
”En smal korridor låg framför mig. Lysrören i taket kastade sitt ljus 
över gula väggar med klädkrokar på båda sidorna. Höga smällar hördes 
från en dörröppning till höger lite längre fram i korridoren. Pågående 
dödligt våld. Ett par snabba steg senare stod jag vid dörröppningen, 
men väl där gick hjärnan snart på högvarv för att hitta fotfästet i en 
situation jag inte visste fanns.”

En polis behöver kunna fatta beslut i kritiska situationer där taktik, 
juridik, etik och andra faktorer alla spelar in. Det är komplexa beslut, 
men de behöver inte upplevas som svåra om man är rätt förberedd.

I den här essän analyserar polisinspektör Adrian Wigsten två fall av 
beslutsfattande där förutsättningarna visade sig vara helt olika.
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Inledning 

Polisarbetet är i motsats till bilden som ofta förmedlas via film 
inte fyllt av dramatik varje dag. Majoriteten av alla arbetsuppgif-
ter som utförs kan kategoriseras som rutin, där anmälningsupp-
tagningar på olika ärenden avlöser varandra och serviceåtgärder 
som att köra människor till vårdinrättningar ska utföras. Vi 
måste dock hela tiden vara beredda på att agera även i kritiska 
situationer, där stora krav plötsligt kan komma att ställas på oss 
och vår förmåga att fatta beslut. Inte minst gäller det i situationer 
där skjutvapen kan komma att behöva användas. Det kan handla 
om ingripanden mot farliga personer, eller ytterst om ingripan-
den för att avbryta pågående dödligt våld i publika miljöer. Den 
typen av händelser hamnar de flesta polismän relativt sällan i. 
Därför är de också särskilt bedrägliga till sin karaktär, för även 
en generellt erfaren polisman är inte nödvändigtvis erfaren i just 
dessa sammanhang. Konsekvenserna av en felbedömning vid 
dessa typer av händelser riskerar samtidigt att bli betydligt mer 
förödande än vid vardagliga ingripanden, både för polismannen 
som ingriper och för den som blir föremål för ingripandet. Fel-
bedömningar i samband med vapenanvändning riskerar också 
att underminera allmänhetens förtroende för polisen. Det är där-
för angeläget att polismän har en hög förmåga att hantera farliga 
situationer, och kan agera både handlingskraftigt och omdömes-
gillt i pressade lägen.  

Att under utbildning utveckla färdigheten att kunna avlossa 
ett skjutvapen på en viss tid och träffa det man siktar på är emel-
lertid relativt enkelt, ställt mot svårigheterna som erbjuds när 
man i skarp tjänst ska bedöma frågan om man ska skjuta eller 
inte, där ett stort spektrum av saker att ta hänsyn till öppnar sig.  

Den här essän syftar till att utforska om och i så fall hur 
forskning kan bidra till att bättre förstå upplevelsen av beslutsfat-
tande i kritiska situationer, och om en sådan förståelse kan bidra 
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till bättre förberedelse. Den tar avstamp i två berättelser om 
erfarenheter som jag har med mig sedan jag blev polis, som jag 
sedan på ett diskuterande vis belyser utifrån olika teoretiska per-
spektiv kopplat till psykologi, juridik och etik. Därefter resonerar 
jag om vad man kan lära sig av de här två fallen.  

Essän är skriven inom ramen för ett utvecklingsprojekt på Sö-
dertörns högskola där polislärare undersöker sina professionella 
erfarenheter utifrån vetenskapliga perspektiv. Jag har velat lära 
mig själv, men på samma gång också dela med mig av insikter. 
Jag har även velat underlätta för exempelvis akademiker som vill 
få en fördjupad bild av hur dessa praktiska frågor fungerar, och 
jag har därför strävat efter att göra boken begriplig även för nå-
gon som helt saknar polisiär erfarenhet.  

Ett annat språkligt förtydligande är också på sin plats. I polis-
lagen används fortfarande termen ”polisman” om en polis, trots 
att kvinnor tjänstgjort som poliser sedan mitten av 1900-talet. 
Termen används genomgående även i det här arbetet, men avser 
naturligtvis inbegripa både män och kvinnor som tjänstgör som 
poliser.  

Essän är inte avsedd att tillhandahålla en översikt i ämnet. 
Det finns givetvis många fler frågor att ställa och många fler per-
spektiv att inta. I takt med att arbetet fortskridit har jag fått käns-
lan av att jag endast skrapat på ytan i detta komplicerade ämne.  

Inte heller är innehållet forskning i dess egentliga bemärkelse, 
utan endast mina egna reflektioner kring hur mina erfarenheter 
kan förstås mot bakgrund av forskning som andra bedrivit. Des-
sa reflektioner är just mina egna, och bör inte betraktas som all-
mängiltiga sanningar. Jag överlämnar härmed till läsaren att av-
göra värdet av mina reflektioner, och om de på något vis kan 
komma till praktisk användning för att få ett operativt värde.  

Essän är skriven i samarbete med Maria Wolrath Söderberg, 
fil. dr i retorik vid Södertörns högskola, som fungerat som hand-
ledare och redaktör. Jag vill rikta ett särskilt tack till Maria för att 
hon bidragit med insiktsfulla perspektiv och stöttning under 
arbetets gång. För granskning och kloka synpunkter vill jag ock-
så tacka Annika Norée, docent i straffrätt vid Stockholms univer-
sitet, major David Bergman, doktorand i psykologi vid Försvars-
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högskolan, Anders Nordström, doktor i statsvetenskap vid Sö-
dertörns högskola samt Liz Kella, docent i litteratur vid Söder-
törns högskola. Jag vill vidare tacka poliskommissarie Peter Lund-
berg och polisinspektör Omed Kakaways samt er andra som bi-
dragit med tankar och agerat bollplank under arbetets gång. 
Avslutningsvis vill jag tacka Polisutbildningen och Publikations-
kommittén vid Södertörns högskola.  

 
Adrian Wigsten är polisinspektör i Stockholm och instruktör i 
polisiär konflikthantering. 
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Intuition 

Ett brandbefäl leder en grupp brandmän in i ett brinnande hus i 
ett villaområde för att släcka en brand i köket. Brandmännen får 
dock dålig effekt med vattnet de sprutar på elden, och brandbefä-
let tänker att det är udda. Han får en känsla av att något inte står 
rätt till och ropar att alla ska ut ur huset. Ögonblicket senare stör-
tar golvet som de tidigare stått på in, och slukas i ett eldhav. 

