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Sammanfattning 
Ett flerårigt utvecklingsarbete inom Polisen har resulterat i en nationell bastaktik. I den ingår 

ett kommunikativt förhållningssätt. Det består av två delar, en del som beskriver hur 

konflikter eskalerar och vilka faktorer som påverkar konflikters utveckling. Den andra delen 

behandlar olika sätt att hantera konflikter.  

 

Vi har undersökt om det finns andra modeller för kommunikation som kan fungera i en 

polisiär kontext. Vi presenterar två alternativa kommunikationsmodeller som främst handlar 

om hur man bemöter personer i stressiga situationer. 

 

Skillnaden mellan den nationella bastaktikens kommunikativa del och de alternativa 

kommunikationsmodellerna är främst att bastaktiken ger ramarna för hur en polisman kan 

hantera konfliktfyllda situationer medan de alternativa modellerna är detaljerad och 

situationsspecifik i sina handlingsförslag.  
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1 Inledning  
Inspiration till detta arbete har vi fått från vårat intresse av polispsykologi, kommunikation 

och vår fascinationen över den dynamik som uppstår i mötet mellan människor. Alla kan 

kommunicera, men alla kan också finslipa och förbättra sin förmåga att tala och lyssna till 

människor. I yrket som polis är det extra viktigt att besitta sådana färdigheter. 

 

1.1 Bakgrund 
Polisyrket är ett problemlösande yrke där kommunikationen är ett viktigt redskap för att 

kunna lösa en situation på ett så bra sätt som möjligt. Orden vägs på guldvåg. De ord man 

väljer skapar en känsla hos den man talar med. Ord som kan verka harmlösa för sändaren kan 

vara provocerande eller kränkande för mottagaren. Likaså kan ett empatiskt och 

medmänskligt bemötande väcka positiva känslor. Känslorna omsätts till en reaktion, positiv 

eller negativ, beroende på vad man lockat fram. Vi vill synliggöra värdeladdningen hos olika 

uttryck och visa alternativa tillvägagångssätt. Minst lika viktigt som vad som sägs är också 

hur det sägs 

 

Många människor har få erfarenheter av möten med poliser och då är bemötandet desto 

viktigare. Den enskilda polismannens bemötande av människor kan ge bestående intryck hos 

individen, intryck som lätt kopplas samman med poliskåren som helhet. Här har polismannen 

ett ansvar att verka för att allmänheten får förtroende för ordningsmakten. 

 

Som polisstudent kan man märka under övningar hur viktigt det är att få kontakt med den man 

möter eller ska ingripa mot. Ibland kan det kännas som att man kör fast i invanda fraser och 

sätt att bemöta personen. Det är lätt att fastna i rutiner som man inte reflekterar och funderar 

över. Här ser vi ett behov av utbildning och tid för reflektion och eftertanke 

 

Vi hoppas kunna inspirera läsaren till att utveckla sin egen kommunikativa förmåga, oavsett 

om läsaren finns inom den polisiära verksamheten eller utanför. Vi vill få igång "tänket" och 

väcka lusten att ifrågasätta sitt eget beteende. Vårt mål är att läsaren ska bli medveten om att 

man har ett val när man kommunicerar. Ett val som kan bli nyckeln till utgången av en 

situation. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva bastaktikens kommunikativa del och jämföra den 

med andra kommunikationsmodeller som används utanför det polisiära området 

 

1.3 Frågeställningar 
Under det här arbetet ska vi besvara följande frågeställningar: 

1.   Hur skiljer sig bastaktikens kommunikativa del från andra kommunikationsmodeller?  

2. Vilka alternativa modeller skulle man kunna använda sig av som polis i det vardagliga 

arbetet? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa ämnet genom att endast gå in på den verbala kommunikationen och 

därmed utelämna den icke-verbala. Fokus kommer att ligga på vardagssituationer som man 

som polis kan ställas inför. Vi går inte in på specialområden som till exempel förhör eller 

förhandling. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
För att fördjupa oss i kommunikationsdelen av det nationella bastaktikkonceptet kommer vi 

att studera Polishögskolans utbilningskompendie. 

Litteraturstudier inom ämnet kommunikation och konflikthantering kommer att ligga till 

grund för vår behandling av alternativa kommunikationsmodeller.  
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2 Teori 
Vi vill inledningsvis beskriva innehållet och bakgrunden till den nationella bastaktiken.  

