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Sammanfattning 
 

Uppsatsen är tänkt att ses som ett inlägg i en diskussion om polisens sätt att hantera konflikter och 

bedömningen av densamma, i detta fall i övningssammanhang. Diskussionen kring hur och vad som 

bedöms och på vilka grunder bedömningen vilar är ständigt aktuell och relevant. Det är av största 

vikt att poliser som övar konflikthantering får relevant och tydlig återkoppling på sitt agerande då en 

övnings utfall sannolikt kommer att ligga till grund för hur polisen kommer agera i en liknande skarp 

situation. Att instruktören har mod och kompetens att bedöma är alltså för samtliga inblandade 

högst relevant då bristen på dylikt kan få långtgående konsekvenser. För att söka svar på hur 

nyutbildade instruktörer reflekterar omkring deras bedömningar när poliser övar polisiär konflikt-

hantering valdes en kvalitativ ansats. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer 

med relativt nyutbildade instruktörer i polisiär konflikthantering. Resultatet visar att bedömningar i 

en så komplex situation som ett polisingripande i huvudsak utgår från instruktörens egen erfarenhet. 

Instruktörernas strävan är att stötta och stärka kollegorna och överlag görs det genom formativ 

bedömning.  

 

Sökord: bedömning; polis; kompetens; tyst kunskap 

 

 

Abstract 
 

This essay is meant to be seen as a post in a discussion about police conflict management and the 

assessment of the same, in this case in a training context. The discussion about how and what is 

assessed, and the grounds upon which the assessment is based, are always up to date and relevant. 

It is vital that police officers who practice conflict management get relevant and clear feedback on 

their actions though a practice outcome likely will be the basis for how the police will act in a similar 

real situation. That the instructor has the courage and skills to assess therefore are for all involved 

highly relevant since the lack of such may have far-reaching consequences. To seek answers to how 

newly trained instructors reflect on their assessments when police officers practice police conflict 

management a qualitative approach was chosen. Empirical evidence gathered through five semi-

structured interviews with relatively newly trained instructors in police conflict management. The 

results show that the assessments in such a complex situation as a police intervention essentially 

emanates from the instructor's own experience. Instructors strive to support and strengthen their 

colleagues and, in General, this is done by means of formative assessment. 
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INLEDNING 

Människan gör kontinuerligt bedömningar som en del i vardagen och kan svårligen undvika att göra 

så. Ta höger eller vänster, vilken mat man ska äta, om en frisyr passar, kläder, färger, etcetera. Listan 

på vardagliga beslut grundade i bedömningar kan göras hur lång som helst. Som mer lättsamma, men 

något mer strukturerade former av bedömningar kan nämnas diverse TV-shower så som Let´s dance, 

Idol, Mästerkocken etcetera. Där del av showen är en expertjury som förgyller programmet med sina 

bedömningar av deltagarnas agerande eller prestationer. Som känsligare och mer professionella 

exempel på bedömning kan nämnas individuell lönesättning, där det är chefens bedömning som 

ligger till grund för löneutvecklingen. I en utbildningssituation är det utbildarens bedömning som 

ligger till grund för t.ex. betyg.  

 

Uppsatsen är tänkt att ses som ett inlägg i en diskussion om polisens våldsutövning och 

bedömningen av densamma, i förekommande fall i övningssammanhang. Diskussionen kring hur och 

vad som bedöms och på vilka grunder bedömningen vilar är ständigt aktuell och relevant. Det är min 

uppfattning att frågan kring de praktiska momenten och övningarnas existens på en sådan utbildning 

som polisutbildningen är högst relevant för utbildningens kvalitet och i förlängningen polisens 

förtroende. Övning ger färdighet och färdighet ska bedömas på ett professionellt och rimligt sätt. Det 

är utbildarens, i detta fall instruktören i polisiär konflikthanterings uppgift att bedöma sina kollegor. 

”Utbildare är de medarbetare som planerar, genomför och följer upp kompetensutvecklingsinsatser 

tillsammans med kursansvarig” (Polisen 2016a, s. 6). Dessa instruktörer är verksamma inom hela 

polismyndigheten, några få som polislärare på den grundläggande polisutbildningen vid Södertörns 

högskola eller något av universiteten i Växjö eller Umeå, de flesta är verksamma som instruktörer ute 

i de sju polisregionerna där de bedriver fort -och vidareutbildning i polisiär konflikthantering. 

 

Då ett övningsagerande av instruktören förmedlas som korrekt och rimligt, kommer det av den 

enskilda polisen att uppfattas som rätt, och kommer troligen vara vad polisen kommer att göra i en 

skarp situation som liknar övningens händelse. Bedömningar kan alltså få konkreta konsekvenser där 

folk kan skadas eller till och med dödas. Bedömningarna blir en form av kvalitetssäkring för polisens 

våldsutövning. ”Ur ett pedagogiskt perspektiv kan bedömning betraktas som ett av de system genom 

vilket utbildningen signalerar vilken kunskap som är viktig, liksom hur kunnande kan uttryckas och 

hur kunnighet kan urskiljas och kommuniceras” (Forsberg & Lindberg 2010, s. 8). 

 

I syfte att få bättre och tydligare bedömningar vid praktiska examinationer eller övningar så ägnas 

uppsatsen åt bedömning av praktiska moment. Målsättningen är att på lämpligt sätt åskådliggöra 

något som kan vara svårt att sätta fingret på. Vad tittar instruktören efter vid en övning eller 

examination där kompetens bedöms? Först när vi vet det kan vi rikta blickarna mot det. ”Det vetbara 

är lika med det observerbara” (Åsberg 2001, s. 280). I mitt kommande arbete ämnar jag rikta 

sökljuset på polisens instruktörer i Polisiär Konflikthantering (PolKon) och deras föreställningar kring 

bedömning. 

 

 



2 

 

Syfte och frågeställning 
 

Samhället har ett behov av en god polis som är väl bevandrad i sina rättigheter och skyldigheter. I en 

komplex och ofta svår verklighet befinner sig polisen i frontlinjen. Målsättningen är att genom bra 

utbildning och relevant träning grundlägga och underhålla polisens kompentens att verka i denna 

verklighet på ett tryggt och förtroendefullt sätt. Träning ger färdighet brukar det sägas. Så, när 

poliser övar eller utbildas i konflikthantering, vad och hur bedöms då i deras agerande? Bedömning 

av något så levande som till exempel ett polisingripande, ett agerande av en skådespelare, en dans 

eller ett gymnastikprogram är en grannlaga uppgift. Bedömningen är alltså ett prov även på 

bedömarens kompetens. Det är av största vikt att poliser som övar konflikthantering, med allt vad 

det innefattar som till exempel vapen och inskränkande av medborgarens mänskliga rättigheter, får 

relevant och tydlig återkoppling på sitt agerande då det med allra största sannolikhet kommer att 

ligga till grund för hur polisen kommer att agera i en skarp situation. Att instruktören har mod och 

kompetens att bedöma är alltså för samtliga inblandade högst relevant, då bristen på dylikt kan få 

långtgående konsekvenser. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om, och förståelsen för, 

hur nyutbildade instruktörer i polisiär konflikthantering arbetar med bedömningar i ett 

övningssammanhang. 

 

- Hur reflekterar instruktörerna kring sin roll och kompetens? 

- Hur reflekterar instruktörerna kring vad och hur de bedömer? 

- Hur reflekterar instruktörerna kring hur bedömning kommuniceras?  

 

BAKGRUND 
 

Den gemensamma taktiska grund som svensk polis har benämns nationell bastaktik och ingår som en 

del i det större ämnet polisiär konflikthantering (Polkon). Målet med polisiär konflikthantering är att 

den enskilde polisen flexibelt och rättssäkert ska kunna anpassa teknik och metod till 

förutsättningarna i den unika situationen. Det ställer krav på individens kunskap och förmåga 

(Rikspolisstyrelsen 2013, s. 1). En taktik som är tillämpbar i alla de oändliga situationer en polis kan 

finna sig själv i kan inte utgå från handlingsplaner eller mallar, det kräver ett förhållningssätt. I 

sammanhanget; ett grundläggande taktiskt förhållningssätt. Låt oss likna det vid en vandring. 

Utbildningen syftar till att lära polisen att på ett säkert sätt ta sig någonstans, att lösa en uppgift. Det 

är tryggt för den nybakade polisen att ha en erfaren kollega vid sin sida, någon som symboliskt läser 

såväl karta som terräng och ser till att de hamnar rätt. Utbildningens uppgift är dock att se till så alla 

poliser har förmågan och färdigheten att på ett för alla tryggt och säkert sätt kunna läsa och utnyttja 

kartan och själv färdas i okänd terräng. Här gäller alltså att lära hur man tolkar och använder kartan. 

Då kan individen själv finna den lämpligaste vägen utifrån just de förhållanden som råder i den unika 

situationen.  

 

På ett liknande sätt förklarar Anders Holmgren sin syn på lärande och bedömning i sitt kapitel i boken 

Bedömning i och av skolan (2010). Under fjällvandringen (utbildningen) kan det vara tryggt att ha 

med sig en färdledare som talar om för dig att allt är lugnt, du riskerar dock att bli beroende av en 

sådan färdledare. Om färdledaren däremot tar fram en karta och visar var ni befinner er, att stigen ni 
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just nu står på är den streckade linjen på kartan och att du härifrån får gå själv, så finns det stora 

möjligheter att terrängen öppnar sig längre fram och att du själv äger din vandring.  

 

”Beviset, något i elevens arbete eller det han/hon sagt eller gjort, öppnar för att 

eleven ska kunna inse kvaliteten i sitt arbete och själv se vad som bör vara nästa steg 

för att utveckla sin kvalitet. Det öppnar för att eleven ska äga sin vandring, sin 

bildningsresa.” (Lundahl & Folke-Fichtelius 2010, s. 168). 

 

Hur bedöms då kompetens av de som har i uppgift att utbilda i ämnet, hur går instruktörerna tillväga 

när de bedömer individens kompetens i något så komplext som ett polisingripande? 

Polismyndighetens definition av kompetens är att lärande måste ses i relation till individens 

förståelse av samanhanget. Lärandet är en process som utgår från individens erfarenheter, befintliga 

kunskaper och färdigheter och hur sammanhanget uppfattas (Polisen 2016b, s. 2). Kompetens är ett 

brett begrepp som innefattar såväl teoretiska som praktiska kunskapsdimensioner. Kärnan i 

kompetens utgörs av kunskap i olika former, allt från de vetenskapliga, teoretiska kunskapsformerna 

fakta och förståelse till de praktiska kunskapsformerna färdighet och förtrogenhet. Kompetens är 

alltså att se som att i ett visst sammanhang kunna sätta ihop vetande och kunnande och tillämpa 

dem i den unika situation utifrån de villkor som råder (Carlsson, m fl. 2015, s. 15ff).  

 

 

Polismyndigheten 
 

I polislagens första paragraf beskrivs organisationens övergripande och främsta mål. Det är mot 

detsamma alla polisanställda förväntas arbeta, och där uppsatsen tar sin utgångspunkt. 

Polismyndigheten är en del av rättsväsendet vars mål är den enskildes rättssäkerhet och 

rättstrygghet. Tillsammans med andra myndigheter inom och utom rättsväsendet ska polisen genom 

sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors 

trygghet. Polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning samt att i övrigt tillförsäkra 

allmänheten skydd och hjälp (Polismyndigheten 2016a, s. 19). ”Som ett led i samhällets verksamhet 

för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp” (Polislagen 1§, 1984:387). 

 

Polisen är sedan 1 januari 2015 en myndighet. Polismyndigheten leds av rikspolischefen vilken 

ansvarar för myndighetens verksamhet och beslutar om den övergripande organisationen och dess 

ledning och styrningen. Polismyndigheten består av: 

 

- 95 lokalpolisområden 

- 27 polisområden 

- 7 regioner 

- Nationella operativa avdelningen 

- 5 gemensamma avdelningar: 

o HR-avdelningen 

o IT-avdelningen 

o Ekonomiavdelningen, 

o Kommunikationsavdelningen 
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o Rättsavdelningen. 

- Rikspolischefens kansli 

- Internrevisionen 

- Särskilda utredningar 

- Nationellt forensiskt centrum 

    (Polismyndigheten 2017)  

 

Enligt polisens årsredovisning för 2016 hade polismyndigheten i slutet av året 29 517 anställda varav 

20 025 var poliser. Under 2016 upprättades 1 197 433 händelserapporter inom polismyndigheten 

(Ibid, s .29). Att finna statistik för hur många av dessa händelser som renderat i någon form av verbal 

eller fysisk konflikthantering låter sig inte göras inom ramen för undersökningen då frågan är 

abstrakt och således inte direkt sökbart i befintliga system.  

 

Polisutbildning 
 

Grundutbildningen till polis bedrivs som uppdragsutbildning vid tre lärosäten utspridda i landet. 

Växjö i söder, Stockholm i mitten och Umeå i norr. Polismyndigheten ansvarar för grundutbildningen 

till polisman och beslutar om antagning till utbildningen. I Förordningen om utbildning till polisman 

(2014:1 105) framgår att regeringen beslutar vid vilka universitet och högskolor utbildningen får 

bedrivas som uppdragsutbildning. Polisutbildningen är sammanlagt två och ett halvt år, inräknat sex 

månaders praktisk utbildning som polisaspirant. Grund-, fort- och vidareutbildning inom polisen 

sorterar under avdelningen Human Resources -kompetens (HR-kompetens) vilken ansvarar för 

kompetensförsörjning inklusive myndighetens utbildningsverksamhet. Under grundutbildning till 

polis bedöms, prövas och kvalitetssäkras polisstudenten kontinuerligt vid olika former av prov, såväl 

teoretiska som praktiska. Vad som ska mätas eller prövas under utbildningen står var utbildningsort 

fritt att välja genom formuleringar i kursplaner, bortsett då det som av polismyndigheten regleras i 

myndighetens föreskrifter och allmänna råd för polisverksamhet (FAP) t.ex. utbildningen i batong FAP 

200-7 (RPSFS 2012:3), pepparspray FAP 104-4 (RPSFS 2011:17) och tjänstevapen FAP 104-2 (RPSFS 

2012:11). Den slutprodukt som lämnar polisutbildningen ska sammantaget vara bedömd och 

kvalitetssäkrad utifrån bl.a. utbildningsplan för polisprogrammet (Polishögskolan 2016),  

 

Polisutbildningen ska enligt Utbildningsplan för polisprogrammet vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (Polishögskolan 2016, s. 4). Den vetenskapliga grunden står enligt Skolverket 

(2015) för kritisk granskning av enskilda faktakunskaper vilka prövas genom sökandet efter 

förklaringar och orsakssamband i relevant forskning. Håkansson och Sundberg menar i sin 

forskningsöversikt om undervisning och lärande att det finns många olika typer av vetenskaplig 

kunskap, men för att den ska räknas som vetenskaplig ska den vara ”… systematiskt prövad och 

säkrad genom de regelverk och procedurer som genom åren arbetats fram inom 

vetenskapssamfundet” (Håkansson & Sundberg 2012, s. 19).  Beprövad erfarenhet är ett uttryck som 

ofta används i sammanhang med yrkesprofessioner. Det tillmäts stor betydelse inom 

utbildningsområdet och andra verksamheter som verkar i komplexa miljöer (Skolverket 2013, s. 10-

11.) I polisyrket kan livshotande, farliga och extremt stressfyllda situationer uppkomma blixtsnabbt. 

