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ABSTRACT 
Vi har undersökt hur självskyddsinstruktörer ser på den självskyddsträning som bedrivs idag. 

Vi har bett dem berätta om vilka tekniker som de och andra poliser använder i tjänsten och 

jämfört detta med vad som lärs ut på polisutbildningar och polismyndigheter. Respondenterna 

har även gett sin syn på hur självskyddsträningen kan förbättras. 

Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med sex stycken 

självskyddsinstruktörer med olika bakgrund, tjänsteår och kön. 

Resultatet av undersökningen är att samtliga respondenter anser att det finns för lite tid för 

självskyddsträning. Många av dem anser att man tränar för lite på rena nödvärnstekniker och 

att taktik samt vapenanvändning bör integreras i utbildningen. 
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1. INLEDNING 
Under polisutbildningens gång har vi tränat det system som återfinns i kompendiet 

”självskydd/konflikthantering” vilket utförordnads och godkändes av RPS 1998. När vi har 

haft praktiska övningar i självskydd och figuranten har gjort motstånd så har vi lagt märke till 

att många studenter har haft problem med att kontrollera figuranten med de tekniker som vi 

alla har fått lära oss. När vi har tränat det självskyddssystem som lärs ut på polisutbildningen 

så har vi frågat oss om de tekniker som vi utbildats i verkligen räcker till och om dessa 

tekniker är de enda som används i praktiken. 

 

Vi har funderat mycket på om man skulle kunna förbättra självskyddsträningen genom att 

även använda tekniker från olika kampsporter. Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne då vi 

båda har ett genuint kampidrottsintresse och även en mångårig tävlings och träningsbakgrund 

från olika kampstilar. 

 

Vi undrar om teknikutbudet som erbjuds i självskyddskompendiet räcker till för uppnå dess 

målsättning, att uppnå ett effektivt arbetsskydd. Om poliser i yttre tjänst känner att så inte är 

fallet så skulle det eventuellt kunna få dem att använda sig av andra tekniker, detta vill vi 

undersöka. 
 

1.2 BAKGRUND 
 

Polisutbildningen tog ett beslut att från och med 1998 så skall ett nytt självskyddssystem 

användas, framtaget av Rikspolisstyrelsen och skall ersätta det som togs i bruk 1986. 

Kompendiet heter ”Konflikthantering/Självskydd” och skall enligt förorden behandla förutom 

självskyddsteknikerna, etik, mental träning och kommunikation, själva kursen på polisskolan 

heter ”kommunikation, självskydd och konflikthantering”.  
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I kompendiet ”Konflikthantering/ Självskydd” tas det upp (s. 19 )att; Förutom en allmän 

förnyelse har särskilt beaktats att en polis skall kunna hantera våldsamma situationer: 

• Även om han arbetar individuellt. 

• Även om an inte har ett fysiskt övertag. 

Ytterligare en faktor som har beaktats är att våldsnivån i samhället hela tiden tenderar att 

öka. 

Handboken behandlar ett bredare område inom den polisiära våldsanvändningen än tidigare 

böcker. Exempelvis lämnas systematiskt användningar i hur polisen bör agera i förhållande 

till motpartens våldsbenägenhet. 

 

På sidan 26 i det ovan nämnda kompendiet tas den polisiära våldsanvändningen upp i relation 

till våldsanvändningstrappan . Mellan ”Kraftfulla fysiska metoder” och ”Batong – Fängsel” 

finns inget som handlar om nödvärnstekniker. ”Kraftfulla fysiska metoder” tar upp som 

exempel greppkopplingar för att genomföra tjänsteåtgärder, detta är inte att tolka som 

nödvärnstekniker.  

”Batong – fängsel” tar upp just dessa redskap för att betvinga en våldsam person, som sista 

åtgärd efter just ”batong - fängsel” finns ”Vapen” och om rubriken påvisar handlar detta om 

just om att nyttja sitt vapen då alla andra möjligheter är otillräckliga. 

 

Det tas upp fyra punkter på sidan 28, här tas de tre första upp. 

• Polisen bör vara mentalt förberedd på våldssituationer 

• Då en våldssituation inträffar gör polisen en samlad bedömning och fattar beslut om 

hur han bäst skall lösa arbetsuppgiften. 

• Polisen skall situationsanpassat och konsekvent använda sig minsta möjliga våld. Han 

skall fortlöpande bedöma situationen och ha beredskap på att öka eller minska 

våldsnivån beroende på hur händelseförloppet utvecklas. 
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1.3 SYFTE 
Rapportens huvudsyfte är att ta reda på om självskyddsträningen inom polismyndigheter och 

på polisutbildningen kan förbättras och i så fall på vilket sätt. Vi vill undersöka om poliser 

enbart använder sig av de från RPS fastställda teknikerna i sin våldsanvändning eller om det 

förekommer andra tekniker som inte härstammar från RPS. Om det förekommer andra 

tekniker så vill vi undersöka varför de används och varifrån de härstammar. 

 

Tanken med denna undersökning är att den ska vara en kritisk granskning av det 

självskyddssystem som lärs ut idag.  

  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Vi vill besvara följande frågeställningar: 

Använder poliser uteslutande tekniker från självskyddssystemet då de använder våld i 

tjänsten? 

Upplever poliser att de har svagheter inom självskyddet, att de saknar verktyg i några 

situationer? 