Bastaktiken är ett relativt nytt polistaktiskt koncept och innefattar tre förhållningssätt: det 

grundläggande taktiska förhållningssättet, det mentala förhållningssättet och det 

kommunikativa förhållningssättet. Konceptet är avsett att tillämpas både i vardagshändelser 

och särskilda händelser. Det utgör ett rättesnöre för alla poliser i deras förhållningssätt till 

personer de ingriper mot, fysiska omgivningar och till dem själva.1 

 

Det kommunikativa förhållningssättet består av konfliktkunskap och konflikthantering. 

Konfliktkunskap syftar till att öka kunskapen om konflikter och hur de utvecklas. Den 

illustreras och beskrivs genom konflikttriangeln och konflikttrappan. Konflikthantering 

belyser betydelsen av det egna agerandet i konfliktfyllda situationer.2  

 

2.1 Konflikttriangeln 
För att kunna hantera konflikter måste man ha kunskap om hur de fungerar. 

Konfliktkunskapens mål är att tydliggöra hur konflikter skapas och utvecklas samt vilka 

faktorer som påverkar förloppet.3 

 

För att åskådliggöra detta talar man inom det kommunikativa förhållningssättet om 

konflikttriangeln. Den beskriver vilka element som en konflikt består av, både synliga och 

mer subtila. De olika aspekterna lever i ett dynamiskt förhållande till varandra och ser olika ut 

från fall till fall. Konflikttriangeln kan göra det lättare att få en första uppfattning om en 

konflikt. Om man ser på en konfliktsituation med triangelns tre hörn i bakhuvudet kan man 

lättare förstå vad som är viktigt i konflikten. Genom att identifiera vilka aspekter som är 

viktiga i den specifika konflikten kan man lättare avgöra hur man ska bemöta den.4  

 

                                                
1 Polishögskolan 2005:5 
2 Polishögskolan 2005:66 
3 Polishögskolan 2005:67 
4 Polishögskolan 2005:67 
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I A-hörnet återfinns attityder, där tankar, känslor och vilja är inblandade. Attityder kan vara 

svåra att upptäcka, men spelar ofta en betydelsefull roll i den uppkomna konflikten. Man 

måste beakta och uppmärksamma sådant som inte är synligt, till exempel fiendebilder för att 

förstå vad konflikten egentligen handlar om. Tolkningar, värderingar och känslor är alltid 

inblandade och utgör en stark drivkraft i en konflikt. Kan man upptäcka dem under ytan på 

den synliga konflikten är det lättare att förstå situationen och få den att trappas ned.5  

 

B-hörnet består av beteende. Det kan vara verbal och icke-verbal kommunikation som till 

exempel samtal och debatter, agerande och fysiskt våld. Om B-hörnet dominerar konflikten 

måste man först få destruktiva beteenden att upphöra innan man kan jobba vidare.6  

 

I C-hörnet finns själva konflikten, sakfrågan. Den består av oförenliga mål som parterna 

strider om. Målen är inte alltid uttalade eller medvetna hos parterna. Det kan vara flera lager 

av sakfrågor, där de uppenbara meningsskiljaktigheterna inte är de mest väsentliga. Om 

konflikten domineras av sakfrågor måste man koncentrera sig på att hitta en lösning på dessa. 

  

Oftast börjar en konflikt i C-hörnet, som någon slags intressekonflikt. Beroende på hur 

konflikten utvecklar sig kommer de olika hörnen att få mer eller mindre framträdande roller. 

Om sakfrågan inte kan lösas glider konflikten mer och mer över till A-hörnet. Man får 

negativa attityder till varandra och viljan att handla konstruktivt förbyts till en vilja att skada 

                                                
5 Polishögskolan 2005:69 
6 Polishögskolan 2005:69 
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den andre. I slutskedet kopplas B-hörnet allt mer in. Då börjar parterna ta till handlingar som 

präglas av våld och konflikteskalering.7 

 

Om A-hörnet är problemet, till exempel starkt negativa bilder av varandra, kan man som polis 

försöka förmå parterna att komma överens om regler för hur man ska bete sig mot varandra 

(B-hörnet). De inblandade känner sig då mer trygga, vilket kan leda till att de ser varandra på 

ett nytt sätt och detta kan få konflikten att deskalera. 8 

 

2.2 Konflikttrappan 
Polisyrket innebär att man ofta ställs inför situationer som karaktäriseras av att de inblandade 

parterna har olika mål och ambitioner. Ett hjälpmedel för att kunna göra en adekvat 

bedömning av händelseförloppet och hur det kan tänkas utvecklas är att ha kunskap om den så 

kallade konflikttrappan. Den beskriver hur en konflikt i olika steg förvärras och stegras. 

