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Abstract 
 

Polisen är en yrkesgrupp som möts av våld och hot om våld och den nationella  

bastaktiken är ett av verktygen för att minska skador på såväl polisen som dem som 

polisen ingriper mot och tredje man. Detta arbetes främsta syfte är att fokusera  på 

inställningsskillnader mellan poliselever och poliser i yttre tjänst till den nationella 

bastaktiken samt att undersöka om det finns förslag om hur man eventuellt skulle kunna 

förbättra detta mycket väl genomtänkta och gedigna koncept och då kunna göra 

polisarbetet än mer säkrare.  

Arbetet riktar sig främst till dem som redan har kunskaper om den nationella 

bastaktiken, då endast de fundamentala delarna i stort kommer att beskrivas.   
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1  Inledning 

 

Jag har valt detta ämne eftersom jag är särskilt intresserad av taktik, skytte, vapen, 

självskydd och mentala delar i polisarbetet. Jag vill även se om det finns förslag  

om att göra polisernas arbete än mer säkert. Det ska bli intressant att följa utveck- 

lingen av bastaktiken och se om den kommer att förändras eller vidareutvecklas   

under åren. De som jag har pratat med om mitt val av ämne har visat intresse och 

varit positivt inställda. I polisyrket så blir varje år poliser utsatta för våld och hot om 

våld. Jag vill ta reda på om det finns stora inställningsskillnader mellan poliselever  

och poliser i yttre tjänst. Eftersom vi poliselever inte har samma erfarenhet om 

verkliga händelser jämfört med poliser i yttre tjänst torde det vara intressant att se 

om svaren skiljer sig mycket en annan orsak till att jag valde det här ämnet är att 

när jag samtalat med polisstuderande här i Umeå hör man ofta att de tror att poliser i 

yttre tjänst med flera yrkesår bakom sig inte är lika positivt inställda till den 

nationella bastaktiken som poliselever. Detta väckte nyfikenhet hos mig och 

funderingar om det fanns fog för sådana påståenden eller om det är att generalisera 

poliser i yttre tjänst till att ha vissa åsikter om den nationella bastaktiken? När jag då 

påbörjade min undersökning tänkte jag att resultatet kanske kunde visa något helt 

annat och att jag skulle genomföra den utan påverkan av vad jag tidigare hört från 

flera av poliseleverna. Jag hoppas arbetet kommer att medföra nya tankar om 

bastaktiken och som kan vidareutvecklas framförallt då man har mer erfarenhet när 

man arbetar som polis i yttre tjänst. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Från år 2000 – 2006 var 7344 poliser borta från jobbet en dag eller mer p.g.a. våld   

eller hot om våld. 1 31 poliser har dödats i tjänsten i Sverige sedan år 1900. 2  De 

flesta av dessa har skjutits ihjäl. Den 28 maj 1999 i Malexander då poliserna Olov 

Borén och Robert Karlström sköts till döds var en av orsakerna till att ett flerårigt 
                                                
1 Andersson , Jönsson: Svenska polisens skyddsväst Rapport nr 464 
2 Nationalencyklopedin 
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utvecklingsarbete inom Polisen påbörjades. Konceptet som kom ut 2004 3 med 

kursboken Nationell bastaktik och utgivare till den är Polishögskolan i Solna. 

Författarna till de olika delarna i boken är Thomas Häll (grundläggande taktiskt     

förhållningssätt), Ari Natri och Mikael Bergquist(mentalt                                                

förhåförhållningssätt) samt Titti Lundin och Rikard Hedlund (kommunikativt för-        

hållningssätt). Den nationella bastaktiken är utformat för att tillämpas såväl i var-    

dagshändelser och särskilda händelser. Vad man vill uppnå med bastaktiken är att 

polisens flexibilitet ökar och att skadorna på såväl poliser som dem som polisen 

ingriper mot och tredje man minskar. Grunden för bastaktik handlar om 

förhållningssätt i en viss situation och där ingår mentalt förhållningssätt, 

grundläggande taktiskt förhållningssätt och kommunikativt förhållningssätt samt de 

nationellt fastställda metoderna för lokaliseringssök, normalstopp, vägspärr, 

rekognosering/observation/säkring samt sök i terräng. 

 

Det grundläggande taktiska förhållningssättet (GTF) utgörs av tre fundamentala 

delar som är kontroll, taktisk risk- och hotbedömning samt tankeprocess. 

