
Rapport nr. 545 

 

 

Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Vårterminen, 2009 
Rapport nr. 545 

 

 

Mental träning och utveckling 
av Conny Dahlqvist



Rapport nr. 545 

 

 

 Abstract 
I  denna  uppsats  kommer  jag  att  fördjupa  mig  i  tänkandet  bakom  Nationell 

bastaktik och ”Tankeprocessen” som beskrivs i den samt Anna Kåvers ”Att leva 

ett liv inte vinna ett krig”. Jag har valt att använda mig av dessa två teorier då 

de  berör  Poliser  och  polisutbildningen.  Häftet  har  tagits  fram  för  att 

kvalitetssäkra vissa delar av Polisens arbete, Anna Kåvers bok, ”Att leva ett liv 

inte vinna ett krig” där hon beskriver ett annat effektivt sätt att hantera tankar, 

känslor och situationer. Detta känns viktigt då stress är en del av vardagen som 

Polis. Att ha ett verktyg till hjälp för att hantera denna stress bör rimligtvis vara 

en prioriterad fråga och uppgift. 

 

Då  det  finns  likheter  i  syftet  mellan  dessa  två metoder  för  tanke  och  stress 

hantering och vill  jag utreda om man fogar samman dessa två metoder får vi 

ett   mentalt  verktyg  som har  ett  stort  användningsområde  när  det  gäller  att 

motverka stress. 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1   Inledning 
 
I polisyrket möter man dagligen situationer som kan vara svåra att hantera. 
Det  kan  vara  allt  ifrån  olyckor  till  bråkiga  personer.  Dessa  situationer  kan 
skapa stress och om vi inte på ett effektivt sätt kan bemöta dessa känslor och 
tankar  kan  de  på  sikt  bidra  till  ohälsa  (Nationell  bastaktik  s.28).  Stress  kan 
indelas  i  fyra  huvudgrupper,  generell,  ackumulerad,  traumatisk  och 
posttraumatisk stress (Nationell bastaktik s.31). Dessa fyra typer av stress är 
realistiskt  att  anta  att  man  som  Polis  kommer  att  möta  i  arbetet.  Den 
generella stressen beskrivs som en typ av  inre stress, en stress man ger sig 
själv inför t.ex. möten eller vid tidsnöd. Om den generella stressen byggs upp 
gång på gång utan att få möjlighet att bearbeta den gennererar den så kalld 
ackumelerad  stress  vilken  i  sin  tur  kan  leda  till  det  vi  populärt  kallar  för 
utbrändhet. Det  som  kalls  traumatisk  stress  beskrivs  som stress  framkallad 
av upplevelser, en stress som skakar oss i så pass att vi finner tvivel i vår egen 
grundtrygghet,  självbild  och  tilltro  till  omvärlden.  Vidare  beskrivs 
posttraumatisk stress, ett tillstånd som kan följa traumatisk stress och vissar 
sig genom en rad symptom och reaktioner som påvisats i många studier om 
traumatiska händelser inom polisyrket. 
 
Jag vill med denna uppsats försöka utreda om det finns något enkelt mentalt 
verktyg som man i polisyrket och även i andra situationer kan använda sig av 
för  att  underlätta  hanteringen  av  stress  och  förebygga  eventuella  framtida 
problem (Polishögskolan, 2005). 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Figur 1. En form av stress leder till en annan som kan generera ohälsa. 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1.1  Bakgrund 
Under utbildningstiden på polisskolan har vi haft en ingående mental träning 
och givits mentala metoder  för att kunna möta vardagen på ett så bra sätt 
som möjligt. Dessa metoder  är  dock  tidskrävande  och måste  planeras,  och 
vissa av dem förutsätter dessutom att flera personer träffas för samtal. Det 
är  inte  säkert  att  den möjligheten  finns  när  den  behövs  som bäst,  det  kan 
t.ex. röra sig om att kunna reda ut sina tankar och känslor snabbt mellan två 
uppdrag. 
 