Framförallt hjälper den polisen att uppskatta allvaret i en situation och se hur vissa beteenden 

och händelser kan få en redan ansträngd relation att eskalera på ett negativt sätt. Därmed är 

det lättare att förstå hur man ska agera för att lugna ner situationen.9  

 

 

 
 

 

 

 
                                                
7 Polishögskolan 2005:68f 
8 Polishögskolan 2005:72  
9 Polishögskolan 2005:73 
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1-Hårdnande ståndpunkter 

2-Debatt, polarisering 

3-Handling istället för ord 

4-Stereotypa föreställningar 

5-Ansiktsförlust 

6-Strategiska hot 

7-Begränsad förintelse 

8-Attack mot nervcentra 

9-Total förintelse 

 

Kunskap om konflikttrappan är också mycket användbar vid polisiära ingripanden. Den 

stärker medvetenheten om hur polismannens eget agerande kan uppfattas av andra. Vad 

polismannen säger och vad han gör kan få motparten att reagera på ett konflikteskalerande 

sätt. Ett belysande exempel är användandet av handfängsel. Det är viktigt att förstå att det kan 

komma att skapa en våldseskalerande respons hos den ingripandet riktar sig mot. Med den 

förståelsen kan man bättre överväga vilka åtgärder man ska vidta alternativt undvika. 

Bestämmer man sig för att genomföra åtgärden så är man samtidigt förberedd på reaktioner 

från motparten. 

 

Vid en analys av hur konflikter utvecklas och förändras kan man upptäcka att de eskalerar 

enligt ett förutsägbart mönster. De blir mer och mer destruktiva och konflikten fördjupas för 

varje tröskel som passeras. Risken för våldsamt beteende ökar också för varje steg neråt som 

tas. Ju längre ner parterna går desto mer avlägsnar sig de en lösning på konflikten. Till sist 

tappar de kontrollen över den uppkomna situationen.10 Det finns några steg i konflikttrappan 

som om de tas väsentligt riskerar en avsevärd konflikteskalering.11 

 

Steg 3 – Handling istället för ord 
Tilliten och förståelsen till den andre är raserad och därmed feltolkar man varandras 

handlingar. Man tappar tilltron på att kommunikation ska kunna leda till det man önskar 

uppnå. Istället blir kroppsspråk och negativa attityder betydelsefulla aspekter. Parterna blir 

inriktade på konkurrens och börjar angripa motpartens ställning, förhållningssätt och identitet. 

 
                                                
10 Polishögskolan 2005:73 
11 Polishögskolan 2005:76 
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Steg 4 – Stereotypa föreställningar 
Uppfattningen om den andre fixeras och bekräftas på ett förstärkande sätt genom 

självuppfyllande profetior, man ser motparten på ett sätt som bekräftar den egna 

uppfattningen. I detta stadie är sakfrågan inte det primära problemet, utan snarare den andre 

personen. Det är mycket känslor inblandade såsom irritation, förolämpningar och förargelse.  

 

 Steg 5 – Ansiktsförlust 
Detta steg passeras när den ena parten får den andre att tappa ansiktet genom att kränka 

dennes ära, självbild eller anseende. Kränkningen upplevs extra stark om den sker på en 

sådan plats att andra människor kan bevittna den. En sådan handling får stora konsekvenser 

för de inblandades relation till varandra. De börjar se på tidigare händelser utifrån nyvunna 

insikter. För att återupprätta sig själva inleds en kamp om principer, värden och ideologi. De 

försöker trycka ner den andre genom utstötning, bannlysning och skuldbeläggande. 

 

Steg 6 – Strategiska hot 
Så småningom börjar parterna ställa krav och tvinga den andre till vissa handlingar. Radikala 

medel används ofta som påtryckningsmedel. Detta innebär att konflikten eskalerar drastiskt. 