Kan självskyddsutbildningen förbättras och i så fall på vilket sätt? 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Eftersom vi bara har motsvarande tre veckors arbete på oss att slutföra den här rapporten 

verkar det orimligt att göra en fullständig granskning. Vi har därför beslutat oss för att 

betrakta den här undersökningen som en förstudie. Vi hoppas att vår undersökning ska kunna 

användas som underlag för en senare kvantitativ undersökning, utifrån vilken man kan dra 

generella slutsatser om hur svenska poliser ser på sin självskyddsträning. 
 

Undersökningen avser den självskyddsträning som bedrivs på polisutbildningar och den som 

enligt FAP 776-1 ska bedrivas på alla polismyndigheter.  

Vi har inte för avsikt att undersöka det självskydd som tränas bland vissa specialgrupper inom 

polisen, till exempel säkerhetspolisen, piketstyrkor eller nationella insatsstyrkan utan bara den 

träning som alla poliser enligt styrande dokument ska underkastas.  
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Anledningen är att vi har valt att begränsa undersökningen är tidsbrist och för att få ett mer 

kvalitativt arbete. 

1.6 Urval 
 

Vi har valt att intervjua sex stycken personer som är instruktörer inom polisens självskydd. 

Fem av dem är poliser, en är civilanställd självskyddsinstruktör på en polisutbildning. 

Respondent 1, 2 och 3 är personer som vi har kommit i kontakt med när vi läste in oss på 

området, de är alla polisiära självskyddsinstruktörer på olika nivåer och som arbetar med att 

utveckla polisens självskyddssystem på olika sätt. Respondent 4, 5 och 6 uppfyller kriteriet 

självskyddsinstruktör och har valts ut med hjälp av ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill 

säga eftersom de har funnits tillgängliga för oss.  

 

1.7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

I en vetenskaplig undersökning bör valet av tillvägagångssätt styras av de frågeställningar 

som skall besvaras.  Bryman (s 13) skiljer mellan två strategier som är vanliga inom 

samhällsvetenskaplig forskning, nämligen kvantitativ och kvalitativ forskning. 

 

Enligt Bryman (s 34) finns det stora skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Han anser att kvantitativa metoder lämpar sig bäst för att pröva befintliga teorier medan 

kvalitativa metoder lämpar sig bättre för teorigenerering. Då denna undersökning är induktiv, 

det vill säga, vi vill generera en teori på grundval av våra forskningsresultat torde således en 

kvalitativ forskningsstrategi vara att föredra. 

 

Även praktiska faktorer spelar in, det kan till exempel vara svårare att skapa den positiva 

relation och tillit som krävs för att få riktig information i känsliga frågor i en kvantitativ 

undersökning. Bryman (s 39) skriver till exempel vilken metod som är att föredra om man vill 

studera våldshandlingar och skriver då att det inte är troligt att en surveyundersökning skulle 

vara lämplig.  
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I valet av undersökningsdesign måste vi förutom undersökningens syfte även ta hänsyn till 

den begränsade tid vi har på oss att genomföra undersökningen. Vi anser att en 

tvärsnittsstudie i form av ett antal kvalitativa intervjuer är den design som är mest lämplig för 

att få svar på våra frågeställningar 

 

Vi har valt ut sex stycken respondenter med olika bakgrund för att få olika infallsvinklar på 

frågeställningen. Urvalet har delvis att skett genom att vi sökt upp personer som vi tror 

besuttit särskilt mycket kunskap inom området och delvis med hjälp av ett så kallat 

bekvämlighetsurval. 

 

Varje intervju har börjat med att vi presenterat oss själva och syftet med intervjun och med 

undersökningen. 

Intervjuschemat består av fyra teman, varav det första temat handlar om respondentens 

bakgrundsfaktorer. Vi valde att undersöka respondentens bakgrundsfaktorer eftersom vi 

trodde att dessa kunde komma att påverka respondentens svar på våra frågor.  

 

De följande tre temana avhandlar i tur och ordning våra frågeställningar. Varje tema inleds 

med en öppen fråga som respondenten får besvara fritt, därefter följer flera följdfrågor som vi 

använder för att få mer information om dessa inte redan har besvarats av respondenten. 

 

Intervjuerna med respondent 1, 2 och 3 har varit telefonintervjuer, eftersom vi inte har haft tid 

att resa runt i landet för att intervjua dem. Intervjuerna med respondent 4, 5 och 6 har varit 

vanliga intervjuer i den bemärkelsen att vi har befunnit oss i samma rum när vi har intervjuat 

dem. 
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2. Begreppsförklaringar 
 

Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Något förenklat kan man uttrycka skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder som 

att kvantitativa metoder används för att besvara frågor som "hur ofta" eller "hur vanlig" en 

företeelse är, medan kvalitativa metoder strävar efter att förstå hur någon resonerar eller 

reagerar. Kvantitativa undersökningar kan vara till exempel enkätundersökningar, experiment 

eller strukturerade intervjuer. Kvalitativa undersökningar kan till exempel använda kvalitativa 

intervjuer eller deltagande observation som metod. 

 
Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat av att man ställer enkla frågor och att man på 

dessa enkla frågor får komplexa svar (Trost s 7). Sådana intervjuer är i regel 

semistrukturerade eller ostrukturerade vilket innebär att vilka frågor som ställs och i vilken 

ordning de ställs kan variera. I kvalitativa intervjuer vill forskaren ha fylliga och detaljerade 

svar medan målet med en kvantitativ intervju är att generera svar som snabbt kan kodas och 

bearbetas (Bryman s 300). 