Det är ett yrke som är omöjligt att hantera enbart utifrån teoretiska kunskaper. Det är av högsta vikt 

att polisen besitter såväl den teoretiska som den praktiska kunskapen när en situation uppkommer. 
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Beprövad erfarenhet kännetecknas enligt Skolverket (2013) av att den är prövad under en längre tid, 

systematiskt utvärderad och dokumenterad. Det finns dock ingen exakt definition i lagtext eller 

förarbeten kring beprövad erfarenhet. I sann vetenskaplig anda finns det således olika synsätt. Eskil 

Frank resonerar i sitt inlägg i Ribban på rätt nivå att beprövad erfarenhet skall vara kommunicerad, 

kritiskt granskad och värderad. Han menar vidare att skillnaden mellan vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet kan ses i huruvida forskaren är verksam i undersökt verksamhet eller inte 

(Högskoleverket 2001, s. 26).  Överlag kan man om beprövad erfarenhet säga att kunskapen som 

genereras ska anses tillförlitlig. ”Beprövad erfarenhet ska i likhet med forskningsresultat vara 

allmängiltiga, generaliserbara och därför överförbara mellan olika skolor.” (Skolverket 2015).  

 

Polisutbildningens vetenskapliga grund baseras på vetenskapliga ämnen som är relevanta för yrket 

såsom kriminologi, juridik, vårdvetenskap, beteendevetenskap, statsvetenskap, etc. Strävan är ett 

tvärvetenskapligt och praktiskt angreppssätt där det centrala är förståelsen för det ömsesidiga 

beroendet mellan olika ämnen (Polishögskolan 2016, s. 5). 

 

 

Polisiär konflikthantering (Polkon) 
 

Polkon är en förkortning av polisiär konflikthantering, ämnet innefattar de tidigare utbildnings-

områdena bastaktik, konflikthantering med kommunikation och självskydd (KKS), vapen samt 

grundläggande delar av akutsjukvård. Tillsammans utgör Polisiär konflikthantering den polisiära 

grundförmågan inom dessa områden, den polisiära förmågan att hantera konflikter. Allt från enklare 

argumentation till dödligt våld.  

 

Polisiär konflikthantering som ämne är relativt nytt inom polisen. Ämnet började implementeras i 

organisationen år 2014. Utbildningen i Polisiär konflikthantering påbörjas under grundutbildningen 

till polisman och fortsätter sedan som fortbildning för alla poliser som i sitt funktionsuppdrag 

förväntas kunna utföra ingripanden och därför tilldelats tjänstevapen, pepparspray och batong, i 

december 2016 ca 18 000 poliser. Under den polisiära grundutbildningen ägnas ämnet polisiär 

konflikthantering ungefär 300 timmar. Därefter är fortbildningen i polisiär konflikthantering för 

poliser som förvantas kunna utföra ingripanden totalt 48 timmar per år (Polisen 2016b). 

Fortbildningen i polisiär konflikthantering regleras av polismyndigheten genom föreskrift och 

allmänna råd för polisverksamhet, FAP 776-1 (PMFS 2016:9). Ansvaret för genomförande av 

grundutbildning inom polisiär konflikthantering ligger hos respektive utförare av den polisiära 

grundutbildningen för vilken polisens HR-avdelning har beställaransvar. Processansvaret för 

ämnesområdet Polisiär konflikthantering ligger hos nationella operativa avdelningens (NOA) 

utvecklingscentrum i Stockholm. Ansvaret för utbildning i Polisiär konflikthantering har polisens HR-

avdelning och kompetenscentrum 2 (Polisen 2016c). 

 

Utbildningens syfte  

5 §  Utbildning i polisiär konflikthantering inom utbildningen till polisman syftar till att 

skapa förmåga att  

– utföra ingripanden i enlighet med principerna i 8 § polislagen (1984:387),  
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– utföra rättssäkra och för alla direkt inblandade och andra berörda, säkra 

ingripanden,  

– kommunicera på ett konfliktreducerande sätt,  

– använda våld på ett säkert, effektivt och hänsynsfullt sätt, och  

– utföra akut omhändertagande av skador på grund av våld (PMFS 2016:9) 

 

Ämnet Polisiär konflikthantering tar sin utgångspunkt i polisens legala rätt att använda våld. Polisens 

rätt att använda våld vid tjänsteutövning, det så kallade laga befogenhetsvåldet, regleras av 

polislagens 10 §.  

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om 

1. han möts med våld eller hot om våld, 

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten 

försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall 

verkställa ett sådant frihetsberövande, 

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller 

värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, 

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område 

eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller 

annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid 

sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken, 

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller 

skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, 

tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i 

myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv 

förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller 

säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan 

våld. 

 

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om 

polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. 

 

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brottsbalken. Lag 

(2002:577) 

   (Polislagen 10 §. 1984:387) 

 

Som alla medborgare i Sverige har också en polisman rätt till nödvärn, varje människas rätt att vid 

påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp använda våld för att freda sig själv eller annan likväl 

som egen eller annans egendom. 
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1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är 

uppenbart oförsvarlig. 

Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas 

på bar gärning,  

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, 

eller 

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458) 

   (Brottsbalken 24 Kap 1 §. 1962:700) 

 

Syftet med kunskaperna och färdigheterna i polisiär konflikthantering är att minska risken för våld 

överlag och att öka polisens möjligheter att agera rättssäkert. Polisens taktik strävar efter och syftar 

till att förebygga konfrontationer och våld. Som stöd och utgångspunkt har polisen generella 

principer att utgå ifrån, vilka hjälper dem att göra bedömningar av hot och risker oberoende av miljö 

eller situationer. Ett grundläggande taktiskt förhållningssätt. För vissa taktiska typsituationer finns 

mer specificerade metoder vilka alla poliser som i sitt yrkesutövande förväntas kunna göra 

ingripanden är utbildade i. Trots polisens strävan att förhålla sig defensiv och försöka förebygga hot 

och våld är det inte ovanligt att polisen agerar offensivt för att skapa kontroll i situationen, ibland 

med hjälp av olika typer av hjälpmedel så som batong, pepparspray eller i värsta fall skjutvapen. Ett 

offensivt agerande kan krävas för att avbryta eller avvärja våld eller annat brott mot person eller 

egendom, eller där till exempel viktiga bevis kan gå förlorade. Polisens sätt att hantera situationer 

där det finns risk för våld bygger på kunskaper och färdigheter om: 

 Kommunikation 

 Mental förberedelse 

 Stresshantering 

 Taktik 

 Fysiska tekniker och metoder 

 OC-spray (pepparspray) 

 Skjutvapen 

 Juridik 

 Polisens roll, exempelvis om vilka krav och förväntningar det finns på polisen, rättssäkerhet och 

etik. 

(Polisen 2017a)  

 

Målet i polisiär konflikthantering är att sätta samman dessa kunskapsområden till ett integrerat 

taktiskt förhållningssätt grundat i individens förståelse och förmåga. Strävan för polismannen i den 

unika situationen är kontroll.  
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(Figur 1. Integrerade taktiska förhållningssättet. Polishögskolan 2014, s. 7) 

 

 

Kontroll enligt det integrerade taktiska förhållningssättet uppnås när det finns tid att hinna, 

upptäcka, förstå och reagera. ”Kontroll är förutsättningen för att skapa tid att upptäcka, hot och 

angrepp, att förstå att polisen är utsatt för ett hot eller ett angrepp och för att agera på ett rättsäkert 

sätt i proportion till det hot eller angrepp polisen är utsatt för” (Polishögskolan 2007, s. 7). 

  

 

Instruktören i polisiär konflikthantering 
 

Behörig att utbilda i polisiär konflikthantering är poliser som gått instruktörs- eller 

instruktörsutbildarkursen i ämnet. Fortbildningen polisiär konflikthantering genomförs i huvudsak av 

deltidsinstruktörer vilka har sin ordinarie funktion i en polisregion eller nationell avdelning, men som 

gör del av sin arbetstid som instruktör på uppdrag av polisens HR-avdelning (Polisen 2016c). Inom 

polismyndigheten har varje region ansvar att bedriva obligatorisk fortbildning för poliser, vilket i 

fallet med Polisiär konflikthantering främst styrs av Fortbildningsplan (Polisen 2016b) samt i FAP 776-

1 ((PMFS 2016:9) i vilken flertalet ytterligare föreskrifter såsom till exempel FAP 104-2 (RPSFS 

2012:11) avseende tjänstevapen, FAP 104-4 (RPSFS 2011:17) avseende OC-spray och FAP 200-7 

(RPSFS 2012:13) avseende expanderbar batong vävs in. Fokus för instruktören i polisiär 

konflikthantering ligger på Integration och att ha förmågan att utbilda i och bedöma en helhet.  

 

Instruktörsutbildningen i polisiär konflikthantering är sju veckor och ger kompetens att bedriva 

utbildning för användning av skjutvapen, fysiska tekniker såsom ingripandetekniker och självskydd 

såväl som taktik, kommunikation, mental förberedelse och vissa livräddande akutsjukvårdsåtgärder 

(Polisen 2016c). 

 

Instruktörsutbildningens syfte; 

 

Utbildningen syftar till att deltagarna ska få kunskap och färdighet i att planera, 

genomföra och värdera en fortbildning i polisiär konflikthantering för poliser och 
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utbildning för polisstudenter på polisprogrammet utifrån det nationella 

utbildningsmaterialet i polisiär konflikthantering (Polisen 2015). 

 

I kursplanen för instruktörsutbildningen i polisiär konflikthantering (bilaga 2) framgår målen för 

kursen. Att instruktören ska kunna planera ett lärandetillfälle med hänsyn till teori, principer, 

metoder och tekniker utifrån ett integrerat taktiskt förhållningssättet. Att kunna genomföra övningar 

och kompetensprov i vapen utifrån lagstiftning och gällande säkerhetsregler. Och att kunna förklara 

det integrerade taktiska förhållningssättet och sambanden mellan teori, princip och teknik och 

metod och deras effekter i ett eller flera kunskapsområden. Slutligen ska instruktören kunna ange 

relevant och korrekt lagstöd vid polisiära ingripanden som innefattar våldsanvändning och kunna 

utvärdera en utbildningsinsats. Kursen innehåller; 

 

Innehåll 

- Det integrerade taktiska förhållningssättet, t.ex. sambanden mellan tekniker, metoder och 

deras effekter i ett eller flera kunskapsområden; 

- Lärandeprocesser för ett rutinbaserat och reflektivt handlande; 

- Riskanalys och säkerhet vid ledning av övningar med vapen, fysiska metoder och tekniker 

samt tekniska hjälpmedel; 

- Pedagogiska synsätt, gruppdynamik, återkoppling och lärandeklimat, uppföljning samt 

didaktiska verktyg; 

- Fördjupning av specialområden; 

- Lagstöd vid polisiära ingripanden som innefattar våldsanvändning (Polislagen samt relevanta 

delar av Brottsbalken) 

- Kursvärdering och uppföljning i PUM-A; 

- Akutsjukvård med utgångspunkt i S-CABCDE-principen för skador och tillstånd som kan 

uppstå vid våld. (Polisen 2015) 

 

Instruktörsutbildaren har ytterligare utbildning med spetskompetens i något eller flera av 

huvudområdena inom polisiär konflikthantering; taktik, vapen eller fysiska tekniker. 

Instruktörsutbildare har behörighet att utbilda nya instruktörer (Polismyndigheten 2017). 

 

 

Nationella bedömningskriterier för polisiär konflikthantering (polkon) 
 

För att öka kvaliteten och samsynen på den årliga fortbildningen i polisiär konflikthantering 

publicerade polismyndigheten i April 2017 nationella bedömningskriterier och ett kompletterande 

stödmaterial i vilken bedömningskriterierna redovisas. Här finns även handfasta tips för instruktören 

samt beskrivet hur bedömningsmatrisen (bilaga 3) kan användas. Matrisen kräver en kunnig och i 

ämnet insatt instruktör då de använda begreppen kräver förförståelse. Det är instruktören som står 

för ämneskunskapen och för den professionella bedömningen.  Matrisen är tänkt att användas vid 

integrerade scenarioövningar som innefattar många olika moment av polisiär konflikthantering, men 

det går även att plocka ut aktuella bitar och använda vid mindre och mer specifika övningar. 

Bedömningsmatrisen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av pedagoger och utbildare i 

polisiär konflikthantering från hela landet och är prövad såväl i pilotform som skarpt vid 
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polismyndighetens kompetensutveckling (Polisen 2017b, s. 5-11). Bedömningsmatrisen är indelad i 

fyra breda bedömningsområden. Varje bedömningsområde är i sin tur indelad i ett antal mer 

specifika punkter. Nedan exemplifierat med bedömningsområdet taktik och punkten ”Kontroll enligt 

GTF” (Grundläggande Taktiskt Förhållningssätt). 

 

 
(Figur 2. Bedömningsunderlag GTF. Bilaga 3) 

 

Matrisen bygger på färgsättning med utgångspunkt i något alla känner till, ett trafikljus med färgerna 

rött, gult och grönt där rött står för Kompetens med stora brister, gult för Uppvisar kompentens med 

smärre brister och grönt Uppvisar fullgod kompetens.  I var ruta finns utrymme för instruktören att 

skriva noteringar att ha med sig till återkopplingen (Polisen 2017b, s. 11).  

 

 

Examination och avskiljande 

 
Vid grundutbildningen i polisiär konflikthantering, som genomförs som ett ämne under 

polisutbildningen så examineras polisstudenten i ämnet vid flera tillfällen utifrån aktuella kursplaner. 

Kursplanen utgår från i ämnet relevanta föreskrifter och allmänna råd för polisverksamhet samt 

utbildningsplan för polisutbildningen (2016). Här finns möjlighet till underkännande om aktuella 

kursmål inte uppnås.  