Befälet kunde inte förklara där och då varför han gjort be-
dömningen att de behövde ta sig ut, men insåg efteråt att bran-
den varit ovanligt tyst och att det hade varit väldigt varmt för en 
mindre brandhärd, vilket aktiverade det han kallade för sitt ”sjät-
te sinne”. Han visste inte varför, men han förstod att situationen 
var riskabel. Det visade sig i efterhand att själva brandhärden 
inte hade varit i köket de befann sig i, utan i själva verket i källa-
ren rakt under. Historien om brandbefälets sjätte sinne berättas 
av Gary Klein (1999), och fångar på ett bra sätt det som menas 
med intuition. 

Intuition kan beskrivas som vår förmåga att omedelbart för-
stå eller skapa oss en uppfattning om något utan att använda ett 
medvetet resonemang i situationen. Det är på ett kognitivt plan 
en snabb, automatisk och omedveten process, där en bedömning 
görs av situationen vi befinner oss i. Bedömningen ger ibland 
upphov till en känsla. Intuitionen kallas i dagligt tal ofta för 
”magkänslan”. 

Denna känsla som automatiskt genereras är ofta svår att ta 
på, och på grund av att det är svårt att förmedla i ord vad som 
styr intuitionen får den ofta karaktären av tyst kunskap (Christi-
anson & Granhag 2004). Ibland förknippas också intuition med 
något mystiskt för att inte säga magiskt. Intuition är emellertid 
inte så mystiskt som det ibland kan framstå, utan handlar i grun-
den om igenkänning, även om den inte är medveten. Simon 
(1992) förklarar att: ”Situationen har genererat en signal; signa-
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len ger yrkespersonen tillgång till information som finns lagrad i 
minnet och denna information tillhandahåller svaret. Intuition 
är detsamma som igenkännande, varken mer eller mindre”. 

Intuitionen är en central del av kompetensen för en polisman, 
liksom för andra yrkesgrupper som behöver förlita sig på den för 
olika bedömningar. Det kan man behöva göra under vissa om-
ständigheter när man ska fatta beslut och det inte finns tid för 
medvetet resonerande. För en polisman kan det röra sig om att 
man befinner sig i en farlig situation med lite tid för övervägande, 
eller att det finns osäkerhetsfaktorer, till exempel på grund av att 
man har en ofullständig lägesbild, för att situationen är svåröver-
blickbar eller förändrar sig hastigt. 

Terrordådet på Drottninggatan 2017 är ett exempel på en si-
tuation som innefattar alla dessa element, men de återkommer 
inte bara i extrema situationer utan också i vardagliga situationer 
som när man ska hantera ett bråk på en allmän plats. 

Intuitionen spelar också en viktig roll i vardagen när polis-
män jobbar med profilering, till exempel i samband med trafik-
övervakning. Med ökande erfarenhet utvecklar man en skarpare 
blick för det som är intressant, och blir bättre på att bedöma 
vilka fordon som är värda att stoppa för att göra en kontroll. 
Erfarenhet har således en central del i utvecklingen av en intuitiv 
expertis (Kahneman & Klein, 2009). 

Intuitionen tjänar ofta i vardagen på detta sätt som polis-
mannens vägvisare för uppmärksamheten, men ibland förlitar vi 
oss också på vår intuition när vi fattar beslut, vilket jag kommer 
illustrera genom att dela med mig av två situationer där min 
egen förmåga till beslutsfattande satts på prov. 
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Ingripande mot farlig person  

Jag krängde lite med axlarna i ett försök att få den tunga skydds-
västen att sitta bättre. Den var stor och klumpig, men jag var 
tacksam över att den åtminstone verkade modern till skillnad 
från en del andra uttjänta gamla västar som låg i vissa radiobilar. 
Monofonen hade jag lyckats krångla ut och fästa på utsidan av 
västen så att jag skulle kunna prata i radion. Mitt vapen höll jag i 
handen där jag stod vid kortsidan av det avlånga, grå hyreshuset 
i centrala Tensta. 

Ett par portar bort, på långsidan, låg den aktuella lägenheten. 
Den låg på nedre botten, med balkong och fönster mot den sida 
jag bevakade. I lägenheten skulle en man enligt uppgift hotas av 
två andra som var beväpnade med pistoler. Omständigheterna 
var – som de ofta är i ett tidigt skede – mycket oklara. Eventuellt 
hade det med någon skuld att göra. Informationen hade inkom-
mit till polisen via en person som hade sms-kontakt med den 
förmodade målsäganden i lägenheten och var således andra-
handsuppgifter. 

Varken jag eller mina tre kollegor som stod vid de andra hör-
nen på byggnaden hade fått något signalement på gärningsmän-
nen. Jag försökte utan att exponera mig själv allt för mycket upp-
skatta avståndet bort till lägenheten. Om de lämnade via bak-
sidan, som jag hade uppsikt över, var kunde de tänkas uppenba-
ra sig och vilket avstånd skulle jag ha till dem då? Kunde tredje 
part hamna i skottvinkeln? Vart kunde gärningsmännen tänkas 
springa ifall de avvek? 

Jag tog upp en liten laminerad karta över området som jag 
hade i vänster benficka och kontrollerade vad de intilliggande 
gatorna hette, i händelse av att jag skulle behöva ange positioner. 
Det hade börjat skymma och det var disigt ute, men i skenet av 
gatlyktorna kunde jag ändå se tillräckligt bra. Jag stoppade till-
baka kartan och kontrollerade – trots att det kanske inte behöv-
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des – att manteln på vapnet verkligen var helt i sitt främre läge. 
Hellre en gång för mycket. 

Jag tittade snabbt ner på marken runt omkring mig. Inget 
uppenbart som jag riskerade att snubbla på ifall jag behövde för-
flytta mig. Det var tyst på insatstalgruppen för tillfället och vi 
hade väntat en stund nu. Insatsstyrkan hade nyligen ställt upp på 
framsidan i närheten av lägenheten för att snabbt kunna göra en 
inbrytning om det behövdes. Insatschefens avsikt var dock tyd-
lig, situationen skulle lösas defensivt i första hand och en för-
handlingslösning skulle prövas i ett första steg. Den förhandlare 
som fanns i beredskap var inringd och på väg till platsen men 
hade ännu inte anlänt och nu höll vi våra positioner. 