 

Laga befogenhetsvåld 

Det våld som poliser använder för att kunna genomföra en tjänsteåtgärd. Lag stödet för sådan 

våldsanvändning finns i polislagens 8 § och 10 §. En polisman får endast använda våld med 

stöd av dessa paragrafer "i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt". 

 

Nödvärn 

Poliser har precis som alla andra människor rätt att skydda sig själva mot brottsliga angrepp. 

När en polis eller någon annan försvarar sig gör de det med stöd av brottsbalkens 24 kapitel. 

Brottsbalken 24 kapitel 1 § 1 st. säger att "En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott 

endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 

omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig". 
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Den som använder våld i en nödvärnssituation (inte uppenbart oförsvarligt) har rätt att 

använda betydligt mer våld än den som stödjer sig på bestämmelserna om laga befogenhet 

(med hänsyn till omständigheterna är försvarligt). 

 

Vassa tekniker 

Offensiva tekniker som man kan använda för att vinna tid eller distrahera en motståndare. 

Sådana tekniker riktas i allmänhet mot känsliga delar av motståndarens kropp som svårligen 

kan härdas så att de tål stötar. Några exempel på spetsiga tekniker är slag med öppen eller 

knuten hand, armbågsslag, knästötar och sparkar. Angreppsytorna kan vara till exempel skrev, 

ansikte eller skenben. 

 
Våldsanvändningstrappan.  
 

 
Figur 1 
 
Figuren visar hur polisens användning påverkas av den risk som föreligger samt vilken grund 

som den polisiära våldsanvändningen står på. 

Det finns ingen skyldighet att börja längst ner på våldsanvändningstrappan, utan det är 

polismannens bedömning av situationen som ska avgöra vilka metoder som han ska använda 

för att lösa uppgiften. (bilden är hämtad från sidan 25 i "konflikthantering/självskydd".) 
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OC-spray 

OC med latinska namnet Oleoresin Capsicum är extrakt av pepparfrukt. Den verksamma 

substansen Capsaicin gör vid kontakt med ögon att smärta uppstår och att ögonen stängs 

reflexmässigt. Normal återhämtningsperiod varierar från ca 10-60 minuter. 

 Denna spray är en del av polisens beväpning och handhavandet tränas i systemet 

kommunikation, konflikthantering/självskydd. 

3. RESULTAT 

3.1 RESULTATSAMMANFATTNING 
 

Respondenterna har uppgett att de främst har använt tekniker från självskyddssystemet när de 

har använt våld i tjänsten. De flesta har även använt andra tekniker, det har då rört sig om 

improviserade eller kampsportstekniker vid tumultsituationer eller vassa tekniker vid 

nödvärnssituationer. De tekniker som används har i regel varit grovmotoriska.  

 

Samtliga respondenter anser att det är en brist att det inte finns med vassa tekniker i 

självskyddssystemet. De flesta anser att man behöver träna mer på nödvärnstekniker än man 

gör idag. 

 

De flesta respondenter menar att man bör välja ut några få grovmotoriska grepp som man 

tränar mycket på så att man behärskar dem. Alla respondenter anser att det vore bra om mer 

tid avsattes för självskyddsträning.  

 

Flera respondenter tror att det vore bra om vapen och taktik integrerades i 

självskyddsträningen då de menar att dessa delar hör samman. 

 

Alla respondenter är positivt inställda till någon form av regelbundna examination inom 

konflikthantering och självskydd. De har dock inte kommit med några förslag på hur en sådan 

examination kan utformas. 
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3.1.1 Vilka tekniker används ”på riktigt”? 
 
Respondent 1, 2, 3, 4 och 6 uppger alla att de främst har nyttjat sig av tekniker från 

självskyddssystemet när de har använt våld i tjänsten. Respondenterna 1, 2, 3 och 6 har även 

använt andra tekniker vid några tillfällen. Dessa tekniker har använts i citat ”tumultartade 

situationer” och har antingen varit hämtade från respondenternas kampsportsbakgrund eller 

improviserade på plats för att lösa problemet. Respondent 5 har aldrig använt våld i tjänsten. 

 

Respondenterna 1, 2, 3, 4 och 6 har sett andra poliser använda tekniker som inte ingår i 

självskyddssystemet. Dessa tekniker har använts i vad som beskrivs som ”tumultartade 

situationer” där den som poliserna ingrep mot gjorde kraftigt motstånd. Respondenterna tror 

att dessa tekniker i några fall är hämtade från olika kampsporter och i andra fall 

improviserade.  

 

De tekniker som används men som inte förekommer i självskyddssystemet kan delas in i tre 

kategorier, nedtagningar, fasthållningar och vassa tekniker/distraktionstekniker. Exempel på 

nedtagningar är bensvep, som respondent 3 har med sig från sin judobakgrund och som 

respondent 4 beskriver som ”lite halvvanliga” och olika former av kast och nedläggningar 

som bygger på att polismannen får någon typ av grepp om motståndaren och vräker omkull 

eller kastar denne till marken.  

 

De fasthållningar som använts men som inte ingår i självskyddssystemet har ofta varit 

improviserade, i några fall har de varit hämtade från respondentens kampsportsbakgrund. 

Improviserade fasthållningar har i flera fall använts på grund av att polismannen har brottats 

ensam med någon som gör kraftigt motstånd. Respondent 4 berättar även att han vid flera 

tillfällen har sett äldre kollegor koppla huvudlås/strypgrepp för att lugna ner någon som han 

gör ett ingripande mot. 