Hur mycket den stegras beror på hur allvarliga hoten är och hur de har uppfattats av 

motparten. Finns det risk att hoten förverkligas? Snart passerar man också tröskeln till steg 7, 

i och med att hoten omsätts i handling. 

 

2.3 Konflikthantering 
Polisens vardag innebär dagliga möten mellan polisman och allmänhet. Att jobba med 

människor ställer höga krav på polismannens förmåga att läsa av olika situationer samt 

förmåga att förhålla sig till de inblandade. Hur väl polismannen lyckas kan vara direkt 

avgörande för hur en situation förlöper.12  

 

Bastaktiken presenterar några olika modeller, eller konflikthanteringsstilar, för kommunikativ 

konflikthantering. Målsättningen är att man genom att tillgodogöra sig dem ska kunna anpassa 

sitt agerande efter vad situationen kräver. De breddar polismannens register och ger honom en 

                                                
12 Polishögskolan 2005:77 



 8 

mall för hur man på ett konstruktivt sätt kan agera i olika situationer. Det finns fem olika 

konflikthanteringsstilar. Gemensamt för alla är att de i olika grad tar fasta på egna respektive 

andras behov och önskningar. Alla passar inte i alla lägen, utan det är en avvägning som 

polismannen får göra från fall till fall.13  

 

1. Kamp/Konkurrens 
Du hävdar dina egna intressen och är ute efter att få din vilja igenom, även om det innebär att 

motparten blir överkörd. Relationen till den andre är inte det primära. Det viktiga är att uppnå 

ett visst resultat. Fördelen är att det kan vara en effektiv metod i en skarp krissituation som 

kräver snabba beslut. Nackdelen är att du vid ett senare tillfälle kan bli påmind om den dåliga 

relationen som du skapat.14  

 

2. Samverkan  
Här har relationen till den andre betydligt större betydelse. Det är inte du eller han, utan ni 

tillsammans som ska finna en lösning som passar er båda. Både de egna och den andres behov 

blir tillfredsställda. Metoden möjliggör att klyftan mellan polisen och allmänheten minskar.  

Genom att engagera sig för bådas räkning skapas förtroende och respekt. Den är särskilt 

effektiv när man behöver fatta viktiga och långsiktiga beslut. Det kan vara en krävande väg, 

men nödvändig om den andres medverkan är en förutsättning för att er relation och samarbete 

ska kunna fortsätta.15 

 

3. Kompromiss 
För att lösa konflikten går parterna halva vägen var. De känner sig relativt nöjda med 

lösningen, men ändå inte helt och hållet. Det är en ge och ta situation. Konflikten är över och 

det var nödvändigt att tillmötesgå den andres behov för att för att få igenom några av sina 

egna önskningar. Det kan vara effektivt att kompromissa när man vill lösa ett problem 

tillfälligt eller behöver hitta en lösning på kort tid.16  

 

 

 
                                                
13 Polishögskolan 2005:78f 
14 Polishögskolan 2005:79 
15 Polishögskolan 2005:80 
16 Polishögskolan 2005:80 
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4. Anpassa/Mildra 
I vissa situationer kan det finnas anledning att låta sina egna intressen stå tillbaka till förmån 

för andras. Så kan fallet vara om det är väldigt viktigt att skapa en god relation och inge 

förtroende, om man så att säga vill ”samla poäng” för framtiden. Det kan också vara så att 

sakfrågan inte är så pass viktig att man vill ställa till bråk och man anpassar sig helt enkelt till 

den andre. Ett varningens finger bör dock höjas för att oreflekterat ge efter för andras vilja. I 

längden kan det inverka negativt på självkänslan.17 

 

5. Undvika 
Ibland är det bästa man kan göra att bara låta saker och ting passera. Det kan vara ett bra 

alternativ om frågan inte är så viktig för dig och du inte heller vill att motparten ska få sin 

vilja igenom. Det är effektivt i situationer då människor är upprörda eller våldsamma och 

söker konfrontation. Man undviker att reagera på provokationer för att inte lockas in i 

konflikter.18  

 

2.4 Aktivt lyssnande 

En av de viktigaste delarna av det kommunikativa förhållningssättet handlar om aktivt 

lyssnande. Det viktigaste är att vara närvarande i samtalet med motparten och verkligen 

lyssna till vad den andre har att säga utan att tycka, tolka eller komma med egna 

uppfattningar. Anledningen till att det är så viktigt är att alla människor har behov av att 

känna sig sedda och bekräftade.  