 

Fortbildning inom polisen examineras i normalfallet inte. Fortbildning syftar främst till att 

upprätthålla och aktualisera kompetens (Polismyndigheten 2016b) 

 

 

Polismyndighetens pedagogiska inriktning 
 

Polismyndigheten beslutade 2016-10-14 att anta en pedagogisk inriktning med utgångspunkt i 

pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Polismyndighetens pedagogiska inriktning är tänkt 

att fungera som ett stöd för utbildare, chefer och övrig personal som arbetar med 

kompetensutveckling. Syftet är att slå fast generella principer för lärande och undervisningsmetodik 

för vuxnas lärande för att bidra till hög kvalitet i myndighetens olika kompetens och 

utvecklingsinsatser. Dessa ska bidra till skapandet av en lärande organisation som är pedagogiskt 

kvalitativ och kostnadseffektiv. Här sägs vidare att kompetensutveckling inom polismyndigheten bör 

bedrivas utifrån ett konstruktivistiskt, förståelsebaserat och medarbetarcentrerat perspektiv på 

lärande, att dylika insatser ska vara målstyrda och att de ska dokumenteras (Polismyndigheten 

2016b).  
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Viktiga didaktiska utgångspunkter vid utformning av kompetensutvecklingsinsatser är att människor 

lär: 

 

- Genom att göra, att själva vara aktiva i sitt lärande 

- Genom sammanhanget och utifrån olika förståelser av denna 

- Genom dialog och samarbete med andra 

- Genom motiverande uppgifter på deltagaranpassad nivå 

- Genom att få respons på sina prestationer 

- Genom att reflektera kring sitt lärande (Polismyndigheten 2016b, s. 7). 

 

Alla kompetensutvecklingsinsatser, bortsett fortbildningar som i normalfallet inte examineras, som 

syftar till nya eller fördjupade kunskaper och färdigheter för en viss funktion eller behörighet ska 

examineras i enlighet med polismyndighetens regler och rutiner för examination. En väl utformad 

examination med utgångspunkt i kursplanens lärandemål är ett viktigt stöd för utbildaren när det 

gäller att bedöma deltagarnas kunskapsnivå. En bra examination medvetandegör deltagarna om 

dennes framsteg och kan användas som ett sätt att certifiera, att allmänt få bekräftat huruvida 

kompetensutvecklingsinsatsen haft avsedd effekt och kan även ge underlag för urval inför framtida 

utbildning. Utbildare ska, för att avgöra hur väl deltagarna når lärandemålen, utgå från tydliga 

bedömningskriterier. Dessa ska vara nationella och skapa grund för rättssäker, systematisk och 

kvalitativ återkoppling. Alla kompetensutvecklingsinsatser som examineras ska ha en utsedd 

examinator för att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet. Genom att uppföljning görs på alla 

kurser och kompetensutvecklingsinsatser göds pedagogisk och ämnesmässig utveckling (Ibid, s. 8f). 

Instruktören i polisiär konflikthantering ägnar sig mestadels åt fortbildning, det vill säga sprida 

nyheter inom ämnesområdet samt upprätthållande och aktualiserande av kompetens (Polisen 2016a, 

s. 2). Examination med underkänt eller godkänt är således en relativt ovanlig uppgift, oaktat 

detsamma är den pedagogiska inriktningen en god utgångspunkt när det kommer till undervisning 

och bedömningar och således något som torde vara en tung utbildningsdel i instruktörsutbildningen. 

 

TIDIGARE FORSKNING 
 

Litteraturgranskningen är enligt Backman (2016) den inledande fasen i forskningsprocessen.  Genom 

att gå igenom tidigare för ämnet relevanta undersökningar fås hjälp att formulera en meningsfull och 

forskningsbar vetenskaplig problemställning. Genomgången visar på luckor och brister i den 

etablerade kunskapsmassan samtidigt som där även torde finnas relevanta ingångar och kunskaper 

för en god utgångspunkt i en tänkt problemställning. Litteratursökningen syftar alltså till att finna 

kunskapen som redan finns och även ge uppslag för hur man kan attackera området, det vill säga 

vilken metod som är mest lämplig för stundande projekt (Backman 2016, s. 30). För en lämplig 

utgångspunkt i mitt arbete har jag valt att inledningsvis leda läsaren genom de svenska 

forskningsinsatser som under senare tid gjorts för polisrollen. Det är min uppfattning att läsaren bör 

ha viss insikt i svensk polisorganisation och dess kultur för att förstå i vilken kontext ämnet polisiär 

konflikthantering och bedömningarna i ämnet görs. När sammanhanget är satt ämnar jag vända 

fokus mot forskningsläget gällande bedömningar.  
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Polisrollen  
 

Granér fördjupar sig i sin avhandling patrullerande polisers yrkeskultur (2004) i polisers värderingar 

och förhållningssätt. Frågan är komplex och visar sig ha olika svar då den patrullerande polisen går 

att finna på så vitt skilda geografiska platser och dessutom jobbar i en verksamhet bestående av 

motstridiga perspektiv. Granér beskriver poliskulturen utifrån två perspektiv. Det legalistiska 

perspektivet bygger på uppdraget formulerat från politiker och polisledning.  Det autonoma 

perspektivet definieras av poliskollektivets normer. Sammantaget framstår idealet bland 

patrullerande poliser vara att kunna kombinera rollerna som den legitima maktutövaren och den 

självständiga brottsbekämparen. Petersson följer i sin avhandling Att bli polis (2015) den blivande 

polisens resa från första dagen på polisutbildningen tills frontlinjebyråkraten varit ute i den operativa 

verksamheten och jobbat några år. Utifrån samma perspektiv som Granér, legalist och autonom 

kommer Petersson fram till just en resa.  

 

Legalisten som steg in på polisutbildningen lever kvar under polisutbildningen, men därefter sker en 

snabb förskjutning åt det mer autonoma synsättet på att bedriva polisverksamhet.  

Ålder, kön och placeringsort har enligt Petersson en viss påverkan på hur stor denna förskjutning blir. 

Förvånansvärt nog visar sig tidigare utbildningsnivå på den blivande polisen inte ha någon större 

påverkan. Petersson visar även att det är i första hand kollegorna och arbetsgivaren som är de 

största kravställarna på förändringen av synen på polisrollen.  

 
Ekman kom i sin avhandling Från text till batong (1999) också fram till att polisarbete styrs mer 

genom det informella än genom det formella. Ekmans utgångspunkt i sin forskning var att 

polisledningen satte stor tilltro till styrning genom föreskrifter och hierarki, vilken visade sig felaktig. 

Ekman visade att poliser ute i verksamheten till övervägande del drev densamma mer sprunget 

utifrån normer från det direkta mötet poliserna emellan. Här framkommer vidare att poliser på slutet 

av 90-talet ansåg att svensk polisutbildning var dåligt förankrad i det praktiska yrkesutövandet. 

Uppfattningen som gavs var att poliser inte lär sig relevanta kunskaper och färdigheter under 

utbildningstiden. Skillnaden i synen på yrket bekräftas även av Holgersson i Yrke polis (2005) där han 

belyser den skillnad som föreligger mellan polisledning och fältpersonal vad gäller polisverksamhet. 

Skillnaderna i synen på verksamheten definieras i detta verk som det teoretiska perspektivet och 

golvets perspektiv. Det teoretiska perspektivet står beslutsfattare och ledning för medan golvets 

perspektiv ska spegla fältpersonalens syn på yrket. Mellan dessa perspektiv sker slitningar då de olika 

perspektiven har olika syn på polisrollen. 

 

Noré riktar i sin avhandling Laga befogenhet (2001) ljuset mot polisens våldsanvändning i den laga 

befogenheten, den våldsanvändning som regleras i polislagen. Noré söker i sin avhandling definiera 

var gränsen går för våldsanvändningen, alltså när det laga stödet för bruk av våld grundar sig i 

polislagen. Här förklaras och preciseras räckvidden av polisens rätt att använda våld mot person såväl 

ur ett straffrättsligt perspektiv som ur ett vidare juridiskt perspektiv.  

 

Kronkvist beskriver och analyserar i sin avhandling Om sanningen skall fram (2013) hur polisutredare 

av grova brott planerar, genomför och utvärderar förhör med misstänkta. Ett ämne fjärran mitt, men 

vid en närmare granskning kommer undersökningarna ganska nära varandra då vi båda är 
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verksamma inom polisiär grundutbildning och bägge riktar sökljuset mot en specifik yrkesgrupp inom 

polisen och hur de hanterar sin uppgift. Kronkvist tittar på utredare medan utbildaren står i fokus i 

arbetet. I bägge fallen finns den tysta kunskapen med som ett teoretiskt ramverk. 

 

I februari 2016 disputerade Sjöberg med sin avhandling Simuleringens situerade aktiviteter. 

Förutsättningar för lärande i polisutbildning. Sjöberg disputerar på fyra artiklar med fokus på lärande 

genom simulering byggda utifrån hans verksamhet som lärare vid polisutbildningen vid Umeå 

Universitet. Han konstaterar vid sin forskningsöversikt att även om där huvudsakligen lyfts fram 

positiva effekter för simulering vid utbildning så framkommer även brister och 

förbättringsmöjligheter. Utifrån ett anordnarperspektiv sammanfattar han dessa brister och 

förbättringsmöjligheter i fyra punkter. Den första riktar fokus på klargjorda mål, alltså vad lärandet 

ska leda till och att detta också bör kunna mätas. Alltså i vilken mån lärandemålen uppnåtts. Punkt 

nummer två handlar om realism i simuleringen. Att fokus läggs på rätt saker och att lärandemålen är 

kopplade till verklighetens krav. Det kan handla om att skala ner och förenkla simuleringen så att 

fokus hamnar på det, som utifrån målen, är relevant. Tredje punkten handlar om vikten av 

återkoppling, eller feedback och debriefing, som Sjöberg benämner det. Det ses som en av de 

viktigaste faktorerna för att nå målet för vad som beskrivs som effektivt lärande.  

Det då deltagarna själva ges möjlighet att utvärdera sina färdigheter och övervaka sin 

färdighetsutveckling.  Fjärde punkten handlar om rollspel. Rollspel ökar förståelsen för andra 

personer, i ett polisärt sammanhang till exempel motparten vid ett ingripande. Det uppfattas som en 

positiv metod för ökad motivation och ökat intresse hos deltagarna. Ett problem som identifierats är 

att rollspelarna kan vara omogna rollen. De kan över -eller underagera, och ibland även fokusera på 

att tillfredsställa läraren mer än att lösa uppgiften på bästa sätt, vilket kan få konsekvenser för vad 

deltagarna faktiskt lär (Sjöberg 2016, s. 16-17). 

 

Polisers individuella och kollektiva upplevelser av uppdraget som polisutbildare väckte Bergmans 

intresse varpå han 2016 disputerade med sin avhandling Poliser som utbildar poliser: Reflexivitet, 

meningsskapande och professionell utveckling (2016). Bergman slår i sin avhandling ihop en 

licentiatsuppsats (2009) om polislärare och två artiklar rörande aspiranthandledare och 

aspirantinstruktörer. Syftet är att rikta sökljuset mot utmaningarna och möjligheterna i 

polisutbildarnas utbildningsuppdrag med den huvudsakliga frågan, hur polisutbildare ser på sig själva 

som just utbildare? Bergman resonerar även kring de kunskaper som krävs som polis när det kommer 

till att lösa snabbt uppkomna situationer och de svårigheter som finns i att utbilda inom området - på 

ett utbildningscampus till hur det frodas i utrymmet mellan utbildning och yrkespraktik. 

 

 

Sammanfattning polisrollen 
 

Svensk polisforskning visar att rollen som utbildare inom polisen är en komplex position. Inte minst 

då de flesta instruktörer jobbar deltid som utbildare och i övrigt som ordinarie personal i 

polisverksamheten. I utbildarrollen har utbildaren i uppgift att förmedla arbetsgivarens och 

samhällets krav och förväntningar med arbetsgivaren som största kravställare, det som i forskningen 

ovan benämns som det teoretiska eller det legalistiska perspektivet. Tillbaka i ordinarie verksamhet 

visar forskning att det autonoma, golvets perspektiv är starkt och att de viktigaste kravställarna är 

kollegorna. Ekman (1999) menar att grund för detta är yrkets farlighet. Som polis önskar du passa in 
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och accepteras i gruppen, kollektivet, annars riskerar du hamna i en situation där du inte kan lite på 

gruppens beskydd när det blir farligt. Här kläms alltså instruktören mellan två i svensk forskning 

tydligt utpekade perspektiv. Här finner vi vikten av att som instruktör kunna förhålla sig till nämnda 

normer. 

 

Bedömning  
 

Bedömning är ett ämne som är viktigt, som intresserar oss och som är ständigt aktuellt. Det är något 

som i allra högsta grad berör och påverkar och därför engagerar, och det går inte att blunda för de 

utmaningar och svårigheter det innefattar. Full konsensus kommer troligtvis aldrig att råda, men 

förhoppningsvis går det genom diskussioner, genomlysningar och ökad kunskap att minska de brister 

och orättvisor som emellanåt upplevs av den bedömda.  ”I handlingen att sätta betyg sätts också 

läraren på prov, ett mognadsprov som lärare och människa. Har han/hon tillräcklig beredskap 

härför? Vad skulle en sådan beredskap kräva?” (Fjellström 2002, s. 77). Bedömningar oavsett tid, 

plats eller sammanhang är en stor och högst relevant del i uppdraget att utbilda. Holmgren skriver i 

bedömning i och av skolan (2010) att bedömning kan vara ett mycket kraftfullt redskap för elevers 

kunskapsutveckling. Lundahl bekräftar bedömningarnas relevans utbildningssammanhang då han 

hävdar att ”Kunskapsbedömningar är de kanske kraftfullaste pedagogiska verktygen i skolan för att 

disciplinera individen och forma lärandet.”(Lundahl 2014, s. 11). 

 

Bedömning är att se som en form av kvalitetssäkring. Bedömning av yrkesskicklighet går att spåra 

långt tillbaka i tiden. Till exempel då i skråyrkena där yrkesutövaren gick in som lärling och efter flera 

år fick möjlighet att avlägga gesällprov. En bedömning gjordes då av yrkesutövarens kompetens, en 

form av kvalitetssäkring och beviset på tillräcklig kompetens var upphöjelsen till gesäll. Ytterligare 

några år senare kunde vederbörande få möjlighet att avlägga mästarprov och vid bedömningen 

uppvisad tillräcklig kompetens förvärva mästarbrev. ”Kravet på yrkesskicklighet var mycket stort och 

skråna höll sträng uppsikt över sina medlemmar. Därigenom garanterades allmänheten varor och 

tjänster av god kvalitet och fuskarbete beivrades.” (Carlsson, m fl. 2015, s. 73). Det är inte svårt att se 

kopplingen från gårdagens kvalitetssäkring av skråyrkena till dagens polisyrke. 

 

I avhandlingen nämnd ovan ägnad åt polisutbildning, Simuleringens situerade aktiviteter. 

