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 Abstract 

Mental träning har visat sig påverka det allmänna välbefinnandet hos poliser 

positivt. Grundläggande mental träning som består av olika avslappnings- och 

meditationsövningar är en effektiv metod när det gäller att förebygga och 

motverka stress samt återhämta sig. En del av den mentala träningen handlar 

om att visualisera, vilket innebär att man föreställer sig en inre bild eller 

situation av något som är stärkande för sig själv. Det kan vara att se sig själv 

lyckas i en situation man har framför sig. Med vår studie avser vi att undersöka 

hur visualiseringen tillämpas bland poliser på ordningsavdelningar. Detta 

kommer vi att göra genom att via intervjuer och frågeformulär tillfråga poliser 

om hur de tillämpar visualisering i sin yrkesutövning. Resultatet och slutsatsen 

av denna studie visar att visualisering som förberedelsemetod används både av 

de som haft fler år i tjänst, men även de som haft färre år i tjänst. Ålder och 

geografisk tillhörighet tycks ej påverka användandet av visualisering.
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1  Inledning 

 

Att visualisera innebär att du föreställer dig en inre bild eller situation av något som 

är positiv eller stärkande för dig. Det kan vara att se sig själv lyckas i en situation 

man har framför sig. Att visualisera eller tänka i bilder är ofta något vi gör 

automatiskt när vi till exempel förbereder oss för olika situationer. Vi går mentalt 

igenom vad vi ska säga, svara, hur de inblandade kommer att reagera m.m.1 

 

Allt fler myndigheter erbjuder mental träning för sina anställda då intresset för 

denna träningsform ökat inom den offentliga sektorn.2 Studier har visat att mental 

träning kan förbättra bland annat arbetsprestationer. Polisen är en av myndigheterna 

som genom den bastaktiska utbildningen integrerat mental träning i utbildningen av 

nya poliser.3 Sedan hösten 1999 har samtliga studenter i den polisiära 

grundutbildningen genomgått en mental träningsutbildning.4 

 

Den mentala träningen kan delas in i två moment - grundläggande och målinriktad 

mental träning.5 Den målinriktade mentala träningen handlar om att förmedla 

positiva budskap till det undermedvetna. Kommunikationen med det undermedvetna 

sker med hjälp av visualiseringar.  

 

Genom visualiseringar skapar vi inre bilder av situationer och händelser som vi 

önskar ska inträffa. Skapandet av mentala bilder över situationer ökar möjligheterna 

att de ska förverkligas.6  

 

Många studenter på polisutbildningen upplever mental träning som ett nödvändigt 

ont. Vi upplever att poliser med viss erfarenhet använder sig av mental träning och 

                                                
1http://www.friskareliv.com/halsansabc/visualis.htm 20071011 20:30 
2 Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, 
sid 17. Natur och kultur. 
3 2005. Nationell bastaktik, sid 47. Polishögskolan. 
4 Ibid sid 46 
5 Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, 
sid 14. Natur och kultur. 
6 Ibid sid 15 
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visualisering.  

 

Att visualisera i negativa banor kan leda till att man presterar sämre. Personer som 

har negativa visualiseringar inför en uppgift genomför den med större svårighet än 

de som inte har negativa tankar inför uppgiften.7 Detta visar vikten av att visualisera 

positivt. 

 

Mental träning har enligt några studier visat påverka det allmänna välbefinnandet 

hos poliser positivt. 8  

 

Visualisering är ett i allra högsta grad aktuellt ämne, polisen har till exempel nyligen 

anammat det i utbildningen. Vi fascineras av att man kan påvisa ett bättre resultat 

genom att med visualisering påverka det undermedvetna, detta är skälet till att vi 

valt detta ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

Under polisutbildningen fick vi upp ögonen för den mentala träningen och 

visualisering. Den har visat hur viktigt det är i vårt arbete att mentalt vara förberedd 

i situationer vi ställs inför. Inom polisen har vissa extrema händelser och större 

kommenderingar lett till att mental träning har integrerats i grundutbildningen och 

målet är nu att alla poliser ska ta del av den. Detta för att man ska kunna handla 

adekvat även i hårt pressade situationer. När vi använt metoden för att genomföra 

övningar och dessa har fallit väl ut har intresset för detta ämne stärkts. 