 

Framför allt i en upphetsad situation är det ofta svårt för inblandade parter att lyssna på vad 

den andre har att säga. Man är fylld med adrenalin och blockeras av tankar och känslor. Ta ett 

djupt andetag eller tillämpa någon annan mental teknik för återfå fokus. Ge den andre tid att 

prata och berätta för dig hur han känner sig. Är personen arg eller upprörd så är han sannolikt 

angelägen om att säga hur kränkt eller fel han tycker sig ha blivit behandlad. Oavsett orsak så 

ge honom din fulla uppmärksamhet. På så sätt utgör du ett bättre stöd för personen och 

därmed ökar ofta dennes vilja att lämna sanningsenliga uppgifter. Dessutom är det en klok 

                                                
17 Polishögskolan 2005:81 
18 Polishögskolan 2005:81 
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strategi att lyssna först för att sedan när den andre är mer mottaglig ge honom information och 

börja resonera med honom.19  

 

Observera att ett aktivt lyssnande inte är detsamma som att hålla med motparten. Målet är att 

han ska lugna ner sig för att kunna ta emot rationella argument. 

 

2.5 Jag-budskap 
Att använda jag-budskap är ett sätt att tala till motparten utan att denne känner sig anklagad 

eller kränkt. Det går ut på att vara rak och ärlig i sin kommunikation. Prata helst i jag-form till 

mottagaren i konflikten, till exempel: vad jag ser, vad jag känner när jag ser detta och varför 

jag reagerar som jag gör. Förklara också hur du skulle vilja att motparten förändrade sitt 

beteende. Uttrycker man sig på detta sätt är det större chans att den andre lyssnar. Om man 

istället börjar med ”Du…” får man ofta motparten att gå i försvar för att han känner sig 

hotad.20 

 

3 Resultat 

3.1 Alternativa kommunikationsmodeller 
I ett fördjupningsarbete om icke-verbal kommunikation vid Växjö Universitet, intervjuas 

Växjö Polishögskolas självskyddslärare Jan Lönnberg. Han talar om svårigheten och 

nödvändigheten att kombinera verbal och icke-verbal kommunikation i polisyrket. Detta är 

viktigt vid olika former av ingripanden. Svårigheten finns i att samtidigt ta i en person hårt när 

man är stressad och under tiden kommendera personen lugnt vad den ska göra.21  

 

Jan berättar då han blir intervjuad i uppsatsen ett exempel där en grupp polisstudenter skall 

genomföra en övning där en person måste läggas ner på marken och hållas kvar. Jan påvisar 

att det är viktigt att de talar om för personen vad de vill att denne skall göra för att undvika att 

polisen bara sliter och drar i honom. Studenterna blir under övningen trötta, ansträngda och 

lite stressade när de skall genomföra ingripandet.  

I stressen skriker de trots inledande direktiv: Lugna ner dig! 

 

                                                
19 Polishögskolan 2005:82 
20 Polishögskolan 2005:84 
21 Hardyson 2003:27 
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Jan håller sedan en dialog med studenterna om deras kommunikation vid ingripandet.  

De reflekterar över hur personen som de ingriper emot kommer att uppfatta en polis som 

skriker i örat samtidigt som han håller ett hårt tag i armarna. Slutsatsen blir att det sista den 

personen kommer att bli är lugnare.22  

  

3.2 Kommunikationsmodell 1 
Houel och Godefroy betonar vikten av att undvika att bli upprörd eller att inta en 

försvarsställning när man möter en aggressiv person. 

Man skall sträva efter att neutralisera den aggressiva personens förolämpningar genom att 

lugnt och sakligt ge förslag eller en enkel handlingsplan för hur den aktuella personen skall 

göra för att bli nöjd. Om man vinner ett argument eller en diskussion genom att tvinga någon 

annan att förlora, innebär det i förlängningen att båda förlorar.  

 

Då båda sitter i samma båt och man själv gör ett hål i den för att motståndaren ska sjunka, 

kommer vi båda att sjunka. Det gäller att hitta en modell som gör att båda vinner.23 

Försök istället få personen att tänka om och bli villig att lösa situationen på ett alternativt sätt. 

