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Abstract 

Syfte med vårt arbete var att undersöka hur polismyndigheterna utbildar i Na-

tionell bastaktik och hur de arbetar med mental träning och mental förberedelse 

efter genomförd utbildning. För att komma fram till vårt resultat gjordes en en-

kät som skickades ut till utbildningsansvarig på samtliga polismyndigheter. En 

av våra slutsatser är att efter genomförd utbildning känner många poliser att de 

har fått ett högre säkerhetstänkande och därmed känner de sig tryggare i sin po-

lisroll. 
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1 Inledning 

Nationell bastaktik är ett nytt koncept inom polisväsendet. En frågeställning 

som väckts hos oss under utbildningen är vilken möjlighet poliser har att ut-

öva mental träning på arbetstid och om det ges möjlighet till fortbildning i 

Nationell bastaktik. Är detta något man lär sig en gång och ”thats it” eller 

används materialet fortlöpande på myndigheterna? Vi har valt att fördjupa 

oss i delen mental träning/mental förberedelse/mentalt förhållningssätt. Höga 

krav ställs på poliser, man skall vara rätt utrustad, vara fysiskt och psykiskt 

förberedd i olika situationer. Utrustningen kan vara enkel att se över och den 

fysiska kapaciteten är enkel att värdera medan den psykiska förberedelsen är 

svår att mäta. Enligt Natri och Bergqvist (2005) är en mentalt väl förberedd 

polis en polis som lätt kan uppleva inre kontroll och som har en extra resurs 

för oväntade mentala påfrestningar. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns 17 100 poliser, ca 6000 av dessa ska genomgå utbildning i 

nationell bastaktik, framförallt utbildas poliser i yttre tjänst. Vem som är po-

lis i yttre tjänst avgör den enskilde polismästaren och chefen på respektive 

polismyndighet (Rikspolisstyrelsen, Intrapolis 070220). 

Nationell bastaktik 

Nationell bastaktik och Särskild polistaktik är sannolikt den största satsning-

en på vidareutbildning inom Polisen någonsin.  

”Det som nu sker är historiskt, vi har väntat länge på den här enhetligheten 
inom svensk polis” säger Lars Engström. 

”Det har inte gjorts någon nationell satsning på vidareutbildning av unifor-
merad personal sedan Sverige arrangerade EM i fotboll 1992 och det var en 
punktinsats som sedan föll i glömska. Bastaktiken däremot, är en långsiktig 
satsning med kontinuerliga repetitionsutbildningar. För den här gången me-
nar vi allvar, fortsätter han”. 

Polismorden i Malexander och händelserna vid EU toppmötet i Göteborg är 

exempel på svåra situationer där ett antal poliser från olika län samarbetat. 
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Erfarenheter från dessa händelser har visat att det behövs en Nationell bas-

taktik för polisen. Polishögskolan har fått i uppdrag att ta fram ett omfattan-

de utbildningskoncept som kommer att genomföras i två steg tom våren 

2008 (Rikspolisstyrelsen, Intrapolis 070220).  

Enligt Göteborgskommitténs betänkande (SOU 2002:122) beskrevs brister 

inom bla kommunikation, ledning samt Ingripande mot folkmassa (IMF). 

Rikspolischefen fattade beslut den 15 mars 2004 om en Nationell taktikut-

veckling. Beslutet är indelat i fyra delar, Nationell bastaktik, Särskild polis-

taktik, Nationell förstärkningsorganisation och Chefsutbildning för operati-

va chefer som ska verka i den särskilda polistaktiken.  

Nationell Bastaktik har tyngdpunkten i kommunikation, konfliktlösning och 

mental träning. Bastaktik handlar om grundläggande polisiära metoder, tex 

att upprätta vägspärr, stoppa misstänkta fordon och att på ett säkert sätt ta sig 

in i en byggnad.  

Särskild polistaktik (SPT) är en metod för att klara svåra ordningsstörningar 

och bygger delvis på ett mobilt insatskoncept från Danmark. SPT kommer 

att ersätta Ingripande mot folkmassa (IMF). Ingripande mot folkmassa är 

värdeladdat och bl a av den anledningen har namnet bytts ut.  

Nationell förstärkningsorganisation är en resurs för hela landet som skall 

kunna användas vid stora och krävande kommenderingar. I den nationella 

resursen ingår poliser från Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 

Chefsutbildning för operativa chefer är en särskild chefsutbildning inom den 

nationella förstärkningsorganisationen (Rikspolisstyrelsen, Intrapolis 

070220). 