Förutsättningar för lärande i polisutbildning menar Sjöberg (2016) att vikten av återkoppling, eller 

feedback och debriefing, som han benämner det, är en av de viktigaste faktorerna för att nå målet 

för vad som beskrivs som effektivt lärande. Detta då deltagarna själva ges möjlighet att utvärdera 

sina färdigheter och övervaka sin färdighetsutveckling (Sjöberg 2016).  Lundahl definierar 

återkoppling som ”en aktiv process i syfte att ändra förhållandet mellan faktiskt resultat och 

förväntat resultat … För att feedback ska fungera effektivt för lärandet behöver den rikta sig mot 

uppgiften som ska utföras och innehålla information om hur uppgiften kan utföras mer effektivt” 

(Lundahl 2014, s. 55). Feedback behöver dock inte enbart vara positiv, Lundahl hänvisar till Kluger 

och Denissi (1996) vilka analyserat resultaten i 3000 forskningsartiklar och rapporter om effekter av 

feedback och arbetsliv. De visade att feedback ibland har svaga effekter på lärandet, men oftast 

positiva.   
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För att feedback ska vara positiv och verkningsfull är det önskvärt att den har fokus på uppgiften och 

att den inrymmer information om: 

 
- Hur uppgiften utförts 
- Vad målet är 
- Hur uppgiften kan göras bättre 

(Ibid, s. 56) 
 

Eva Hartell skriver i sin avhandling Assidere Necesse Est. Necessities and complexities regarding 

teachers´assesment practices in technology education (2015) om hur grundskollärare i ämnet teknik 

arbetar med bedömning. Dels det skriftliga omdömet och dels den formativa bedömningen i 

klassrummet. Hon har även tittat på hur lärarna ser på sin egen bedömningspraktik och vad lärarna i 

just teknik bedömer hos eleverna. Det som blir synligt i Hartells arbete är att lärarna överlag arbetar 

ensamma och att de saknar stöd i sin bedömingspraktik. Detta såväl från ledning som från 

styrdokument. Hartell menar att förutsättningarna för lärare att arbeta med bedömning på ett för 

eleverna fruktsamt sätt måste förbättras. Carlsson, Gerrevall och Pettersson (2015) skriver om 

bedömningar av yrkesrelaterat kunnande och kompetens och belyser dessa såväl ur ett nationellt 

som ur ett internationellt perspektiv. Bedömningar vid praktiska prov kritiseras ofta för att 

bedömingarnas säkerhet är otillräcklig. De begrepp som används vid praktiska prov är komplexa och 

ofta svåra att avgränsa. Är bedömarna inte överens kan det komma att råda en betydande variation i 

vad olika bedömare faktiskt bedömer. Här diskuteras vidare olika former av bedömningar i 

yrkesrelaterat kunnande. Flervalsfrågor kan vara ett objektivt sätt att mäta på, men den komplexitet 

som råder i en autentisk yrkespraktik hamnar man då ganska långt ifrån. Praktiska stationsprov utgår 

ifrån att en enskild situation prövas utifrån tydligt preciserade grunder. Genom i förväg utformade 

bedömningsformulär kommer i denna form bedömarna ganska nära varandra i vad de bedömer. 

Graden av komplexitet i dessa sammanhang är dock reducerad då situationen är plockad ur ett större 

sammanhang. Genom att grunderna och proceduren standardiseras blir synligheten vid denna typ av 

prov relativt hög. (Carlsson m fl. 2015, s. 119ff). Bedömningar ska påverka den enskildes lärande, 

tilltro till sig själv och sitt lärande på ett positivt sätt. ”Bedömningssystemet signalerar vad det är som 

är värt att lägga energi på.” (Ibid, s. 127). 

 

Claes Annerstedt diskuterar i antologin Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och 

betygssättning (2002) kring bedömningar i ämnet idrott och hälsa kopplat till ett kunskapsrelaterat 

betygssystem. I alla betygssystem finns utmaningen med hur kunskaperna skall kunna mätas på ett 

tillförlitligt och objektivt sätt. Hur mäter man exempelvis graden av förståelse? När vi gör 

bedömningar innebär det att vi värderar våra intryck i relation till någon eller något. Bedömningen 

syftar till att identifiera varje elevs kunskapskvaliteter för att på så sätt kunna beskriva elevens starka 

respektive mindre starka sidor. Varför, vem, vad, när och hur är de frågor man ställer sig i en 

bedömningssituation och de är således betygssättningens centrala frågor. Det är elevens specifika 

handlingar i ett givet sammanhang som är i fokus då man bedömer. Målen och kriterierna för 

betygssättning måste vara klart definierade och relaterade till varandra för att vägleda läraren hur 

hen skall bedöma.  

Det är en del av lärarens professionella kompetens att kunna göra individuella bedömningar av 

elevernas kunskapsutveckling. Utmaningen ligger i att bedömningen skall vara likvärdig och rättvis. 
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För att undervisning skall kunna bedömas på ett så tillfredsställande sätt som möjligt måste läraren 

ställa sig ett antal väsentliga frågor enligt Annerstedt (2002, s. 135-136): 

 

• Bedömer jag vad jag avser att bedöma? 

• Innebär uppgiften att jag kan bedöma vad jag avser att bedöma? 

• Är uppgiften relevant i förhållande till elevernas förväntade förmåga och till 

undervisningssättet? 

• Innebär uppgiften att alla eleverna ges möjlighet att bedömas på ett likvärdigt 

  sätt? 

 

Att bedöma ställer stora krav på lärarens förmåga att observera. Om läraren är en dålig observatör, 

så kan inte korrekta bedömningar göras. Som lärare måste man därför ha: 

 

• förmåga att observera. 

• detaljerad kunskap om aktiviteten och vilka kriterier som gäller för bedömningen  

 

Annerstedt diskuterar vidare utmaningen i att bedöma en fysisk prestation som är utförd under en 

kort tidsrymd. Att detta ställer stora krav på bedömningsförmåga och genomtänkta 

bedömningssituationer. Vidare framhålls vikten av kontinuerliga och professionella samtal mellan 

lärare som undervisar i samma ämne eller samma kurs på såväl lokal, regional som nationell nivå. 

Kompetensutveckling inom området bedömning måste kontinuerligt ske, utbyte av erfarenheter av 

bedömning och sätt att bedöma samt inte minst diskussioner om vad och hur bedömningen sker. En 

likvärdig och rättvis betygssättning förutsätter helt enkelt kontinuerliga och professionella samtal 

mellan lärare. Inte minst när vi kommer till bedömning av sådana färdigheter som inte är direkt 

mätbara. En grannlaga uppgift, inte minst då det enligt Annerstedt under lärarutbildningen inte ges 

någon utbildning i detta (Annerstedt 2002, s. 125-139). 

 

En förutsättning för ett framgångsrikt arbete med bedömning utgår från att de som bedöms delges 

och förstår kriterierna som ligger till grund för bedömningen, alltså målen med undervisningen, detta 

menar Balan och Jönsson i sin forskningsöversikt från 2014. Vet eleven vart de är på väg och vad som 

kommer att bedömas så påverkas lärandet positivt. ”Transparens i lärandemål och bedömnings-

kriterier skapar en gemensam plattform för kommunikation mellan lärare och elever, vilket hjälper 

elever att fokusera sina ansträngningar i rätt riktning” (Balan & Jönsson 2014, s. 7).  

 

Gällande yrkeslärares bedömningar i deras eget ämne skriver Tsagaldis i antologin Pedagogisk 

bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (se Lindström, m.fl, 2013) att 

yrkeslärarna representerar två yrkeskårer: dels den yrkeskår eleverna utbildas för och dels 

lärarkåren.  

 

I bedömningssituationer menar Tsagaldis att ”t.ex. värderingar om vad som är gott yrkesmannaskap, 

och skolkulturens bedömningsprinciper används ” (Lindström, m.fl, 2013, s. 128). I Kjellströms kapitel 

om bedömningsmatriser (se Lindström m.fl. 2013, s. 191ff) hävdar hon att det i huvudsak finns två 

utgångspunkter för bedömning. Ett holistiskt globalt synsätt där läraren bedömer en helhet eller ett 

analytiskt synsätt där läraren bedömer olika dimensioner eller aspekter med mer fokus på en eller 

flera specifika delar. Den holistiska bedömningen uppfattas som den enklare vägen, den minst 
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komplicerade formen av bedömning eftersom det inte krävs några kriterier utan utgår mer från 

bedömarens erfarenheter. En holistisk metod kan innebära att det är svårt för eleven att veta vad 

som bedöms. En bedömningsmatris kan vara ett hjälpmedel för en mer analytisk form av bedömning 

vilken alltså gör det tydligare för eleven vad det är som bedöms (Lindström, m.fl. 2013; Skolverket 

2011).  

 

 

Formativ och summativ bedömning 
 

Bedömningar delas i forskning in i två typer, formativ och summativ. Den summativa bedömningen 

summerar vad som varit, här sammanfattas kunskapsnivån i relation till exempelvis en betygsskala 

eller en norm. Den formativa bedömningen syftar framåt och till att utveckla elevens kunskaper, men 

även läraren och lärarens undervisning (Lundahl 2014, s. 11). ”Medan så kallad summativ bedömning 

utgör ett slutomdöme så är syftet med formativ bedömning att påverka pågående läroprocesser.” 

(Ibid s 52). Enligt Dylan William (2015) så finns ingen solklar definition på vad formativ bedömning är 

utan han menar att begreppet ska användas på ett sådant sätt att det tjänar dess syfte. Bedömning 

kan enligt Skolverket ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig 

har ett summativt syfte, medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett 

formativt syfte (Skolverket 2016). Håkansson & Sundberg skriver att skillnaden mellan de båda 

bedömningssätten kan beskrivas som att summativ bedömning oftast beskrivs som sammanfattande 

bedömning, t.ex. vid prov eller betygssättning medan formativ bedömning har fokus på 

framåtsyftande återkoppling som stödjer elevens fortsatta lärande. (Håkansson & Sundberg 2012, s. 

204).  

 

I antologin Utvärdering och bedömning i skolan (2017) skriver Jönsson ett kapitel om formativ 

bedömning. Han menar att formativ bedömnings huvudsakliga syfte är att stödja elevers lärande. Det 

primära syftet med summativ bedömning är enligt Jönsson att kontrollera vad elever lärt sig. Jönsson 

menar även att formativ bedömning ger positiva effekter på lärarna då bedömningsformen kan 

förändra deras syn på undervisning och lärande mot ett mer inkluderande och elevcentrerat 

förhållningssätt. Han hänvisar till en undersökning där deltagande lärare menade att de istället för 

att känna att de var tvungna att täcka ämnesinnehållet till varje pris så började de istället tänka på 

hur de kunde stödja elevernas lärande på bästa sätt (Hult & Olofsson 2017, s. 137-138).  

 

John Hattie (2012) påvisar i sin evidensbaserade studie Synligt lärande att läraren måste ha vissa 

kunskaper för att kunna utföra sitt pedagogiska värv på bästa sätt. Kunskap i ämnet, pedagogisk 

kunskap och läroplanskunskap. Han drar vidare slutsatsen att läraren behöver en tydlig plan för på 

vilket sätt eleven ska bedömas för att kunna utvärdera lärandet. Hattie menar att, ”Återkoppling är 

ett av de vanligaste inslagen i framgångsrik undervisning och framgångsrikt lärande” (Hattie 2012, s. 

157). Återkopplingen syftar till att minska luckan mellan var eleven är och var eleven bör vara. Hattie 

och Timberley (2007) menar att feedback är ett av de absolut starkaste verktygen för lärande och 

prestation och att förutsättningar för ett bra lärande finns i en framåtriktad bedömning som utgår 

från bedömningskriterier. En bra feedback ska enligt Hattie och Timperley innehålla tre 

komponenter: feed up, feed back och feed forward. I Feed up klargörs målet för lärandet. Feed back 

handlar om var eleven befinner sig i förhållande till målet och slutligen, feed forward som talar om 

hur eleven ska fortsätta för att uppnå det mål som hen strävar emot (Hattie & Timperley 2007). 
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Feedback har visat sig ha än mer positiva effekter om den utgår från individens nuvarande nivå och 

dess förståelse för sitt eget lärande så att denne får möjlighet att bedöma och justera sin egen 

prestation. Författarna kallar det konstruktiv feedback och sammanfattar det med; Vart ska jag, hur 

ska jag ta mig dit och vart ska jag sen? (Hattie & Timberley 2007; Hattie 2012). 

 

Den pedagogiska forskningen kring formativ bedömning har visat att elever genom denna form av 

bedömning överlag har förbättrat sina kunskaper (Lundahl 2014, s. 53). Holmgren menar att 

bedömning kan vara ett mycket kraftfullt redskap för kunskapsutveckling och hänvisar till 

professorerna Paul Blacks och Dylan Wiliams Assesment and classroom learning (1998) och working 

inside the black box (2002). (Se Lundahl & Folke- Fichtelius 2010, s. 167).  Centralt i formativ 

bedömning är att den bedömda känner till krav och förväntningar. Detta är också den första av fem 

nyckelstrategier för formativ bedömning ur det ramverk som skapades av Royce Sadler (1989) och 

sen kommit att användas av bland andra Black och Wiliam när de försökt skapa en teoretisk grund.  

 

De fem nyckelstrategierna 

1. Kommunicera förväntningar till eleverna, att målen är tydliga. 

2. Designa lärandesituationer som lockar fram och synliggör elevernas kunskaper. 

3. Ge konstruktiv, framåtriktad och utvecklande återkoppling. 

4. Engagera eleverna som resurser för varandras lärande (exempelvis genom 

kamratbedömning). 

5. Stödja eleverna, så att de kan ta ökat ansvar för sitt eget lärande, aktivera dem som ägare för 

den egna lärandeprocessen (exempelvis genom självbenämning). 

(Vestlin 2015; Lundahl 2014; Balan & Jönsson 2014) 

 

 

Sammanfattning bedömning 
 

Överlag har det visat sig att utbildare ofta står ensamma och utan stöd i denna utmanande och 

viktiga pedagogiska uppgift. Inte minst vid bedömning av praktisk kompetens anses säkerheten 

otillräcklig. Begreppen som används som utgångspunkt för bedömning är ofta komplexa och svåra att 

avgränsa och det kan förekomma stor variation i vad som bedöms beroende på bedömare. 

 

De centrala frågorna i en bedömningssituation är varför, vem, vad, när och hur? Målen och 

kriterierna för vad som ska bedömas bör för en tydlig, rättssäker och bra bedömning vara klart 

definierade för att vägleda utbildaren i sin uppgift. Ytterligare frågor vid bedömning är huruvida det 

som bedöms är det som är relevant? Innebär uppgiften att jag kan bedöma vad jag avser att 

bedöma? Är uppgiften relevant och ges alla samma möjlighet att bedömas på ett likvärdigt sätt? Att 

bedöma är en komplex och svår men högst relevant del i uppdraget att utbilda. Bedömning går att se 

som en form av kvalitetssäkring och är ett kraftfullt redskap för kunskapsutveckling. Inte minst då det 

som kommer att bedömas är det som signaleras vara det som är värt att lägga energi på.  

