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 Abstract 
 

Modern förhandlingsteknik arbetades fram av FBI och Scotland Yard efter den 

dramatiska gisslansituationen i München 1976. Svensk polis utbildade förhandlare 

som kallades in vid mycket extrema situationer såsom flygplanskapningar. Efter 

händelsen på Möja 1995 där en psykiskt sjuk man sköts ihjäl, började svensk polis 

att utveckla sin strategi kring särskild händelse och man började se sig om efter 

andra sätt att lösa liknande situationer på. Förhandling används idag i ett mycket 

vidare spektrum än tidigare. Idag används förhandlare även vid mindre händelser 

för att undvika våldsamheter, som exempel gripande av farliga personer, hjälpa 

självmordsbenägna personer och omhändertagande av psykisk sjuka. Vi har 

intervjuat två personer som jobbar som förhandlare på två olika orter i Sverige. 

Genom dem har vi fått reda på hur förhandling går till rent praktiskt och 

organisatoriska skillnader mellan stor stad och en mindre ort i Sverige. Vi har 

även tagit reda på några saker som kan vara bra att tänka på när man kommer som 

första polispatrull till en krissituation. Antal ärenden där förhandlare kallas ut har 

stadigt ökat sedan utbildningen i Sverige startade år 2000. Användningsområdet 

har utökats under senare år och kan utökas ytterligare, endast fantasin kan sätta 

stopp för hur man kan använda förhandling.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

"De flesta poliser är väldigt duktiga på att prata med folk." 1 

Det förväntas av allmänheten och av räddningstjänster med flera att polisen 

löser situationen.2 Det finns utbildade förhandlare för just detta i de flesta 

polismyndigheter och om det inte gör det så finns ett avtal med en 

närliggande myndighet. Alla polismyndigheter har någon slags 

förhandlingsberedskap, det är ett krav från Rikspolisstyrelsen.3 De 

situationer där förhandlare kallas ut är bland annat gisslansituationer, 

gripande av farlig person och barrikadering, men det absolut vanligaste 

uppdraget är hot om självmord.  

Polisen träffar många människor i sitt arbete ute på gator och torg som har 

alla möjliga problem och frågeställningar. Detta leder till att poliser ofta 

utvecklar en skicklighet för att verbalt lösa problem, även om de inte har 

någon särskild utbildning för det. Denna avsaknad av en mer djupgående 

utbildning inom ämnet är olyckligt då det oftast är ordningspoliser som är 

först på plats och först med att skapa en kontakt och relation med 

gisslantagaren, den som hotar att ta livet av sig eller gärningsmannen i 

övrigt. 

Vi valde att skriva om förhandling i krissituationer för att det är ett ämne 

som polisutbildningen inte har berört någonting alls, men det är en situation 

som var polisman förr eller senare kommer att komma i kontakt med. Om 

man har viss kännedom om ämnet så är chansen mycket större att situationen 

kan lösas snabbt och smidigt, eller i alla fall underlätta den inkallade 

förhandlarens vidare arbete.  

                                                
1 Mats Malmenberg, Förhandlarkoordinator Piketenheten Polisen i Stockholms län, intervju av Roger Nilsson 
och Anders Söderlind, Stockholm, den 20 mars 2006 
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Vi tror att det är många som tycker att det är viktigt men att det är få som 

reflekterat över det då det inte pratas om det på polisutbildningen. 

1.2 Historik 

Efter en rad uppmärksammade händelser runt om i världen under 1970 talet, 

exempelvis massakerna under olympiaden i München 1972, väcktes tankar 

inom polisorganisationer kring alternativa lösningar i syfte att slippa 

konfrontationer vid ingripande i farliga situationer.                                         

I New York 1973 utvecklades ett misslyckat bankrån till ett gisslandrama. 

New York polisen provade ett nytt koncept, gisslanförhandling. Konceptet 

var framgångsrikt. Situationen fick en lyckad upplösning genom metodiska 

samtal med gärningsmännen. Metoden var framtagen av Frank Bolz och Dr 

Harvey Schlossberg vid New York polisen. Detta var embryot till de idag 

vetenskapligt framtagna arbetskoncept för förhandling som används världen 

över.  

Även i Sverige utspelades ett antal uppmärksammade händelser under 1970- 

talet. Som exempel kan nämnas flygplanskapningen på Bulltofta och 

belägringen av Västtyska ambassaden. Händelser där myndigheters agerande 

avviker mot den uppfattning och kunskap som vi har tillskansat oss idag. 