”Nu kommer det ut någon från lägenheten!” hörde jag plöts-
ligt någon säga på talgruppen. Ingen rörelse över huvud taget på 
min sida av byggnaden. Jag kastade en blick över axeln på min 
kollega vid hörnet intill, som tittade utmed framsidan. Hon såg 
avvaktande ut. ”Han gick in igen” sprakade det i hörsnäckan. Jag 
höll nästan andan i väntan på om det skulle sägas något mer. 
Tystnad i etern. 

Det dröjde sen inte mer än 10–15 sekunder förrän jag såg hur 
två män med luvor uppdragna över huvudet klättrade över ett 
balkongräcke en bit bort på baksidan som jag bevakade, ungefär 
där jag föreställt mig att de skulle kunna uppenbara sig. Att det 
var männen vi sökte rådde det inget tvivel om. Även om jag hade 
förväntat mig att de skulle kunna klättra ut via baksidan hajade 
jag till och fattade monofonen. Mitt i mitt adrenalinpåslag an-
mälde jag kort på talgruppen att två personer kommit ut på 
baksidan. De hade ännu inte sett mig där jag stod bakom mitt 
hörn omkring 40–50 meter bort. Plötsligt började de springa och 
jag kopplade återigen upp talgruppen: 

”DE SPRINGER! BJÖRINGEPLAN! MOT BJÖRINGEPLAN!” 
Min väntan vid hörnet var över utan att jag hann reflektera över 
det. Jag korsade snabbt gångvägen intill och sprang ner för en 
liten slänt. Den tunga skyddsvästen borde ha sinkat mig men den 
hade jag vid det här laget nästan glömt bort. Jag var helt inne i 
jakten, fullt fokuserad på gärningsmännen. De sprang bort från 
byggnaden men drog samtidigt lite snett åt mitt håll och de hade 
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ännu inte sett mig. De upptäckte mig först när jag var 7–8 meter 
bakom dem. 

”POLIS! STANNA! VISA HÄNDERNA!”. 
Gärningsmännen fortsatte båda att springa utan att göra någon 
ansats att stanna. Vi rundade en husknut och kom in på en in-
nergård mellan två avlånga hus då jag plötsligt såg en kollega 
komma springande från andra hållet. Då gärningsmännen insåg 
att deras flyktväg precis skurits av slog de av på takten. Deras 
kroppsspråk var dock trevande, som om de ännu inte riktigt 
hade gett upp hoppet om en väg ut. 

”VISA HÄNDERNA! VISA HÄNDERNA! LIGG NER!” 
Skriken ekade mellan husen. Fortfarande ingen hörsamhet. Vad 
fan håller de på med och varför gör de inte som jag säger? De 
hade nu separerat något från varandra. Min kollega riktade sin 
uppmärksamhet mot den gärningsman som var närmast honom 
och jag fokuserade på den andra, som nu var på väg att gå in 
bakom ett litet buskage på innergården. Han hade ryggen mot 
mig och hans händer – som han haft utmed kroppen då han 
sprang – försvann plötsligt in framför hans kropp och drogs mot 
byxlinningen. 

Smällen från mitt varningsskott var öronbedövande när lju-
det studsade mellan väggarna på innergården. Det dröjde inte 
mer än någon sekund förrän mannen slängt sig ner på mage med 
armarna utsträckta från kroppen. Den andre gav också upp och 
lät sig gripas omgående. 

Efter händelsen 

Vid tillfället hade jag lite mer än två år i tjänst. Jag hade aldrig 
avlossat mitt vapen vid något ingripande tidigare, ändå gick det 
så snabbt att fatta beslutet att jag upplevde att jag gjorde det mer 
eller mindre reflexmässigt. Beslutsprocessen påminde lite om när 
jag tidigare kört bil på landsvägen och bromsat för vilda djur 
som sprungit ut i körbanan – jag hade agerat omedelbart utan att 
medvetet reflektera över det i beslutsögonblicket. 

I efterhand visade det sig att ingen av männen hade vapen på 
sig. Det mannen hade sträckt sig efter i byxlinningen var således 
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inte ett vapen – som jag trodde – utan ett par påsar med narkoti-
ka. Varningsskottet avlossades i marken och ingen skadades i 
samband med händelsen. 
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Pågående dödligt våld  

Skottlossning och människor som skjuts i detta nu. Jag visste 
inte mer än så. En smal korridor låg framför mig. Lysrören i ta-
ket kastade sitt ljus över gula väggar med klädkrokar på båda 
sidorna. Höga smällar hördes från en dörröppning till höger lite 
längre fram i korridoren. Jag sprang fram till dörröppningen och 
med vapnet i tvåhandsfattning kikade jag in i rummet. 

På en bänk en bit in i rummet satt en man med en revolver 
riktad mot sitt eget huvud. Jag riktade mitt vapen mot honom. 

”SLÄPP VAPNET! SLÄPP VAPNET!” 
Ingen reaktion. Mannen stirrade ner i golvet. Han rörde maniskt 
vapnet i små cirklar mot huvudet, och verkade vara helt inne i 
sig själv. På golvet mitt i rummet låg en medvetslös man, av allt 
att döma skjuten. En tredje man gick till synes chockad och för-
virrad runt i rummet. Jag försökte återigen kommendera gär-
ningsmannen, som jag fortfarande riktade vapnet mot. 

”SLÄPP VAPNET!” 
Jag förväntade mig en reaktion av något slag, men han förblev 
passiv. Jag kände intuitivt att jag borde skjuta honom för att få 
kontroll på situationen och avvärja den akuta faran, men det 
faktumet att han bara riktade vapnet mot sig själv hindrade mig. 
Det kändes fel. Jag insåg plötsligt att jag inte visste hur jag skulle 
lösa situationen, och jag började känna mig stressad. 

”LÄGG NER VAPNET! DU BEHÖVER INTE GÖRA DET 
HÄR! PRATA MED MIG!” 
Fortfarande ingen reaktion från mannen. Jag riktade mig istället 
till mannen som stod i rummet, och försökte ropa ut honom till 
mig.  