 

Vassa tekniker (se begreppsförklaring)/distraktionstekniker har använts antingen för att vinna 

tid och skapa utrymme för att kunna ta fram batong/OC-spray (se begreppsförklaring) eller för 

att distrahera motståndaren för att underlätta en greppkoppling. De vassa tekniker som har 

använts har varit till exempel knästötar, sparkar eller slag mot främst ansikte och skrev. 
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Distraktionstekniker som har använts är slag eller stötar med öppen hand samt knästötar mot 

lår. 

 

De gånger som respondent 1, 2 och 3 har befunnit sig i våldsamma situationer och haft behov 

av att värja sig, beskrivna av respondenterna som citat, "tumultartade situationer" känt att 

systemet som redovisas i Konflikthantering/självskydd inte varit tillräckliga. De har här nyttjat 

tekniker som i vissa fall härstammar från deras tidigare kampsportsbakgrund. Även 

respondent 6 har varit med om sådana situationer, men då respondenten saknar 

kampsportsbakgrund har denne varit tvungen att improvisera för att lösa läget. 

Här har respondenternas tekniker i flera av fallen varit så kallade vassa tekniker. De tekniker 

som respondenterna angett att de har använt har varit, armbågar mot ansikte, slag mot ansikte 

och knän mot lår, skrev och mage. Syftet med dessa tekniker har enligt respondenterna varit 

två. Antingen har de fredat sig vid ett plötsligt överfall av en gärningsman och då tvingats 

använda sig av våld enligt nödvärnsrätten (se begreppsförklaring). Eller så har de befunnit sig 

i situationer då de ovan nämnda tekniker har krävts för att få kontroll över en person som skall 

frihetsberövas. Här har respondenterna använt teknikerna enligt laga befogenhet (se 

begreppsförklaring), för att lösa situationen. Teknikerna har då används som 

distraktionsteknik för att få den som skall omhändertas att förlora fokus så att grepp och 

nedläggningar kan användas.  

 

Respondent 4 har i princip uteslutande använt tekniker från "konflikthantering/självskydd" i 

situationer som beskrivits ovan. Respondet 4 har aldrig behövt nyttja någon, citat ”vass 

teknik”. Respondenten har heller aldrig sett någon kollega behöva citat ”sparka eller slå 

någon”, inte heller sett någon försvara sig mot någon sådan teknik.  

Däremot har respondenten använt sig av hot om ovanstående tekniker, respondenten har i 

enligt egen utsago nyttat sin utrustning eller haft den redo. Respondenten har funnit att 

kommunikationen mellan honom och den som skall omhändertas har varit mycket effektiv. 
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 De tekniker som respondent 1, 3, 4 och 6 anger att de använt vid omhändertaganden har 

främst varit citat "grovmotoriska tekniker" (respondent 3) som exempel har här angetts 

”nedläggning framåt” (sid. 122), björntag (sid. 119) bågspännaren (sid. 87) samt enkelt 

ledgrepp (sid.109) (alla sidhänvisningarna är ur Konflikthantering/självskydd). 

 Det har även här funnits tekniker som inte återfinns i konflikthantering/självskydd, även dessa 

tekniker har varit grovmotoriska och använts då respondenterna blivit skild från sin kollega 

eller varit ensam mot någon som skall omhändertas. Respondenterna anser att de då inte har 

kunnat genomföra tekniker som enligt konflikthantering/självskydd är avsedda att användas 

tillsammans med kollega. Respondent 3 har till exempel använt sig av bensvep, denna teknik 

har även respondent 4 observerat vissa kollegor nytja, med stor effektivitet. 

Över lag så anser samtliga respondenter att poliser utan kampsportsbakgrund vid 

"tumultartade situationer" använder sig av rena citat "hemsnickrade tekniker" (respondent 2). 

Respondent 3 beskrev de iakttagelser han gjort av kollegors tekniker på följande sätt, "ta tag i 

arm och kropp eller bara om kroppen och sedan vräka omkull eller kasta där strategin var att 

polis överst och gripen underst". Respondent 1 beskrev det som, ”rena hockeytacklingar”. 

Respondent 4 beskriver sitt agerande på följande sätt ”söker för att få grepp, hänger i t.ex. 

björntaget tills de faller till backen och då få hjälp av en kollega”. 

Respondent 4 beskriver också att flertalet av dennes äldre kollegor har setts använda huvudlås 

och strypningstekniker. Respondenten tror att förklaringen till att strypningar och bensvep 

används är att dessa är tekniskt enkla och effektiva grepp. Han tror att poliser som har dåligt 

teknisk kunskap om systemet konflikthantering/självskydd kompenserar denna med att 

använda till exempel strypningar och bensvep. 

Personerna som respondent 4 observerat använd dessa tekniker har inte varit tränade i någon 

form av kampsport. 
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3.1.2 Saknas någonting i utbildningen? 
 
Samtliga respondenter har svarat att något som är en brist i nuläget är att det inte finns några 

vassa/nödvärnstekniker representerade i systemet. Förklaringen tros vara att det från 

medicinskt eller från juridiskthåll inte finns några tekniker som kan godkännas då en 

angripare med stor sannolikhet kommer att skadas (respondent 1). Respondent 4 ser inte några 

juridiska hinder. Han anser att det är viktigt att vara tydlig med juridiken, att poängtera 

skillnaden mellan laga befogenhet och nödvärn. 