Polisutbildningen utbildar i Nationell bastaktik  

Sedan 2005 är Nationell bastaktik en del i polisutbildningen och från och 

med 2007 kommer alla studenter som examineras från polisutbildningen 

vara utbildade i Nationell bastaktik. Konceptet Nationell bastaktik är avsett 

att tillämpas både i vardagshändelser och särskilda händelser (Hilton, 2005).  
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Sedan hösten 1999 har samtliga studenter på polisutbildningen genomgått 

utbildning i mental träning.  

Enligt kursplanen för polisens grundutbildning vid Umeå Universitet är 
syftet med mentalträning i termin 4 

Att studenterna under eget ansvar ska vidareutveckla sin förmåga att använ-
da mentala tekniker i vardagslivet och i den kommande yrkesrollen som po-
lis. Under terminen genomförs utvecklings- och fördjupningssamtal inom 
området med samtliga studenter. Samtalen är ett led i att förbereda den stu-
derande för den kommande praktiktjänstgöringen och för ett kommande yrke 
som polis. 

Förkunskaper inför termin 4 enligt kursplan för polisens grundutbild-
ning: 

Studenten förväntas nu klara av att kunna förutse och beskriva de grund-
läggande (praktiska, fysiska och mentala) kraven inför olika typer av upp-
drag samt ha basala kunskaper om hur dessa krav kan mötas med hjälp av 
förberedelser/träning. 

Övergripande syfte termin 4: 

– studenterna skall självständigt och med lärarstöd arbeta med tillämpningar 
av tidigare terminers förvärvade kunskaper. 

Enligt kursplanen bör studenten efter terminen 4 kunna: 

– Självständigt målbestämma, genomföra och utvärdera någon form av prak-
tisk mental träning (individuellt eller i grupp). 

– Planera för fortsatt mental träning inom termin fem/yrkesverksamheten. 

 

Nationell bastaktik innefattar tre förhållningssätt Se figur. 1 

 Grundläggande taktiskt förhållningssätt ska tillämpas genom in-

sikter i det mentala och det kommunikativa förhållningssättet. Fem 

fastställda metoder ingår, lokaliseringssök, normalstopp, vägspärr, 

rekognosering/observation och sök i terräng. Målet är att polis ska 

kunna agera rättssäkert och rationellt med hög säkerhet. De väsentli-

ga delarna i taktiskt förhållningssätt är kontroll, taktisk risk- och hot-

bedömning och tankeprocess (Häll, 2005). 
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 Mentalt förhållningssätt innehåller kunskap om stresshantering, 

mental förberedelse, mental träning och krishantering. Syftet är att 

tillgodose de positiva effekterna på mentalt förhållningssätt. Dessa 

effekter kan vara att minska stress, hantera svåra situationer i arbetet, 

utveckla sig själv i sin arbetsroll, öka självförtroendet och känslan av 

kontroll i svåra polisiära situationer, positiv attityd till arbetet och 

skapa balans mellan rollen som polis och privatliv (Natri och Berg-

qvist, 2005). 

 Kommunikativt förhållningssätt innefattar konfliktkunskap och 

konflikthantering. Syftet är att fördjupa polisers kunskap om konflik-

ter, konflikters utveckling och hur det egna agerandet påverkar kon-

fliktsituationer. Målet är att skapa överskådlighet av vad som hänt, 

skapa förståelse och medvetenhet om vad som påverkar situationer 

där konflikt kan uppstå och hitta ett konstruktivt sätt att lösa konflik-

ten (Lundin och Hedlund, 2005). 

Figur 1 

Po lishögsko lan

De tre förhållningssätten
Mentalt  förhållningssätt Grundläggande takt iskt  

förhållningssätt

Kommunikat ivt 
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Myndigheterna utbildar i Nationell bastaktik  

Mental träning är en del i Nationell bastaktik. Syftet är att öka trygghet och 

stressfrihet hos varje enskild polis. Det skall ge poliser en ökad förmåga att 

reglera sina egna reaktioner, automatiska tankar och beteenden så att möjlig-

heten att tänka klart i olika situationer förbättras. Mental träning skall vara 

en metod för att skapa en bättre självkontroll och en positiv personutveck-

ling. 