 

Det mentala förhållningssättet innefattar kunskaper om stress samt kunskaper om  

färdigheter i stresshantering, mental förberedelse och krishantering. 

 

Kommunikativt förhållningssätt består av två delar konfliktkunskap och 

konflikthantering. 

 

 

Alla polisstuderande oavsett om man går på utbildning i Växjö, Stockholm, Umeå 

eller på någon av distansutbildningarna som finns på några orter i landet så utbildas 

man i nationell bastaktik. Poliser i hela Sverige har också utbildats i detta men ännu 

finns det dem som ännu ej fått denna utbildning. Det är också sannolikt den största 

satsningen på vidareutbildning någonsin inom Polisen. 4  

 

1.2   Syfte 

                                                
3 Nationell bastaktik-utbildningsmaterial (aug 2006). Polishögskolan Solna 
4 Intrapolis (2004-11-24 Rikspolisstyrelsen) 
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Syftet med detta arbete är att försöka ta del av om inställningen till den nationella 

bastaktiken skiljer sig mellan polisstudenter och poliser i yttre tjänst samt om de 

anser att bastaktiken ytterligare kan förbättras och om det eventuellt finns förslag på 

hur man skulle göra det. Dessa skillnader torde vara av stor vikt i bedömningen av 

hur utbildningen i bastaktiken når fram till såväl poliselever som poliser och  ev. 

förslag om förbättringar.    

.  

1.3  Frågeställningar 

           

                     

          1. På vilket sätt bidrar bastaktiken  till en säkrare Arbetsmiljö nu och i framtiden? 

 

          2. Hur finner man balans mellan de olika delarna i bastaktiken och uppkommer det                  

          konfliktsituationer mellan dessa ?  

 

          3. Hur kan bastaktiken ytterligare förbättra polisens arbetsmiljö? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

De som har svarat på enkäterna har varit polisstudenter som går i termin 4 här i 

Umeå och poliser som arbetar i yttre tjänst i en mindre stad. Anledningen till att 

begränsa sig till polisstudenter som går i termin 4 har varit att de har mer erfarenhet 

av bastaktiken såväl teoretiskt och övningsmässigt (haft fler övningar) än övriga 

terminer. Att jag har valt poliser i yttre tjänst har varit att dessa arbetar mer i 

situationer där den nationella bastaktiken kan tillämpas mer.    

 

 

1.5    Tillvägagångssätt 
Det enda materiel som jag har hittat att använda i detta fördjupningsarbete är kurs- 

boken i nationell bastaktik och den undervisning vi fått av våra självskydds- och 

vapenlärare. Innan jag utarbetade fram frågeställningarna gick jag grundligt igenom 
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kursboken samt använde mig av vad vi tidigare fått lära oss på lektionstid. I enkäten  

fanns det sju frågor med olika svarsalternativ att ringa in samt plats för att fylla i 

egna kommentarer till varje fråga. Den sista frågan hade inga svarsalternativ utan var 

helt öppen för att fylla i ett eget svar. Jag valde slumpvis ut tio polisstuderande 

(såväl manliga och kvinnliga) i termin 4 på polisutbildningen i Umeå som fick 

besvara enkäten. Poliserna i yttre tjänst som har deltagit i denna undersökning 

arbetar i en mindre stad i landet. Där arbetar fler manliga poliser än kvinnliga, och 

fördelningen mellan äldre och yngre är relativt jämn. På denna myndighet fanns det 

poliser som ännu ej utbildats i nationell bastaktik men som snart skulle få denna 

utbildning (dessa har ej medverkat i enkäterna och arbetar inom 

kriminalavdelningen). Alla som svarat på enkäterna garanterades fullständig 

anonymitet och detta tror jag medverkar till att det känns tryggare när man fyller i 

sina svar och ger mer självständiga svar. Att sammanlagt 20 personer medverkat i 

enkätundersökningen måste man se som att  resultatet ej kan svara för alla poliser 

och poliselever i hela landet utan ger en bara en begränsad inblick av åsikter i detta 

ämne. 
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2 Teori 

Förutsättningar för att ta till sig den nationella bastaktiken torde skilja sig för 

polisstudenter och poliser i yttre tjänst och detta på grund av att poliseleverna bara 

har övningar på skolan att relatera till, men poliser i yttre tjänst har arbetat ute på 

”verkligt” polisarbete och har således lättare att ”knyta” till sig bastaktiken till 

riktiga händelser och erfarenheter. Så svaren från poliser och polisstudenter bör 

skilja sig och utifrån det kan man försöka skapa sig en uppfattning om orsaker till 

det. 