Respondent 4 tror inte att på argumentet som han mött att poliser skulle använda 

"konflikthantering/självskydd" som ursäkt då de citat ”skall ta hand en LOB och delar ut en 

pungspark för att få kontroll”, om det i kompendiet skulle finnas nödvärnstekniker som spark 

mot skrev. Han anser att enskilda polismännen får ta ansvar för att använda rätt våld, på 

samma sätt som de förväntas hantera sina vapen korrekt. Respondenterna 1, 5 och 6 uttryckte 

liknande ståndpunkter. Respondent 6 sa citat ”man måste överlämna till den enskilde 

polismannen att använda sina verktyg på rätt sätt” och menade då med verktyg vassa 

tekniker och tekniska hjälpmedel så som batong och pistol. 

  

Respondent 1 har poängterat vikten av att poliser inte är undantagna nödvärnsrätten, citat 

”poliser har rätt att slå tillbaka”, en brist som även respondent 4 kommenterar med att det 

citat ”saknas riktlinjer för nödvärn”. Respondent 4 anser att sett mot 

"konflikthantering/självskydd" så kan vi klara i princip våld enligt laga befogenhet, men inte 

mer. 

 

Teknikerna som finns representerade i "konflikthantering/självskydd" är överlag bra enligt 

samtliga respondenter. De anser att teknikerna är anpassade för att de flesta personer av olika 

kön, ålder och kroppssammansättning skall kunna genomföra dem. Dock har respondent 1, 2 

och 3 även angivit en svaghet. De anser att systemet "konflikthantering/självskydd" är 

anpassat för att kunna användas av de flesta poliser, mot de flesta människor, men att det blir 

problem när poliserna är mycket mindre än den de ska ingripa mot. Med enbart detta system 

som verktyg kommer fysiskt mindre polisaspiranter/poliser inte kunna klara en person som är 

fysiskt större, starkare och gör kraftigt motstånd. Detta anses bero på att systemet och 

inlärningen är anpassat för att omhänderta en person som inte gör motstånd. En betydligt 
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mindre och svagare polis kan med systemet enbart gå in mot en som skall omhändertas om 

denne står lugnt och inte gör utfall eller motvärn. Detta resulterar i att systemet kan användas 

mot alla men enbart om de mer eller mindre låter sig frihetsberövas. 

 

Anledningen till detta anger respondenterna till att systemet som nämnts är anpassat för att 

kunna utföras av alla, men mot personer som inte gör kraftigt fysiskt motstånd. Då en fysiskt 

starkare person börjar göra motstånd kan teknikerna i "konflikthantering/självskydd" bli svåra 

att genomföra om polisen/aspiranten inte har kännedom om till exempel 

balansbrytningstekniker enligt respondent 3 eller kännedom om spetsiga tekniker enligt 

respondent 2. 

 

Respondent 4 ser "konflikthantering/självskydd"  som citat ”ett smörgåsbord som man får 

plocka av. Man ska testa alla tekniker för att se vilka som passar en själv utifrån till exempel 

storlek och kroppskonstitution.” Dock ser även respondent 4 tidsfaktorn för inlärning på 

skolan som ett problem, det är svårt att hinna individanpassa teknikerna, eftersom det inte 

finns så mycket tid för träning. 

 

Som nämnts tidigare så saknar flera respondenter vassa tekniker i det nuvarande systemet, 

tekniker att använda i nödvärn och i situationer som kräver våldanvändning enligt laga 

befogenhet. "Konflikthantering/självskydd" skulle enligt respondent 1 behöva uppdateras till 

det ”samhällsklimat som råder”, respondent 4 anser att det finns behov av att kunna använda 

och försvara sig mot spetsiga/vassa tekniker då många människor lär sig sådana tekniker både 

civilt och inom försvaret.  

 

Samtliga respondenter har uppgett att de känner att de generellt kan hantera en 

nödvärnssituation där de själva möter en angripare, men att det beror på vem som angriper 

och en rad andra omständigheter. Denna trygghet har dock baserats till stor del på tidigare 

erfarenheter, dels från arbetet som polis och andra anställningar och dels från deras 

kampidrottsbakgrund. På frågan om de tror att andra poliser skulle klara av sådana angrepp 

uppger respondenterna 4, 5 och 6 att är svårt att besvara en så generell fråga, det beror på 
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vilken polis och vilken situation. De menar att många poliser är bra förberedda men att andra 

definitivt inte är det. 

 

Respondent 4 poängterar vikten av att vara mentalt förberedd på situationer som en polis kan 

ställas inför. Han menar att det är en fördel om man har tänkt igenom olika scenarion som 

man kan ställas inför och att fatta beslutet att man är beredd att använda till exempel vassa 

tekniker om det krävs.  

3.1.3 Kan man förbättra självskyddsutbildningen? 
 
Respondent 3 anser att man inte har tid att bli bra på så många tekniker under utbildningen. 

Han tycker därför att det vore en god ide om man bara skulle lära ut några få tekniker, som 

man i gengäld skulle träna mer och bli bättre på. Han jämförde med det finska systemet, som 

bara innehåller sex tekniker, som alla poliser ska behärska. Respondenten anser att de tekniker 

som lärs ut idag är för många och i vissa fall citat "för finmotoriska" han menar att till 

exempel "gåshalsen" (sid. 116 i konflikthantering/självskydd) är en sådan teknik. I stället 

anser respondenten att det bör läggas tyngd på att lära ut tekniker som är citat 

”grovmotoriska”. Respondent 3 föreslog på att det skulle vara upp till myndigheten att lära ut 

fler tekniker än de ”grovmotoriska”. 