Det allmänna välbefinnandet hos poliser påverkas positivt av mental träning. 

Känslan av kontroll i pressande polisiära situationer tycks öka, återhämt-

ningen till det normala går fortare. Mental träning minskar även oron och 

rädslan inför pressande händelser och situationer (Natri och Bergqvist, 

2005). 

1.2 Syfte 

Är att kartlägga hur myndigheterna arbetar med mental träning och mental 

förberedelse efter genomförd bastaktikutbildning. 

1.3  Frågeställningar 

 På vilket sätt hanterar man frågor om mental träning ute på myndig-

heterna? 

 Vilka möjligheter har den enskilde polisen att utveckla sina mentala 

förmågor? 

 Personliga reaktioner efter utbildning i Nationell bastaktik?  

 Har det skett någon förändring i arbetet på fältet efter utbildning i 

Nationell bastaktik? 
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1.4 Avgränsningar 

Inga avgränsningar har gjorts, vi har valt att använda oss av alla polismyn-

digheter i Sverige.   

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har sökt relevant litteratur i ämnet mental träning. Vi har sökt i databas på 

Umeå universitetsbibliotek, Album-Umeå universitetsbiblioteks onlinekata-

log. Vi har sökt passande material på polisens webbsidor, www.intrapolis.se 

och www.polisen.se om Nationell bastaktik och historik hur Nationell bas-

taktik uppkom. Vi har även använt oss av polishögskolans utbildningsmate-

rial i Nationell bastaktik.  

För att få kunskap om hur utbildningen ser ut på respektive myndighet for-

mulerade vi en enkät med 20 frågor (bilaga 1). Enkäten delades in i fem oli-

ka kategorier, struktur/organisation, innehåll, utvärdering, övrigt, mental 

träning.  

Vi kontaktade sedan varje polismyndighet för att få vetskap om vem som var 

ansvarig för bastaktik utbildningen. Innan vi skickade ut enkäten kontaktade 

vi ansvarig person via telefon för att skapa en kontakt och presentera oss och 

vårt arbete. Eftersom vi arbetade under tidspress och svaren utifrån enkäten 

var den viktigaste delen i vårt arbete så ville vi försäkra oss om att dessa per-

soner kunde medverka och svara senast 2 april, 2007. Vi ställde också frågan 

om att få återkomma med eventuella frågor. När vi fick godkänt från ansva-

rig person på myndigheten skickades enkäten via polisens e-post system, 

Group Wise.  

När vi fått tillbaka enkäterna läste vi igenom dessa och analyserade svaren 

för att sedan sortera in enkäterna i kategorier. Utifrån varje kategori formule-

rade vi ett antal huvudkategorier med ytterligare underkategorier och utifrån 

detta sammanställde vi resultatet.  
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Enkäten skickades till samtliga polismyndigheter. Av totalt 21 myndigheter 

så valde 17 stycken att delta. Resterande fyra valde att inte delta. Bortfallet 

beror på arbetsprioritering.  

2 Teori 

Mental träning 

Enligt Pensgård och Hollingen (1996) är det lika viktigt att bemästra stress i 

en tentamens- eller yrkessituation, som det är att hantera stress i olympiska 

spel. Motivation är lika viktigt för en kontorsarbetare eller en lärare som det 

är för en idrottare som arbetar med långsiktiga mål. Mental träning är ett red-

skap för att utveckla sina psykiska färdigheter så att man på bästa möjliga 

sätt kan utnyttja sina fysiska resurser. När någon hävdar att de inte upplever 

att mental träning har särskild stor effekt kan det bero på att de inte har job-

bat tillräckligt systematiskt, målinriktat eller regelbundet under tillräckligt 

lång tid. Ingen hävdar att man kommer i god form av att jogga ett par rundor 

och sen nöjer sig med det. Detsamma gäller mental träning.  

Angelöw (1994) delar in mental träning i två moment, grundläggande- och 

målinriktad. Mental träning bör praktiseras regelbundet under en längre peri-

od, den ger nästan alltid upphov till någon form av positiva effekter, det ne-

gativa tankemönstret bryts ner. De positiva effekterna är individuella och de 

uppstår olika snabbt. Dessa effekter kan vara förbättrad fysisk och psykisk 

hälsa, ökad arbets- och livsglädje, bättre självkänsla och självförtroende, 

ökad självkännedom, mer positiv attityd till tillvaron, ökad arbetsförmåga 

och studieprestationer, förbättrade sociala relationer och ökade förutsättning-

ar att uppnå sina livsmål. Människor som börjar träna mentalt bör vara väl 

motiverade så att de fortsätter till resultaten blir tydliga. 