 

Vi har under hela vårt liv, ända sedan barnsben, använt oss av visualisering men 

aldrig reflekterat över vad vi har gjort och varför. Detta i kombination med de 

kunskaper som vi tagit del av under utbildningen ligger till bakgrund för denna 

studie. 

                                                
7 Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, sid 
15. Natur och kultur. 
8 2005. Nationell bastaktik, sid 46. Polishögskolan. 
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1.2 Syfte 

Med vår studie avser vi att undersöka hur visualisering tillämpas bland poliser på 

ordningsavdelningar. 

 

1.3  Frågeställningar 

För att kunna få en bra struktur på studien har följande frågeställningar formulerats: 

 Används visualisering som en förberedelsemetod inom polisen? 

 Har ålder och utbildningstyp någon inverkan för hur det tillämpas? 

 

1.4  Avgränsningar 

Rapporten kommer endast ta upp de frågeställningar som går att läsa ovan. Därför 

kommer andra frågor som varför man använder eller inte använder visualisering 

som förberedelsemetod utelämnas. Exempelvis kommer inte sociala förhållanden, 

etnicitet eller geografiskt perspektiv behandlas. Vidare kommer vi endast att 

begränsa oss till målinriktade mentala träningen. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att genomföra studien kommer vi genomföra fyra stycken 

intervjuer/frågeformulär med poliser på ordningsavdelningar. 

Intervjuerna/frågeformulären kommer att fördelas lika mellan en ordningsavdelning 

i Norrbottens län och en ordningsavdelning i Stockholms län. Vi har i vårt urval av 

poliser försökt att hålla en spridd åldersfördelning och med varierande antal år i 

tjänst. Detta för att bredda urvalet. Intervjuerna syftar till att undersöka om poliserna 

tillämpar visualisering i sin förberedelse. 

Litteratur inom ämnet kommer att läsas för att utröna vad som är visualisering, hur 

det ska tillämpas samt för att få en blick över hur det ska användas i polisyrket.  
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Svaren från intervjuerna/frågeformulären tillsammans med litteraturen kommer att 

sammanställas och ligga till grund för resultatet samt diskussionen och slutsatsen 

senare i rapporten.
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2  Teori 

 

För att lättare förstå och få en inblick i vad mental träning och visualisering är följer 

nedan en teoridel där de mest intressanta teorierna presenteras inom ämnet. 

 

2.1 Mental träning 

Mental träning kan lära oss att utnyttja vår mentala kapacitet samt förebygga och 

motverka stress. Effekter av regelbundet praktiserad mental träning kan leda till 

bland annat minskad stress, ökad arbetsglädje och arbetsförmåga, bättre självkänsla 

och självförtroende, ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom. Viktigt 

att tänka på är att man inte blir någon övermänniska av den mentala träningen. 

Vardagen går fortfarande upp och ned, men genom att träna mentalt kan vi ta bort 

de värsta svängningarna i våra liv och färdas i riktning mot en höjd livskvalitet.9 

Men för att ges stora vinster måste den mentala träningen förankras i den vardagliga 

verkligheten och underhållas fortlöpande.10 

Enligt studier har mental träning visat sig påverka det allmänna välbefinnandet hos 

poliser positivt. Känslan av kontroll i pressande situationer tycks öka, 

återhämtningen till det normala går fortare. Grundläggande mental träning är mer 

effektiv än vanlig normal vila när det gäller att förebygga och motverka stress.11 

Den mentala träningen kan delas in i två moment - grundläggande och målinriktad 

mental träning. 