Norrmalmstorgsdramat är en annan händelse som får anses vara en milstolpe 

i svensk polishistoria. Genom denna händelse bidrog vi med begreppet 

Stockholmssyndromet.4  

Förhandlingstekniker och metoder utvecklades främst vid FBI och New 

Scotland Yard under 1970-talet efter händelsen i München. Dessa 

organisationers arbetskoncept utgör än idag basen för många länders 

förhandlingskoncept. Tidigare kallades det "förhandling vid särskild 

händelse" men utvecklingen har gått från att enbart inrikta sig på förhandling 

                                                                                                                                               
2 Sirenen nr 8, 2005, Räddningsverket  
3 Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet nr 204-1 
4 Begreppet Stockholmssyndromet och händelsen Norrmalmstorgsdramat förklaras vidare på sidan 9 
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vid gisslansituationer till vad vi idag kallar för förhandling vid 

krissituationer, en spännvidd från gisslansituationer, barrikaderade personer, 

hot om självmord till begreppet "då det befinns lämpligt."5  

Förhandlingsutbildningen har genomförts i Sverige sedan slutet av 1980-talet 

fram till 1996 i Polishögskolans regi. Under denna tidsperiod fanns ingen 

utpekad myndighet som ansvarade för samordningen, uppföljning, 

fortbildning, med mera.  

1995 inträffade en händelse på ön Möja i Stockholms skärgård. En psykiskt 

sjuk person hade barrikaderat sig i ett hus beväpnad med ett hagelgevär. 

Gruppchefen för piketen beslutade att de skulle använda tårgas för att få ut 

mannen ur huset. Mannen kom inte ut. Det finns vissa risker för 

gärningsmannens hälsa med användningen av tårgas och om 

gärningsmannen ej kommer ut krävs det att man går in och kontrollerar. 

Gruppchefen beslutade att skicka in två piketpoliser för att eftersöka 

mannen. En gick in på övervåningen och den andra på nedervåningen. Den 

polisman som klev in genom fönstret på övervåningen möttes av mannen 

med hagelgeväret, vilket fick till följd att polismannen sköt den beväpnade 

mannen i nödvärn. Mannen dog. Man kunde efteråt konstatera att geväret 

inte var laddat. Denna händelse väckte en stor debatt i media och 

gruppchefen hölls ansvarig för den tragiska utgången. Denna händelse 

resulterade i att polismyndigheten i Stockholms län beslutade att en 

förhandlingsorganisation skulle upprättas i länet. Uppdraget att organisera 

och utbilda nya förhandlare tillföll chefen för den nationella insatsstyrkan, 

Kommissarie Bertil Olofsson. Stockholm förhandlarorganisation placerades 

organisatoriskt under nationella insatsstyrkan. 

År 2002 överfördes Nationella insatsstyrkan till Rikskriminalpolisen och 

Stockholm förhandlarorganisation blev då en underenhet till Stockholms 

                                                
5 Mellström, Stefan: Inledning till utbildningsmaterial nationell förhandlarutbildning. 
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piket.6 2005 fanns det ett hundratal utbildade förhandlare fördelade på 14 av 

landets 21 polismyndigheter.7  

Under perioden 1997- 2000 har polismyndigheten i Stockholms län 

genomfört förhandlingsutbildningar i samverkan med FBI och New Scotland 

Yard. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att klarlägga vad som sker vid en 

förhandlarsituation och vid vilka situationer förhandlare bör användas. 

Vi har även tagit reda på vad förste polis på platsen kan göra, både enskilt 

och för att underlätta förhandlarens arbete. 

1.4  Frågeställningar 

• Hur ser arbetslagen som kallas till platsen oftast ut och hur ser 

arbetsmetoden ut på plats?  

• Vid vilka situationer kallas förhandlare ut? 

• Hur ser beredskapen ut i en större respektive i en mindre myndighet? 

• Hur ser utbildningen ut och vad är det för antagningskriterier?  

• Vilka riktlinjer finns för polisman som anländer först på plats? 

1.5            Avgränsningar 

Det finns inte så mycket svenskt material kring ämnet förhandling i 

krissituation och därför har vi inte gjort några stora avgränsningar. De 

avgränsningar vi gjort innefattar att vi har skrivit om 

förhandlingsverksamheten bara hos polisen i Sverige. Inga 

                                                
6 Mellström, Stefan: Inledning till utbildningsmaterial nationell förhandlarutbildning.  
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utlandsjämförelser har gjorts och vi har inte tittat på andra 

myndigheters/organisationers arbete inom ämnet eller annan närliggande 

verksamhet. Vi har även under arbetets gång valt att hålla oss till nutid 

eftersom verksamheten är relativt ny i Sverige.  