Begreppsförklaringar  

Nationell bastaktik (2005) definierar mental träning som en systematisk och 

långsiktig träning av tankar, tolkningar, känslor och beteenden för att funge-

ra och må bättre i sin vardag.  
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Enligt Plate och Plate (2005) är mental träning ett samlingsnamn som omfat-

tar ett stort antal metoder och tekniker. Mental träning inbegriper dels an-

vändning av mentala övningar som utvecklar psykologiska (mentala) färdig-

heter, tex koncentrationsövningar som tränar upp koncentrationsförmåga 

(både generellt och specifikt för den faktiska prestationssituationen), dels de 

mentala övningar som förbättrar själva prestationen, t ex visualisering av ett 

höjdhopp. 

Nationalencyklopedin (1994) definierar mental träning, Träning med hjälp 

av psykologiska metoder. Redan i början av 1900-talet uppstod ett veten-

skapligt intresse för hur psykologiska processer påverkar idrottsaktiviteter, 

men det var först under 1970-talet som begreppet mental träning fick en mer 

allmän spridning. 

Ursprungligen åsyftades en mental repetition av en fysisk aktivitet utan att 

denna utförs samtidigt. Numera avses ofta ett stort antal metoder att förbättra 

inte bara motoriskt beteende utan beteende i allmänhet. Mental träning har 

dock hittills tillämpats mest inom idrotten, där träningen kan omfatta t ex 

övningar i att använda visuella föreställningar, träning i avslappning för att 

reducera stress och nervositet, träning i uppmärksamhet och koncentration 

samt i självförtroende. 

Hansson och Uneståhl (2005) definition på mental träning, en systematiskt, 

långsiktig, utvecklingsrelaterad och utprövad träning av mental processer, 

som siktar till att fungera och prestera maximalt och optimalt välbefinnande. 

Mentala förberedelser definierar Hansson & Uneståhl (2005) som förtränade 

förmågor och procedurer, som lärs in och automatiseras på ett sådant sätt att 

de dyker upp i vissa förbestämda situationer. 

3  Resultat 

Utifrån analysarbetet framkom 4 huvudkategorier samt 8 underkategorier 

som svarade på våra frågeställningar. Första huvudkategorin var: ”Utbild-

ningens upplägg” med underkategorin ”Teoretiska/ praktiska inslag” Den 
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andra huvudkategorin var: ”Nytt koncept” med underkategorierna ”skepsis 

och farhågor” och ”positivism”. Den tredje huvudkategorin var: ”Profes-

sionella poliser” med underkategorierna ”Tryggare poliser” och ”Strävan 

efter kontroll” och ”Respekt”. Den fjärde huvudkategorin var: ”Mentalt 

förberedd polis” med underkategorierna ”Möjligheten finns men finns vil-

jan” och ”Psykisk och fysisk balans” (tabell 2). Citat har vi använt oss av för 

att förtydliga budskapet i resultatet.  

 

Tabell 2                   Översikt av Huvudkategorier och Underkategorier 

 

Huvudkategorier                                  Underkategorier 

 

Utbildningens upplägg            Teoretiska / praktiska inslag
     
Nytt koncept   Skepsis och farhågor 

   Positiva reaktioner 
  
   Tryggare poliser 

Professionella poliser     Strävan efter kontroll  
    Respekt 

 
  
Mentalt förberedd polis     Möjligheten finns men finns viljan                                                                                 

     Psykisk och fysisk balans         
                                              

 

Utbildningens upplägg 

Utbildning i Nationell bastaktik är organiserad utifrån ett grundschema som 

polishögskolan tagit fram. Upplägget på respektive myndighet kan variera 

beroende på exempelvis antalet anställda. Antalet poliser som utbildas varje 

kursomgång och varje år ser olika ut beroende på myndighet. Inom alla 

myndigheter finns ett antal utbildade bastaktikhandledare som har till uppgift 

att ansvara för utbildningen av poliser. Inom alla myndigheter utbildas poli-

ser som arbetar i yttre tjänst. Det kan se lite olika ut mellan myndigheterna 

men till polis i yttre tjänst räknas de poliser som arbetar utanför polishusets 
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väggar. Polis i yttre tjänst behöver inte vara uniformerad det kan vara narko-

tika spanare och kriminal jour och/eller ungdoms rotel. På ett fåtal myndig-

heter utbildas alla poliser.  