Grundläggande mental träning består av olika avslappnings- och meditations 

metoder. Genom den grundläggande mentala träningen kan vi uppnå ett djupt 

vilotillstånd där vi blir mer mottagliga för positiva budskap.12 Denna del av den 

mentala träningen syftar till att fungera som återhämtning och uppladdning samt öka 

                                                
9 Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, sid 13 
ff. Natur och kultur. 
10 2005. Nationell bastaktik, sid 47. Polishögskolan. 
11 Ibid sid 46 
12  Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, 
sid 13 ff. Natur och kultur. 
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mottagligheten till positiva budskap.13 

Den målinriktade mentala träningen handlar om att förmedla positiva budskap till 

det undermedvetna. I ett avslappnat tillstånd kan vi lättare nå kontakt med vårt 

undermedvetna och förändra våra tankar, känslor och beteenden. Kommunikationen 

med det undermedvetna sker med hjälp av till exempel visualiseringar.14 

 

2.2 Visualisering 

Begreppet visualisering kan verka missvisande, eftersom det endast hänvisar till 

användandet av synen. Bäst resultat med visualisering får man emellertid när man 

använder alla sinnen: hörsel, smak, lukt, känsel och synen. Visualisering kan ses 

som en medveten styrning av alla sinnesintryck som uppstår, utan tillgång på det 

stimuli som normalt orsakar sådan upplevelser. Visualisering är en medveten 

handling och kan därför inte jämföras med dagdröm eller vanlig dröm.15 

Genom att tänka på till exempel en situation eller en händelse och samtidigt 

producera positiva tankar och känslor kring detta kan man få hjärnan att koppla ihop 

situationen eller händelsen med tankarna och känslorna trots att man aldrig upplevt 

det i verkligheten. Hjärnan kommer ändå att registrera och lagra då den inte klart 

kan skilja mellan på vad den faktiskt upplevt och vad den bara tänkt.16 

 

2.2.1 Visualiseringsteorier 

I litteraturen finns flera teorier kring visualisering presenterade och dessa är: 

ideomotorisk teori, symbolisk inlärningsteori, informationsteori och Ahsens 

trippelteori. 

Ideomotoriska teorin menar att visualisering av en aktivitet leder till en begränsad 

aktivering i de muskelgrupper som visualiseras. Forskningen inom det här området 

                                                
13 Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, 
sid 113. Natur och kultur. 
14 Ibid sid 15 
15 Pensgård, A M. 1997. Idrottens metala träningslära, sid 75 ff. Multicare Förlag AB 
16 Railo, W. 2007. Nya Bäst när det gäller – Idrottspsykologi, sid 26. Elanders Berlings. 
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stödjer sambandet mellan muskulär aktivitet och visualisering, men den ger inte 

tillräckligt underlag för att hävda att detta är orsaken till att visualiseringen har en 

positiv effekt på prestationen. 

Symbolisk inlärningsteori tar fasta på att visualisering ger stor effekt när 

situationen som man ska träna kräver stor tankeverksamhet. Det gäller till exempel 

inlärning av tekniker och problemlösning. 

Informationsteori handlar om att visualisering baseras på noggrant lagrade 

erfarenheter. Den lagrade informationen framstår som klara beskrivningar av stimuli 

och respons. Stimuli är en beskrivning av vad man föreställer sig, medan responsen 

beskriver utövarens reaktion på det som visualiseras. Den här informationen finns 

lagrad i långtidsminnet och används under visualisering. Informationen som lagrats 

i långtidsminnet fungerar som en standard för beteendet. Vid en förändring av 

beteendet är det viktigt att lägga tyngdpunkten vid beskrivningen av det önskvärda 

handlingsmönstret. Visualisering bör beskrivas så verklighetstroget som möjligt. 

Beskrivningen bör leda till anpassade fysiska reaktioner. Det hävdas att i de fall man 

visualiserar och ser situationer ur sitt eget perspektiv oftare leder till adekvata 

reaktioner. 

Ahsens trippelteori knyter ihop tre faktorer kring visualisering, dessa tre faktorer är: 

bilden, den kroppsliga reaktionen och innebörden. Ahsen menar att den enskilda 

individens egen erfarenhet och bakgrund påverkar visualiseringsprocessen. 

Visualiseringsträningen bör läggas upp enskilt eftersom alla har olika uppfattningar 

om ord, meningar, bilder och känslor.17 

Ser man visualisering ur historiskt perspektiv så har det använts under flera tusen år. 