1.6 Tillvägagångssätt 

Vi har intervjuat Mats Malmenberg som är förhandlingskoordinator på 

piketenheten i Stockholms län. Han har varit förhandlare i sex år och gick sin 

grundutbildning hos FBI år 2000. Idag är han chef över Stockholms 28 

förhandlare och arbetar även med utbildning och fortbildning. Mats är en av 

tre poliser i Sverige som är förhandlare på heltid.                                          

Vi har även intervjuat Michael Öberg som gick grundutbildningen 2004 och 

är förhandlare i Sundsvall vid sidan av sin ordinarie tjänst som 

ordningspolis.  

Vi har läst delar av det utbildningsmaterial som används i utbildningen av 

förhandlare hos svensk polis. Detta utbildningsmaterial är inte någon tryckt 

publikation, det bygger på en power point presentation som kompletteras 

med muntlig undervisning.  

                                                                                                                                               
7 Polistidningen (2005) Nr 2 
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2  Teori 

 

 

 

 

 

 

             

Figur 2.1: Trappmodellen. Ett steg i taget. Trappan ovan illustrerar förhandlarens metod där varje 

trappsteg är ett skede i förhandlingen. Stapeln till vänster representerar vad förhandlaren försöker uppnå 

och stapeln till höger representerar vad motparten bör känna.  

Denna "trappa" (se figur 2.1) representerar den modell en förhandlare arbetar 

efter. Varje steg i trappan måste få ta sin tid och det krävs tålamod att 

verkligen ta ett steg i taget. Ett vanligt fel är att man försöker hoppa över 

steg och går direkt på de övre.8 När den man förhandlar med står stadigt på 

ett steg kan man flytta upp till nästa. Som vid alla byggnationer är grunden 

viktigast. Grunden i detta fall blir aktivt lyssnande.                                          

Syftet med aktivt lyssnande är att få personen att komma ur sitt känsloläge, 

börja tänka rationellt och bli öppen för information. Konceptet går ut på att 

du ställer dig själv som en tillgång och lyssnar på ett sätt som gör att 

personen känner sig sedd, hörd och bekräftad. Först när du undviker att 

värdera eller tolka budskapet kan personen ta emot vad du har att säga. När 

du lyssnar aktivt har du ett avspänt, öppet kroppsspråk. Kom ihåg att aktivt 

lyssnade inte är detsamma som att du håller med motparten.9  

                                                
8 Michael Öberg, Intervju av Nilsson, Söderlind den 24 mars 2006, Sundsvall. 
9 Lundin, T & Hedlund, R: "Kommunikativt förhållningssätt" ur Nationell bastaktik" (2005) 

Aktivt lyssnande 

Empati 

Förtroende 

Påverkan 

Ändrat beteende 

Någon lyssnar 

Förstådd 

Problemlösning 

Tillfredställda behov 

Kommer ut 
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Genom att visa att man förstår hur gärningsmannen/personen i kris känner 

visar man empati. Genom förståelse och respekt kan man få motpartens 

förtroende och först då kan man påverka för ett ändrat beteende, vilket kan 

leda till en lösning utan våld. 

3           Taktik 

Det som är skrivet i detta kapitel är hämtat från intervju med Mats 

Malmenberg om ej annat anges. 

Den initiala åtgärden när man kommer på plats blir att lugna ned 

känslosvallet hos gärningsmannen för att kunna föra en normal konversation. 

Man försöker få kontakt genom olika samtalsstrategier och få personen att 

inse att det finns andra vägar att gå. På detta sätt försöker man att få 

förtroende hos den personen som man ska ingripa emot. Det finns dock inget 

direkt facit, det som fungerar på måndagen kan vara helt fel taktik på 

tisdagen. Alla ärenden är olika. 

3.1 Arbetet på fältet 

Arbetsplatsen, den så kallade ”förhandlarcellen”  

Grundregeln är att man aldrig förhandlar ensam. Arbetet genomförs alltid 

minst två och två, och ibland gruppvis med fyra eller fem inblandade. 

Varje arbetslag jobbar i max sex timmar i sträck för att sedan växla personal. 

Detta görs för att personalen inte ska belastas för mycket vid varje ärende. 

 

Vid stora ärenden så blir det alltid mycket folk inblandade. Det finns alltid 

en mängd utomstående ”experter” som kommer och vill av ren välvilja 

berätta hur det ska gå till, därför är det bra att få sitta lite avskilt och ibland 

kan till och med en vakt utanför dörren krävas, som hindrar att folk stör. 

Ett arbetsutrymme, en så kallad ”cell,” kan vara belägen i en vanlig polisbil 

och därifrån kan förhandlarna sköta kommunikationen vid till exempel ett 

fordonsstopp med en farlig person inblandad.  
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Varje person i cellen får en siffra vilket innebär vissa specifika 

arbetsuppgifter. Ettan har som uppgift att upprätta en kontakt med 

gärningsmannen och bibehålla den. Tvåan har som uppgift att stötta ettan 

moraliskt och med tips och råd. Trean är den person som har hand om 

plottningen (se nedan). Fyran är gruppchef och står i ständig förbindelse 

med staben och taktiske koordinatorn. Taktiske koordinatorn är den som står 

i direkt förbindelse med insatspoliserna. En förhandlingslösning kan snabbt 

omvandlas till en insatslösning. 