Då  det  gäller  det  taktiska  förhållningssättet,  d.v.s.  hur  man  rent  praktiskt 
förbereder  sig  och  agerar  vid  olika  ingripanden  har  Polishögskolan  utgivit 
häftet  Nationell  bastaktik.  Häftet  innehåller  många  bra  och  lättillgängliga 
metoder  och  verktyg  för  att  göra  polisarbetet  så  effektivt,  säkert  och 
standarliserat  som  möjligt.  Man  kan  säga  att  det  rör  sig  om  en  form  av 
kvalitetssäkring av dessa delar av verksamheten.  
 
Anna Kåver presenterar i sin bok: ”Att leva ett liv inte vinna ett krig”, tankar 
om  acceptans  för  att  hantera  tankar  och  känslor  på  ett  konkret  och 
genomtänkt sätt 
 
Då jag med viss distans betraktat dessa metoder har jag kunnat skönja en röd 
tråd  som  löper genom dem. Denna  röda  tråd  skall  jag  i  den här uppsatsen 
försöka redogöra för så tydligt och enkelt som möjligt.  

1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att  fördjupa mig  i  tänkandet bakom Nationell 
bastaktik  och  ”Tankeprocessen”  som beskrivs  i  den  samt Anna  Kåvers  ”Att 
leva  ett  liv  inte  vinna  ett  krig”.  Då  bägge  tankesätten  berör  ett  sätt  att 
effektivisera och strukturera tankar vill jag försöka se vad som förenar de två 
tankesätten. 

1.3  Avgränsningar 
Jag  har  valt  att  tydligt  begränsa  denna  uppsats  genom att  endast  använda 
mig av den information och  litteratur som används under Polisutbildningen, 
samt Anna Kåvers teori om acceptans. Jag har helt valt att bortse från övrig 
dokumentation  om  beteendevetenskap  och  den  kognitivta  läran  då  detta 
skulle  bli  allt  för  omfattande  även  om  både  litteraturen  som  ingår  i 
Polisutbildningen och Anna Kåvers teorier baserar sig på denna. 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1.4  Tillvägagångssätt 
Jag  har  valt  att  använda  mig  av  Nationell  bastaktik,  ett  utbildningshäfte 
utgivet  av  Polishögskolan,  då  det  i  allra  högsta  grad  berör  Poliser  och 
polisutbildningen. Häftet har tagits  fram för att kvalitetssäkra vissa delar av 
Polisens  arbete.  Det  tar  upp  såväl  fysika/taktiska  som  mentala 
förhållningssätt  och  dess  enkla  och  tydliga  upplägg  gör  informationen  lätt 
tillgänglig för läsaren. 

Dessutom har jag valt att använda mig av Anna Kåvers bok, ”Att leva ett liv 
inte  vinna  ett  krig”  där  hon  beskriver  ett  annat  effektivt  sätt  att  hantera 
tankar,  känslor  och  situationer.  Anna  Kåver  är  leg  psykolog,  leg 
psykotreapeut  och  handledare  i  kognitiv  beteendeterapi.  Hon  är  verksam 
som terapeut och arbetar med beteendeforskning vid Karolinska  institutet. 
Upplägget  i  ”Att  leva  ett  liv  inte  vinna  ett  krig”  skilljer  sig  mycket  från 
upplägget  i  Polishögskolans  ”nationell  bastaktik”  men  likheterna  är  ändå 
slående då det gäller enkelheten och direktheten i tankemodellerna.  

Kombination av 
tankesätt 1 och 2 

Tänkesätt 1 
Nationell 
bastaktik 

Tänkesätt 2 
Anna Kåver 
Acceptans 

Figur 2. Kombinationen av två teorier skapar en ny teori. 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2  Resultat 

Det  tar  tid  att  ändra  ett  beteende  och  även  ett  förhållandevis  enkelt 
tankemönster  som  detta.  Att  tvinga  sig  till  ett  ändrat  beteende  eller  nya 
vanor under en längre tid innebär att de efter ett tag blir så pass djupt rotade 
att det krävs ansträngning för att bryta dem. 
 