För att undvika att lägga bränsle på elden är det bra om motparten får en chans att lugna ner 

sig och sedan lugnt berätta för oss vad som har hänt, så att denne kan få ett tillfälle att 

försvara och motivera sitt upprörda beteende.24 

 

Houel och Godefroy talar även om att de flesta verbala provokationer innebär negativa 

konsekvenser. Angriparen förväntar sig medvetet eller omedvetet att du kommer att reagera 

på ett visst sätt. Det du har att vinna i den här situationen är överaskningsmomentet. Du låter 

båda vinna om du agerar på ett sätt som han inte hade kunnat förvänta sig. Sträva efter en 

positiv interaktion. Inspirera den andre att bli mer positiv. Möt det negativa med positiva.25  

 

3.3 Kommunikationsmodell 2  
George J Thompsom är en amerikansk polis som förutom sin poliskarriär och akademiska 

utbildning har svart bälte i judo och tae kwon do. Han har startat institutionen ”Verbal judo 

institutet” där han utbildar amerikanska poliser samt företag som bland annat IBM och FBI. 

                                                
22 Hardyson 2003:27 
23 Houel, A., & Godefroy, C.1993:22 
24 Houel, A., & Godefroy, C. 1993:22 
25 Houel, A., & Godefroy, C. 1993:23 
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Han presenterar kommunikativa lösningar som fungerar när människor befinner sig i pressade 

situationer.26 Verbal judo som kommunikationsmodell bygger på samma princip som inom 

kampsporten. Man använder den negativa situationens energi positivt.   

I stället för att slå tillbaka genom en sammanstötning strävar man efter att avleda och utnyttja 

motpartens energi. På japanska betyder ”ju” i judo mjuk och ”do” väg. Det betyder ”den 

mjuka vägen”. Verbal judo står för ”övertalandets mjuka konst”.27 

 

Thompsom och Jenkins presenterar i sin bok ett flertal konkreta sätt att bemöta personer i 

stressade situationer. En av de grundläggande sakerna de tar upp är att man måste lära sig att 

hantera negativa verbala angrepp. Första steget är att medge för sig själv att någon verkligen 

kritiserar. Nästa steg är att inse att kritiken riktas mot en själv. Där måste man behålla sitt lugn 

och tänka att det inte är fel att bli ifrågasatt, hånad eller anklagad. Det blir man förr eller 

senare om man inte väljer att leva avskärmad eller ägna sig liv åt att ständigt tillfredsställa alla 

andras behov.28 

 

Kritik kommer i dyningarna av att man har ett förslag som man försöker få andra att ansluta 

sig till. Är inte alla överens kan detta skapa motsättningar. Man får helt enkelt ställa in sig på 

att om man har valt ett yrke där man antingen vill vara med och förändra någonting eller 

måste tvinga människor till underkastelse, då måste man vara öppen för smällar och verbalt 

missnöje. Allt handlar om det förhållningssätt man har till situationen.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:7 
27 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:24 
28 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:27 
 
29 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:27 
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Saker man bör undvika att säga till någon man är i konflikt med:30 

 

1. Kom hit! När uppmaningen kommer från en myndighetsperson kan det uppfattas som 

hotfullt. Det kan vara en indikation på att du inte har följt myndighetspersonens uppmaning 

och nu måste förflytta dig enligt den personens order. Det kan bli den exakt motsatta effekten.  

Alternativ: ”Kan jag få prata med dig en stund? Ger motparten en känsla av att ha ett val, 

även om avsikterna från polisen är klara.  

 

2. Du skulle ändå inte begripa. Har en mycket fördummande ton mot motparten. Ger sken 

av att det är sändaren som har svårt att uttrycka sig tydligt så att den andre förstår.  

Alternativ: ”Det här kan vara svårt att förstå, men jag ska försöka att förklara det så gott jag 

kan…” 

 

3. Reglerna är sådana: Ger sken av att vara arrogant och nonchalant. Visar en osäkerhet 

inför din åhörare, då du till synes inte har kunskap om de faktiska regler som föreligger.  

Alternativ: Sätt in reglerna i ett sammanhang och förklara varför de främjar allas 

välbefinnande. Då får du ofta människors fria medverkan samt undviker att de tappar ansiktet. 