  

 

3 Resultat 

Här redovisas de olika enkätundersökningarna och kommentarer som poliser och 

polisstudenter har fyllt i. Sedan kommer en utvärdering av vad man kan dra för 

slutsatser av det i detta fördjupningsarbete. 

I denna undersökning så delades tio enkäter ut till poliser och även tio enkäter till 

poliselever och samtliga svarade på dessa således är det 100 % underlag i denna 

undersökning.  
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A.Negativ   B. Både negativ och positiv   C. Positiv   D. Ingen uppfattning  

 Figur 1. Inställning till bastaktiken                   

 Av figuren framgår:  

Poliserna är 80 % helt positivt inställda till  bastaktiken. Betonar vikten av 

att ALLA skall tänka i samma banor. 

Polisstuderande är 90 % helt positivt inställda till bastaktiken. Även här  

betonas vikten av att ALLA skall tänka i samma banor. 

         Kommentarer: 

Poliser: 1. Bra tanke att alla poliser skall tänka i samma banor, använda 

samma tekniker, uttryck o s v. Underlättar arbetet mellan olika 

polisstationer/städer/län.  2. Bra säkerhetstänk, viktigt att kunna.  3. En 

otroligt viktig del i polisarbetet.  4. Kul utbildning, kass mat.  

Polisstudenter: 1. Är mycket bra – ett måste för att Sveriges poliskår ska 

kunna arbeta taktiskt och förstå varandra.  2. Bra att arbeta ur/från ett 

säkerhetsperspektiv.  3. Bra att alla skall jobba på samma sätt.  4. Det är först 

nu på slutet av termin 4 som jag verkligen förstått.  5. Bra med säkerhetstänk 
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A. Svårbegriplig   B. Varken lätt eller svårbegriplig   C. Lätt att förstå   D. 

Ingen uppfattning   

Figur 2. Inställning till kursboken i bastaktik? 

 Av figuren framgår: 

Poliser: tycker den är mer lättförståelig än p-stud.(6-4). Anser den vara 

pedagogiskt uppbyggd. Trots detta resultat fast 2 ej har haft kursboken 

överhuvudtaget.  

Polisstudenter: det är endast de som tycker att den är svårbegriplig (3 st). De 

tycker den är konstigt uppbyggt, svårbegriplig och har begreppsförvirring. 

Kommentarer: 

Poliser:  1. Mycket teori, kräver genomgångar av handledare.  2. Pedagogisk 

uppbyggd.  3. Har ingen koll på vad som stod i kursboken, läste aldrig 

boken.  4. Enkel att förstå, kort och koncist.  5. Hade ingen kursbok. Det var 

typ lösblad när jag gick utbildningen, första kursen.  6. Lättläst med mycket 

pedagogiska bilder.   
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Polisstudenter:  1. Den är konstigt uppbyggt.  2. Begreppsförvirring, olika 

ordval, boken säger så skolan säger si.  3. Onödigt svårbegriplig – Man 

förstår men skulle gärna se ett ”enklare språk”.  4. Stundtals väl kortfattad 

A. Bristfällig   B.Varken bristfällig eller gedigen   C. Gedigen   D. Ingen 

kommentar 

Figur 3. Inställning till utbildningen i bastaktiken? 

  Av figuren framgår: 

 Poliser:  nästan bara de som tycker att utbildningen är gedigen (6-1).  

Polisstudenter: endast de som tycker att utbildningen är bristfällig (4-0). Det anses 

är bristfällig i utbildningen är att det är för lite praktiska övningar, FX och GTF. 

Motsatta instruktioner och förklaringar från lärarna. Att fokus på övningarna 

ALLTID ligger på att ”det värsta inträffar”. 