 

För framgångsrika och bättre bedömningar är det av högsta vikt att utbildarna reflekterarar, 

kommunicerar och kontinuerligt kompetensutvecklar sig inom området bedömning, något som enligt 

forskning kan bli mycket bättre. 
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Det finns två utgångspunkter för bedömning, ett holistiskt globalt där utbildaren bedömer en helhet 

eller det analytiska synsättet där olika dimensioner eller aspekter av en helhet bedöms. Det kan vara 

mer rättssäkert och enklare att bedöma enligt det analytiska synsättet, men då tappas måhända 

många nyanser i den komplexa helheten bort.  

 

Den formativa bedömningen har visat sig vara framgångsrik när det kommer till lärande, detta 

eftersom den är framåtriktad och ger utrymme till förbättring. Här finns även den positiva följden att 

även utbildarna utvecklas och genom det formativa bedömandet börjat fokusera mer på lärandet än 

bedömningen i sig.  

Uttrycket, Bra jobbat ses som en summativ bedömning där det som ligger bakåt i tiden sammanfattas 

och ger alltså inte lika goda effekter som en mer specifik och tydlig framåtriktad återkoppling vilken 

exempelvis kan utgå från tre enkla frågor.  

Var befinner sig den som bedöms? Vart är vederbörande på väg? Hur kan hen komma dit? 

 

Sadler förklarar summativ och formativ bedömning genom att likna det med en termostat på ett 

element. Den kan inte bara konstatera att det är kallt, utan ska även ha möjlighet att justera så det 

blir varmare (Lindström, m.fl. 2013, s. 14). 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 

Svensk polisforskning pekar på att rollen som utbildare och instruktör inom polisiär konflikthantering 

är en komplex position. I utbildarrollen skall instruktören förmedla arbetsgivaren och brukarnas krav 

och förväntningar. Det som i forskningen ovan benämns som det teoretiska eller det legalistiska 

perspektivet. När instruktören är tillbaka i sin ordinarie yrkesverksamhet inom polisorganisationen 

visar forskning att det autonoma, golvets perspektiv, är starkt och att viktiga kravställare är 

kollegorna. Ekman (1999) menar att en tänkbar grund för kollegornas stora inflytande är yrkets 

farlighet. Som polis önskar du passa in och accepteras i gruppen annars riskerar du hamna i en 

situation där du inte kan lite på gruppens beskydd om det blir farligt.  

 

Här kläms alltså instruktören mellan två i svensk forskning tydligt utpekade perspektiv och här finner 

vi således värden som kan hjälpa till att förklara instruktörernas reflektioner om bedömningar. Här 

finns även praktiska dimensioner av yrkeskunnande som inte alltid går att verbalisera, vilka bör lyftas 

när man söker förstå kunskapsgrunden i instruktörernas agerande. 

 

För att söka förklara vad som påverkar instruktörens bedömning tas avstamp i Bourdieus teoretiska 

överväganden och centrala begrepp kring den sociala och den kulturella reproduktionen. Det torde 

vara en god utgångspunkt för att försöka tolka, förstå och analysera instruktören i det sammanhang 

hen befinner sig. Bourdieus begrepp för att förklara och förstå vår värld är många och de vävs till 

mångt och mycket ihop. I uppsatsen används begreppen habitus och kapital för att se vad som är 

viktigt för instruktören i dennes roll som utbildare inom polismyndigheten.  
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Det som av Bourdieu definieras som habitus försöker samla ihop hur en enskild individ uppfattar och 

tolkar sin omgivning utifrån tidigare erfarenheter, uppväxt, utbildning, etc. Habitus är allt en individ 

eller en grupp varit med om. Alla omständigheter, händelser, etc. som omger en individ eller en 

grupp blir till ackumulerade erfarenheter vilka påverkar sättet vi uppfattar, värderar, väljer och 

handlar. Människor tolkar alltid situationer och händelser och dessa tolkningar påverkar skeendet, 

som i sin tur blir nya omständigheter. Något som alltså uppkommer såväl ur personliga erfarenheter 

som från utbildning, något som individen alltid bär med sig, ofta omedvetet. Bourdieus habitus kan 

bidra till analysen kring hur instruktörernas livs och yrkeserfarenhet påverkar deras sätt att bedöma 

(Bourdieu 1984; Broady 1990). 

 

Bourdieu använder begreppet kapital, vilket är nära besläktat med habitus, för att beskriva olika 

former av rikedom som ger makt genom sociala system. Symboliskt kapital betraktas som det mest 

grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi. ”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper 

igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.” (Broady 1990, s. 169). Mer specifika exempel på 

kapital kan vara kulturellt kapital där fina examina, förtrogenhet inom ett visst ämne eller förmåga 

att uttrycka sig väl i tal och skrift kan nämnas som exempel. Socialt kapital riktar sökljuset mot 

individens förbindelser såsom släkt och bekantskapskrets och står inte att finna i materiella ting. Det 

symboliska kapitalet finns bara i sociala sammanhang och fungera bara om det finns en marknad för 

aktuella tillgångar, alltså att omgivningen uppfattar att kapitalet äger ett värde (Bourdieu 1984; 

Broady 1990). 

 

Ett relevant teoretiskt ramverk när det kommer till förtrogenhet och färdighet är ”tacit knowledge” 

(=tyst kunskap), först myntad av Michael Polanyi i Personal knowledge (1958) och senare utvecklat i 

The Tacit Dimension (1983). Rolf (1995) diskuterar om tyst kunskap och en förtrogenhetsfälla. Med 

det menar han att man utifrån vana och/eller övertygelse bedriver en verksamhet som baseras på 

mer eller mindre felaktiga föreställningar där intuition spelar en viktig roll.  Man kan ha intuitioner av 

ett osunt regelsystem och man kan ha förtrogenhet med en felaktig praxis. Övertygelsen kan vara 

stark och intuitionen bekräftar den gång på gång. Det är alltså frågan om ett slags kunskap, men 

måhända av ett helt annat slag än den ger sig ut för (Rolf 1995, s. 53f). Den tysta kunskapen kan 

förklaras som när orden inte räcker till och känns oaktat den kritik som finns som en god 

utgångspunkt i ett sammanhang där man söker förstå kunskapsgrunden i instruktörernas agerande.  

 

Som ett exempel på tyst kunskap hänvisar Kronkvist (2013) i sin avhandling Om sanningen skall fram 

till en studie där interner på ett fängelse fått bedöma huruvida en person ljög eller talade sanning. 

Här visade det sig att internernas förmåga att bedöma detsamma var betydligt bättre än slumpen 

eller en referensgrupp bestående av studenter. Här finns alltså en kunskap som svårligen går att 

förklara eller verbalisera. Den tysta kunskapen handlar om individens värderingar, känslor, attityder 

och färdigheter, sådant som inte finns dokumenterat i inom området professionell litteratur. 

Kunskap av denna karaktär har människor ett så nära förhållande till att de knappt är medvetna om 

att de besitter den, skriver Sophia Hydén (Se Agevall & Jenner 2006, s.110). Intuition och 

fingertoppskänsla i till exempel genomförande eller förståelse kan förstås som tyst kunskap i 

bemärkelsen erfarenhetsbaserad kunskap vilken kan vara svår att verbalisera. Undersökningen syftar 

inte till att ta reda på eller på något sätt kartlägga instruktörernas eventuella tysta kunskap, utan 

används som utgångspunkt för att förstå instruktörens unika och komplexa utgångspunkt i 

bedömningssituationen. 
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METOD 
 

En väg att gå för att identifiera människors interaktion med andra människor och kunna identifiera i 

mötet uppkomna fenomen är kvalitativa studier. Utifrån uppsatsens fokusområde så ter sig 

tillvägagångssättet högst rimligt. I kvalitativa ansatser önskar man förstå fenomen genom tolkning. 

Den kvalitativa forskningsprocessen kan ses som cyklisk och innehåller ett stort mått av flexibilitet. 

Ser vi till problem och frågeformulering så menar Backman att den i kvalitativ forskning kan ändras 

under resans gång. Utgångspunkten kan, vilket tilltalar mig utifrån uppsatsens syfte, vara en bred 

eller till och med vag formulering som preciseras och finslipas under resans gång och slutligen 

mynnar ut i en definitiv fråga eller problemformulering (Backman 2016, s. 58-60).  

 

Gällande metodansats så föll valet på fenomenologi, att med hjälp av kontextuella tolkningar 

utforska meningsinnehållet i mänskliga upplevelser. Att med ett induktivt förhållningssätt sätta 

empirin, och inte teorin som utgångspunkt (Fejes & Thornberg 2015, s. 135). Ansatsen är alltså 

avsedd att besvara en viss typ av kunskapsintresse, som då i föreliggande fall, hur bedöms något så 

abstrakt som en praktisk färdighet?  

 

Fenomenologi kan ses som en motpol till positivismen. Fenomenologi fokuserar på den mänskliga 

erfarenheten med särskild vikt på individens uppfattningar och åsikter, attityder och övertygelser, 

känslor och emotioner. I detta fall handlar det alltså om att försöka förstå ur instruktörens synvinkel 

och försöka beskriva hur de betraktar saker och ting, hur de förstår situationen och hur de tolkar 

händelser (Denscombe 2016, s. 144). Yin beskriver fenomenologin som att studera mänskliga 

händelser i en verklig miljö (Yin 2011, s. 29). 

 

 

Genomförande och tillförlitlighet 
 

Som utgångspunkt för intervjuerna ligger en intervjuguide framtagen utifrån syfte, frågeställningar 

och relevant dokumentation (bilaga 3). Med denna som utgångspunkt genomförs semistrukturerade 

intervjuer, var och en cirka 30-45 minuter. Förutsättningar för en bra och relevant intervju 

eftersträvas genom att samtalet sker i informell och avslappnad ton och miljö. Mötet börjar med att 

informanterna informeras om undersökningens syfte och erbjuds svar på eventuella frågor. Vidare 

informeras de om att de i uppsatsen är anonyma, att deras medverkan är helt frivillig och att de har 

möjlighet att avbryta eller kliva av när som helst. Sist men inte minst erbjuds de möjlighet att lyssna 

eller läsa igenom sin transkriberade intervju. 

 

Studien har fem nyutbildade instruktörer som informanter vilket jag bedömt som rimligt utifrån 

uppsatsens storlek, tid för genomförandet och antalet instruktörer i polisiär konflikthantering 

verksamma inom ett rimligt avstånd från uppsatsens källa och ursprung, Linnéuniversitetet i Växjö. 

I augusti 2017 fanns inom polismyndigheten, enligt ämnesansvarig för polisiär konflikthantering, 280 

instruktörer i polisiär konflikthantering.1 Hur många av dessa som är nya i instruktörsrollen och hur 

många som sedan tidigare varit aktiva som utbildare inom polisen finns inte dokumenterat. Att söka 

                                                           
1 Thomas Windahl Poliskommissarie, ämnesansvarig polisiär konflikthantering, telefonsamtal den 25 augusti 2017. 
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svaret på denna fråga skulle kräva en genomgång av samtliga 280 individers CV.  Inom ramen för 

uppsatsen finns inte tillräcklig resurs utan vi får utgå från ämnesansvarigs svar i en mailkonversation, 

”Helt ovetenskapligt tror jag att det är ett mycket begränsat antal som inte har tidigare erfarenhet av 

utbildarollen.”2 

 

Inför varje intervju berättade jag om undersökningens syfte, men utelämnade medvetet någon 

närmare presentation kring mig själv och mina erfarenheter. Detta då jag önskat undvika att färga 

samtalet med min bakgrund. Samtliga informanter var dock medvetna om att jag arbetar som lärare 

vid polisutbildningen vilket emellanåt märks i intervjuerna då informanter kan ställa frågor om, eller 

jämföra med, den polisiära grundutbildningen. Eftersom intervjufrågorna är semistrukturerade så 

bygger intervjun till viss del på en gemensam förförståelse varför viss påverkan är oundviklig (Kvale & 

Brinkman 2014).  

 

Informanterna informerades om att intervjuerna spelas in och transkriberas. Intervjusvaren har 

kvalitetssäkrats genom att de transkriberade intervjuerna erbjudits att skickas till informanterna för 

genomläsning, så kallad deltagarvalidering (Kvale & Brinkman 2014, s. 304). Ingen av informanterna 

har efter möjligheten till genomläsning av sin intervju återkommit med önskan om att ändra något.  

 

Utifrån vår gemensamma bakgrund som poliser verksamma som instruktörer i polisiär 

konflikthantering så upplevde jag intervjuerna lättsamma och oproblematiska. Frågeställningarna i 

intervjuguiden upplevdes svåra på sådant sätt att de ifrågasatte synsätt och agerande i den egna 

vardagen. Att verbalisera reflektioner inom ett område som inte diskuteras så ofta är en utmaning. 

Inte vid något tillfälle var där någon av informanterna som önskade backa tillbaka eller önskade 

ändrat något i sina svar. Detta ihop med det faktum att ingen återkommit efter erbjudandet av 

genomläsning av de transkriberade intervjuerna ger undersökningens svar hög trovärdighet. 

 

Regelbunden hjälp och konstruktiv kritik av materialet ger en stärkande validitet och reliabilitet 

varför jag vid skapandet av intervjuguiden lät den läsas och kommenteras av handledare och kollegor 

innan den slutgiltiga versionen användes vid intervjuerna.  

 

Etik 
 

Etiken tar vid där lagen slutar skriver Ingeborg Moqvist-Lindberg. Lag bygger på regler medan 

etik bygger på omdöme för hur regler ska tillämpas (Moqvist-Lindberg 2016, s. 2). Ämnet är 

relevant i alla sammanhang, men inte minst i aktuell studie då jag idag uppfattar mig ha en god 

relation och ett högt förtroende hos mina kollegor. Det har jag för avsikt att behålla även efter mina 

studier varför denna punkt har varit av största vikt under mitt arbete. 

 

För att inte missa något i detta hänseende har jag tagit stöd i de forskningsetiska regler som 

Denscombe stolpar upp; att skaffa sig tillåtelse, att behandla informationen konfidentiellt och att 

skydda identiteter (Denscombe 2014, s. 186). Vikten av ovan nämnda bekräftas av Moqvist-Lindberg 

som i sin tredje forskningsetiska princip skriver att det som forskare gäller att visa respekt för 

personlig integritet och ta hänsyn till de fyra individskyddskraven, det vill säga, informations, 

                                                           
2 Thomas Windahl Poliskommissarie, ämnesansvarig polisiär konflikthantering, mailkonversation 14 september 2017. 
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samtyckes, konfidentialitets och nyttjandekravet. Moqvist-Lindbergs övriga två forskningsetiska 

principer har självfallet också tagits i beaktanda, men de är frikopplade från informanterna 

 

• Vetenskaplig kvalité – dålig forskning är oetisk. 