”DU DÄR! KOM UT HIT!” 
Ingen reaktion från honom heller. Han stod kvar i rummet. Det 
kändes fortfarande fel att skjuta mannen, men jag hade samtidigt 
en stark känsla av att jag måste få kontroll på situationen. Det 
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här håller inte. Mannen på golvet kan inte ligga där svårt skadad. 
Jag måste fram. 

Utan att riktigt veta hur jag tänkte sökte jag kornet på vapnet 
med blicken. Jag siktade på armen som gärningsmannen höll 
vapnet i och avfyrade. FX-vapnet1 small, manteln rekylerade och 
den förbrukade hylsan kastades genom dörröppningen in i rum-
met. Kulan med tvållösning träffade gärningsmannen på avsedd 
plats och han segnade verklighetstroget ihop. 

Jag klev in i rummet, avväpnade gärningsmannen, sökte av 
resterande delar av utrymmet och påbörjade därefter vård av den 
skadade personen.  

”BRYT!” ropade övningsledaren. 

Efter händelsen 

Under en realistisk övning ett par år in i min karriär, fann jag 
plötsligt mig själv i en situation som jag upplevde som väldigt 
svår att hantera. Jag var på det stora hela till freds med hur jag till 
slut löste det hela, men det tog förhållandevis lång tid för mig att 
greppa situationen och att fatta beslut. Jag blev ställd på ett sätt 
som jag inte riktigt varit med om tidigare.  

Jag blev efter genomförandet nyfiken på mitt eget agerande. 
Varför hade jag dröjt så länge med att fatta beslut i just den här 
situationen, när jag i andra lägen kunnat fatta beslut snabbt och 
obehindrat? 

                                                                               
1 Simunition FX. Vapen för användning vid övning. 
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Perspektiv på 
beslutsfattande  

Det du nu har framför dig är ett försök att bena upp och begripa 
hur beslutsfattande i en sådan här kontext fungerar och hur man 
som polis kan förhålla sig till kritiska situationer då mycket står 
på spel. 

Genom att titta närmare på mina två exempel från tidigare 
hoppas jag komma närmare en förståelse varför beslutssituatio-
nerna upplevdes så olika. Varför det upplevdes enkelt och snabbt 
i det ena fallet och svårt och långsamt i det andra.  

Först tittar jag närmare på några olika psykologiska teorier om 
beslutsfattande och provar hur de kan användas för att förstå min 
upplevelse av beslutsfattandet i de två händelserna jag berättat om. 
Sedan fokuserar jag på det juridiska perspektivet för att belysa 
händelserna. Därefter gör jag samma sak, men med några etiska 
perspektiv. Till sist när jag sammanfattat och kombinerat insik-
terna av min undersökning resonerar jag lite om vad de kan be-
tyda för hur polisutbildning och fortbildning organiseras.  
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Psykologiska perspektiv 

Figur 1. Illustration av olika beslutsprocesser i förhållande till situatio-
nens krav.  

Dual Process Theory 

En framträdande teori om människans minnes- och inlärnings-
system är den som benämns Dual Process Theory. Teorin utgår 
från antagandet att vi har två kvalitativt skilda kognitiva system – 
det implicita och det explicita (Björklund, 2008). 

Det implicita systemet avser de inlärningsprocesser som sker 
omedvetet. Där lagras minnen som vi inte kan redogöra för, de 
är med andra ord inte deklarerbara. Det implicita systemet foku-
serar på igenkänning av hela sinnesupplevelsen snarare än en-
skilda detaljer och kan på så vis hantera komplexitet. Komplexa 
situationer matchas omedvetet mot tidigare erfarenheter, och en 
automatisk bedömning görs. Vi kan ibland känna igen reaktio-
nen av bedömningen, som kan arta sig som rädsla, glädje eller en 



 
 
P O L I S I Ä R T  B E S L U T S F A T T A N D E  
 

 20 

”magkänsla”, som ibland kallas intuition. I polisiära samman-
hang är det, som jag tidigare varit inne på, vanligt att man får en 
magkänsla kring någonting i en viss situation, men så länge vi 
inte kan konkretisera vad vi baserar den på får vi sväva i ovisshet 
om varför den uppenbarar sig. I fallet med brandbefälet som 
beordrade ut sin grupp ur huset utan att veta varför kunde man i 
efterhand konstatera att det fanns ett antal omständigheter som 
rent objektivt hade gett honom anledning att komma till samma 
slutsats, bland annat att det var ovanligt varmt för en mindre 
brandhärd och att branden var väldigt tyst (Klein, 1999). Brand-
befälets intuition gjorde honom dock uppmärksam på faran 
innan han själv blev medveten om omständigheterna som gjorde 
situationen farlig. 

Det explicita systemet är vårt medvetna system, där kunskap 
lagras som vi använder på ett medvetet sätt. Kunskapen är dekla-
rerbar, det vill säga möjlig att sätta ord på, och kan användas för 
att föra rationella och logiska resonemang. Det explicita systemet 
har dock en begränsning i det som kallas arbetsminnet. Arbets-
minnet begränsas framför allt av två faktorer; oförmågan att 
hantera många variabler samtidigt och att analysen tar lång tid. 
Om antalet variabler eller detaljer blir för stort drabbas vi av 
choking, det vill säga att processen stannar upp för att den blir 
för krävande för att den ska kunna hanteras (Björklund, 2008). 
Våra sinnesorgan tar in enorma mängder information hela ti-
den, en uppskattning av informationsmängden har gjorts till 
cirka elva Mbit/s (Zimmerman, 1989). Dessa datamängder kan 
inte hanteras av det explicita systemet (Björklund, 2008), vars 
begränsning är cirka 40 bitar/s (Zimmerman, 1989). Det motsva-
rar ungefär hastigheten på en skrivmaskin (Björklund, 2008). 