Shamaner hos många kulturer har använt sig av metoden för att överbygga avståndet 

mellan individen och universum. Shamanens visualiseringsprocess användes främst 

för att stärka patientens sinnestillstånd.18 

 

                                                
17 Pensgård, A M. 1997. Idrottens metala träningslära, sid 89 ff. Multicare Förlag AB 
18 Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, 
sid 113 ff. Natur och kultur. 
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2.2.2 Mentala bilder 

Angelöw delar in visualisering i fyra olika typer av mentala bilder: avslappnande 

bilder, förstärkande bilder, resultat- eller målbilder och processbilder. 

Avslappnande bilder går ut på att tänka på något som gör en lugn och avspänd, till 

exempel bilder av hur du ligger skönt och avspänd på stranden en varm sommardag. 

Samma bilder fungerar inte likadant för alla individer eftersom vi har olika 

erfarenheter. Föreställningar om att befinna sig ute i naturen har för de flesta av oss i 

vår kultur visat sig ha en avslappnande effekt. Man kan även föreställa sig en 

situation man upplevt tidigare då man känt sig fullständigt avspänd. Avslappnande 

bilder syftar alltså till att tänka på en lugn och behaglig bild som vi kan associera 

med ord så som varm, avspänd och lugn vilket gör att vi lättare kan slappna av. 

Förstärkande bilder handlar om att visuellt återuppleva tidigare framgångar som 

man haft i situationer som påminner om det man nu ställs inför. Kännedom om 

tidigare framgångar gör att man lättare klarar av framtida påfrestande situationer. 

Förstärkande bilder gör att vi känner oss starkare, säkrare, bättre och 

framgångsrikare när vi tänker oss tillbaka på tidigare upplevda situationer och 

förstärker det man vill uppnå. Att använda sig av denna metod kan förstärka det 

man vill uppnå, till exempel att må bättre eller uppnå positiva resultat. 

Med målbilder föreställer man sig att man redan uppnått sitt mål. Skapar positiva 

visualiseringar där man ser önskat resultat. Upprättandet av målen betyder inte 

nödvändigtvis att man behöver nå ända fram till dessa. Att upprätta mål är ett sätt att 

samla vår energi för att lättare färdas i en bestämd riktning. Att ha klara mål gör att 

det blir lättare att finna en väg mot dessa. Då man ser målet blir vägen dit lättare. 

Följande utgångspunkter bör målbilderna utgå från: 

De bör vara positiva. Skapar vi negativa tankar fortsätter hjärnan att skapa dessa. 

Att utelämna och inte fokusera i dessa negativa banor utan istället tänka i positiva 

led gör att resultatet blir bättre. Det är därför viktigt att koncentrera oss på det vi 

verkligen vill, dvs se det lyckade resultatet, och inte se misslyckanden och problem 

längs vägen. 
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De bör vara motiverande. Målen ska kännas meningsfulla, motiverande och vara 

utarbetade av dig själv. För att lyckas bättre bör målen vara dina egna och inte 

någon annan som formulerat. 

De bör upplevas som möjliga att förverkliga. Du bör ha en förväntan av att 

målbilderna är möjliga att nå. Det ska finnas en verklighetsförankring och målen bör 

vara realistiska. Angelöw skriver att det underlättar att vara en optimistisk realist när 

de önskvärda målsättningarna fastställs. Det innebär att man ska vara medveten om 

att målen inte alltid uppnås. Trots motgångar ska man vara övertygad om att man 

kan nå målen. Vi kan skilja mellan optimistiskt realistiska, gränsöverskridande och 

naivt optimistiska. Optimistiskt realistiska målbilder är mentala föreställningar om 

vad du anser vara rimligt att uppnå inom en given tidsram. Gränsöverskridande 

målbilder handlar om att spränga gränserna om vad du tror är möjligt att uppnå. De 

gränsöverskridande målbilderna är långsiktiga, till dessa knyts inga krav eller 

förväntningar. Deras ändamål är att locka och stimulera oss till att överskrida 

gränserna till vad vi tror är möjligt och omöjligt. 

Naivt optimistiska målbilder. Dessa målbilder är för högt ställda och kan leda till att 

ett sämre självförtroende eftersom det är näst intill omöjligt att nå målen inom den 

planerade tidsperiod. 

De bör vara tydliga och konkreta. Målbilderna bör innehålla någon form av 

mätbarhet, så att vi lättare är medvetna om när önskemålen uppfyllts. Det är viktigt 

att definiera vilka mål som ska uppnås. Man behöver veta vad som önskas uppnås.  