Utbildningen omfattar 10 dagar a 8 timmar. Utbildningsmaterialet är rikspo-

lisstyrelsens eget material i Nationell bastaktik, filmsekvenser med fordons-

stopp för diskussion samt CD skivor i mentalt förhållningssätt. Utbildningen 

består av teoretiska och praktiska inslag, de praktiska momenten är vägspärr, 

normalstopp, lokaliseringssök, sök i terräng, grupparbeten och rollspel. För 

att bli godkänd på utbildningen krävs närvaro, ett aktivt deltagande i de prak-

tiska momenten och 80 % rätt på den skriftliga examinationen. De flesta som 

gått utbildningen har blivit godkända men en eventuell omexamination kan 

se olika ut beroende på myndighet, skriftligt, muntligt och kompletterande 

praktisk utbildning. I särskilda fall kan personen kopplas bort ur yttre tjänst 

och en särskild personlig handlingsplan kan upprättas under en viss tid. 

Nationellt utformad enkät  

Utbildningen utvärderas nationellt genom en centralt utformad enkät som 

tillhandahålls av Polishögskolan. Enkäten ifylls enskilt och anonymt. Myn-

digheter har även egna utvärderingar.  

Nytt koncept 

Nationell bastaktik har gett en riktig tankeställare över hur man arbetar ute i 

sin ”polisiära vardag”. Ett nytt tänkande som kommer att genomsyra polisin-

gripandena och utbildningen har gett övervägande positiva reaktioner men 

kunskapen i den mentala och kommunikativa delen kan försvinna snabbt 

utan fortbildning. De flesta anser att det är den bästa utbildning dom gått 

inom polisen. Till en början fanns på vissa håll farhågor om en ”skytte-

gravsutbildning” och att utbildningen var ett ”storstadspåfund” och inte an-

passad för glesbygdspoliser. En viss nervositet fanns också inför utbildning-

ens examinationsmoment. Utifrån enkäten har vi även kunnat utläsa att en 

viss skepsis fanns innan utbildningen, den yngre generationen tyckte att de 

kunde det mesta eftersom de nyligen genomgått detta på polisutbildningen. 
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Den äldre generationen tyckte att utbildningen var onödig eftersom man job-

bat så här i många år. Men efter utbildningen var det en positiv anda bland 

yngre och äldre deltagare!  

Professionella poliser 

Nationell bastaktik har fördelen att alla poliser i yttre tjänst i Sverige har för-

utsättningar att kunna agerar på samma sätt, vilket kan skapa tryggare poli-

ser. Effekter som har visat sig efter utbildningen är att polismän tagit till sig 

det grundläggande taktiska förhållningssättet (GTF) på ett bra sätt. Innan var 

poliser mer statiska och löste uppgiften utifrån ett HUR som någon instruk-

tör tidigare förevisat. Nu är poliser mer tänkande och gör taktiska risk- hot-

bildsbedömningar och strävar efter kontroll i situationer utifrån VARFÖR 

poliser agerar på ett visst sätt. Uttryckligen har poliser fått ett annat säker-

hetstänkande och blivit mer medvetna om vilka risker man kan utsättas för 

om man inte har kontroll över en situation/händelse.  

”Förväntningen är naturligtvis tryggare poliser med större chans att komma 

hem till sina familjer på kvällen” 

De taktiska metoderna i GTF används i vardagssituationer, vissa moment 

mer andra mindre. Normalstoppet genomförs enligt metod i allt högre ut-

sträckning. Nationell bastaktik handlar om kunskap och attityd, det är upp 

till varje enskild polis att tänka på beteendet och agera som man lärt sig.  

En effekt av Nationell bastaktik är att det förväntas att poliser ska reflektera 

mer över sitt agerande vid ingripande och inte bara rutinmässigt ge sig in i 

situationer. 

Nationell bastaktik bör även resultera i större förtroende hos allmänheten och 

respekt hos de vi ingriper emot.  