Daniel Kahneman (2011) är en av flera som benämner dessa 
två system, som delvis konkurrerar och delvis stödjer varandra i be-
slutsfattandet, för System 1 och System 2. System 1 är vårt omed-
vetna, implicita system och System 2 är vårt medvetna, explicita 
system. Kahneman (2003) redogör kort för systemen samt deras 
respektive egenskaper på följande vis:  
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System 1   System 2 
Intuitivt   Logiskt 
Snabbt   Långsamt 
Parallellt   Seriellt 
Automatiskt   Kontrollerat 
Obesvärat   Mödosamt 
Associativt   Regelstyrt 
Sakta lärande   Flexibelt 
Affektivt   Neutralt  

Båda systemen är aktiva parallellt under vår vakna tid. System 1 
är vår ”autopilot”, som kör automatiskt, och System 2 befinner 
sig normalt sett i ett bekvämt viloläge. System 1 genererar hela 
tiden förslag som System 2 överväger; intryck, intuitioner, avsik-
ter och känslor. Om System 2 godkänner förslagen förvandlas 
intryck och intuitioner till övertygelser och impulser till vilje-
handlingar. En av uppgifterna för System 2 är att tygla impulser-
na från System 1. System 2 ansvarar med andra ord för vår själv-
behärskning (Kahneman, 2011). Det implicita systemet betraktas 
som det äldre systemet sett ur ett evolutionärt perspektiv (Björk-
lund, 2008).  

Följande är några exempel på aktiviteter som hör till System 
1, hämtade från Kahneman (2011): 
 

• Avgöra om ett föremål befinner sig på närmare avstånd 
än ett annat. 

• Uppfatta varifrån ett plötsligt ljud kommer. 
• Uppfatta ovänlighet i någons tonfall. 
• Ha svaret på 2 + 2 = ? 
• Läsa ord på stora reklamskyltar. 

Aktiviteter som hör till System 2 kan vara exempelvis: 
 

• Koncentrera sig på en viss persons röst i en proppfull 
och stökig lokal. 

• Spana efter en vithårig kvinna. 
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• Iaktta sitt eget beteende i en social situation. 
• Räkna samtliga förekomster av bokstaven a på en sida 

med text. 
• Kontrollera giltigheten hos ett komplext logiskt resone-

mang. 

Så länge System 1 obesvärat kan tolka omgivningen och fatta be-
slut behöver System 2 inte aktiveras, men när någonting händer 
som bryter mönstret och System 1 stöter på problem som det inte 
klarar av att lösa ber det System 2 om hjälp (Kahneman, 2011). 

Vilka aktiviteter som är knutna till respektive system är dock 
inte statiskt. Att läsa ett ord eller lösa ett enkelt matematiskt 
problem som 2 + 2 gör de flesta utan ansträngning, men även 
den typen av uppgifter var komplicerade för oss första gången vi 
utförde dem i samband med att vi lärde oss att läsa eller räkna. 
En förstaklassare får anstränga sig för att känna igen enskilda 
bokstäver och sätta samman dem till ord medan en van läsare 
tillgodogör sig hela satser av ord i ett svep (Kahneman, 2011). På 
så vis kan det som från början kräver ansträngning av System 2 
med tiden skifta till att skötas av System 1. 

På samma sätt fungerar det när schackspelare efter tusentals 
timmar av målmedveten träning intuitivt kan greppa en kom-
plex uppställning på ett schackbräde på ett ögonblick. Det hand-
lar om att se återkommande mönster, och på det sättet kan både 
meningar och schackuppställningar på sikt läsas intuitivt (Kah-
neman, 2011). 

En polisman kan utveckla liknande förmågor inom sitt fält 
under vissa förutsättningar. Med ökande erfarenhet lär man sig 
att känna igen gemensamma nämnare och man kan snabbare 
fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, vilket leder oss in 
på just beslutsfattande som grundas på igenkänning. 

Analytisk beslutsprocess och  
Recognition Primed Decision Making 

I en del situationer erbjuds tid att fatta informerade och nog-
grant övervägda beslut. Normen för beslutsprocessen är då den 
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analytiska där beslutsfattaren systematiskt gör en organiserad 
efterforskning av all tillgänglig information och överväger samt-
liga handlingsalternativ. Fördelarna är att man kan fatta ett opti-
malt beslut och samtidigt redogöra grundligt för skälen till beslu-
tet, vilket ofta är önskvärt för en polisman eftersom många beslut 
som fattas måste dokumenteras i efterhand.  

 
Figur 2. Analytisk beslutsprocess. 

En stor nackdel är dock att processen tar tid, vilket gör att för-
hållanden som präglas av tidspress ofta kräver att man fattar 
beslut på andra sätt. 

Psykologen Gary Klein (1989) har inriktat sin forskning på 
naturalistiskt beslutsfattande, det vill säga läran om hur männi-
skor fattar beslut i komplexa och krävande miljöer. Han har 
forskat om hur rutinerade beslutsfattare går tillväga när de fattar 
beslut i situationer som präglas av bland annat tidspress, hög risk 
och föränderlig problembild, och utifrån det skapat en modell 
för beslutsfattande som kallas Recognition-primed decision ma-
king, förkortat RPD. 

Klein har bland annat studerat befälhavare i brandkåren, som 
vi minns från det inledande avsnittet om intuition och exemplet 
med brandbefälet som beordrade alla att lämna det brinnande 
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huset. En vanlig upplevelse bland dessa befälhavare var konstigt 
nog att de inte fattade några beslut. Detta stämde naturligtvis 
inte, de fattade komplexa och svåra beslut hela tiden, men reflek-
terade sällan över det som beslut eftersom de inte ställde flera 
handlingsalternativ mot varandra. Klein kunde med tiden ur-
skilja stegen i beslutsprocessen, vilket han illustrerar med RPD-
modellen. 

Typiskt för dessa beslutsfattare är att deras erfarenhet gör att 
de känner igen situationen, och därför vet vilken åtgärd som 
typiskt sett ska vidtas. En bedömning görs sedan om åtgärden 
förväntas fungera, och om inga problem kan förutses verkställs 
åtgärden. Finns ett problem modifieras lösningen, och bedöms 
den fortfarande inte fungera så ratas den, och istället väljs den 
näst mest typiska lösningen på problemet.  
 

 

Figur 3. Recognition-primed decision making. 

Det handlar således inte om att väga olika handlingsalternativ 
mot varandra för att hitta det optimala handlingsalternativet i si-
tuationen, utan om att snabbt hitta en tillräckligt bra lösning. 
Detta kan uttryckas satisficing (ungefär ”nöja sig”), i kontrast till 
optimizing (Klein, 1989). 
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Ett polisiärt exempel på beslutsfattande enligt denna modell 
skulle kunna vara att en patrull ska gripa en storvuxen, berusad 
och aggressiv man. Mannen knyter nävarna mot polismännen, 
är utåtagerande och lyder inte order om att lägga sig ner på mar-
ken utan vill uppenbart få till en kamp med den ingripande pa-
trullen. Polismännen känner igen situationen som en sådan där 
det är lämpligt att använda OC-spray. Det görs sedan en bedöm-
ning huruvida sprayen kommer ha avsedd effekt. Mannen har 
inga glasögon eller annat som täcker ögonen och det är ingen stark 
blåst som kan förhindra sprayen från att träffa. Åtgärden bedöms 
därför komma att fungera, och beslutet att använda OC fattas. 

