran egen säkerhet som står på 
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spel utan även våra kollegors. Vi har tidigare i arbetet behandlat hur våran 

mentala hälsa direkt påverkar våran fysiska hälsa. Lyckas den enskilde 

polismannen följa och ta till sig den kunskap som erbjuds genom 

utbildningsmaterialet tror vi att det kommer att påverka både den mentala- och 

fysiska hälsan positivt. 

 

Utbildningsmaterialet är grundat på en mängd litteratur och den del vi tittat 

närmare på har varit relevant. Vi har däremot reagerat på att all litteratur säger 

samma sak och är relativt likriktad. Därför blir det brist på diskussion och tankar 

kring alternativ. Men det ska tilläggas att vi tittat på endast en liten del av den 

litteratur som finns på området. Dessutom finns det ju inte utrymme för någon 

större diskussion i och med att det är ett användarmaterial som ska inspirera och 

få läsaren att tro på konceptet.  

4.1 Slutsatser och förslag 

Vi anser att polismyndigheten har en svår uppgift framför sig då de ska 

implementera den nya bastaktiken i en så pass stor organisation. Storleken medför 

att den kan bli trög och svår att förändra. En bra sak tror vi hade varit att engagera 

externa resurser med spetskompetens på området. I vart fall för att ha som 

”bollplank” för handledaren. Vi tror på en blandning av externt nytänkande och 

den erfarenhet kring yrket som redan finns inom myndigheten.  

Vi tror att lärarna på de tre olika polisutbildningarna kommer att få en mer 

tacksam utbildningsroll i jämförelse med handledarna runt om i Sverige. Lärarna 

kommer att arbeta med vetgiriga studenter som inte har rutin och därför inte 

någon anledning att ifrågasätta metoderna inom den nya nationella bastaktiken. 

Däremot kan en polis med erfarenhet känna sig kritiserad och ifrågasatt när 

hans/hennes arbetsmetoder ska ändras. Människor har i såna lägen en tendens att 

försvara sig och motverka förändring. Vi tror dock att de nyutexaminerade 

poliserna kan underlätta förändringen. Visar de entusiasm och vilja att lära sig kan 

de få med sig de som är mer negativt inställda.  
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Vi anser att den nya nationella bastaktiken medför att varje polisman kommer att 

känna sig mer säker på hur han/hon ska agera och att partnern tänker och agerar 

på samma sätt. Denna säkerhet kommer leda till minskat stresspåslag. Dessutom 

kommer den mentala träningen som ingår i användarmaterialet att leda till 

minskad stress. Detta är givetvis beroende på hur mycket tid och energi varje 

enskild individ lägger ner på sin träning.   

En annan slutsats vi kan ta är efter den jämförelse av träningsprogram som vi 

genomfört. Vi upptäckte inga stora skillnader mellan dessa två program och det 

vill vi tolka som ett bra resultat för den del som medföljer den nya nationella 

bastaktiken. Lars-Erik Uneståhl som är upphovsman till det program som vi 

jämfört med är ett respekterat och aktat namn inom världen av mental 

träningslära. Han innehar flera titlar och har doktorerat på området. Det tycker vi 

visar på att det program som är avsett polisiärt bruk är framtaget på ett seriöst och 

noggrant sätt vilket inger förtroende för resten av materialet.  
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Abstrakt 
 
Under de senaste tio åren så har svensk polis blivit utsatt för ett en rad svårare händelser. 
En av dessa är t.ex. polismorden i Malexander där två poliser blev skjutna till döds. Dessa 
händelser har gjort att polisen utvecklat en gemensam nationell bastaktik för att underlätta 
arbetet i den egna myndigheten och vid gemensamma insatser. År 2004 togs beslutet om att 
införa en nationell bastaktik för Sveriges poliser. En del i den nya nationella bastaktiken 
fokuserar på mental träning. I polisyrket så utsätts vi för mycket och många typer av stress. 
Kunskap om hur våra stressreaktioner ter sig och metoder att hantera stress kan underlätta 
vårat jobb som poliser avsevärt. Det är dessa två delar, mental träning och stress, vi valt att 
fördjupa oss i eftersom vi anser att det är två viktiga delar för att kunna få ett långt och 
hälsosamt arbetsliv. Vi har genomfört en jämförelse mellan den nya bastaktikens 
utbildnings CD-skivor och ett träningsprogram som tagits fram av Lars-Eric Uneståhl. Vi 
har genom att studera relevant litteratur inom området mental träning fått en djupare bild på 
hur mycket det mentala spelet påverkar oss som person och i yrket. Genom våra studier har 
vi märkt att det finns mycket litteratur på området. Den mesta forskningen berör idrotten 
men vi tycker att den är flexibel och kan användas av yrkesverksamma poliser.   

 