Mentalt förberedd polis  

Utifrån enkätfrågan: ”Vad är en mentalt förberedd polis för dig?”  
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 ”I grunden en stabil person som är lugn och tillfreds med tillvaron 
och livet och som har en ständigt pågående mental träning på lång 
sikt” 

 ”Kännedom om sina egna stressreaktioner” 

 Psykisk och fysisk balans med kunskap om sina förmågor och be-
gränsningar i dom flesta situationer” 

 ”Någon som ser till att få sömn och vårdar sina vänner och familj” 

 ”Att vara öppen och inte låst sig vid ett scenario, vara beredd på 
allt” 

 ”En polis som har förmågan att på fritiden koppla av från sitt arbete 
och hämta kraft till kommande arbetspass” 

 ”Välutbildad och kunnig, i bra fysisk och psykisk form, förmåga till 
skärpa vid läge och avslappning vid inte läge. 

 ”En polis som tänkt igenom situationer som han/hon kan ställas in-
för” 

 ”En polis som redan innan han ställs inför ett svårt beslut, redan har 
tagit beslutet och genomför handlingen som han redan innan förbe-
rett sig på 

 ”En polis som har förmågan att tända till och optimera sin anspän-
ning samtidigt som de ska vara bra på att landa efter ett genomfört 
uppdrag” 

 ”Att polisen har ordning på sin utrustning”  

 ”Att polisen gör något åt sitt stresspåslag under längre tid genom tex 
mental träning i någon form” 

 ”En polis som är fokuserad på det han/hon ska göra” 

 

Som man kan se så har de flesta myndigheter höga krav och höga förvänt-

ningar på sina poliser gällande mental förberedelse. Finns ingen organiserad 

form till att utöva mental träning på arbetstid men möjligheten finns om man 

väljer att ta den, det handlar om vilja. Utifrån enkäten verkar möjligheten att 

vidareutveckla sina kunskaper i mental träning väldigt liten, de flesta anser 

att detta bör ske under eget ansvar på fritiden med hjälp av de CD skivor 

som delats ut på utbildningen. Några myndigheter har lagt in olika övningar i 
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muskulär- och mental avslappning i samband med planeringsdagar. En myn-

dighet har planer på att ordna speciella rum där poliser kan gå undan och öva 

mental träning om arbetssituationen tillåter. En myndighet har 2 utbildnings-

dagar var 6:e vecka och har då möjlighet att öva mental träning.  

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

För att få ett bättre underlag kunde vi ha utvecklat enkätundersökningen till 

ett större urval av poliser. Vi har idag ställt enkäter till kursansvarig på re-

spektive myndighet. Genom detta har vi haft svårigheter att få svar på frågor 

om den enskilde polismannens uppfattning av utbildningen. Nackdelen med 

ett frågeformulär är att det ges endast svar på de frågor som ställts det kan 

finnas uppgifter som inte kommer fram. Att föredra är att ha en intervju istäl-

let. 

4  Diskussion 

Det framgår av vår enkät att Nationell bastaktik är positivt mottagen av de 

allra flesta som fått utbildningen. En del tycker att det blivit stor skillnad, 

personalen arbetar mer synkroniserat med varandra och man har utvecklat ett 

högre säkerhetstänkande. Polismannen/kvinnan reflekterar mer över sitt age-

rande innan man ger sig in i något, vilket leder till en inre känsla av större 

trygghet som polis. 

Det som ses som klar förbättring är vid ”stoppande av fordon” En del kan 

tycka att det är svårt att mäta effekterna av utbildningen men säger sig ändå 

kunna luta sig mot grunderna och söka svaren i det grund taktiska förhåll-

ningssättet.  

 Det känns bra att när man kommer ut som aspirant att ha grunderna. När 

man skall arbeta ute tillsammans och att man agerar på likvärdigt sätt.  

Vi har ju redan fått denna utbildning och det kan kännas som en fördel för 

tanken är att man skall arbeta efter detta förhållningssätt på alla myndigheter.  
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Det vi kan tycka är att mental träning prioriteras dåligt, att det är upp till den 

enskilde polismannen/kvinna att praktisera det under arbetstid om det är 

möjligt.  Vi kände positivt när vi kunde läsa att någon myndighet säger sig 

att på deras utbildningsdagar skall man ha möjlighet att vidareutveckla de 

kunskaper man fått via utbildningen samt repitionsutbildningar skall startas 

upp. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Av de svar vi har fått så kan vi dra en slutsats att när man pratar om Natio-

nell bastaktik så är det oftast det taktiska förhållningssättet som framkommer 

och inte så mycket fokus på den mentala delen.  