När beslut fattas enligt RPD-modellen är både System 1 och 
System 2 aktiva, dock i olika skeenden. Handlingsalternativ med-
vetandegörs automatiskt i situationen, medan bedömningen av 
lösningens tillämpning i det konkreta fallet är en avsiktlig pro-
cess (Kahneman & Klein 2009). 

Klein argumenterar för att den analytiska beslutsmodellen hi-
storiskt sett har använts i många sammanhang där den egentli-
gen inte passar. De två modellerna har olika för- och nackdelar 
och lämpar sig således olika bra i olika situationer. RPD-model-
len möjliggör för en erfaren beslutsfattare att fatta beslut i dyna-
miska miljöer under tidspress, men fungerar dåligt om proble-
met som ska lösas är så komplext att tidigare erfarenheter inte 
kan användas, eller om en optimal lösning behövs. Analytiskt 
beslutsfattande har omvända för- och nackdelar, och lämpar sig 
således väl när invecklade problem ska lösas och det finns gott 
om tid (Klein, 1989).  

Hur man fattar beslut är med andra ord till stor del avhängigt 
på tiden man har till för förfogande för övervägande (se figur 1). 
Brittiska insatspoliser kunde exempelvis i en studie konstateras 
förlita sig på automatiserade responser under tidspress, men an-
vända analytiska processer när tidspressen var låg före och efter 
insats, bland annat för omfallsplanering (Boulton & Cole, 2016). 
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Automatisering av handlingar 

Automatisering av handlingar har skett när vi kan utföra någon-
ting utan medveten tankeverksamhet. Detta är ofta fallet i vår 
vardag, där System 1 styr på autopilot i bekanta situationer, som 
när vi står, går och gör andra vardagliga saker. Dessa automatise-
rade handlingar kan dock givetvis startas medvetet. Exempelvis 
bestämmer vi oss medvetet för att åka till jobbet men vi behöver 
inte medvetet tänka på alla steg det innebär att köra bilen på 
vägen dit. Det är i det fallet fråga om en medveten initiering av 
en automatisk process. Beteenden kan dock även initieras omed-
vetet av stimuli i omgivningen (Whetley & Wegner, 2001). 

Vi behöver till exempel inte tänka medvetet för att bromsa om 
bilen framför oss plötsligt gör en hastig inbromsning. I det fallet 
sker en omedveten initiering av en automatiserad handling, för 
att vi har lärt oss att bromsa om vi är på väg att köra in i någon-
ting. Automatiserade beslut fattas genom System 1 utan att System 
2 behöver aktiveras. Man fattar således inte något medvetet beslut, 
utan reagerar snarare med ett beteende som automatiserats genom 
träning och erfarenhet. Man brukar i dessa sammanhang prata om 
ett ”muskelminne”, eller att ”det sitter i ryggmärgen”. 
 

 
Figur 4. Automatisering. 

Förmågan att agera automatiserat med ett intränat beteende är 
dock en färdighet som vi tillägnar oss först efter en signifikant 
mängd repetition. 

För att återanknyta till exemplet med hur man lär sig att läsa, 
och hur den aktiviteten kan skifta från att skötas av System 2 till 
att skötas av System 1, fungerar inlärning av sådant som att spela 
tennis, köra bil eller dra och avfyra ett skjutvapen, på ett liknan-
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de sätt. På samma sätt som läsningen handlar om att sätta ihop 
enskilda bokstäver till ord och sedan meningar handlar tennis, 
bilkörning och vapenhantering om att sätta ihop många enskilda 
rörelser och processer till en flytande helhet. 

När hjärnan konfronteras med nya problem kräver det initialt 
mycket ansträngning av stora delar av hjärnan, men med tiden 
begränsas aktiviteten till de specifika delar som krävs för uppgif-
ten (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005). Den som aldrig kört 
bil får tänka medvetet på allting steg för steg, som att trycka ner 
kopplingen, lägga i ettans växel, släppa upp kopplingen igen och 
så vidare. Efter tillräckligt mycket övning kan samma förare 
dock köra bil automatiserat, i den bemärkelsen att körningen i 
sig inte kräver konstant uppmärksamhet (Whetley & Wegner, 
2001). Ju bättre vi behärskar aktiviteten, ju mindre mental kapa-
citet kommer den att kräva av oss när vi ska utföra den. 
 

 

Figur 5. Aktivitet i hjärnan när testdeltagare först spelade Tetris (väns-
ter) och efter flera veckors träning (höger). Bild från Haier et al. (1992). 

Detta visades i en studie där åtta testdeltagare fick spela Tetris 
samtidigt som hjärnaktiviteten i form av blodflöden i hjärnan 
kartlades med så kallad PET-scan (Positronemissionstomografi). 
Efter fyra till åtta veckor av daglig träning på Tetris hade blod-
flödena i hjärnan minskat trots en sjufaldig ökning av prestatio-
nerna i spelet. De testdeltagare vars prestationer ökade mest efter 
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träning visade också störst minskning av blodflöden i hjärnan 
(Haier et al., 1992, resultaten har även bekräftats i senare studier 
(bl a Haier et al., 2009), se figur 5. 

Många aktiviteter är sådana till sin natur att det krävs en del 
vana för att kunna utföra dem på ett bra sätt, och utan att den 
mentala belastningen är för hög. Tetris involverar processer som 
spatial förmåga (rumsuppfattning) och öga-hand-koordination 
som ska utföras under tidspress, vilket också är fallet med till 
exempel bilkörning i rusningstrafik, eller uppgiften att med ett 
vapen i handen söka igenom ett utrymme efter en gärningsman. 