  

Plotting  

Vid alla case så upprättas en form av minnesanteckningar över alla viktiga 

uppgifter som framkommer under samtalet, detta för att hjälpa förhandlare 

att komma ihåg vad som sagts. Man antecknar negativa saker som sagts så 

att dessa saker inte upprepas och positiva saker så man kan använda dem 

längre fram. 

3.2 Olika krissituationer 

Gisslansituation  

Den typiska gisslansituationen är bankrånet som gått snett. Gärningsmannen 

håller kvar gisslan mot dennes vilja som handelsvara. Dessa situationer är 

tämligen förhandlingsvänliga för att gärningsmannen måste ha kontakt för 

att få fram sina krav och de vet värdet av att inte skada gisslan. Målet för 

gärningsmannen kan vara ekonomisk vinning, att få en fri flyktväg eller bara 

få uppmärksamhet av massmedia.10 I Sverige förekommer det några sådana 

varje år. I samtliga har förhandlare lyckats förhandla loss gisslan och få ut 

gärningsmannen/gärningsmännen utan att någon kommit till skada.  

Förhandlarens uppgift är i detta fall att förhala. Gärningsmannen ska känna 

att allting tar tid och att allting är krångligt och svårt, men ändå att 

förhandlaren verkar göra sitt bästa för att få fram deras krav.  

                                                
10 Dahlberg, S & Olofsson, B: "Förhandling i krissituationer" ur Polispsykologi (2005) s. 173 
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Alla gärningsmannens krav måste framföras till chefen, förhandlaren ger 

inga raka svar och tar inga beslut, hur små de än är. 

Förhandlaren är inte chef, chefen är inte förhandlare  

Även krav om att få in pizza och läsk ska framföras till chefen.     

Gisslantagaren ska uppfatta förhandlaren som ”den gode,” den som fixar 

fram saker och är tillmötesgående. Förhandlaren kan skylla alla motgångar 

på chefen som är ”den onde” i sammanhanget, som säger nej till de krav som 

ställs via förhandlaren.  

 

En annan uppgift som förhandlaren har kan vara att få fram taktisk 

information om hur många gärningsmän det är, eventuell beväpning, med 

mera. Förhandlarna kan ofta få mycket information av gärningsmannen som 

kan vidarebefordras till taktiska enheten och till ledningen.   

 

Vid gisslansituationer kan fenomenet Stockholmssyndromet uppkomma. 

Med Stockholmssyndromet menas ett psykologiskt tillstånd där gisslan 

utvecklar en relation till gisslantagaren. Denna relation kan ibland bli en 

riktig delaktighet, med gisslan som hjälper gärningsmannen att uppnå sina 

mål eller att rymma från polisen. Syndromet är uppkallat efter det berömda 

Norrmalmstorgsdramat som utspelades mellan 23 och 28 augusti, 1973 på 

Kreditbanken på Norrmalmstorg. Det var ett rån som gick snett och 

gärningsmannen tog gisslan. I det fallet fortsatte offren att försvara 

gisslantagaren även efter att deras sex dagars kvarhållande var över. 

Uttrycket skapades av kriminologen och psykologen Nils Bejerot.11           

Detta är helt enkelt en grundläggande överlevnadsinstinkt hos människan, att 

bli vän med den som kan tänkas skada en. 

 

Offersituation  

Offersituation skiljer sig från gisslansituation på så sätt att i 

gisslansituationen är gisslan handelsvara, med offersituation avses en 

                                                
11 http://sv.wikipedia.org/wiki/stockholmssyndromet Publicerat 24 februari 2006, sökdatum 23 mars 2006.  
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situation när en gärningsman har valt ut sitt offer i syfte att skada eller döda 

personen utan krav mot tredje part.12 Ett typiskt exempel på en sådan 

situation är händelsen i Malmö 2005, där en 22-årig man höll sin före detta 

15-åriga flickvän under knivhot i en lägenhet. Malmöpolisen förhandlade 

med mannen utan framgång. När ett skrik hördes från lägenheten gjorde man 

en inbrytning och fann flickan svårt skadad. Hon avled senare.13  

Ofta finns en känslomässig relation. Svårigheten i en offersituation är att 

gärningsmannen sällan vill ha någon kontakt med polisen. Därför måste 

piketen/insatsstyrkan vara beredd att bryta in eller agera på annat sätt. 