Respondenterna 4, 5 och 6 håller med om att det är bättre att kunna färre grepp om man i 

gengäld kan dem bra. De anser att det inte är realistiskt att vanliga poliser ska hinna lära sig 

behärska många olika tekniker eftersom det finns så lite tid att öva. Dessa respondenter menar 

därför att det vore bra om alla poliser/polisstuderande valde ut ett mindre antal tekniker som 

passar just dem, och tränade mycket på dessa. Till skillnad från Respondent 3 tycker de inte 

att det är en bra ide att bara lära ut ett fåtal tekniker som alla ska använda. De menar istället 

att det är bra att det finns många olika tekniker eftersom det ger var man en chans att hitta 

något som passar dem. 

Respondenterna 1, 2 och 3 har varit positiva till att utvärdera vilka tekniker från 

"konflikthantering/självskydd" som används mest av poliser i tjänst och för att utifrån detta ha 

lära ut det mest väsentliga bland tekniker. Respondent 2 menar att det är en brist från 

polismyndigheternas sida att det inte finns en utvärderingsblankett för poliser vid en 

avrapportering efter gripanden och omhändertaganden. 
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Samtliga respondenter anser att det är negativt att dagens självskyddssystem inte omfattar så 

kallade vassa tekniker. Respondent 2 är den enda av de tillfrågade som lär ut vassa tekniker 

idag. Han anser att det är rätt att lära ut dem, trots att de inte ingår självskyddssystemet, 

eftersom även poliser har rätt att citat ”slå tillbaka”, såvida det inte är ”uppenbart 

oförsvarligt”. Respondent 5 berättade att han låter sina elever utföra vissa nödvärnstekniker 

mot mittsar som en ren fysövning, de får även träna på att avvärja ett angrepp och/genom att 

kontra med en vass teknik.   

 

På frågan om hur träningstiden borde fördelas mellan nödvärn och lagabefogenhetsvåld har 

svaren från respondenterna varierat kraftigt. Respondenterna 4, 5 och 6 anser att man bör 

använda 50 till 75 procent av träningstiden till att träna lagabefogenhetsvåld och resterande 25 

till 50 procent för nödvärnsvåld. De motiverar den fördelningen med att man mest använder 

våld enligt bestämmelserna om laga befogenhet och att man därför borde träna mest på det. 

Respondent 4 tycker att man bör träna mest på lagabefogenhetsvåld under grundutbildningen 

men att man ute på myndigheterna borde träna citat ”ungefär fifty fifty” ute på myndigheterna. 

Respondent 2 anser också att fördelningen mellan de två ska variera mellan grundutbildning 

och träningen på myndigheter. Han anser liksom respondent 4 att grundutbildningen ska lägga 

tonvikten på lagabefogenhetsvåld men han anser att man på myndigheterna ska träna på 

nödvärnstekniker 80 % av tiden. Han motiverar betoningen på nödvärn med att man faktiskt 

har möjlighet att träna på lagabefogenhetstekniker i vardagen när man arbetar. Alla 

respondenter tycker att man borde träna mer på nödvärnsvåld än man gör idag.  

 

Samtliga respondenter menar att det vore bättre om det fanns mer tid för självskyddsträning, 

både under grundutbildningen och när man är färdigutbildad. Respondenterna anser 

framförallt att tiden för träning ute på myndigheterna borde utökas. Idag föreskriver FAP 776-

1 att poliser ska träna självskydd 12 timmar per år, inklusive 8 timmar livräddning under varje 

tvåårsperiod. Det står även att tid för fortbildning bör anges i tjänstgöringslista eller liknande. 

Respondent 4 skulle vilja att det stod citat, ”ska” istället för ”bör” i FAP:en eftersom det idag 

finns poliser som inte tränar självskydd över huvud taget. Respondent 6 tycker att 

träningstiden borde spridas ut mer under året så att man tränar kortare pass, men oftare. 
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 På så sätt skulle man få mer kontinuitet i träningen, vilket respondenter anser är en 

förutsättning för att lära sig saker.  

 

Samtliga respondenter har ställt sig positiva till någon form av årligt färdighetstest inom 

självskydd. De menar att det skulle få poliser att träna mer självskydd än de gör idag. 

Respondenterna 3, 4, 5 och 6 tror att ett problem kan vara hur ett sådant test skulle utformas 

och vad som skulle bli följden för den som inte blir godkänd vi en examination.  

 

Respondenterna 2, 3, 4, 5 och 6 menar att självskyddsträningen med fördel kan integreras med 

vapen och taktikträning eftersom de anser att dessa delar hör ihop. Respondent 2 tycker att 

man behöver träna grunderna i de respektive delarna var för sig, men att man sedan bör sätta 

ihop dem i övningar där studenten övar på att växla mellan olika verktyg allteftersom 

situationen utvecklas. Respondenterna 3, 4, 5 och 6 har uttryckt liknande idéer. Respondent 2 

menar att man ska se polisens självskydd som ett vapensystem, där obeväpnade vassa tekniker 

är en nödlösning för att kunna komma åt sina vapen. Respondent 3 sa citat ”vi ska inte slåss 

ärligt” med det menar han att en polis inte behöver möta en motståndare på samma nivå. Vi 

kan inte med mjukt våld möta hårt, vi måste som respondenten förklarade, tänka på vår och 

andras säkerhet.   Här fastställde respondenten att man ska använda den utrusning som vi har 

för vår säkerhets skull. Om man blir attackerad med slag och sparkar så behöver man inte 

försöka använda greppkopplingar, då kan man istället använda OC-spray eller batong. 