• Avvägning mellan risk och nytta, dels med att forska respektive inte forska, dels med 

att använda en viss metod. 

 (Moqvist-Lindberg 2016, s. 3). 

 

Inför intervjuerna har informanterna informerats om att de i uppsatsen kommer att vara anonyma. 

Helsingforsdeklarationen betonar vikten av deltagarnas, i föreliggande fall informanternas integritet. 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 41). Samtliga medverkade frivilligt och under intervjun hade de möjlighet 

att avbryta eller kliva av när som helst.  

 

Intervju 
 

Det är min avsikt att i mitt arbete dra nytta av mina kunskaper om polisens utbildningsorganisation 

och den yrkesgrupp som har mest att tillföra i ämnet, instruktörerna. Den valda vägen är en 

semistrukturerad personlig intervju med ett explorativt urval. Ett sannolikhetsurval låter sig inte 

göras då populationen är för liten inom det geografiska område där undersökningen genomförts. 

Genom det aktiva valet att intervjua enbart nyutbildade instruktörer i polisiär konflikthantering så 

har jag börjat med att handplocka ur undersökningspopulationen grundat på individens unika 

kunskap och insikt i ämnet (Ibid, s. 64-65). Yin påtalar vikten av urvalet, att som forskare eftersträva 

det bredaste spektrumet av information och synpunkter kring ämnet. Att man ska välja informanter 

man anar har andra åsikter. Alltså vara noga med att inte välja källor som man tror kommer bekräfta 

ens förutfattade meningar (Yin 2011, s. 93). Detta har jag eftersträvat genom att låta andra tipsa om 

instruktörer att intervjua istället för att bara gå på egna kontakter. Frånsett den första intervjun så 

har jag inte haft någon uppfattning om informanterna, förutom att de är poliser och instruktörer i 

polisiär konflikthantering. 

 

För en bra och gynnsam kvalitativ intervju krävs enligt Kvale och Brinkman (2014) att intervjuare har 

goda färdigheter och kunskaper i det ämne som avhandlas. Följdfrågor i den semistrukturerade 

intervjun kräver god insikt i ämnet. ”Kvaliteten hos de data som produceras i en kvalitativ intervju 

beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper.” (Kvale & Brinkman 2014, s. 

85). Grundat i vad mina forskande kollegor inom polisen hävdat i tidigare forskning ovan och att jag 

är behörig instruktörsutbildare och lärare i polisiär konflikthantering så verkar det svårt att finna ett 

mer gynnsamt läge. 

 

Informanter 
 

Studien har fem informanter med blandad bakgrund avseende yrkeserfarenhet, tjänstgöringsort, 

ålder och kön. Det de har gemensamt är en relativt lång erfarenhet som polis, men en relativt kort tid 

som instruktör. Utifrån de forskningsetiska reglerna har informanterna avidentifierats, men med 

strävan att läsaren fortfarande kan se utifrån vilken bakgrund den unika instruktörens svar grundar 

sig (Denscombe 2014; Moqvist-Lindberg, 2016). 
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Instruktör P 

Ca 30 år. Polis sedan ca 10 år. Polkoninstruktör ca 6 månader, verksam i en medelstor stad. 

 

Instruktör T 

Ca 40 år. Polis sedan ca 10 år. Polkoninstruktör ca 2 år, verksam i storstad. 

 

Instruktör M 

Ca 30 år. Polis ca 5 år. Polkoninstruktör ca 6 månader verksam i en medelstor stad. 

 

Instruktör S 

Ca 30 år. Polis ca 10 år. Polkoninstruktör ca 6 månader, verksam i en mindre stad. 

 

Instruktör L 

Ca 30 år. Polis ca 10 år. Polkoninstruktör ca 6 månader, verksam i en mindre stad. 

 

Avgränsningar 

 

De allra flesta av dagens instruktörer i polisiär konflikthantering har lång erfarenhet som utbildare 

från ämnen som taktik, vapen eller kommunikation, konflikthantering och självskydd. Studien är dock 

avgränsad till att undersöka nyutbildade instruktörers reflektioner om bedömningar.  

 

Utifrån studiens fenomenologiska ansats och dess begränsade empiriska underlag har 

informanternas kön utelämnats då slutsatser grundat i detta ändå inte låter sig göras. 

 

Databearbetning  
 

Efter genomförda intervjuer transkriberades ljudmaterialet till text med syfte att göra materialet mer 

överskådligt och lättåtkomligt. Det transkriberade materialet studerades sedan utifrån de tre teman 

som låg till grund för frågeställningarna och intervjuguiden. Dessa tre teman: bedömarkompetens, 

bedömningssituationen och hur bedömningen kommuniceras, utgör resultatdelens kapitel. Ur 

texterna har relevanta delar plockats ut för att kopplas till empiri och teori och ge underlag för 

resultatet och diskussion.  

 

Mitt intresse ligger i hur instruktörerna reflekterar kring bedömningar och vad de anser vara viktigt i 

det sammanhanget. Strävan är att i analysen av resultatet kunna synliggöra relationen till habitus, 

den tysta kunskapen och symboliskt kapital. Teorierna fungerar som lämpliga glasögon för att få rätt 

skärpa och fokus vid analyserandet av den insamlade empirin.  De hjälper till att förklara, förstå, och 

värdera det som kommit fram. Utifrån Bourdieus teoribildning om habitus och symboliskt kapital bör 

vi kunna förstå vikten av individens bakgrund och, i brist på ett bättre ord, status, och hur relevant 

detta uppfattas i rollen som utbildare inom polisen. På samma sätt är den tysta kunskapen intressant 

för att försöka förstå kunskapsgrunden i instruktörernas agerande.  
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RESULTAT 
 

Bedömarkompetens, bedömarens legitimitet och trovärdighet 
 

Under aktuell rubrik redovisas vilka erfarenheter som värdesätts av informanterna, inte minst 

instruktörens reflektion kring sin egen kompetens som polis, utbildare och bedömare. 

 

Instruktör P sammanfattar samtliga informanters reflektioner; ”Men, man får nog leva lite som man 

lär …” (P). Den polisiära erfarenheten framhålls av samtliga som den mest värdefulla kompetensen i 

rollen som instruktör och utbildare. Den mest erfarna polisen av informanterna, instruktör T, 

resonerar kring sin egen erfarenhet och hens relationer inom polisverksamheten och uttrycker det 

enligt följande; 

 

Jag har ju inte jobbat jättelänge, men jag har jobbat ganska länge. Om man ser till vissa 

områden i centrala … där man kanske bara jobbar några år så känner jag ju en del av de här 

som har jobbat länge, och det upplever jag, att det är ju sådant som bygger ens auktoritet. Att 

man; 

– Tjenare hur är läget. Och så ser de yngre kollegorna. 

– Åh, fan, han känner R… och han har ju jobbat i 100 år! Ok, då är det nog en bra kille! Så det 

upplever jag också att det är en styrka att känna deltagarna. Kanske gärna ha jobbat ihop med 

några så att man har ett förtroende liksom. (T) 

 

Instruktör M bekräftar bilden av yrkeserfarenhetens relevans med ett resonemang om trovärdighet 

bland poliserna. ”Ja, jag kan tycka att man får en högre trovärdighet om man liksom är på fältet 

emellanåt.” (M). Hen menar vidare att den viktigaste erfarenheten i uppdraget att vara 

Polkoninstruktör är att veta vad som fungerar där ute, ”för det är ju där vi ska jobba sen.” (M). 

 

Instruktör S är lite blygsam initialt och påtalar det hen själv uppfattar som sin ringa erfarenhet som 

instruktör, men är snabb i att kompensera med sin längre erfarenhet som polis; 

 

Från min sida då, som inte har varit instruktör så länge, så min kompetens ligger i 

arbetslivserfarenheten … Ja, dels erfarenhet från det man själv varit på, och dels erfarenhet 

från övningar som man själv har gjort innan för andra instruktörer. (S). 

 

När instruktör L resonerar kring vilka erfarenheter som har betydelse så lyfter hen sin civila 

erfarenhet som instruktör i någon form av fysisk träning, men framförallt den polisiära erfarenheten.   

 

Men, jag kanske har en mer tydlig bild på hur jag tycker man bör vara i en speciell situation som 

jag kanske inte hade en aning om när jag var precis nyutexaminerad. (L). 

 

Instruktör P lyfter fram förmågan att utifrån självupplevd erfarenhet kunna värdera en situation. 

 

Jag tror det är viktigt, och ja, erfarenhetsmässigt det är nog att ha varit med om en del själv 

också. Både bra och dåliga ingripanden. Alltså reflektion är ju viktigt. Att man har lite i bagaget. 

Det där är ju inte bra och sen när man så man kan vända och vrida hela tiden på situationen. 

Det här säljer du när du gör så här och det här köper du när du gör så här, hela tiden då, 
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medvetna risktaganden. Och man bör nog ha jobbat i yttre tjänst när man ska bedöma sådant i 

ren scenarioträning, då bör man nog ha viss kunskap kan jag tycka. (P). 

 

 

Bedömningen, situationen och vad som bedöms 
 

I avsnittet redovisas huruvida utbildningsinsatserna har tydliga mål, om dessa förstås och om 

lärandet synliggörs? 

 

Bedömning och vad som ska bedömas är inte något som till vardags diskuteras.  

Det går inte att skönja någon gemensam linje i hur instruktörerna går tillväga när de jobbar med 

bedömning, men den generella uppfattningen om utbildaruppdraget verkar vara att polisen, det vill 

säga kollegorna, ska utvecklas och bli så bra som möjligt. 

 

Instruktör S är helt på det klara med att olika instruktörer gör olika, att man ska vara öppen i sin 

bedömning och att det kan variera vad som bedöms men framhåller som exempel beteenden, 

rörelsemönster, problemlösningsförmåga och stresshantering; 

 

Man kan ju inte alltid säga att man gör en rättvis bedömning för jag kanske har en viss syn på 

det hela medan tio andra instruktörer ser på det annorlunda. Det är ju helt beroende på hur 

mycket den här kursen är uppstyrd. Vad de ämnesansavariga vill rikta in en på. (S)  

 

Hen är också inne på att ett gott genomförande i ett scenario är när utövaren visar på flexibilitet och 

har förmågan att snabbt ställa om och kunna lösa nyuppkomna problem likväl som de initiala.  

 

Polisarbetet är ju i mångt och mycket problemlösning och blir man då låst om det inte går 

smärtfritt hela vägen, då bedömer jag det som att det är ett sämre ingripande… Men min 

bedömning rent scenariomässigt, det kommer nog alltid utgå från mitt eget tycke då. (S) 

 

L resonerar utifrån sig själv och en kollega och påtalar att de i samma scenario kan tycka att olika 

saker är viktiga utifrån att man har olika erfarenheter. Något hen framhåller som en ständig punkt för 

bedömning är dock säkerheten. 

 

Man har ju olika intressen. Sen har vi kanske varit med om olika händelser i jobbet som gör att 

man liksom lärt sig den hårda vägen … (L). 

 

Vid de tillfällen då det finns mål att sträva efter, något att bedöma, så verkar de ofta vara 

förbestämda av någon annan och ganska breda, men bryts av vissa ner och görs mer konkreta och 

överskådliga.  Instruktör M säger ”… att jag väljer ut vad det är som är viktigast här och nu. För att 

bedöma allting och att det ska bli exakt som vi har förevisat är svårt. Men, vad är viktigast här nu så 

att den personen uppnår det” (M). Just instruktör M verkar omedveten om det, men vid frågan om 

hen informerar de övande om vad som är i fokus vid just detta övningstillfälle så tänker hen efter och 

kommer till slutsatsen att så görs. 
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T diskuterar kring att instruktörer ibland bedömer olika och menar att kommunikation instruktörerna 

emellan innan övning är viktig. Att de tillsammans går igenom lektionsplan ”och konkretiserar, vad 

innebär det här?” T ger ett exempel på ett mål med en övning som hen var inblandad i,  

 

Då tycker jag det är bra om man har uppsatta mål med hur man löser övningen… i slutändan så 

ska man ha räddat livet på dockan genom att få ut den ur lokalen. Där har man ju en sådan grej 

som är konkret! För att lösa övningen så behöver man rädda ett liv. (T) 

 

De i ämnet unika begreppen är inget som specifikt diskuteras eller efterfrågas under intervjuerna, 

men borde vara ett naturligt stöd och en enkel utgångspunkt för bedömning i ämnet. Under samtliga 

intervjuer är det bara en av dem som använder i ämnet unika begrepp. Det är instruktör P som 

utvecklar sitt resonemang kring reflektionen efter ett scenario när hen pratar om att ha tid 

(kontrollbegreppet) och GTF (det Grundläggande Taktiska Förhållningssättet). ”Då bedömer jag ju 

enligt bastaktiken och GTFén i stora drag. Om de har tid och förmåga.”(P). 

 

Instruktör P nämner också vid flera tillfällen att hen bedömer och kommenterar juridiska spörsmål, 

hen har också kännedom om bedömningsstödet, något de andra verkar sakna då ingen av dem 

nämner det. P använder sig inte aktivt av det.  

 

När det kommer till vidareutbildning och examination är det också otydligt vad det är som bedöms. 

Vid eventuella underkännande verkar det hänga mer på en subjektiv uppfattning om vad som 

fungerar ute, mer än vad som står i kursmålen. Instruktör M berättar om en utbildning där hen och 

en kollega underkände tre personer:  

 

Det vi såg det skulle ju aldrig fungera ute på stan. Liksom på jobbet. Och det är ju för att de inte 

fått, vad vi såg har de ju inte fått lära sig liksom. Och då blir det ju. Det är ju inte schysst att 

godkänna dem. De var ju inte i närheten av något bra. Inte säkert, inte tydligt. Det vi ville se 

fanns inte. (M) 

 

Kommunikation, förväntningar och feedback 
 

Under rubriken riktas fokus mot hur bedömningen kommuniceras samt huruvida instruktörerna 

jobbar mer framåtriktat eller mer sammanfattande i sin respons? 

 

Att göra bedömningar och återkoppla till någon är en utmaning, att göra det med sina kollegor är 

självfallet en än mer grannlaga och svår uppgift. Det är tydligt att målet med uppdraget som 

utbildare handlar om att stärka och kvalitetssäkra den polisiära förmågan genom att som instruktör 

stötta och utveckla sina kollegor efter bästa förmåga.   