Offersituation är oftast högrisksituation på grund av att gärningsmannen 

redan besitter det han vill ha, och därför har han inget intresse att förhandla.  

 

Barrikadering  

Ett typexempel på en barrikaderingssituation kan vara när någon/några har 

förskansat sig i ett hus med vapen och vägrar komma ut. Om huset är enskilt 

beläget på landet så är det ett ypperligt läge att använda sig av förhandlare, 

man har tiden på sin sida och de skadar ingen så länge de befinner sig i 

huset, förhandling kan pågå hur länge som helst. Om de däremot har 

förskansat sig i en lägenhet i centrala Stockholm så har polisen inte längre 

tiden på sin sida. Då måste man spärra av gator, utrymma huset, 

kringliggande hus, stänga av trafik och i princip stänga av en liten del av 

samhället. Det fungerar inte och tiden är inte längre på polisens sida då 

påtryckningarna från samhället blir för stora. Men man ska ha i åtanke att 

inbrytning alltid är förenat med livsfara.                                                        

Ett sätt att bräcka tryggheten hos den som har barrikaderat sig är att bryta 

dörren för att sedan backa tillbaka och på så sätt minska känslan av att 

lägenheten är någon form av borg. 

 

 

                                                
12 Dahlberg & Olofsson, Polispsykologi s. 173 
13 www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=412215  Publicerat 9 maj 2005, sökdatum 23 mars 2006  
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Kidnappning   

En sådan situation skiljer sig från andra genom att uppehållsplatsen är okänd 

för polisen, åtminstone inledningsvis. Gärningsmannen/gärningsmännen kan 

ha ekonomiska eller politiska motiv för sitt handlande. 14                                     

I dessa ärenden fungerar förhandlaren mest som coach och lotsar familjen i 

hur de ska agera och så vidare. Kidnappningen av den svenska SIBA chefen 

Fabian Bengtsson i Göteborg 2005 är ett typiskt exempel på ett sådant 

ärende.  

 

Ingripande mot farlig person   

Dessa ärenden utförs oftast tillsammans med piketen och de är väldigt 

vanliga. Som exempel kan nämnas gripande av någon som begått grova brott 

eller har vapen i sina ägor. Ett exempel på hur ett sådant gripande kan gå till 

är att piketen säkrar upp huset. Sedan ringer förhandlare in och berättar helt 

enkelt att gärningsmannen är gripen och de arbetar upp en plan tillsammans 

för hur gripandet ska gå till för att ingen ska komma till skada. För många av 

dessa personer är det viktigt med respekt och att få behålla sin heder. Därför 

ges de chansen att få gå ut på ett normalt sätt och slippa krypa eller dylikt. 

Därefter blir de säkrade på plats där ingen utomstående ser.  

Kontakt tas oftast per telefon eller om gärningsmannen inte svarar kan 

megafon användas alternativt att man ropar in genom dörren. 

”Face to face” kontakt eftersträvas inte då det kan vara farligt i dessa lägen.  

 

Befarat självmordshot 

Om någon har bestämt sig för att ta sitt eget liv så är han/hon redan död när 

polis kommer till platsen. De man kan rädda är de personer som inte fullt ut 

har bestämt sig. I Stockholm har man än så länge till 100 procent lyckats få 

personerna att ändra sina intentioner. Cirka hälften av de ärenden som 

förhandlare kallas ut på är självmordsärenden. Inom denna grupp finns det 

även barn och anorektiska tjejer som har känslor av hjälplöshet och 

                                                
14 Dahlberg & Olofsson, Polispsykologi s. 173 
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hopplöshet och som funderar på att ta sitt liv, som exempel kan nämnas ett 

syskonpar, den ena nio år och den andre sju år. Den ene skulle skära sig i 

handlederna och den andra tänkte hoppa från ett fönster. Förhandlarna 

lyckades tala barnen till rätta och det slutade lyckligt denna gång. De två 

ovan nämnda barnen kom från en socialt utslagen familj.                                                              

Vid självmordsärenden är det viktigt att vara medmänsklig och det blir mer 

ett krissamtal än förhandling.15  

 

Psykiskt sjuk som befaras bli våldsam   

Många av de psykiskt sjuka personer som polisen ingriper mot går att prata 

med, men långt ifrån alla. I dessa fall så försöker polisen genom förhandling 

få insikt i den sjukes/stördes problem och på så sätt skapa trygghet för denne 

vid ett omhändertagande.16  Svårigheten är att dessa personer kan befinna sig 

i ett annat tillstånd under en lång tid för att sen bli ”normal” under fem 

minuter, det gäller då att få ut så mycket som möjlig under dessa minuter. 

Polisen i Stockholm har ett nära samarbete med bland andra en psykolog, 

som även brukar medverka vid utbildningen/fortbildning av förhandlare. 