Att mental träning skall ske under eget ansvar är något som vi tror hamnar 

rätt lågt på prioriteringslistan. Vi tror hellre att många går till träningslokalen 

och tränar sin fysiska styrka istället för den ”mentala styrkan” och efter ar-

betstid när man kommit hem kan det också vara många som bortprioriterar 

att lägga sig ner och lyssna på CD skivorna. Det är svårt att ta sig tid till det-

ta. 

Vi har fått svart på vitt att den mentala delen inom Nationell bastaktik anses 

som viktig men det taktiska förhållningssättet prioriteras. Vi kan förstå att 

det är så men man skulle önska att det fanns schemalagd tid till att utföra 

mental träning, tex i början av ett arbetspass skulle man kunna lyssna ige-

nom någon sekvens av cd skivorna. 

Vi skulle kunna tänka oss att man inför något slags seminarie på myndighe-

ten varje år där man har fokus på mentalträning, föreläsare som utbildar och 

berättar om sina erfarenheter av mental träning och vikten av denna för att 

uppnå resultat. Personal gruppen får möjligheten att utbyta erfarenheter i 

mental träning och det tycker vi kan ses som en personlig utveckling.   

I vårt fall hade det eventuellt varit bättre att använt sig av telefon intervju. Vi 

hade med säkerhet fått fram mera fakta eftersom vi hade kunnat ställa följd-

frågor och därmed fått mer omfattande svar. Men med tanke på den tidspress 
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som vi arbetade under och svårighet som fanns att få kontakt med ansvariga 

personer på varje myndighet så bedömde vi att telefonintervjuer inte var 

genomförbart i vårt fall. 
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Bilaga 1 
 

FRÅGOR ANGÅENDE UTBILDNING I NATIONELL BASTAKTIK 

 
Myndighet: 
 
Antal poliser inom myndigheten 
 
Ansvarig person, Namn och Telefon 

 

Vi vill med dessa frågor få material till vårat special arbete. Syftet med 
vårt arbete är att kartlägga hur olika myndigheters bastaktik utbildning 
ser ut och hur myndigheterna arbetar med mental träning/förberedelse 
efter genomförd utbildning.  

 

Struktur/Organisation 

• Hur är bastaktik utbildningen organiserad på er myndighet? 
 

• Hur ser tidsschemat ut för utbildningen? 
 

• Hur många utbildas varje år? 
 

• Hur många kommer att utbildas totalt? 
 

• Vilka kategorier av poliser får denna utbildning? 
 

Innehåll 

• Hur är utbildningen planerad på er myndighet? 
 

• Hur många dagar/timmar omfattar utbildningen? 
 

• Vilket undervisningsmaterial används? 
 

• Förekommer praktiska inslag? 
 

• Hur examineras utbildningen?  
 

• Vilka krav ställs för att bli godkänd på utbildningen? 
 

• Vad görs för de som inte uppfyller dessa krav? 
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Utvärdering 
• Vilka effekter förväntar ni er av denna utbildning och hur 

mäts/konstateras dessa? 
 

• Har ni märkt någon förändring i arbetet på fältet hos de poliser som ge-
nomgått utbildning? 
 

• Hur utvärderas denna utbildning? 

Övrigt 
• Vilka reaktioner har ni fått från poliser som genomfört utbildningen? 

 
• Använder sig poliserna av dessa metoder i vardagssituationer? 

 
• Känslan bland poliser inför utbildningen 

 

Mental träning  
• Vad är en mentalt förberedd polis för dig? 

 
• Vilken möjlighet har man till mental träning och att vidareutveckla de 

kunskaper och färdigheter man tillägnat sig på utbildningen? 
 
 
Uppgifterna vi får från er kommer att behandlas konfidentiellt.  
Vi kommer inte att lämna ut vem som har sagt vad.  
Vi kommer att maila vårt resultat till er innan vi redovisar vårt arbete. 
 
 
Är det ok att vi hör av oss till er om något är oklart?  
Svar: 
Telefonnummer: 
 
 
TACK FÖR HJÄLPEN! 
 

Vänliga hälsningar  
 

Gunilla Sparrman & Maria Thorin  

Termin 4  
Polisutbildningen Umeå 