Respondent 2 menar att det vore citat ”idiotiskt att försöka gå in och ta tag i någon som 

försöker slå oss", vi skall enligt respondent 2 se det som att, citat "det är ett vapensystem". 

Respondent 2 har poängterat att konflikthantering/självskydd inte enbart är att se som ett 

obeväpnat system. Respondenten förklarade det så här, citat "obeväpnat våld är en nödlösning 

för att komma åt sina vapen  

Respondent 4 poängterade att vikten med insikten att, citat ”alla måste inse att jobbet innebär 

att man kan behöva använda våld mot människor”. 
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Respondenterna har också angett att en examination i självskydd på polismyndigheten vore en 

stor förbättring. Det har argumenterats att det finns ett nationellt kompetensskjutningsprov 

där, vid ett ev. underkännande, polisen placeras för inre tjänst tills polisen kan genomföra en 

godkänd skjutning. Här har flera respondenten ställt sig frågan om varför detta inte kan 

genomföras då polisskolorna har examinationer i självskydd. Respondent 4 är positiv till 

någon form av färdighetstest, men är osäker på hur ett sådant test skulle utformas och vad 

dess påföljd skall vara om en person inte blir godkänd. 

 

Problemet är enligt respondenten att lära upp dem som inte är intresserade så att man får en 

acceptabel miniminivå. Respondent 4 anser att det finns en risk för skador vid övningar, då 

många poliser/studerande har för dålig kunskap om tekniker vilket gör att de kan orsaka 

skada, samtidigt som figuranter kan utsätta sig och den som utförtekniken för skaderisk då de 

gör för kraftigt motstånd. Dessa faktorer, samt att alla poliser är olika byggda vilket skulle 

göra dem mer eller mindre mottagliga för övningar. 

 Respondent 4 anser sett mot träning att eleven först bör nöta in tekniker för att sedan 

applicera på någon som gör motstånd. Detta vore idealt anser respondenten men inser också 

problemet med den höga skaderisken vilket skulle göra det svårt att träna realistiskt. Orsaken 

anser respondenten ligger som sagt dels i elevernas olika kroppskonstruktioner samt på grund 

av citat ”testosteron, prestige och dålig kunskap om grepp och leder”. En lösning kan vara 

enligt respondenten att man låter en instruktör vara den som gör motstånd, så att motståndet 

blir lagom och risken för skador därmed mindre. 

 

Respondent 2 efterlyste någon form av utvärderingssystem eller dokumentation för tekniker 

utfördas av poliser i tjänst. Som det ser ut nu så angav respondenten vid intervjun att denne tar 

del av alla PM från ingripanden och OC-rapporter. Dessa studeras för att respondenten skall 

kunna uppdatera sig och kunna skapa lärdomar och övningar samt eventuellt tekniker. 

 

Respondent 4 menar att en polis som är praktiskt duktig på kommunikation, konflikthantering 

och självskydd känner en trygghet i det, något som skickar rätt signaler till omgivningen, 

vilket i sin tur kan leda till att han slipper fysiska konflikter. Respondent 6 påpekar att  är citat 

”individen skicklig så blir den personen trygg i sig”. 
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3.2 KRITISK GRANSKNING AV RESULTAT 
 

Intervju 1, 2 och3 har genomförts på telefon, vilket kan anses vara en sämre metod än 

"riktiga" intervjuer. Detta tillvägagångssätt var en nödvändighet av praktiska skäl då dessa 

respondenter inte befann sig i Umeå och då det var det enda sättet att få ta del av del av deras 

åsikter. Förfarandet med telefonintervjuer gör att man kan missa viktig information som till 

exempel kroppsspråk men det kan även vara en fördel att intervjuaren inte riskerar att påverka 

respondenten genom sitt eget kroppsspråk. De respondenter som intervjuades på detta sätt 

upplevdes som mycket trovärdiga. 

Ett frågetecken som funnits var om respondent 1,3, 4, 5 och 6 har eventuellt varit partiska 

eftersom de är på ett eller annat sätt knutna till polisskolor, något som skulle kunna göra det 

svårt för dem att kritisera systemet som de lär ut. Vi har dock uppfattat dem som trovärdiga, 

även de har ställt sig kritiska till vissa delar av självskyddet som det ser ut idag, de har också 

kommit med förslag på förändringar. En respondent arbetar inte som polis, men vi anser att 

det denne haft att säga ändå varit intressant och relevant eftersom respondenten har andra 

erfarenheter som de andra respondenterna saknar och denne uppfyller urvalskriteriet genom 

att vara polisiär självskyddsinstruktör. 

 

Vi har funnit att en stor del av respondenterna har kampsportsbakgrund, detta kan bero på 

slumpen i undersökningens urval men det kan även bero på att kampsportsutövare kan vara 

överrepresenterade bland självskyddsinstruktörer. Deras bakgrund kan vara en förklaring till 

varför de vill införa nödvärnstekniker från olika kampsporter. Å andra sidan har även de 

respondenter som saknar kampsportsbakgrund förespråkat införandet av vassa tekniker. 
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4. DISKUSSION 
 
Eftersom vi har genomfört en kvalitativ undersökning kan vi inte dra några generella 

slutsatser av våra resultat. Vi kan alltså inte påstå att vi till exempel har visat att de flesta 

poliser anser att det finns brister i självskyddssystemet. Vi kan däremot lyfta fram de resultat 

vi har fått och med hjälp av dem generera en teori som i sin tur behöver testas (kvantitativt) 

innan man kan dra några generella slutsatser. 