Psykologen kan finnas tillhand vid riktigt svåra ärenden och då oftast bara 

som stöd.   

 

Ofarlig annan förhandling, t.ex. Green Peace   

Det är inte så ofta förhandlare tas i anspråk för detta, men det har hänt. Dessa 

ärenden skiljer sig från de andra på det sättet att här har förhandlarna att göra 

med personer som är fullt friska och väl medvetna om vad de gör. Det är 

heller inga människor som skulle gå hur långt som helst i sina aktioner.   

 

                                                
15 Dahlberg & Olofsson: Polispsykologi s 174 
16 Ibid. s 174 
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3.3 Regionala skillnader  

År 2005 kallades förhandlare ut vid 150 tillfällen i hela Sverige. Av dessa 

ärenden hade Stockholm 90 stycken och Västernorrland 6 stycken.17 

Ärendena finns överallt, det gäller bara att förstå hur man ska använda 

resurserna på rätt sätt. En markant skillnad mellan Stockholm och 

Västernorrland är beredskapen. I Stockholm finns det minst två förhandlare i 

beredskap dygnet runt, året om. Dessa har för att snabbt kunna komma ut på 

plats med sig ett tjänstefordon var med sig hem. I Västernorrland ser det helt 

annorlunda ut. Där finns i nuläget, mars 2006, tre stycken förhandlare. Vid 

en händelse kallas minst en av dessa förhandlare ut om möjligt. Stor 

sannolikhet är att denna förhandlare tvingas ta en polis som inte har 

förhandlarutbildning i anspråk som sitt stöd.18   

3.4 Utbildning och antagning 

Den svenska utbildningen bygger på samma koncept som i England, USA 

och Australien. Den svenska utbildningen har vissa avvikelser för att passa 

in i det svenska systemet. Det bedrivs ett regelbundet samarbete länderna 

emellan. I Sverige är utbildningen två veckor lång. Den första veckan är 

mycket intensiv. Kursdeltagarna har föreläsningar med bland andra 

psykologer, socionomer och beteendevetare. Det förekommer dessutom 

rollspel och diverse andra övningar under denna vecka.                          

Vecka två fortsätter man med stora heldagsövningar med inhyrda 

skådespelare och diverse föreläsningar.                                                                                                    

Utbildningen är mycket eftertraktad. När Stockholm skulle nyrekrytera 

senast var det cirka 100 sökande till sex platser. Några av kriterierna för att 

bli antagen till utbildningen är minst sex års polistjänst inklusive 

polishögskolan, att man är stresstålig, initiativrik och framförallt empatisk. 

Eftersom man alltid jobbar minst två och två så är det viktigt att man är en 

god lagspelare. 

                                                
17 Michael Öberg, Intervju av Nilsson, Söderlind, Sundsvall, den 24 mars 2006 
18 Michael Öberg, Intervju av Nilsson, Söderlind, Sundsvall, den 24 mars 2006 
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3.5   Förste polis på plats   

Enligt Michael Öberg är poliser i allmänhet duktiga på att prata och resonera 

med människor. Därför är det inte alltid nödvändigt att särskilda förhandlare 

kallas in.19 I de flesta självmordsärenden där första polispatrull tagit kontakt 

får de också fortsätta förhandla trots att förhandlare kommit till platsen. 

Anledningen till detta är att om förhandlaren tar över så är man tillbaka på 

steg ett. Dessutom tar man bort polismannens auktoritet. Förhandlarens 

uppgift blir då att ge stöd och råd till polismannen. Om det däremot drar ut 

på tiden och det inte görs framsteg så kan förhandlaren successivt ta över 

och polismannen slussas ut ur förhandlingen. Målet är att slippa ta över och 

att polismannen fortsätter.    

Ett generellt råd är att om gärningsmannen/personen i kris vill ha kontakt, så 

bör första patrull på plats inleda förhandling/samtal. Man ska inte vara rädd 

för att ta kontakt och gå nära, men samtidigt bör man respektera att personen 

ändå vill ha ett visst avstånd. Samtidigt kan man visa med sitt kroppsspråk 

att man är där som medmänniska och inte enbart som myndighetsperson.  

Om vapen är inblandade så bör patrullen istället backa tillbaka och, om 

möjligt, spärra av området.  I det läget är det mer lämpligt att patrullen 

istället försöker, på annat håll, få fram så mycket bakgrundsinformation om 

gärningsmannen och händelsen som möjligt, samt säkra området så att ingen 

obehörig kommer nära.   

 

 

 

 

 

                                                
19 Michael Öberg, Intervju av Nilsson, Söderlind, Sundsvall, den 24 mars 2006 
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Det finns vissa förhandlingstips för polismannen som anländer först på plats. 