Kommentarer: 

Poliser: 1. Vissa saker tillämpas sällan av vanlig BF (Brottsförebyggande) 

personal.   
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Polisstudenter: 1. Övningarna under utbildningen fokuserar ALLTID på att 

”det värsta inträffar” vilket kan leda till att vissa får en skev 

verklighetsuppfattning.  2. Skulle behövas mer praktik, mer FX.  3. Lärarna 

ger ibland motsatta instruktioner och förklaringar.  3. För lite övningar i GTF 

      

A. Nej   B. Ingen uppfattning   C. Ja 

 Figur 4. Bidrar bastaktiken till en säkrare arbetsmiljö nu och i framtiden? 

  Av figuren framgår: 

Poliser: alla tycker att det bidrar den till. Det som betonas är vikten av att alla 

arbetar på samma sätt och det enligt bastaktiken för att göra polisarbetet säkrare. 

Polisstudenter: alla tycker att det bidrar den till. Som ovanstående samt att defensivt 

agerande är oftare säkrare än offensivt. 

Kommentarer: 

Poliser: 1. Ger ett bredare säkerhetstänk.  2. Absolut. Jobbar alla på samma 

sätt är det lättare att samarbeta, förstå varandra och hur man agerar i olika 

situationer.  3. Viktigaste att vi kommer hem.  4. Om alla tar till sig det nya 

arbetssättet. Om kolleger tar för givet att en annan kollega skall agera på ett 
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visst sätt, men istället agerar som han gjort i tio år, då kan situationen bli 

farlig. 

Polisstudenter: 1. Ja, alla arbetar efter samma metod.  2. Om alla går efter 

GTF så tror jag att det kommer att bli en säker framtid.  3. Defensivt är 

oftare säkrare än offensivt.   

 A. Nej   B. Ingen uppfattning   C. Ja 

Figur 5. Finner du balans mellan det mentala-, taktiska- och det kommunikativa 

förhållningssättet? 

  

Av figuren framgår: 

 Poliser: finner mer balans i de olika förhållningssätten än p-stud.(8-3) ja – sägare. 

Polisstudenter: endast de som tycker att de inte finner någon balans mellan de olika 

förhållningssätten (4-0). Det som lyfte fram är det stora fokus som det taktiska 

förhållningssättet får i utbildningen och i kursboken. Samt att delar om det mentala- 

och det kommunikativa förhållningssättet i kursboken inte håller samma nivå som 

delarna om det taktiska förhållningssättet samt utbildningsmässigt. 
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Kommentarer: 

Poliser: 1. Det taktiska är nog lättast att relatera till.  2. Kan inte minnas att 

vi pratade om det kommunikativa förhållningssättet på skolan. 

Kommunicera gör man förstås , men inte enligt några riktlinjer jag lärt mig 

på bastaktiken. 

Polisstudenter: 1. Stor betoning på det taktiska.  2. Den mentala delen är 

fruktansvärt dålig i bastaktikhäftet och hur det lärs ut på skolan, jag jämför 

med militärutbildningen.  3. Jag uppfattar det som att det mentala 

förhållningssättet ges för lite tid innan och efter praktiska övningar i skolan.  

4. Är ju dock inte så mycket om det mentala och kommunikativa.  5. För 

tidigt att uttala sig om. 6. På något sätt hamnar det taktiska i fokus för mig. 

  

 A. Nej   B. Ingen uppfattning   C. Ja 

Figur 6. Uppkommer det konfliktsituationer mellan det mentala-, taktiska- och 

det kommunikativa förhållningssättet? 

 Av figuren framgår: 
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Poliser: fler som tycker att det inte uppkommer några sådana situationer (4-2) nej – 

sägare. 

Polisstudenter: endast de som tycker att det uppkommer sådana situationer (3-0) ja 

– sägare. Tyvärr så har dessa ej angivit några kommentarer till varför de tycker 

detta 

Kommentarer:  

Poliser: fler som tycker att det inte uppkommer några sådana situationer (4-2) nej – 

sägare. 

Polisstudenter: endast de som tycker att det uppkommer sådana situationer (3-0) ja 

– sägare. Tyvärr så har dessa ej angivit några kommentarer till varför de tycker 

detta.  

  

Fråga 8. Hur kan bastaktiken ytterligare förbättra polisens arbetsmiljö? (denna 

fråga hade inga svarsalternativ utan var helt öppen för egna svar). 