Körvana är nödvändigt för att vi ska vara tillräckligt duktiga 
bilförare och för att vi ska kunna köra bil utan att stressnivåerna 
är för höga. Ställs ytterligare krav samtidigt, till exempel att man 
ska köra polisbil under utryckning och dessutom prata ihop sig 
med kollegan om hur man ska agera när man kommer fram, blir 
det ännu viktigare att bilkörningen i sig kan ske automatiserat, 
för att frigöra mental kapacitet till andra uppgifter. 

En polisman kan i sin tjänst hamna i många situationer där 
tiden att fatta beslut är så pass knapp att tid för medvetet övervä-
gande helt enkelt inte finns. En sådan situation kan vara att man 
utsätts för ett plötsligt och akut hot. I en sådan situation krävs att 
polismannen har tillräcklig erfarenhet för att automatiskt kunna 
fatta beslut utan medvetet övervägande, och besluta sig för att 
skjuta (eller inte skjuta) lika snabbt som den rutinerade bilföra-
ren bestämmer sig för att bromsa med bilen. 

För att förbereda blivande polismän på detta, för att de ska få 
en ”körvana” i samband med ingripanden mot personer, använ-
der man sig på polisutbildningarna bland annat av träning i si-
mulator där scenarion spelas upp på projektorduk,1 men även 
scenarioträning genom realistiska övningar med övningsvapen. 

Sådana övningar möjliggör på sikt att man kan agera automa-
tiserat, vilket i sin tur innebär att man kan reagera väldigt fort 
när det krävs (Whetley & Wegner, 2001). Nackdelen med att för-
lita sig på automatisering är förstås att de automatiserade hand-
lingar vi vidtar inte föregås av medvetna beslut. De är snarare ett 

                                                                               
1 F.A.T.S. – Firearms training simulator eller IES-system. 
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resultat av träning och erfarenheter, och det man tidigare varit 
med om behöver inte nödvändigtvis spegla en ny liknande situa-
tion på ett bra sätt. 

Tidsfaktorn är återigen central här. När farliga problem upp-
står och vi har extremt begränsat med tid på oss att agera måste 
vi kunna agera automatiserat, till exempel om vi plötsligt får ett 
vapen riktat mot oss. Det krävs dock en viss medvetenhet kring 
de beteenden vi befäster hos oss själva när vi tränar för att uppnå 
automatisering. Vi får nog förlika oss med att vissa av de beteen-
den vi tränar in inte kommer att passa alla tänkbara situationer 
fullt ut. Det viktiga är att man är medveten om det och att förde-
larna med lösningen man väljer att träna in i förhållande till ett 
visst akut problem överväger nackdelarna vid en sammantagen 
bedömning. 

Beslutsfattande och stress 

Stress i olika former är ett vanligt inslag i polisyrket, och påver-
kar vår prestationsförmåga i samband med att vi ska utföra 
tjänsteåtgärder. Stress är i grunden en funktion som likt många 
andra finns i kroppen för att främja vår överlevnad och den har 
nedärvts med evolutionen. Likt en del djur har vi människor 
utvecklat en förmåga att reagera med stress vid konfrontation 
med upplevda faror, för att förbereda kroppen på kamp eller 
flykt (Bradford Cannon, 1915). Faktorer som kan öka stressen i 
samband med beslutsfattande kan vara tidspress, oklara omstän-
digheter, många uppgifter som ska utföras samtidigt och distrak-
tioner. Om vi förenklat ska definiera stress så är det resultatet av 
att man uppfattar att kraven som ställs på en överstiger den egna 
förmågan (Driskell & Johnston, 1998).  

En naturlig slutsats av detta blir att man kan minska upplevel-
sen av stress genom att inte i onödan försätta sig i situationer som 
är svåra att hantera utifrån de förutsättningar man har. En polis-
patrull som ska gripa en kriminell person i en klunga av andra kri-
minella kan lätt få det stressigt om flera av de andra kriminella för-
söker hindra ingripandet. Kan ytterligare patruller tillkallas innan 
ingripandet initieras kommer det att kunna utföras med mindre 
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stress, eftersom patrullerna tillsammans utgör en tillräcklig re-
surs för att hantera de problem som kan tänkas uppstå. 

De yttre förutsättningarna kan vi dock inte alltid påverka, och 
vi kommer alltid att kunna hamna i, eller som polismän aktivt 
tvingas välja, att gå in i situationer där de yttre kraven på oss är 
stora. Då handlar allt om vad vi har för förutsättningar att hante-
ra situationen när vi väl står där. Har man en hög tilltro till sin 
egen förmåga kommer man att uppleva mindre stress än om till-
tron är låg, och två polismän som befinner sig i samma situation 
kan därför uppleva helt olika nivåer av stress.  

Hanteringsstrategier (coping) för stress delas av Lazarus och 
Folkman (1984) upp i två olika kategorier.  

Den första kategorin är probleminriktad hantering, som syf-
tar till att förebygga, lösa eller mildra det som orsakar stressen. I 
ett långsiktigt perspektiv kan förebyggandet utgöras av träning 
som bättre rustar en för att möta de krav man ställs inför i sin 
yrkesroll. På kort sikt och i stunden kan denna probleminriktade 
hantering vara att handgripligen hantera ett problem som stres-
sar en, till exempel övermanna en gärningsman som angriper en. 

Den andra kategorin är känsloinriktad hantering, som mer el-
ler mindre alltid förekommer parallellt med probleminriktad 
hantering. Det kan till exempel handla om att tänka positivt för 
att hålla negativa tankar och känslor på avstånd (Larsson, Nils-
son & Waaler, 2018). Att kontrollera sin andning genom fyr-
kantsandning är också något som faller inom kategorin, då det 
effektivt kan reducera känslan av stress men knappast löser en 
yttre orsak till stress. 

Att kunna optimera sin nivå av stress brukar betraktas som en 
faktor för psykologisk resiliens, det vill säga förmågan att klara 
svåra omständigheter eller påfrestningar. Dels behöver man kun-
na hålla stressnivån nere om den blir för hög, men man behöver 
också kunna ”tända till” i en situation där man behöver vara 
skärpt. Måttliga mängder stress gör nämligen att vi fokuserar 
och presterar optimalt, medan för lite stress sänker vår vakenhet, 
och för mycket stress medför att kroppen på grund av överbe-
lastning prioriterar bort vissa kognitiva funktioner och vi preste-
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rar sämre. Yerkes-Dodsons lag, ofta kallad stresskurvan, illustre-
rar översiktligt sambandet mellan stress och prestation (Yerkes 
& Dodson, 1908), se figur 6.  