Nedan följer några förhandlingstips för polisman som kommer först på 

platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.5 Hämtat ur Polistidningen (2005) Nr 2. 
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Under kommande år ska, om möjlighet ges, alla poliser i yttre tjänst i 

Stockholm få en kortare utbildning, ”first responder”- utbildning, så att 

polisen på plats har grunderna för att snabbt kunna se vilken situation man 

står inför. I den utbildningen lär man också ut vilka åtgärder som är lämpliga 

att börja med och vad man inte bör göra. All information är inte möjlig att 

hålla i huvudet, men efter en kort kurs kan man få en lathund som kan bäras 

med i tjänsten. Efter utvärdering av First Responder- utbildningen i 

Stockholm kan det tänkas att övriga polismyndigheter i landet inför samma 

sak. Det vore önskvärt att denna utbildning införs redan på Polishögskolan, 

då bör den vara förlagd till slutet av utbildningen.20  

3.6            Kritisk granskning av resultatet 

Grundkonceptet i förhandling ser likadan ut i de flesta länder i västvärlden, 

inklusive Sverige. Därför spelar det ingen roll hur många professionella 

förhandlare vi intervjuar, svaren kommer att bli slående lika. Även om alla 

har olika erfarenheter från olika uppdrag och från de olika myndigheterna de 

är anställda hos så ser grunden likadan ut för alla. Med jämna mellanrum 

träffas de olika förhandlarna från hela Sverige och delar erfarenheter. 

Dessutom skickas en form av händelseförteckning ut varje år till alla 

förhandlare där olika insatser beskrivs. Således är alla insatta i vad som är 

aktuellt. 

Den bok vi hämtat information ur21 är delvis skriven av de personer som 

utvecklat den moderna förhandlartekniken i Sverige och ger därför inte 

någon annorlunda synvinkel. Viss information har vi tagit från 

utbildningshäftet för den nationella bastaktiken, men även den bygger på ett 

grundkoncept som alla poliser strävar att arbeta efter.  

Många års erfarenhet från Sverige och utlandet talar för att dessa 

arbetsmetoder som tas upp är välutvecklade och fungerar väl, men på grund 

                                                
20 Mats Malmenberg, Intervju av Nilsson, Söderlind, Stockholm, den 20 mars 2006 
21 Här syftas på Dahlberg & Olofsson: Polispsykologi. 
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av att alla arbetar ur samma grund är det svårt att få fram motsägande 

uppgifter och eventuella andra åsikter i ämnet. 

3.7 Resultatsammanfattning 

Vi har med detta arbete klarlagt vad som finns skrivet om förhandling i 

krissituationer samt vad utbildade förhandlare har för tips och råd till den 

polisman som kommer först på plats.  

Förhandlare inom svensk polis har funnits sedan slutet 1980-talet. Men då 

främst för större särskilda händelser såsom flygkapningar. Sedan händelsen 

på Möja 1995, har förhandling utvecklats och används idag på bredare front. 

Detta är några av de ärendena som förhandlare används:  

 

 

 

Utbildningen är nationell med förankring internationellt. Detta sker genom 

regelbundna koordinatorträffar. Utbildningen i Sverige är två veckor lång 

och man antar bara erfarna poliser.  

Det är inte alla polismyndigheter som har egna utbildade förhandlare. 

Beredskapsmässigt ser det olika ut i hela Sverige. Stockholm är den 

myndighet som kommit längst när det gäller att använda sig av förhandlare, 

men enligt Michael Öberg och Mats Malmenberg växer förhandlarnas roll i 

många myndigheter runt om i landet. De flesta polismyndigheter börjar inse 

värdet av konceptet även om det idag fortfarande finns myndigheter utan 

egna förhandlare. År 2005 var det 150 händelser i Sverige där förhandlare 

nyttjades.  

• Gisslansituationer 
• Offersituationer 
• Barrikaderingar 
• Kidnappningar 

• Ingripande mot farlig person 
• Befarat självmordshot 
• Psykiskt sjuk som befaras bli våldsam 
• Övrig ofarlig förhandling 
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För polispatrullen som kommer först på en händelse finns det vissa råd hur 

man bör agera. Grundregeln är om motparten vill ha kontakt så bör kontakt 

tas. Annars bör man spärra av området.  

4  Diskussion 

Både Mats Malmenberg och Michael Öberg poängterar att även om poliser i 

allmänhet är duktiga på att "förhandla," så är utbildade förhandlare en resurs 

som kan användas vid många olika ärenden, många fler än vad det var för tio 

år sedan. I Sverige har antalet insatser där förhandlare medverkat ökat stadigt 

varje år. I Stockholm 1998 var det 48 ärenden, 2003 var de uppe i 65 

ärenden och 2005 var de uppe i 90 ärenden.22 Även om de används mer idag 

så finns det ytterligare områden där de kan göra en stor skillnad. 