Låt säga att du väljer att träna löpning fem dagar i veckan. De första passen 
går på ren vilja, du är inspererad och målmedveten. Men efter någon månad 
känns din nya vana som en plåga och du börjar  kanske känna efter. Denna 
nya vana som du försöker anamma hamnar  i konflikt med din gamla, d.v.s. 
att  inte  löpningsträna fem dagar  i veckan. Kan du trotts detta vidhålla dina 
nya hurtiga rutiner kommer den gamla vanan ganska snart att börja  förlora 
mark till din nya vana.  
 
Efteren viss tid, längre tid för vissa, kortare tid för andra, är din nya vana en 
så pass naturlig del av ditt liv att det skulle kännas konstigt att inte löpträna 
fem dagar i veckan. 
 
När man skall lägga sig till med nya rutiner och kanske nya sätt att tänka bör 
man  först  noga  förankra  det  hos  sig  själv.  Risken  är  annars  att  de  nya 
teknikerna och mentala verktygen kommer till korta i konkurensen med det 
som är beprövat och känns tryggt. Även om de rutiner du använder idag inte 
fungerar särskilt bra är det ändå dina rutiner, din religon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya rutiner Gamla 
beteenden 

Nya 
beteenden 

Figur3. Nya rutiner skapar nya beteenden. 



Rapport nr. 545 

 
5 

 

2.1  Tankeprocessen 
Polishögskolan  har  utgivit  häftet  Nationell  bastaktik.  Det  är  ett  utbildnings 
material  för Poliser där man tar upp olika taktiska metoder för  ingripanden 
och mentala förhållningssätt. I häftet kan man läsa om tankeprocessen. Det 
är  ett  mentalt  redskap  för  att  hjälpa  Polis  att  ingripa  mot  en  person. 
Metoden  förklarar  vilket  förhållande  och  vilka  förutsättningar  som  råder 
mellan dig, som Polis, och den person du skall konfrontera. Det man tar upp i 
denna  metod  är  vilken  förberedelse  det  krävs  från  din  sida  och  vilken 
förberedelse den person du skall konfrontera gör. Detta för att ge möjlighet 
till ett så bra och genomtänkt agerande som möjligt från Polisens sida. 

Utöver  de  taktiska  och  etniska  regler  som  följer  vid  ett  sådant  ingripande 
illustreras  även  de  olika  stegen  i  en  sådan  process  på ett  tydligt  sätt  i  fyra 
olika logiska steg.  

1. Lokalisera. 
Polisen måste lokalisera personen. 

2. Förbereda. 
Polisen måste förbereda sig på att möta ett angrepp. 

3. Definera. 
Polisen  måste  känna  igen  och  förstå  hotet  för  att  kunna  handla 
adekvat. 

4. Angrepp 
Polisen  kan  välja  att  dra  sig  undan,  försvara  sig  eller  gå  till 
motangrepp. 

Denna tankeprocess är mycket enkel att följa då den bygger på den naturliga 
reaktion som vi alla följer vid ett hot. Att lära sig detta och att öka sin egen 
förståelse kring den egna reaktionen ökar våra möjligheter att bli effektivare. 

Dessa  två  metoder  bör  rimligen  gå  att  kombinera  så  att  de  kompleterar 
varandra. Först acceptans enl. Anna Kåver, d.v.s. att acceptera den verklighet 
som vi ställs inför utan att förringa eller förstora något. Unte lägga till egna 
värderingar på den den eller de känslor eller tankar som uppstår. Då dessa 
värderingar får en större eller mindre betydelse än vad situationen kräver. 