Rimliga tidsperspektiv. Målen kan delas in i olika tidsperspektiv, allt ifrån mål som 

ska uppnås i livet, om fem år, ett år, eller om ett par månader. Övergripande och 

långsiktiga mål kan brytas ner till mindre och mer konkreta mål. De kortsiktiga 

målen ska vara enkla och realistiska. Man ska dock undvika allt för snäva tidsramar 

då för korta tidsmarginaler lätt kan leda till misslyckanden och vacklande 

självkänsla om man inte förverkligar sina målsättningar. 

De ska beskrivas i nutid. I målbilderna upplever du hur du når ditt mål. Man 

visualiserar det positiva resultatet som man vill ska inträffa. De mentala bilderna ska 

visa vad som hänt efter det att man nått sitt mål. 
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Regelbundenhet. En förutsättning för att målbilderna ska kunna uppfyllas är att man 

så ofta som möjligt arbetar med dessa. Den regelbundna träningen är en 

förutsättning för att målbilderna ska kunna förverkligas. Ju oftare vi upprepar våra 

mentala bilder, desto mer troligt är det att vårt undermedvetna kommer att handla 

där efter.  

Processbilder handlar om att se sig själv genomföra saker som behöver göras för att 

man själv ska kunna uppfylla sina målsättningar. Man gör detta genom att steg för 

steg går igenom hur man ska ta sig till målet. Då man går igenom stegen uppfattar 

ens sinne som att det faktiskt händer. Viktigt är att föreställa sig bilden precis som 

man önskar att den ska vara. Det gäller att inrikta sig på det positiva och önskvärda 

och inte det som man vill undvika. Ju mer detaljrika, konkreta och livfulla bilderna 

är, desto mer effektivt blir resultatet.19 

 

3  Resultat 

 

Nedan följer en redogörelse över de intervjuer och de frågeformulär som använts 

vid informationsinhämtningen. 

 

3.1 Intervju och frågeformulär 

I intervju med polisman född 1954 framkom att under utbildningen som han 

slutförde 1985 förekom ingen utbildning i mental träning eller visualisering. Han 

berättar vidare att han under sina 22 år som ordningspolis har fått utbildning i 

mental träning löpande under sin karriär. Speciellt då en ny chef tog över på den 

närpolisstation där han arbetade. Den nya chefen hade ett speciellt intresse för 

mental träning och under åren 2000 till 2001 genomfördes mindre lokala 

fortbildningar.  

 

                                                
19 Angelöw, B, 2000. Träna mentalt och förbättra ditt liv – handbok i mental träning och stresshantering, 
sid 113 ff. Natur och kultur. 
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Först efter att Rikspolisstyrelsen beslutat att införa en nationellt omfattande 

bastaktik fick han en mer ingående utbildning i mental träning och visualisering. 

Under bastaktikutbildningen lades stor vikt vid just mental träning. 

 

Vidare berättar han att det är väldigt beroende på vem man har som kollega hur man 

genomför visualisering som föreberedelse. Som exempel tar han en kollega som vid 

ingripande gick igenom allt grundligt varje gång. Detta gjorde denne även vid 

mindre händelser som till exempel ett fordonsstopp. Han menade att de första tio 

gångerna var det bra men sen behövdes inte mera förberedelse kring just 

fordonsstopp. Skulle situationen ändras till exempel att det finns vapen med i bilden 

så blir en ny förberedelse aktuell. 

 

Efter 22 år i tjänst har man byggt upp en relativt stor ryggsäck med erfarenheter som 

är till ens fördel berättar han. Mycket av den visualisering som han genomför är 

omedvetet men långt ifrån all. Vissa ingripanden har ändrat sig markant från 

polismannens roll, exempelvis fordonsstoppet som i början av hans 

yrkesverksamma bana inom polisen genomfördes ensam. I dag går man alltid fram 

två och två vilket har ökat säkerhetsnivån, det har blivit ett helt annat 

säkerhetstänkande på senare år.  