Poliser:  1. Vi blir bättre förberedda för olika situationer.  2. Bättre arbete om 

alla gör på samma sätt. Då blir det inte lika mycket missförstånd. Tryggare 

arbetsmiljö.  3. Det som skulle behövas är typ 2 uppföljning/vidareutbildning en 

gång varje år.  4. Att följa bastaktiken skulle vara en bra början.  5. Fler 

upprepade övningar för att upprätthålla kunskaperna.  6. Efter avslutad 

utbildning så glömde man lätt efter ett tag alla detaljer. Man skulle kunna ha lite 

repetition på APT(Arbetsträffen)-dagen t. ex. 

Polisstudenter:  1. Mera övning i de praktiska momenten t. ex. normalstoppet. 

Mental biten måste vara mer begränsad och tydligare, när har vi nytta av det? 

Varför? Erfarenheter av poliser?  2. Svårt att bedöma.  3. Knyta till verkliga 

händelser och förenkla häftet!  4. Vet ej men jag tror den kan hjälpa till mycket 

då alla skall ha samma tänk, det är mycket fokus på säkerheten.  5. Genom ökad 

förståelse, bättre kunskaper om bastaktikens betydelse, samt mer utbildning.  6. 

Ta lärdom av militärutbildningen. 
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3.1 Kritisk granskning av resultatet 

 För att kritiskt kunna granska resultatet av denna enkätundersökning med 

medföljande svar svar måste man ta hänsyn till flera faktorer som kan ha betydelse 

för resultatet. I denna undersökning så deltar endast 20 personer – 10 poliser och 10 

polisstudenter. Vad kan man dra för slutsatser utifrån detta i jämförelse med alla  

poliser och polisstudenter i hela landet? Det man kan dra för slutsats är att detta 

fördjupningsarbete inte kan stå för alla polisers eller polisstudenters åsikter om den 

nationella bastaktiken samt att detta arbete skall ses utifrån dess utförande och därtill 

begränsade omfattning.  

 Att könsfördelningen var ojämn (fler män än kvinnor) bland poliserna som fyllde i 

enkäterna på myndigheten kan ha påverkat resultatet. Påverkar genusperspektiv över 

huvud taget någonting när det gäller frågor som gäller den nationella bastaktiken ? 

Skulle svaren ha skiljt sig mycket om det varit storstadspoliser och inte poliser i en 

mindre stad som svarade?   

 Polisstudenterna som fyllde i enkäterna var slumpvis utvalda och de besvarades av 

personer med en relativt jämn könsfördelning. Det var polisstudenter i Umeå som 

svarade. Hade det skiljt sig mycket i svar om polisstudenterna hade varit från 

Stockholm, Växjö eller från någon av distansutbildningarna som bedrivs på olika 

orter i landet? Dessa frågor har jag lämnat öppet i detta arbete och genomfört arbetet 

utan dessa aspekter. Resultatet skall tolkas precis som det är och är genomförd. Detta 

arbete kan dock i framtiden vara en bra grund för någon annan att bygga vidare på. 

 I enkätundersökningarna har jag gjort ett medvetet val att ej lämna ut ålder, kön 

eller ort (poliserna) och att garantera absolut anonymitet för att uppgiftslämnarna ej 

skall känna att deras svar ej kan knytas till en viss person. Detta förehavande torde 

resultera i att de som svarat på enkäterna har kunnat göra det utan att känna någon 

som helst påverkan av sådana faktorer, men det kan ju också vara så att det inte alls 

hade haft någon inverkan. 

 Att jag lät polisstuderande i termin 4 fylla i enkäterna och inte från någon av 

terminerna under kan det ha inverkat i att svaren har fått ett visst utfall? Är det så att 

polisstudenter i termin 4 som snart skall ut och tjänstgöra som polisaspiranter har 
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kommit så långt i sin polisiära utbildning att skillnaderna mellan de och poliser i 

yttre tjänst inte är tillräckligt stor för att använda i en sån här typ av undersökning 

trots att polisstudenterna inte har erfarenhet av att använda sina kunskaper och 

färdigheter ute i ”verkligheten”? Hade således undersökningen varit mer intressant 

om polisstudenterna hade varit från någon yngre termin förutsatt att de då skulle 

kunna anses att de fått tillräckliga kunskaper teoretiskt och praktiskt i den nationella 

bastaktiken för att kunna deltaga i en sådan här undersökning. Jag inriktade mig till 

polisstuderande i termin 4 med motiveringen att den nationella bastaktiken först då 

nått en viss acceptabel nivå såväl teoretiskt som praktiskt. 