Efter  acceptansen  en  bra,  enkel  och  lättillgänglig metod  för  att  hantera  de 
tankar  och  känslor  som  situationen  framkallat.  Där  bör  rimligen 
tankeprocessen  i  en  något  omarbetad  form  passa.  Den  ger  möjlighet  att 
agera på ett bra och väl genomtänkt sätt. 



Rapport nr. 545 

 
6 

 

2.2  Acceptans 
Enligt Kåver handlar mycket av de problem som vi upplever när  svåra eller 
jobbiga tankar och känslor kommer över oss inte så mycket om tankarna och 
känslorna  utan om de  svårigheter vi  själva  skapar kring dessa. Kåver målar 
upp bra exempel på hur vi kan föreställa oss detta och menar vidare på att vi 
i många fall är är mer rädd för vår egen reaktion och relation till känslan eller 
tanken  än  vad vi  är  för  dess  innebörd.  Vi  är  rädda  för  att  dö,  bli  svikna  av 
dem vi älskar eller att göra bort oss i sociala samanhang, visst är det så men 
själva tanken, känslan kanske får orimliga proportioner hos oss. Rädslan får 
en större roll än själva problemet. (Kåver, 2005) 
 
Kåver presenterar här ett alternativt sätt att hantera tankar och känslor som 
upplevs  jobbiga  eller  svåra,  hon  skriver  om  att  acceptera.  Vidare  menar 
Kåver  inte  någon  form  av  passiv  acceptans  utan  att  aktivt  analysera  dessa 
tankar  och  känslor  på  ett  objektivt  sätt  utan  att  lägga  egna  värderingar  på 
dem såsom att förstora eller förringa dess innebörd för oss. (Kåver, 2005) 
 
Kåver ger exempel på detta genom liknelser, att det t.ex. regnar. Vi kan själva 
välja hur vi ställer oss till detta faktum, vi kan låtsas som om det inte regnar, 
d.v.s.  förringa  det  som  inträffar  och  trava  hem  blöta,  kalla  men  lyckligt 
ovetande.  Vi  kan  förbanna  himmlen  för  att  den  alltid  öser  regn  över  oss, 
d.v.s.  förstora det som inträffar och se det som att det alltid är  just vi som 
drabbas av detta hemska. Vi kan också välja att acceptera att det regnar, hur 
mycket det  regnar och vad vi behöver göra åt  saken. Detta är Anna Kåvers 
tankar om acceptans i korta ordalag. (Kåver, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Då vi är rädda för vår reaktion föringar eller förstorar vi                                                                       
ofta värdet på känslan eller tanken. 

Acceptera 

Förringa 

Förstora 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3  Diskussion 
 

3.1           A.V.F.A.R. 
Om  man  fogar  samman  dessa  två  metoder,  att  acceptera  och  tanke 
processen, får vi ett  mentalt verktyg som kan användas till långt fler saker än 
att definera  hot eller uppleva minskad  räddsla  för  våra  tankar och känslor. 
Detta görs möjligt genom att kombinera de två metoderna på följande sätt, 
först Kåvers medvetna acceptans och sedan Polishögskolans tankeprocess. 

Det ser initialt ut på följande sätt. 

1. Acceptera (Anna Kåver) 

2. Lokalisera (Polishögskolan) 

3. Förbereda (Polishögskolan) 

4. Definera (Polishögskolan) 

5. Angrepp (Polishögskolan) 

För att utveckla detta vidare behöver vi ersätta tankeprocessens definitioner 
med  synonymer  som  passar  bättre med mentala  processer. Ordet  lokalisera 
kan vi helt  ta bort,  vi  vet  var  våra  tankar och känslor  finns. Ordet  förbereda 
behåller vi efter som det även i Polishögskolans tankeprocess kan röra sig om 
mental  förberedelse.  Definera  blir  därför  ersatt  med  ordet  värdera  vilket 
bättre svarar mot de mentala processerna. Angrepp byts ut mot ordet agera. 