 

Gällande själva återkopplingen, feedbacken till de övande, så är det genomgående så att 

instruktörerna strävar efter att låta de övande poliserna som just har agerat i scenariot att börja med 

en egen reflektion kring deras eget agerande. ”… först att de får ge sin syn på vad som gick bra och 

vad som gick dåligt…” (M). Det är dock ingen som ger någon förklaring i var detta gemensamma 

beteende grundar sig. 
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Jag föredrar ju att de får prata fritt till att börja med. Alltså berätta vad de gjorde, varför de 

gjorde som de gjorde, för då kanske de själva besvarar de frågor som jag tycker det är konstigt 

att de gör. Det händer ju hela tiden att det där var ju kanske inte så bra och där var ju konstigt 

att de gjorde så. Men, när de får prata fritt så kan de själva svara på den frågan innan jag ens 

har ställt den. (S)  

 

Vinsten med upplägget ser S i att man kan undvika mycket negativt genom att låta utövarna börja 

prata fritt. Hen strävar efter att köra med öppna frågor så att de själva får bearbeta vad de just varit 

med om och strävar efter att styra in dem på punkter han sett ”… där det kanske inte gått så bra så 

kanske de själva inser vad som gick fel och själva kommer på en lösning på hur de kunde gjort 

istället.”(S) 

 

S berättar att de haft uppe positiv och negativ feedback under instruktörsutbildningen och det hen 

minns är att man, ”skulle tänka på att avsluta med det positiva och få med en positiv känsla av 

övningen.” (S). 

 

Ja, det är ju, man kan ju inte dissa någon! Det har man ju fått lära sig, fast man vill det ibland. 

Men då blir det väl oftast så kör jag på att så här om man nu tar ett scenario därvid då brukar 

man låta dom berätta sin syn på det hela. Vad de såg och upplevde.  

För just deras upplevelse kan ju vara anledningen till att de gjorde som de gjorde. Det kan ju 

vara så att det inte alls är enligt det manus jag tänker mig. Men, efter deras förutsättningar så 

de gjort på det sättet och kan ju rättfärdiga ett beteende eller sätt att agera… Men, så klart det, 

är ju jäkligt viktigt att de får säga först tycker jag. (L) 

 

 

L diskuterar kring bedömningar utifrån ett genomfört scenario och polisernas prestation:  

 

Vad ska man säga, goda mindre goda? Jag framhäver nog det goda mycket mer, alltså jag 

kanske pratar mer om det goda och berömmer mer på det goda om man säger så. Jag dissar ju 

kanske inte lika mycket som jag berömmer. (L) 

 

Gällande mängden återkoppling så är det generellt så att instruktören väljer ut några saker att ge 

återkoppling på. Genomgående är också en strävan efter att vara positiv i återkopplingen. 

 

Men det jag vet är ju att man kan inte komma med för många grejer. Och sen tycker jag det är 

bra att det kommer man med en bra sak så öppnar man upp sinnena hos den man pratar med. 

Och sen kommer man med; att det här skulle du kunna förbättra. Och då lyssnar man på det.  

(T) 

 

M har en strävan att inte ge återkoppling på för mycket efter ett övningsgenomförande utan försöker 

begränsa det till tre saker; 

 

 Då har jag försökt tänka att nu ska jag försöka hitta minst två bra grejer och en som den 

personen kan förbättra. Det är liksom mitt utgångsläge lite grann, att ha två bra och en 

förbättringspunkt. (M)  
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Samtliga informanter är noga med att återkoppling börjar med att de som varit aktiva i övningen ger 

sin syn på agerandet.  

 

Alltså, de bästa lektionerna jag har haft är när jag får deltagarna att komma fram till det jag 

tycker eller det jag vill förmedla, istället för att jag talar om att, - så här är det… (T) 

 

Instruktör P resonerar om att de övande poliserna bör lämna övningen med positiva minnesbilder 

och hänvisar till forskning som lyfts vid instruktörsutbildningen; 

 

Positiva minnesbilder, scenarion, och det är ju forskarna nu i utbildningarna, ju mer positiva ju 

större chans blir det ju då att man lyckas i ett verkligt scenario… Ja, det är ju rönen som säger 

att ju mer positiva minnesbilder i scenarioträning och integrerat alltihop, det ger mycket större 

chanser för individen att lyckas då. Alltså, det tror jag på. (P) 

 

Det är tydligt att instruktörerna är på det klara över skillnaden mellan polisiär fortbildning och 

polisiär vidareutbildning.  De är väl medvetna om att de i en vidareutbildning har mandat att 

underkänna eller godkänna till skillnad från deras vanligaste arbetsuppgift, fortbildning, där det 

handlar om att bedöma och ge återkoppling utan att ha mandat att underkänna någon. Vid 

fortbildning handlar det om att stärka och kvalitetssäkra den polisiära förmågan genom att stötta och 

utveckla sina kollegor efter bästa förmåga.   

 

… rent juridiskt går det ju inte att skjuta någon med så många skott till exempel, och då får man 

ju gå till botten med det hela tiden. Hade det varit ett prov så hade de ju varit underkända 

givetvis, men nu handlar det ju om att få folk att göra rätt på något sätt. Bedömningen är ju då 

att det här är ju inte bra, och sen så får man gå till botten och reflektera. – Vad är det vi gör fel? 

… Så det är ju att försöka höja individerna så att de gör rätt, eller någorlunda rätt, om man 

säger så. Det finns ju olika lösningar, men det finns ju lösningar som inte alls är bra, om man 

säger så då. (P)   

 

Fyra av informanterna lutar mer åt den framåtriktade bedömningen, den formativa. Alla fem är väl 

medvetna om att deras strävan och mål som instruktörer är bättre kollegor i framtiden.  

  

Jag vill ju fokusera på hur man gör nästa gång man ställs inför ett liknande scenario. För det 

som har varit tar vi ju med oss och lär oss av… Men fokus ska vara på, kan vi göra någonting 

bättre eller gjorde vi det perfekt? (S) 

  

Instruktör P får fram den formativa delen när hen berättar om situationer när de övande får 

möjlighet att göra om ett moment. 

 

Oftast tycker jag att första caset kan gå lite fel… Sen andra gången då sjutton sköter de sig 

hyfsat alltså. (P) 

 

Instruktör T tar exemplet med den årliga kompetensskjutningen med tjänstevapnet. 

 

… och sen har vi lite tid över så ger jag lite tips och trix. Tänk på det här och så skjuter de 

bättre: liksom AHH, sådär sura på mig, men när de går därifrån så är de glada för nu har jag 

blivit bättre på att skjuta. (T) 
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Så upplever jag det alltså, att se att, Ja, nu trillade polletten ner. Eller, nu fick jag en förändring i 

beteendet… (T) 

 

Instruktör M säger rakt ut att hen riktar feedbacken mer framåt. 

 

… ett scenario som inte är examinerande utan där man mer testar liksom och prövar det man 

har lärt sig... Då blir feedbacken mer riktad framåt. (M) 

 

Den femte informanten har också strävan att få så bra kollegor som möjligt, men verkar mer ha fokus 

på vad som hänt här och nu; -en summativ bedömning. ”Men fokus är vad som hände, vad man 

kände och gjorde, liksom där och då.” (L) 

 

 

ANALYS OCH TOLKNING 
 

Avsnittet diskuterar och kopplar samman resultatet i studien med tidigare forskning. I bakgrunden, 

som ett ramverk för analysen, ligger de teoretiska utgångspunkterna. 

 

 

Hur reflekterar instruktörerna kring sin roll och kompetens? 
 

Samtliga informanter uppfattar att legitimiteten som instruktör ligger mer i individens erfarenhet och 

allmänna polisiära kompetens och anseende, än i titeln instruktör. De uppfattar det således inte som 

att instruktörsutbildningen är vad som ger dem störst legitimitet, utan individens anseende i 

sammanhanget. Dennes symboliska kapital, vilken bygger på individens sociala och kulturella kapital. 

”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.” 

(Broady 1990, s. 169).  

 

Individens habitus, det vill säga hens erfarenheter och lärdomar, i detta fall med tyngdpunkt från den 

operativa polisverksamheten verkar ligga till större del som grund i bedömning och återkoppling än 

det instruktören lärt sig under instruktörsutbildningen. Till exempel verkar den bedömningsmatris 

(Bilaga 2) som finns framtagen för att underlätta bedömning och göra utbildningen mer likriktad 

nationellt, ännu inte nått fram hela vägen. Bedömningarna tenderar att vara holistiska, där alltså 

utbildaren bedömer en helhet snarare än aspekter av en helhet. Det kan vara mer rättssäkert och 

enklare att bedöma enligt det analytiska synsättet, men då finns risk att många nyanser i den unika, 

komplexa situationen tappas bort. Instruktörens habitus är alltså högst relevant när det kommer till 

vad som bedöms och hur återkopplingen förmedlas och tas emot.  

 

Det bekräftas i intervjuerna att utbildaren, i detta fall instruktören, i allra högsta grad står klämd 

mellan de olika kravställarna. Något de omedvetet verkar förhålla sig till efter bästa förmåga. I 

utbildarrollen har instruktören i uppgift att förmedla arbetsgivarens och samhällets krav och 

förväntningar, det som i svensk forskning om polisverksamhet benämns som det teoretiska eller det 

legalistiska perspektivet (Petersson 2015; Granér 2004; Holgersson 2015). Men, utbildaruppdraget 
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som instruktör inom polisiär konflikthantering är för de allra flesta bara på deltid. När instruktören 

sen är åter i ordinarie polisverksamhet har forskning visat att det autonoma, även benämnt golvets 

perspektiv, är starkt och att dominant kravställare där är kollegorna. Här kläms alltså instruktören 

mellan två i forskning tydligt utpekade perspektiv. Deras sätt att hantera situationen är att falla 

tillbaka på sin erfarenhet som poliser och de erfarenheter de vunnit där. ”… man får nog leva lite som 

man lär …” (P). 

 

Undersökningens teoretiska perspektiv, Bourdieus habitus, individens symboliska kapital och dennes 

tysta kunskap visar sig alltså relevanta för att förstå instruktörens bedömning av polisiär 

våldsanvändning. Den främsta utgångspunkten för bedömning av polisens agerande i ett 

övningssammanhang visar sig således vara utbildarens egna erfarenheter.  

 

 

Hur reflekterar instruktörerna kring vad och hur de bedömer? 

Undersökning pekar på att det inom polisiär konflikthantering är otydligt vad det är som bedöms. 

Detta är måhända inte lika anmärkningsvärt som det låter, då få av mina informanter varit 

engagerade i vidareutbildningar där underkännande eller godkännande varit en del i arbetsuppgiften. 

Oaktat detta så framstår det utifrån tidigare forskning kring lärande och bedömning att det för ett 

framgångsrikt lärande är oerhört viktigt att den lärande vet vad målet är, alltså vad det är som 

bedöms.  Först när deltagarna vet det, vet de vad de ska uppnå eller sträva efter. ”Om man inte vet 

vart man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ju ändå inte om man är framme.” sa Nalle Puh 

(A.A. Milne). Den första av de fem nyckelstrategier för formativ bedömning enligt Royce Sadler 

(1989), att kommunicera förväntningar till eleverna, verkar alltså inte finnas med i den utsträckning 

man kan önska utifrån den kunskap som finns kring lärande och bedömning. Utifrån intervjuerna är 

det bara en instruktör som för fram att hen innan övning berättar vilka mål övningen har. Målen och 

kriterierna för vad som ska bedömas bör för en tydlig, rättssäker och bra bedömning vara klart 

definierade för att vägleda utbildaren i sin uppgift vilken i sin tur delger dessa till de som övar. 

 

Troligt är att den tysta kunskap, det vill säga de normer och värderingar som ligger i poliskulturen, är 

vad som gör det svårt att verbalisera vad det är som bedöms och hur. Intuition och fingertoppskänsla 

i till exempel genomförande eller förståelse kan förstås som tyst kunskap i bemärkelsen 

erfarenhetsbaserad kunskap. Hydén skrev att individens föreställningar om verkligheten, dennes 

värderingar, känslor, attityder och färdigheter, alltså sådant som inte finns dokumenterat i relevant 

litteratur är att se som tyst kunskap. Kunskap av denna karaktär har människor ett så nära 

förhållande till att de knappt är medvetna om att de besitter den (se Agevall & Jenner 2006, s. 110). 

Är instruktören inte medveten om den kunskap hen besitter är den heller inte lätt att uttrycka och 

förklara och kan då möjligen ta sig uttryck i till exempel en vidare och bredare bedömning, det vill 

säga en holistisk bedömning. Ett exempel från den insamlade empirin är att en övning kan vara väl 

genomförd om livet räddas på en utsatt person, i detta fall en docka. Här utelämnas massor av 

detaljer som troligtvis bedöms och är högst centrala i bedömningen. Exempel skulle kunna vara, 

vilket också går att skönja i intervjuerna, en säker vapenhantering utifrån fyra inom polisen väl kända 

och etablerade säkerhetsregler. 
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Det låg inte uttalat i intervjuguidens frågeställningar, men efter genomförda intervjuer står det klart 

att de i ämnet gemensamma begreppen inte används i någon större utsträckning. Bara en av fem 

intervjuade instruktörer använder begrepp ur utbildningsmaterialet i samband med diskussionen om 

vad det är som bedöms och vad det är de tittar efter när de bedömer. Utbildningsmaterialet kopplat 

till polisiär konflikthantering innehåller begrepp som ska vara gemensamma definitioner och begrepp 

för att förenkla verksamheten och dessa torde vara ypperliga utgångspunkter för bedömning.  

Utifrån att bedömningsmatrisen (bilaga 2) till viss del utgår från dessa begrepp, vilka instruktören 

alltså måste känna till och förstå för att kunna dra nytta av, så är det anmärkningsvärt. Begrepp och 

förkortningar syftar bland annat till att skapa samhörighet, identitet och framförallt att förenkla 

kommunikation. Har instruktören kunskap om vad begreppen står för så har de en god hjälp i 

bedömningsmatrisen, brister förståelsen kring begreppen så blir bedömningsmatrisen svårtolkad och 

komplex. Istället för att hjälpa riskerar den då att stjälpa.   

 

Det holistiska, globala synsättet på bedömning verkar vara det dominerande vilket gör bedömningen 

vid och svår. Ett bra utnyttjande av det nationella stödmaterialet för årlig fortbildning inom Polisiär 

konflikthantering (2017) har goda möjligheter att förflytta fokus mot ett mer analytiskt synsätt. 

Stödmaterialet, innefattat bedömningsmatrisen verkar ännu inte riktigt nått ut i verksamheten, men 

kommer med största sannolikhet vara en viktig funktion i instruktörens yrkesutövande. Genom en 

gemensam bedömningsmatris blir det enklare för instruktören att plocka ut vad som för tillfället ska 

stå i fokus, men framförallt lättare att förmedla detta till de som bedöms såväl före som efter aktuellt 

moment.  