 

4. Det angår inte dig! Det förminskar den person som ställer frågan till dig och denne 

kommer inte att nöja sig förrän han har fått ett svar.  

Alternativ: Om det är någonting man inte vill avslöja kan man tydligt förklara det: ”Berörda 

parter vill inte att jag skall berätta något utan deras kännedom eller tillåtelse, och det vill jag 

respektera”. 

 

5. Vad vill du att jag skall göra åt saken? Uppfattas som hånfullt och att polisen flyr undan 

sitt ansvar.  

Alternativ: Erbjuda din hjälp så att ni kommer fram till en lämplig lösning. Om man inte har 

erfarenhet eller kompetens nog att lösa uppgiften hänvisar man personen vidare till rätt person 

eller avdelning.  

 

6. Lugna ner dig! Detta är en motsägelsefull befallning. När du kommenderar detta har du 

ofta en tydlig ansiktsmimik som inte ger ett lugnt uttryck. Det ger en motsatt effekt på den 
                                                
30 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:39ff 
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andra personen då denne nu inte bara har den primära anledningen till att vara upprörd, utan 

även måste försvara sitt beteende inför dig. Befallningen är en kritik mot personens beteende 

som antyder att denne inte har rätt att vara upprörd.  

Alternativ: Anlägg en lugn min och utstråla ett yttre lugn. Bekräfta den andres affekt. Se 

motparten i ögonen och klappa denne lätt på axeln, om situationen tillåter. Säg: ”Det kommer 

att ordna sig, berätta vad som har hänt”. 

 

7. Jag tänker inte säga det här fler gånger… Oftast en lögn då budskapet brukar upprepas 

om personen inte lyssnar. 

Alternativ: ”Det är viktigt att du förstår det här, och därför ska jag säga det en gång till. Var 

snäll och lyssna noga.” 

  

8. Varför kan du inte vara förnuftig? Tillskriver personen en brist på intelligens. 

Alternativ: ”Låt mig se om jag har uppfattat dig rätt” 

 

När det kommer till polisiära situationer anser Thompsom och Jenkins att man skall vara noga 

med att alltid gå ut med en yrkesroll och skydda sin egen person. Undvik att reagera på folks 

provokationer genom att visa frustration, ilska eller partiskhet.31 

 

De vill även att poliser skall arbeta med inlevelse. Det är viktigt att ha förmåga att sätta sig in 

en annan persons sätt att tänka, och förstå den väg denne har vandrat för att komma till den 

punkt där han befinner sig idag. Många som man möter kommer att upprepa en fråga som 

man hört flertalet gånger innan. För var och en av dem är frågan lika viktig. Låt personen 

känna sig som om han var den ende du mött den dagen.32  

 

De anser vidare att man inte skall låta folk fälla dig genom att göra dig upprörd. Se dig som 

ett kommunikationsproffs redan från början. Ta kontroll över situationen och var noga med att 

svara människor ordentligt. Undvik att bara reagera, det visar att du styrs av yttre faktorer. 

När du svarar andra visar du att det är du som tar kontrollen över situationen. 33 

                                                
31 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:197 
 
 
32 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:198 
 
33 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:206 
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Thompsom och Jenkins talar om att sträva efter att tala konkret och inte abstrakt. 

Abstraktioner ger ett dött intryck medan konkretisering visar omtanke. Använd förnamn vid 

tilltal, det får personen att känna sig sedd. Använd positiv feedback när du känner dig minst 

benägen att göra det. Våga göra det oväntade. Om de förväntar sig att du ska vara negativ, var 

istället positiv.34 Du kan tänka att de kan säga vad de vill, så länge som de gör som jag säger. 

Låt dem få sista ordet, eftersom jag som polis kommer att ha sista åtgärden i min hand.35  

 

Femstegsmodellen 
I Verbal judo presenteras en alternativ kommunikationsmodell som skall vara verksam när det 

gäller att få människor till att medverka frivilligt.  

Den som försöker övertala en annan person skall gå igenom samtliga steg innan han agerar.36  

 

1) Fråga artigt (vädjar till moralen). 

2) Redovisa sakskäl (vädjar till förnuftet). 

3) Redovisa alternativ (vädjar till egoismen). 

4) Begär bekräftelse (vädjar till personen). 