Rimligt är att även byta plats på två av orden, ordet värdera hamnar före ordet 
förbereda då man först måste värdera för att veta vad man skall förbereda sig 
mot. 

Listan ser nu ut på följande sätt. 

1. Acceptera 

2. Värdera 

3. Förbereda 

4. Agera 

Det vi nu har är ett mentalt tankemönster för att hantera tankar, känslor och 
även  situationer. Vi  accepterar den  tanke eller  känsla  som drabbar oss, utan 
att  lägga till våra egna räddslor eller  förstora alternativt  förringa den, vi  låter 
den komma och fritt vistas  i vårt sinne. Vi värderar den, ställer  frågor till oss 
själva om dess relevans. Nu kan  vi  förbereda oss på ett eventuellt agerande. 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Vad krävs för att agera och vad är syftet med agerandet.  

Slutligen  agerar  vi  i  enlighet  med  vår  förberedelse.  För  att  vi  skall  lära  oss 
någonting  av  detta  krävs  det  att  vi  reflekterar  över  vårt  agerande,  vilket 
innebär att vi troligen kommer att agera på ett bättre sätt nästa gång vi får en 
liknande upplevelse. Därför läggs ordet reflektera in som det sista ordet. 

Det kompletta tankemönstret ser nu ut på följande sätt. 

1. Acceptera. 
Acceptera  den  tanke,  känsla  eller  händelse  som  påkallar  din 
uppmärksamhet. Det är här jag fattar beslutet om att acceptera detta 
faktum. Även obehagliga tankar, känslor och händelser accepterar  jag 
på  ett  objektivt  sätt.  Detta  betyder  inte  att  jag är  passiv,  jag  ger mig 
själv möjligheten att bemöta det jag står inför på ett konkret sätt. 

2. Värdera. 
Jag har nu accepterat den realitet som jag står inför och det är tid att 
värdera den utifrån några enkla frågor. 
Hur förhåller jag mig till det jag står inför? 
Är detta viktigt för mig? 
Vem eller vad har utlöst känslan, tanken eller händelsen? 

3. Förbereda. 
Efter att jag värderat det jag står inför är det tid att förbereda hur jag 
skall aggera. Här tar jag också hjälp av några enkla frågor. 
Vad krävs för att lyckas? 
Vad är mina mål? 
Vad eller vem bör jag ta hänsyn till? 
Rör detta någon annan? 
Kan jag ta hjälp av någon eller något? 

4. Agera. 
Jag har nu accepterat, värderat och förberett mig för att agera och med 
denna bakgrund bör jag ha en rimlig chans att agera på ett väl 
genomtänkt sätt. Jag bör nu fråga mig om mitt agerande är 
propertionerligt och om jag tänkt på vad för konsekvenser mitt 
agerande kan ha både för mig själv och de som kan komma att beröras.  

5. Reflektera. 
Här följer några frågor som kan vara till hjäp vid reflektionen. 
Lyckades jag uppnå mitt mål? 
Stod mitt agerande i proportion till behovet? 
Drabbade mitt agerande någon annan positivt eller negativt? 
Hade jag kunnat gjort detta på ett bättre sätt och i så fall hur? 

Jag har nu gått igenom de fem steg som dessa två teorier genererade och de 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har tillsammans bildat ett enkelt och lättanvänt sätt att hantera känslor, tankar 

och händelser. 

A.V.F.A.R.  är  därför  en  bra metod,  den  är  enkel  att  lära  sig  då  den  endast 
består av fem steg och kan med lite träning på några sekunder omvandla en 
komplicerad  situation  till  någonting  mycket  konkret  och  hanterbart.  Det 
krävs  inga  hjälpmedel  för  att  använda  den,  dock  har  jag  tagit  fram  en 
stödfunktion  för mobiltelefoner  som hjälp  och  stöd  för minnet  där  de  fem 
stegen  finns med  förklaring. Om man  använder  denna metod  konsekvent  i 
sex månader bör den alltså bli ett naturligt sätt att tänka, hjärnan lär sig att 
analysera tankar, känslor och situationer utifrån A.V.F.A.R. 
 