Vid tidpunkten för enkätundersökningen hade poliseleverna i termin 4 i Umeå ännu 

inte fått all den utbildning i kommunikativt förhållningssätt som de enligt kursplanen 

skall få.   

 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

I den här undersökningen så har det framkommit att poliserna är mer positivt 

inställda till kursboken i bastaktik, utbildningen i bastaktik, de finner mer balans 

mellan det mentala-, taktiska- och det kommunikativa förhållningssättet samt  

tycker att det uppkommer färre konfliktsituationer mellan det mentala-, taktiska- 

och det kommunikativa förhållningssättet än polisstudenterna. Både poliserna och 

polisstudenterna var positivt inställda till den nationella bastaktiken. Det väsentliga 

som kom fram för att ytterligare förbättra polisernas arbetsmiljö med hjälp av 

bastaktiken var att ha uppföljningar/vidareutbildningar/övningar samt att alla följer 

bastaktiken i sitt arbete.  
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4 Diskussion 

20 % av poliserna och 10 % av polisstudenterna i den här undersökningen är både 

negativt och positivt inställda till den nationella bastaktiken men ej anger grunderna 

till detta. De övriga poliserna och polisstudenterna i den här undersökningen är bara 

enbart positiva till bastaktiken. Sen så finns det ytterligare stora 

inställningsskillnader till kursboken, utbildningen, balansen och konfliktsituationer 

mellan förhållningssätten. Det man kan diskutera utifrån detta fördjupningsarbete är 

helt klart orsaker till inställningsskillnader och vad de beror på, samtidigt som det är 

viktigt att eventuellt kunna lyfta fram fler vinklar utifrån det här arbetet i 

gruppdiskussioner. Man bör även ta hänsyn till övriga omständigheter i hela den här 

undersökningen. Hur kommer det sig då att vissa polisstudenter har den bilden av 

polisers inställning till bastaktiken som åtminstone i den här undersökningen ej visat 

sig stämma?     

     

4.1 Slutsatser och förslag 

Det har nu gått några år sedan den nationella bastaktiken kom ut och poliser och 

polisstuderande har nu hunnit bilda sig en egen uppfattning om den och även förslag 

om hur man eventuellt skulle kunna göra detta mycket gedigna koncept ännu bättre. 

Rikspolisstyrelsen kanske skulle göra en stor undersökning där alla sveriges poliser 

och polisstuderande skulle kunna delta. Att poliser och polisstudenter fortsätter vara 

positivt inställda till den nationella bastaktiken och att man arbetar efter den är 

oerhört viktigt för att ha en så hög säkerhet i polisarbetet som möjligt. Hur man ska 

gå tillväga med det är en stor fråga men kanske repetitionsutbildningar är en väg. 

Men den största faktorn som spelar in (påstår jag) för att få ut mest av bastaktiken är 

den egna individens ansvar att ta åt sig denna och vara medveten om att den är ett 

”verktyg” i polisarbetet lika mycket som lagstöd och övrig utrustning som man har. 

Den egna medvetenheten har också stor betydelse för att öka säkerheten i 

polisarbetet, att oavsett hur mycket utbildning man än har i bastaktik och övrigt 

samt skyddsväst o s v. så är polisen en utsatt yrkesgrupp som i sitt arbete tyvärr 

skadas och även i vissa fall t o m blir dödade. Så ens eget agerande i vissa 

situationer har en väldigt stor betydelse för hu r utgången kan bli. Det finns också en 
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väldigt stor skillnad i att vara polis i en mindre polismyndighet än i en större, ett ex. 

är när man behöver hjälp i en situation så i den mindre polismyndigheten så kanske 

man endast är två poliser i tjänst och närmaste patrull som kan bistå med hjälp finns 