Utvecklingen i landet går framåt. I Stockholm är det ett mer inarbetat 

koncept och de används redan idag på ett effektivt sätt. I övriga landet har 

polismyndigheterna börjat inse värdet av en fungerande 

förhandlarberedskap, men det finns fortfarande mycket att lära. Istället för att 

uppfinna hjulet igen så kan man lära sig av den organisation där erfarenheten 

är större.  

Det finns fortfarande polismyndigheter i Sverige som helt saknar utbildade 

förhandlare, och i vissa myndigheter finns det bara enstaka. Att skicka en 

person på förhandlarutbildning kostar cirka 15 000 kronor plus hotellkostnad 

utbildningsvecka två. Att vid en särskild händelse hyra förhandlare, från till 

exempel Stockholm, kan i slutändan kosta betydligt mer än 15 000 kronor. 23 

Då ser man dessutom inte alla fördelar och användningsmöjligheter med att 

ha dem i sin egen myndighet.  

Ett sätt att integrera ämnet snabbare inom poliskåren är att införa ämnet 

redan på Polishögskolan. På så sätt får eleverna med sig en grund att stå på 

när de kommer ut i arbetslivet. Det behöver inte tas mycket tid i anspråk, en 

                                                
22 Eriksson, L: Sambandet (2005) Nr 1-2, Polismyndigheten i Stockholms län, Fagerblads tryckeri, Västerås. 
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dag skulle räcka för att få den kunskap som är viktig att ha för poliser i 

allmänhet.  

Vad vi förstått genom våra intervjuer är att det finns en sak att ha i åtanke, 

framförallt för insatschefen; förhandling är inte en universallösning på alla 

problem. Alla vill lösa en situation utan att behöva använda våld, och det 

finns därför risk att man stirrar sig blind på förhandling. I vissa fall krävs det 

att chefen tar beslut om andra åtgärder, eller åtminstone har en reservplan 

som kan användas om inte förhandling löser situationen. I detta läge krävs 

det bra kommunikation mellan förhandlare, taktisk koordinator och 

insatschef. Frågan när man ska överge förhandling och använda sig av andra 

metoder är svår. Det finns naturligtvis inget facit på när ett sådant beslut bör 

tas, och det är viktigt att insatschefen är öppen för diskussion. Det är utan 

tvivel ett svårt beslut att fatta.  

När en ung polisman kommer till en plats där man kan befara att någon 

kommer att ta sitt eget liv, har det upplevts som att de inte vågar ta kontakt 

av rädsla att göra fel. Bara att vara medmänniska och lyssna kan betyda 

mycket för den krisdrabbade och det är lätta åtgärder som kan rädda liv. Vi 

tror att äldre och mer erfarna poliser inte har samma rädsla, men en viss 

osäkerhet finns även där. Därför är det viktigt att alla poliser får kunskap i 

detta för att återknyta till stycket ovan.   

4.1 Slutsatser och förslag 

Förhandling är inte någon exakt vetenskap. Varje situation är unik. 

Detsamma gäller gärningsmannen eller den person som polisen förhandlar 

med. Därför är det inget ämne man helt och hållet kan läsa sig till, det krävs 

mycket av förhandlaren som person. Det krävs att man kan lägga bort sin 

prestige och sitt ego, det ställs höga krav på medmänsklighet och att 

förhandlaren kan känna empati. Som förhandlare får man inte vara rädd för 

                                                                                                                                               
23 Malmenberg, Mats, intervju av Nilsson, Söderlind den 20 mars 2006, Stockholm. 
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att misslyckas. Förr eller senare kommer ett misslyckande, det är ju trots allt 

motparten som väljer utgången. Har förhandlarna bara gjort sitt bästa, följt 

de råd som finns och gjort vad han eller hon lärt sig så kan ingen belasta dem 

för utgången. Det faller i slutändan på de myndigheter som skickar poliser på 

utbildningen att hitta rätt personer för jobbet och inte bara ta någon på måfå.  

Eftersom det inte är en exakt vetenskap kan man inte göra någon definitiv 

mall över ämnet, utan bara ta fram metoder och strategier som stöd. Det är 

skälet till att förhandlarutbildningen handlar mycket om diskussioner och 

grundläggande kunskap om mänskligt beteende i krissituationer. Hur 

förhandlare arbetar och de grundläggande metoderna i förhandling anser vi 

borde läras ut bland alla poliser i yttre tjänst, och vi anser att det vore 

lämpligt om det lärdes ut redan på polisutbildningen. Det är trots allt oftast 

polisen i yttre tjänst som är först på plats vid en krissituation. 
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