Självkännedom och självbild går inte alltid hand i hand och de föreställningar 
vi har om vilka vi är och hur vi borde vara delas inte alltid av vår omgivning. 
Detta skapar problem för oss. Jag brukar ställa frågan till mig själv, hur kan så 
mycket gå fel på en så  liten yta, och menar med detta huvudet. Varför gör 
och  säger vi människor  så konstiga och  irrationella  saker gång efter annan, 
lär  vi  oss  aldrig. Men det  är  ju  inte  så  enkelt  alla  gånger.  Som  jag  tidigare 
beskrivit har vi ofta en oproportionerlig inställning till våra egna känslor och 
tankar,  vi  förringar  eller  förstorar.  Vi  lägger  på  oss  själva  en  attityd  som 
kanske inte känns riktigt ärlig och ”up to date”. Vi agerar helt enkelt utifrån 
felaktiga  grunder  och  föreställningar  om  vilka  vi  är  och  vilka  krav  som 
realistiskt kan ställas på oss. Den bild vi har skapat av oss själva stämmer inte 
med verkligheten, det är dags att revidera självbilden. 
 
Även  här  kommer  A.V.F.A.R.  till  stor  nytta  genom  att  det  femte  och  sista 
steget  är  reflektion.  I  detta  tankemönster  ingår  alltså  att  vi  skall  reflektera 
över hur vi har agerat och vad det gett för konsekvenser. Kan det kanske vara 
så att  vårt beteende och agerande  inte alltid har den effekt  som vi önskar 
eller  tror. Genom att  reflektera över dessa  saker har vi möjlighet att ändra 
vårt beteende och agerande, vi  reviderar oss själva och  lär oss mer om vad 
som  fungerar  och  om  vår  egen  reaktion.  A.V.F.A.R.  bidrar  då  till  ökad 
självmedvetenhet och självbild och ger oss en bättre kontroll över vårt eget 
beteende och agerande. Vi kan helt enkelt vara ärligare både mot oss själva 
och  vår  omgivning  då  vi  ser  på  våra  tankar  och  känslor  objektivt  utan  att 
lägga till attityder, räddslor, förstora eller föringa.  
A.V.F.A.R.  är  helt  enkelt  ett  tanke  mönster  som  hjälper  oss  att  resonera 
rationellt, fatta väl genomtänkta beslut och lära av vårt eget agerande. 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3.2  Förslag 
 
Ett    förslag är att man  framledes  tittar  lite på 
Anna  Kåvers  teori  om  acceptans  och  ser  över 
om  den  kan  vara  lämplig  att  använda  i  den 
mentala  träningen  på  Polishögskolan.  Det  jag 
läst  av  Kåver  upplever  jag  vara  användbart 
såväl  privat  som  i  yrkeslivet  och  underlättar 
vardagen i både stora och små situationer.  

Vidare  föreslår  jag  att  man  ser  över 
möjligheterna  att  använda  den  teknik  och  de 
grännssnitt som finns i dagens mobiltelefoner. 
Det  är  inte  specielt  komplicerat  att  lägga  in 
webbaserad  information  såsom  guider, 
lathundar  och  annat.  I  nyare  mobiltelefoner 
fungerar  även  flashapplikationer  alldeles 
utmärkt  vilket  ger  en  stor  frihet  på  hur 
information  presenteras.  Flashapplikationer 
skulle t.ex. passa utmärkt för att skapa stör för 
triggers, avkoppling och liknande.  

Tankemönstret  A.V.F.A.R.  skulle  med  tid  och 
resurser kunna utvecklas till någonting mycket 
användbart för såväl Polisstuderande som andra.   Figur 5. Mobilapplikation 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