 

Några påståenden som många av respondenterna var överens om och som det skulle vara 

intressant att ta reda på om resten av polis populationen höll med om är: 

• Det saknas vassa tekniker för nödvärnssituationer. 

• Det finns för lite tid avsatt för självskyddsträning. 

• Andelen nödvärnsträning av den totala mängden självskyddsträning bör öka. 

• Det finns för många tekniker i förhållande till den tid som finns för att träna på dem. 

• Många av teknikerna är för tekniskt svåra att utföra, ”finmotoriska”. 

• Det vore bra att införa någon form av färdighetsprov i självskydd på polismyndigheterna. 

• Det vore bra att samordna självskyddsträningen med träning av vapen och taktik.  

 

Vi tror att man med hjälp av våra resultat skulle kunna utforma en större undersökning bland 

landets poliser om hur de tycker att självskyddsträningen borde förändras. Om någon gör en 

sådan studie som visar att en stor del av poliserna vill förändra undervisningen åt ett visst håll 

så kanske det kan användas som en påtryckning för att åstadkomma en förändring.  
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4.1 Våra slutsatser 

Vi ser precis som respondenterna ett behov av att en kontinuerlig träning av kommunikation, 

konflikthantering självskydd på polismyndigheterna och en ökning av de tolv timmar per år 

som är minimikrav enligt FAP 776-1, varav fyra timmar skall vara livräddning. Vi känner att 

det inte rimligt att vi som poliser har så lite tid avsatt som minimikrav då det handlar om 

säkerhet, dels för den enskilda polisen som för dennes kollega och allmänhet.  

 

Som morot och piska så kan ett kompetensprov i konflikthantering/självskydd vara en lösning. 

Vi ser dock vissa problem med ett sådant kompetensprov. Det finns frågetecken om vad ett 

sådant prov skall avhandla, vilka tekniker skall finnas med, vad blir konsekvenserna vid ett 

eventuellt underkännande, skall all polispersonal genomgå samma krav eller skall det finnas 

olika krav beroende på tjänst? Frågan om hur ett sådant prov skulle kunna utformas kan vara 

ett intressant uppslag för polisstudenter som söker ett fördjupningsarbete.  

 

Vassa tekniker är något som samtliga respondenter har begärt mer träning av då det tycks vara 

tekniker som kan behöva nyttjas av poliser, dels som distraktion och dels för att freda sig. 

Respondenterna har spekulerat kring anledningen till att varför dessa tekniker inte finns med. 

En teori som har framförts har varit att man befarar att poliser som har fått lära sig vassa 

tekniker skulle kunna använda dessa i situationer där de inte är motiverade.  

 

Samtidigt får alla poliser lära sig att hantera vapen och de flesta poliser i yttre tjänst bär OC-

spray, pistol och batong. Om man bedömer att poliser har den juridiska kunskap och det 

omdöme som krävs för att hantera dessa hjälpmedel på rätt sätt så borde rimligtvis samma 

poliser även kunna anförtros kunskap om så kallade vassa tekniker. Om man litar på att 

poliser kan hantera vapen så borde man även kunna lita på att de kan hantera vassa 

självskyddstekniker. 
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BILAGA 1: Intervjuschema 

Tema 1: Bakgrundsfaktorer 

Beskriv dig själv och de av dina egenskaper som kan vara av intresse för oss i det här 

sammanhanget. 

Kön? 

Ålder? 

Storlek: längd, vikt och kroppssammansättning 

Antal år i tjänst? 

Kampsportsbakgrund? 

Erfarenhet av våldsanvändning i tjänsten? 

Övrigt av intresse? 

Tema 2: Vilka tekniker används ”på riktigt”? 

Använder du uteslutande tekniker från KKS systemet när du använder våld i tjänsten? 

Om nej: Vilka andra tekniker? 

Varför just dessa tekniker? 

Var har du lärt dig dessa tekniker? 

När du har sett andra poliser göra ingripanden, har de då uteslutande använt tekniker från 

KKS systemet? 

Samma följdfrågor som ovan. 

Tema 3: Saknas någonting i utbildningen? 

Känner du att du har några svagheter  inom självskyddsområde eller att du saknar verktyg i 

några situationer? 

Känner du att du kan hantera en våldsam person som ska gripas/omhändertas om du är 

ensam?   

Känner du att du klarar en nödvärnssituation där du attackeras med till exempel slag och 

sparkar? 

Gäller ovanstående svar även om gärningsmannen är fysiskt starkare än du? 

Samma frågor som ovan men när det gäller andra poliser. 
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Tema 4: Kan man förbättra självskyddsutbildningen? 

Anser du att kan man förbättra självskyddsutbildningen på något sätt och i så fall hur? 

Sparring eller nöta tekniker? 

Fler eller färre tekniker? 

Behövs mer träning? 

Betoning på vardagliga situationer eller nödvärn? 

Ingångar och nedtagningar som fungerar när man är ensam? 

Grundläggande brottingsträning? 

 

Har du någonting mer att tillägga, någonting som du vill säga om självskyddsträningen men 

som du inte tycker har kommit fram i den här intervjun? 

 
 

 