5) Agera (bestämmer lämpligt handlande). 

 

Exempel: 

1. -Vill du vara snäll och kliva ur bilen? 

2. -Du måste kliva ur bilen för din och min säkerhet. 

3. -Om du inte kliver ut ur bilen själv kommer jag och mina kollegor behöva hjälpa dig ut ur 

bilen. Det skulle ta längre tid både för dig och mig, och göra det hela mycket besvärligare.  

4.- Om jag förstår dig rätt så vill du inte själv kliva ur bilen, utan du tycker att det kommer att 

gå snabbare om jag och mina kolleger tar ut dig ur bilen, har jag förstått dig rätt? 

5. Agerar.  

 

                                                                                                                                                   
 
34 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:200 
 
35 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:203 
 
36 Thompsom. G. J. och Jenkins J.B 1994:88f 
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4 Diskussion 
Den nationella bastaktikens kommunikativa del anser vi är utformad på ett bra sätt. Den ger 

en bra bild av hur en konflikt byggs upp och utvecklas. Den ger olika handlingsalternativ som 

passar för olika typer av situationer. Även om vi tycker att helheten är mycket bra så anser vi 

att man skulle kunna hämta inspiration från de alternativa kommunikationsmodellerna. De 

kan vara användbara för att detaljstudera vissa situationer 

 
I vår informationssökning om alternativa kommunikationsmodeller har vi funnit att det finns 

ett brett utbud av modeller inom området för beteendevetenskap. Modellerna påminner i 

sakinnehåll mycket om varandra, även om de presenteras inom olika genrer. Det kan vara 

ämnen som rör relationer inom familjen eller mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen. Det 

mest centrala budskapet i böckerna är dock detsamma. Fokus ligger på den enskildes förmåga 

att känna empati till den som man kommunicerar med, även om det är en hetsig och uppretad 

situation. Man framhåller egenskapen att kunna ha förståelse för den situation en person 

befinner sig i. Detta omfattar både de faktiska omständigheterna, men även personens mentala 

och känslomässiga tillstånd.  

 

Den främsta skillnaden mellan dessa är att den nationella bastaktikens kommunikativa del ger 

ramarna för att hantera olika konfliktartade situationer. Dessa ramar är vida och öppna för 

polismannens egen bedömning av situationen. De ger ett större utrymme för denne att välja 

vilken av de fem konflikthanteringsstilarna ha skall tillämpa. Förutom "jag-budskap" och 

"aktivt lyssnande" går bastaktiken inte in närmare på hur man konkret, i form av specifika ord 

eller fraser, bemöter den person konflikten gäller.  

 

De alternativa modellerna kan man säga tar vid där den nationella bastaktikens ramar slutar. 

De ger en mer detaljerad bild av vad man kan använda sig av för ord och fraser när man väl 

befinner sig i den uppkomna konflikten. De markerar även saker man inte bör eller ska säga 

till en person man är i konflikt med. På så sätt ger de mer specifika och handfasta 

rekommendationer än bastaktiken. Man skulle kunna dra en parallell till vad man får göra 

enligt lagen. Om du läser en lagparagraf kan den vid första anblicken ge intryck av att lämna 

stort utrymme för läsaren att tolka lagtexten. Om man sedan läser kommentarer och 

förarbeten till paragrafen, blir utrymmet mer styrt och inriktat. Vi menar att den nationella 

bastaktikens kommunikativa del är jämförbar med lagboken, och att de alternativa modellerna 
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går in mer på detaljerna, liknande en fördjupningsbok inom ämnet.  

 

4.1 Synpunkter och förslag 
Vi tycker att det är så pass viktigt att ha förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt 

att vi är förvånade att det inte ges mer utrymme i polisutbildningen. Vi ställer oss frågande till 

varför endast ”det grundläggande taktiska förhållningssättet” har presenterats och övats under 

utbildningen. Varför har inte den kommunikativa delen fått lika stort utrymme? Nu har vi 

snart genomfört vår fjärde och sista termin på skolan, men fortfarande lyser ämnet med sin 

frånvaro. Vi efterlyser fler diskussions- och reflektionstillfällen och varför inte drama- eller 

rollspelslektioner. Det skulle vara ett utmärkt tillfälle att få träna sina kommunikativa 

förmågor.  
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