 

I sin förberedelse använder han den information som kommer via radion. Beroende 

på vad för information bygger han ett scenario där efter. Diskuterar med kollegorna 

och går igenom de lösningar som kan tänkas vara aktuella. Visualiseringen och 

mental förberedelse genomförs fortlöpande enskilt och i grupp.  

 

Som exempel på situationer då han använder visualisering anger han allt från 

dagliga polisiära händelser till kommenderingar och större händelser. 

 

I frågeformuläret med polisman född 1971 som gick ut polishögskolan 1997 anger 

han att redan under polisutbildningen genomfördes utbildning inom mental träning. 

Vidare har det under självskyddsutbildning i det egna distriktet diskuterats kring 

mental träning. Även under skjutövningar i distriktet har ämnet diskuterats.  
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Han använder sig av visualisering som förberedelsemetod i sin yrkesutövning både i 

mindre och större utsträckning. Speciell inför ingripanden han inte varit med om 

sedan tidigare. Mycket beror även på vilken kollega som är med på det aktuella 

uppdraget. Även polismannens egna erfarenheter är avgörande för om visualisering 

används eller ej.  

 

Visualisering används både medvetet och omedvetet. Det är svårt att veta om man 

använder då det sker omedvetet och det går på rutin. 

 

När det används diskuteras med kollegan om vad som är på gång. Diskuterar omfall 

och pratar igenom arbetsfördelningen mellan varandra. 

 

Vilken brottstyp det används vid är individuellt och beror på hur grovt brottet eller 

hur allvarlig händelsen är samt på den enskildes dagsform. Hur många patruller, om 

man är ensam som patrull eller om det är flera beordrade till platsen, har betydelse. 

Vilken arbetsuppgift man tilldelats till exempel om man är polis insats chef, 

platschef eller dylikt har betydelse för om det används. Ofta känner man ”i magen” 

om hur och om man behöver förbereda sig mentalt i det enskilda fallet. Brottets 

grovhet avgör även hur mycket man förbereder sig.  

 

I frågeformuläret med polisman född 1980 som gick ut polishögskolan 2005 

berättar han att mental träning var en del av utbildningen. Vidare har han 

fortlöpande på myndigheten fått utbildning i ämnet samt under aspirantens första 

veckor genomfördes utbildning i mental träning.  

 

Visualisering använder han men skriver att det kanske inte genomförs som 

utbildningen under skoltiden var tänkt att genomföras. Visualisering används både 

privat och i yrket. 

 

Han använder det oftast omedvetet. Har det framtvingats vid en konversation eller 

direkt fråga används det medvetet. 

 

Under färd till ett jobb används visualisering för att styra resultatet i en viss riktning, 
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likaså i vardagshändelser används det på samma sätt. Han skriver att han tänker 

igenom olika scenarios eller problem man kan komma att ställas inför och tänker ut 

lösningar på de frågeställningar som han själv byggt upp. 

 

Vidare beskriver han att det inte gör någon skada i att visualisera ett scenario oavsett 

vad för jobb man blir skickad på. Är jobbet man blir skickad på av större dignitet 

eller om man själv upplever något som problemfyllt så tänker man efter mer. Som 

exempel anger han trafikolyckor, dödsfall och pågående brott som tillfällen för 

visualisering. Han tänker igenom hur han ska agera om gärningsmannen agerar på 

ett sätt. På så sätt slipper han bli överraskad om han kommer in i en situation som är 

väldigt kaosartad eller om han kommer till en hemsk olycka. Ju mer information 

man får inledningsvis desto bättre bild kan vi bygga oss av scenarios som möjligt. 

Sist skriver han ”Planera för det värsta och hoppas på det bästa”.  

I frågeformulär med polisman född 1981 som gick ut polishögskolan 2006 anger 

hon att mental träning varit en del av utbildningen samt vid utbildning i bastaktik 

vid myndigheten.  

Vidare skriver hon att visualisering är något hon använder sig av. Oftast sker det på 

väg till jobb och brukar då handla om det värsta som kan hända och att på så sätt är 

hon förberedd på allt. Den verkliga händelsen blir oftast inte lika farlig som hon 

visualiserat och upplever en bättre känsla som följd av det. 

 

I de fall visualisering används sker det medvetet men även omedvetet.  