 

 

Hur reflekterar instruktörerna kring hur bedömning kommuniceras?  
 

En sak instruktören tagit med sig från instruktörsutbildningen verkar vara att återkoppling ska vara 

mer positiv än negativ och att man lär mer om man lämnar en övning med en positiv känsla. Samtliga 

instruktörer lyfter vikten av att återkoppling efter en övning börjar med att de agerande får ge sin 

bild först. Ingen kopplar dock denna företeelse till instruktörsutbildningen varför slutsatsen blir 

någon annan gemensam nämnare. Troligtvis deras egen polisutbildning, eller egna genomgångna 

övningar som färdiga poliser. Tänkbart är att den kunskapsgrund som lagts vid deras egen 

grundutbildning och deras erfarenhet från diverse övningar som poliser blivit så självklara att de bara 

bekräftats under instruktörsutbildningen och därför inte nämnvärt noteras. Det hänvisas väldigt 

sparsamt till instruktörsutbildningen i samband med intervjuerna och instruktörerna har ändå i stort 

samma synsätt.  

 

Då forskning visat att ett av de absolut starkaste verktygen för lärande och prestation finns i en 

framåtriktad bedömning som utgår från bedömningskriterier, som den som övar känner till, är det 

glädjande att se att fyra av fem instruktörer jobbar med formativ bedömning. Utvecklingsmöjlighet 

och förbättringspotential finns i och med att denna undersökning visat att det som bedöms oftast 

inte är definierat och uttalat.  

 

Möjlighet till en framtida mer rättsäker och bättre bedömningspraktik är god om instruktörerna tar 

till sig och använder det stödmaterial och den bedömningsmatris som finns framtagen.  
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DISKUSSION 
 

Bourdieus teorier om människans erfarenheter och vad som värdesätts bekräftas i denna 

undersökning. Instruktörernas legitimitet vilar till stor del på vad de gjort och varit med om i sitt yrke 

som poliser. Instruktörens polisiära erfarenhet är det som uppfattas som mest värdefullt och det som 

till största del ligger till grund för deras bedömningar. Det verkar vara åren i radiobil och hanterandet 

av svåra, skarpa situationer som är den tyngsta faktorn i deras upplevda legitimitet. Instruktörerna 

framhåller sin polisiära erfarenhet som sin styrka. Vad som bedöms verkar utgå från detta, alltså 

bland annat från den tysta kunskap de tillskansat sig under sin polisiära karriär. Huruvida kollegorna 

tar till sig återkopplingen verkar bero på instruktörens symboliska kapital, där operativ polisiär 

erfarenhet väger tungt.  

 

För att ena utbildningen i polisiär konflikthantering i allmänhet och de bedömningar som görs i 

synnerhet, är stödmaterialet och bedömningsmatrisen att se som ett stort steg i rätt riktning. Med 

dessa som utgångspunkt har instruktörerna goda möjligheter att bli bättre i sitt uppdrag som 

utbildare. Här finns något för instruktörerna att förhålla sig till i planering av sitt utbildningsuppdrag, 

men kanske framförallt, att ha som utgångspunkt i sina bedömningar och sin återkoppling. I samma 

veva skapas också möjlighet att få synliggjort vad det är som bedöms och vad som är viktigt.  

 

Den tysta kunskapen är en trolig källa till att bedömningarna tenderar att vara holistiska. 

I samband med diskussioner kring begreppen som används i matrisen torde det vara oundvikligt att 

den tysta kunskapen i små steg synliggörs, att den tysta kunskapen lyfts till kunskap som kan 

beskrivas och bedömningarna kan fokuseras, det vill säga vara mer analytisk. För den som vill bli 

bättre ökar möjligheterna då kunskapen blir åtkomlig.  

 

Utifrån den kritik som framförts mot den tysta kunskapen (Rolf 1995) går i sammanhanget, där 

individens egen erfarenhet och en holistisk syn visat sig så stora, inte att blunda för att vissa 

felaktigheter kan ha krupit sig in i till exempel individens tolkning av regelsystem och att förtrogenhet 

kan föreligga i en felaktig praxis. Denna övertygelse kan vara stark och få visst utrymme då 

instruktören ofta utför sitt värv med mer fokus på kollegornas, och i förlängningen sin egen 

arbetsmiljö och säkerhet än samhällets krav och förväntningar. Det finns alltså utrymme för att viss 

kunskap som förmedlas är måhända av ett annat slag än det borde vara? Med det i åtanke bör 

utbildaren få kontinuerlig fortbildning och hens ansvar synliggöras och tydliggöras. För en rättsäker 

och kvalitativ utbildning av poliser bör utbildaren vara mer arbetsgivarrepresentant än kollega. 

Utbildarens mandat och roll i den polisiära hierarkin bör tydliggöras. För en framtida än bättre 

polisiär konflikthantering och bättre och tryggare poliser bör instruktörerna eftersträva, och 

polismyndigheten se till, att instruktörerna kontinuerligt utbildas och utvecklas. Det kan ske på 

många olika sätt och i en mängd olika områden, varav bedömningar är ett.  

 

Det bör diskuteras vilka erfarenheter som värdesätts och varför? Frågan om utbildarens roll och 

mandat i myndigheten bör utvärderas. Samtliga informanters mål med uppdraget som utbildare och 

instruktör i polisiär konflikthantering är bättre kollegor i framtiden, samtidigt som det är 

arbetsgivarens och brukarnas krav och förväntningar som skall stå i fokus. 

 

Vem som är en bra polis? Det beror alltså på… 
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Slutord och förslag på framtida forskning 
 

Uppsatsen har varit något av en resa under vilken jag utvecklats på många plan och jag är nöjd med 

arbetets genomförande och utfall. Programmet jag läser syftar till ett förändringsarbete i en 

pedagogisk praktik. Utifrån lärdomar dragna i denna uppsats finns möjligheter för fortsatt reflektion, 

diskussion och eventuell förändring i den pedagogiska praktik där instruktören verkar.  

 

Det vore mycket intressant att titta närmare på huruvida begreppsapparaten i ämnet är vida spridd 

eller inte? Utifrån min horisont som instruktörsutbildare i ämnet polisiär konflikthantering och lärare 

på den polisiära grundutbildningen hade jag uppfattningen att begreppen var något alla poliser 

kände till och använde. Framförallt instruktörerna i polisiär konflikthantering! Efter författandet av 

denna uppsats är jag inte lika säker. Om begreppen inte används, varför? Används de inte under 

instruktörsutbildningen? Saknas förståelsen? Är begreppen relevanta?  

 

Instruktörens fokus ligger på att stärka och förbättra sina kollegor, vilket är helt i sin ordning och 

även förståeligt utifrån att instruktören redan kommande arbetspass kan befinna sig i en polispatrull 

ihop med någon man tidigare bedömt. Instruktören finner sig då i en situation där trivsel och 

trygghet vilar hos den man nyligen haft en helt annan yrkesmässig relation till. Måhända är det så att 

fokus ligger för mycket på kollegornas mål och uppfattning, snarare än uppdragsgivarnas? Vågar 

polkoninstruktörerna, av vilka de flesta alltså jobbar deltid som utbildare, göra tuffa bedömningar av 

sina egna kollegor?  

 

Utifrån samma resonemang vore det intressant att titta på eventuella skillnader i pedagogisk 

förmåga i allmänhet och kompetensen i att jobba med bedömningar i synnerhet, mellan instruktörer 

i den operativa verksamheten och de som är eller har varit aktiva som polislärare. Det är min 

uppfattning att tjänst som lärare vid polisutbildningen och således något av universiteten i Umeå 

eller Växjö eller högskolan Södertörn påverkar individen mycket. Det finns också belagt i tidigare 

forskning då Bergman, tidigare lärare vid polishögskolan i Stockholm riktade sökljuset på detsamma i 

sin licentiatuppsats (2009), Att omskapa sin professionella identitet: Från polis till polislärare via 

intersubjektiva möten. Han skriver;  

 

… polislärarnas gradvisa perspektivförskjutning och därmed även deras förändrade syn 

på sig själva som yrkesutövare. Jag noterade till exempel att vissa polislärare allt mer 

började distansera sig från polisyrket och blev lärare i allt högre grad. Uniformerna 

hängdes in i klädskåpen och de talade allt mindre om att de var poliser och desto mer 

om det de gjorde i sitt undervisningsuppdrag utifrån ett utbildningsperspektiv, inte 

från ett polisperspektiv (Bergman 2009). 

 

Skulle det stärka polisverksamheten med enbart heltidsanställda utbildare? Dessa skulle då, i likhet 

med erfarna polislärare, inte ha den nära relationen till de som övar, vilket kanske skulle förskjuta 

fokus från kollegornas behov och förväntningar. En heltidsinstruktör med mandat och legitimitet 

genom utbildning och tjänstetitel skulle troligen ha samma syn på uppdraget som erfarna polislärare. 

Det är min uppfattning efter många års erfarenhet som polislärare vid den polisiära grund-

utbildningen att här sätts arbetsgivarens och brukarnas krav och förväntningar i främsta rummet. 
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Slutligen kan jag inte låta bli att reflektera kring den upplevda relevansen av erfarenhet från 

polisverksamhet. Individens habitus är all dennes erfarenheter! Utifrån slutsatserna i denna uppsats 

är det intressant hur stor vikt som verkar läggas vid just erfarenheten från operativ yttre 

polisverksamhet kontra annan polisär erfarenhet, högre utbildning eller erfarenhet från annan 

verksamhet. En trolig förklaring är just ämnet polisiär konflikthanterings naturliga koppling till yrkets 

farlighet och den trygghet som finns att finna i egen eller kollegans erfarenhet av svåra och snabbt 

uppkomna situationer. Är det så och finns det likheter inom andra yrkesgrupper?  

 

Söks trygghet i individuell erfarenhet finns möjligen en risk i den förtrogenhetsfälla som Rolf (1995) 

resonerar om. Här finns också risk för att polismyndigheten begränsas i sin utveckling och förmågan 

att hantera konflikter. Absolut inget ont i individuell erfarenhet, den är viktig och högst relevant! För 

utvecklingen i stort bör dock goda erfarenheter synliggöras och sättas i ett större sammanhang. 

Svensk polis är bra, men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Polisiär konflikthantering baserad 

mer på vetenskap eller beprövad erfarenhet än individuell erfarenhet torde ge goda förutsättningar 

för en organisation som redan är bra på att hantera konflikter att bli ännu bättre. 
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Figurförteckning 
 

Figur 1. Integrerade taktiska förhållningssättet. (Polishögskolan 2014). s.12 

Figur 2. Bedömning underlag GTF. s.14 

 

 

Bilagor 

 
Bilaga 1. Relevanta begrepp och definitioner ur polismyndighetens riktlinjer för 

pedagogisk samsyn.  
 

Utbildare 

Utbildare avser de medarbetare som planerar, genomför och följer upp 

kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med kursansvarig. Benämningen ersätter 

instruktör som allmän benämning på detta uppdrag. ”Utbildare” är ett vidare begrepp 

som medger att hen kan gå in i olika roller beroende på den unika pedagogiska 

situationen; som coach, handledare och ibland instruktör. 

(Polisen 2016a. s 6). 

 

Kompetens 

Kompetens är att ha för uppgiften relevanta kunskaper, färdigheter, erfarenheter och 

attityder samt förmågan att omsätta dessa i relation till situationen och 

sammanhanget. 

      (Ibid s 3) 

 

Bedömningskriterier 

Ett bedömningskriterium är en kvalitativ beskrivning av hur väl kursdeltagaren måste 

uppnå lärandemålen för varje betygsnivå/för att ha klarat övningen/få positiv 

återkoppling. Bedömningskriterierna ska således utgå ifrån lärandemålen och ska ge 

en kvalitativ beskrivning av vad och hur väl en deltagare i en 

kompetensutvecklingsinsats måste prestera för att uppnå lärandemålen och anses 

klara examinationen (när sådan finns). Kriterierna utgör också grund för återkoppling.

  

(Ibid s 1) 

 

Fortbildning 
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Fortbildning är en typ av kompetensutvecklingsinsats som syftar främst till att 

upprätthålla och aktualisera kompetens och sprida kunskap om nyheter och 

uppdateringar. En fortbildning genomförs utifrån en fortbildningsbeskrivning. 

Fortbildning examineras inte, men kan i vissa fall vara behörighetsgrundande. I dessa 

fall ska ett behörighetsprov genomföras.   

      (Ibid s 2) 

 

Formativ bedömning 

Används som kontinuerlig information och stöd till den lärande om dennes framsteg i 

relation till lärandemål och bedömningskriterier. Ofta innefattar formativ bedömning 

återkoppling och feedback (Jämför summativ bedömning). 

(Ibid s 2) 

 

Summativ bedömning 

Används för att summera deltagarnas prestationer under en 

kompetensutvecklingsinsats. Innefattar oftast en formell examination (se separat 

punkt) som grund för kontroll, rangordning och certifiering. (Jämför formativ 

bedömning). 

      (Ibid s 5) 

 

Polisiär konflikthantering 

(Polkon) innefattar de tidigare utbildningsområdena bastaktik, konflikthantering med 

kommunikation och självskydd (KKS) och vapen samt grundläggande delar av 

akutsjukvård. Tillsammans utgör Polisiär konflikthantering således den polisiära 

grundförmågan inom dessa områden, det vill säga den polisiära förmågan att hantera 

konflikter. Allt från enklare argumentation till dödligt våld.  

 

Polisiär konflikthantering som ämne är relativt nytt inom polisen. 

Utbildningsmaterialet och ämnet började implementeras i organisationen år 2014 

(Polisen 2016b). 
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Bilaga 2. Kursplan instruktörsutbildning Polisiär konflikthantering. 
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Bilaga 3. Bedömningsmatris 
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Bilaga 4. Intervjuguide 
 

Av vem? 

- Ålder, kön, erfarenhet? 

- Hur ser du på din kompetens i att göra bedömningar?  

- Vilka erfarenheter har betydelse i din roll som bedömare? 

- Hur utvecklar du din bedömarkompetens? (kollegiala reflektioner eller individuellt?) 

 

Hur? 

- I din roll som instruktör, hur jobbar du med bedömning? 

- Vilken typ av situation fungerar bäst som underlag för bedömning? 

- Hur återkopplar du? 

- Hur skilja på goda och mindre goda prestationer? 

 

Vad? 

- Vad fokuserar/tittar du på när du bedömer? 

- Har du några hjälpmedel? (Bedömingsmatrisen) 

 

Varför (formativ, summativ)? 

- Hur ser du på förhållandet mellan formativ vs summativ bedömning?  

o Finns ex. på underkännande? 

- Finns det någon progression? D.v.s. ställs högre krav på erfarna kollegor? 

 

 

 

 