50 km därifrån. I en större polismyndighet så kan man snabbt ha flera radiobilar på 

plats. Någonting som jag tycker skulle införas i utbildningen i den nationella 

bastaktiken om det skulle vara möjligt att genomföra är att man skulle visa fakta på 

att det finns bevis på att den nationella bastaktiken verkligen minskar skador på 

poliser, de som man agerar mot samt tredje man. Detta tror jag skulle skapa än mer 

positiv inställning till bastaktiken. Hur man skulle kunna göra en sådan utvärdering 

torde vara väldigt svårt och det är så många aspekter som man måste ta med i 

beräkningen, inte bara statistik. Våldet i samhället har ökat och även 

anmälningsbenägenheten har ökat, psykvården i Sverige ser annorlunda ut i dag än 

tidigare o s v. Men själv tror jag att den nationella bastaktiken ökar säkerheten och 

minskar skador. Sen så måste man vara medveten om att som polis så är man 

tvungen att ta vissa ”risker” för att kunna göra genom- föra sitt arbete, men att det är 

då viktigt att vara medveten om problemområden , riskområden o s v. I taktisk risk- 

och hotbedömning ingår problemområden och riskområden. Ett problemområde är 

där ett befarat angrepp kan komma ifrån och problemområdet innehåller alltid ett 

eller flera riskområden. Ett riskområde är konkret det som är hotet. En människa t 

ex. är ett problemområde och dennes riskområden är huvud, armar, benen och 

munnen (kan bitas). 

Poliserna i denna undersökning tyckte att kursboken var mer lättförståelig (trots att 

två ej ens läst boken och som ej svarat lättförsåelig) än polisstudenterna . Men de 

största skillnaderna är att poliser är mer positiva till utbildningen i bastaktiken samt 

bättre finner balans mellan de olika förhållningssätten än  polisstudenterna. Vad 

dessa skillnader kan bero på framkommer inte desto mer i undersökningen men 

några teorier skull kunna vara att det beror på att färdiga poliser har hunnit relatera 

boken mer till verkligheten än polisstudenter som bara kan jämföra med olika 

”case” som man gör på skolan. Eller är det så att polisstudenter är helt enkelt mer 

kritiska? Och kan man vara för kritisk till saker och ting? Att man kritiserar bara för 

kritiserandets skull? Det var endast bland polisstudenterna som man tyckte att det 

uppkommer konfliktsituationer mellan det mental-, taktiska- och det kommunikativa 



 XVII 

förhållningssättet. Jag tycker själv att det kan uppkomma konfliktsituatioer mellan 

dessa tre förhållningssätt och kan relatera till en självskyddslektion i termin 3 som 

jag även diskuterade med de övriga i övningen. Jag och en till tog ut en person ur en 

bil som vägrade och gjorde motstånd, vi fick ner personen på marken och jag skulle 

sätta handfängsel på denne då två figuranter dyker upp närmar mig hastigt. Jag som 

böjer mig neråt är i en utsatt position för sparkar och slag då de kommer väldigt nära 

mig. Jag vill ha kontroll i situtationen och skapa distans och använder armen 

utsträckt som skydd och uppmanar dem att avlägsna sig ”bestämt” med orden 

”backa” och ”gå härifrån” och röstläget är lite högre. De lydde upmaningen. Då 

dessa personer som figurerade ej hade någon som helst avsikt att utöva våld mot 

mig eller min kollega eller att försöka befria sin”vän” så uppfattade de min 

uppmaning som ”aggressiv” och mitt agerande hade kunnat vara en orsak till att 

situationen ytterligare hade kunnat eskalera. Vi diskussionen hade vi delade 

meningar. Några menade att jag borde ha använt ett annat tonläge och skulle ha 

diskutera med dem varför de skulle avlägsna sig och även att det skulle ha få tagit 

en viss tid. Min egen uppfattning var och är att bägge varianterna är rätt och mycket 

beror på situationen i övrigt, men det viktigaste är dock säkerheten för en själv och 

kollegan så jag är nog trots allt mer inne i att i en sån situation med dess utsatta 

position så tycker jag nog att mitt agerade var lite mer ”rätt” ändå än den andra 

varianten. Men slutsatsen i det här är att här får antingen det taktiska- eller det 

kommunikativa förhållningssättet ge lite ”vika” för den andra. 

Om man bildar en uppfattning utifrån det här arbetet så för att ytterligare förbättra 

polisens arbetsmiljö så är det viktigaste att alla tänker och agerar på samma sätt 

samt att man skulle få träna mer. Ingen svarade att de inte trodde bastaktiken 

verkligen påverkar att polisens arbetsmiljö verkligen blir bättre. I det här arbetet så 

kan man i alla fall konstatera att poliserna var mer positivt inställda till den 

nationella bastaktiken än vad flera av poliseleverna här i Umeå tror. 
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