 

Då hon använder sig av visualisering medvetet är det främst genom att tänka sig det 

värsta som kan hända. Det kan vara till exempel då hon åker mot en 

lägenhetsundersökning där innehavaren inte synts till på länge, misstanke om 

självmord, då föreställer hon sig det värsta sättet en människa kan ta sitt liv på. 

Nästan så att hon förväntar sig att det värsta har inträffat och då personen i stället 

öppnar dörren uppstår glädje. 

 

De brottstyper hon använder sig av visualisering är till exempel 

lägenhetsundersökningar, husrannsakan, efterföljande med mera. Polismannen 
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använder sig av det egentligen vid alla ingripanden det finns tid och möjlighet att 

förbereda sig mentalt inför. Detta sker automatiskt att hon börjar tänka och 

förbereda sig innan patrullen kommer till den aktuella platsen för händelsen. 

 

3.2 Kritisk granskning av resultatet 

Det lilla antalet intervjuer i denna rapport ger inget vetenskapligt svar på 

frågeställningarna. Rapporten kan istället ses som en förstudie. Resultatet skulle 

kunna se annorlunda ut om vi tillfrågat fler personer. 

 

3.3 Resultatsammanfattning 

Sammantaget ser man att samtliga poliser i denna förstudie använder sig av 

visualisering som förberedelsemetod i sin yrkesutövning. Studien indikerar på att 

poliser med fler år i tjänst använder sig av visualisering i större utsträckning än 

poliserna med färre år i tjänst. Var i Sverige man arbetar tycks inte påverka om 

visualisering används. Under vilka former poliserna genomgått utbildning i mental 

träning, vare sig de fått den under studierna vid polishögskolan eller om de fått den 

av myndigheterna vid ett senare tillfälle, påverkar inte användandet av visualisering 

som förberedelsemetod. 
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4  Diskussion 

 

Intervjun tillsammans med frågeformulären har trots det låga antalet givit en bild av 

hur visualisering tillämpas bland poliser på ordningsavdelningar. Den spridda 

åldersfördelningen och tidpunkt för examen är så pass spridda att resultatet borde 

kunna ligga till grund för en fortsatt studie inom ämnet visualisering som 

förberedelsemetod. 

Det har visat sig hur viktigt det är i vårt arbete att mentalt vara förberedd i 

situationer vi ställs inför. Vissa extrema händelser och större kommenderingar har 

lett till att mental träning har integrerats i grundutbildningen och målet är nu att alla 

poliser ska ta del av den, antingen via polishögskolan eller via myndigheten och 

bastaktikutbildningen. 

Med de förutsättningar polismän har vad gäller visualisering uppfattar vi att det 

används som förberedelsemetod. Oavsett om de fått det integrerat i utbildningen vid 

polishögskolan eller om de fått den fortlöpande via myndigheten.  

 

De personerna som deltagit i studierna beskriver visualisering främst ur 

Informationsteorin samt Ahsens trippelteori. De beskriver hur de ur lagrad 

information använder visualisering vid olika situationer samt hur den i 

långtidsminnet lagrade informationen fungerar som en standard för beteendet. 

Vidare beskriver de att deras bakgrund och erfarenhet påverkar hur de visualiserar 

och agerar som Ahsen även kommit fram till.   

Ju äldre man är desto mer grund har man för att visualisera. Man har en bredare bas 

vilket leder till att man visualiserar mer omedvetet än yngre. De yngre borde därför 

vara i större behov av att visualisera men eftersom man aldrig varit med om en 

liknande situation är det svårare. Som ny är det svårare att visualisera olika 

scenarion jämfört med den som har flera års erfarenhet inom yrket. 

För att få de som är nya i tjänst att använda visualisering i större utsträckning kan 

man har fler praktiska övningar för att därigenom öka kunskapsbanken över 

händelser. Att belysa den mentala förberedelsen mer än som görs nu inför övningar 
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redan under polishögskolan. Genom att använda sig av den erfarenhet eleverna får 

under fältstudieveckorna där många får vara med om intressanta ingripanden och 

sedan dela med sig av den till andra studenter kan man bredda samtliga blivande 

polisers kunskapsbank.
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