 

 

Figur 6. Illustration från Handbok Samarbete och Befälsföring (För-
svarsmakten, 2014).  

För mycket stress kan också utlösa en akut stressreaktion där vi 
drabbas av bland annat hjärtklappning, darrningar, ångest, irri-
tabilitet och rädsla för att tappa kontrollen eller dö. Tankeverk-
samheten påverkas i ett tillstånd av akut stress på olika sätt, 
bland annat kan det leda till att vi får svårare att uppfatta vad 
som sker runt omkring oss, det vill säga drabbas av det som bru-
kar kallas ”tunnelseende”. Minnesförmågan och förmågan att 
tänka kreativt kan också försämras, och många beskriver hur de i 
ett tillstånd av akut stress blivit förvirrade eller har fått svårt att 
koncentrera sig (Michel, 2008). 

Hur intellektet påverkas av stress påvisades bland annat i en 
studie där 184 militärer fick titta på en komplex figur och kopie-
ra den med penna och papper, dels med den framför sig och dels 
efter att den tagits bort efter en viss begränsad tid så att de fick 
rita den på fri hand från minnet. Testet gick ut på att så precist 
som möjligt återge figuren. I studien fann man att de deltagare 
som genomförde testet omedelbart efter att de utsatts för akut 
stress i form av ett fingerat fångförhör presterade markant sämre 
i testets båda delar, till skillnad från de två kontrollgrupper som 
fick utföra samma uppgift innan respektive sex timmar efter att 
de exponerats för akut stress.  
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Figur 7–9. Illustrationer från Morgan et al. (2006). Figuren till vänster 
är den figur som skulle återges, och ses här återgiven ur minnet av en 
deltagare i kontrollgruppen (mitten) och en deltagare i gruppen som 
omedelbart innan återgivningen utsatts för akut stress (höger). 

Man fann också att den stressade gruppen använde sig av en 
annorlunda strategi när de skulle lösa uppgiften jämfört med de 
två andra grupperna. Istället för att börja med de stora dragen i 
bilden för att sedan fokusera på detaljerna ritade den stressade 
gruppen figuren – med alla detaljer direkt – från sida till sida när 
de skulle kopiera den. Metoderna skiljer sig åt så till vida att de 
två normalpresterande grupperna hade ett bredare perspektiv i 
lösandet av uppgiften, medan den stressade gruppen hade ett 
mer detaljfokuserat förhållningssätt, som man brukar observera 
hos barn när de löser samma uppgift (Morgan et al., 2006). Stu-
dien kunde bekräfta att arbetsminnet, som vi sedan tidigare vet 
är motorn för vårt medvetna tänkande, försämrades markant av 
den akuta stressen.  

Människans förmåga till logiskt tänkande är unik jämfört 
med andra djur, och den delen av hjärnan som möjliggör det är 
den mest utvecklade. Det är den prefrontala hjärnbarken eller 
prefrontal cortex som jag hädanefter kommer benämna PFC. 
Denna del av hjärnan tjänar våra högsta kognitiva förmågor, 
men är samtidigt den del av hjärnan som är mest känslig för 
stress. Även relativt milda stressorer kan orsaka en snabb och 
dramatisk tillfällig förlust av våra prefrontala kognitiva förmågor 
(Arnsten, 2009). 
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Figur 10. Intelligent styrning av PFC under normala förhållanden (vän-
ster) samt reflexmässig styrning av Amygdala under stressade förhåll-
anden (höger). Bild från Arnsten (2009). 

Under normala förhållanden är det PFC som dirigerar hjärnans 
aktivitet och möjliggör en intelligent kontroll av beteenden, tan-
kar och känslor. Det vill säga att System 2 väljer vilka förslag från 
System 1 som ska släppas igenom. När vi utsätts för stress försva-
gas funktioner i PFC och amygdalans funktion stärks. Regleringen 
av hjärnans responser skiftar således från långsam och eftertänk-
sam styrning av PFC till reflexiv och snabb känslomässig styrning 
av amygdala och närliggande strukturer (Yu, 2016; Arnsten, 2009). 
Man kan inte härleda System 1 och System 2 till specifika platser 
i hjärnan (Kahneman, 2011), men amygdalan och närliggande 
strukturer är ansvariga för de automatiska affektiva responser 
som vi förknippar med System 1 medan de kontrollerade proces-
ser vi förknippar med System 2 i huvudsak äger rum i främre 
delen av hjärnan (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005).  

Vid en viss punkt där vi blir tillräckligt stressade kommer 
med andra ord System 2 att fungera så dåligt att vi förlorar både 
intellekt och inre kontroll. Det innebär att det blir väldigt svårt 
för oss att fatta analytiska beslut, samt att den beslutsprocess som 
Kleins RPD-modell illustrerar inte heller längre kommer att fun-
gera fullt ut. Steget i processen där den medvetna ”konsekvens-
bedömningen” görs innan ett beslut fattas kommer då att utebli. 
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Vad skiljer experten från novisen? 

Vad skiljer en expert från en novis i dessa specifika samman-
hang? Frågan ställdes i en brittisk studie som syftade till att un-
dersöka expertisens roll i beslutsfattandet hos beväpnade polis-
män i samband med ingripanden mot farliga personer (Boulton 
& Cole, 2016). 

I studien intervjuades två olika grupper av polismän om in-
gripanden de själva varit med om. Den ena gruppen var elva 
Authorized Firearms Officers eller AFO’s, det vill säga polismän 
som genomgått en särskild antagningsprocess och utbildning för 
att få bära vapen i tjänsten. Av de drygt 125 000 polismän som 
finns i England och Wales är det mindre än fem procent som är 
AFO, övriga polismän är som bekant obeväpnade. Utbildningen 
till AFO inkluderar bland annat vapenhantering, taktik och sce-
narioträning. 

Den andra gruppen som studerades var tolv Specialized Fire-
arms Officers eller SFO’s. SFO är en specialiserad grupp tidigare 
AFO som genomgått en fem dagar lång särskild uttagning och 
därefter gått en knappt 20 veckor lång utbildning som inkluderar 
bland annat gisslansituationer, avancerade inbrytningsmetoder 
och taktisk sjukvård. Polismännen i denna grupp kan beskrivas 
som den brittiska motsvarigheten till de svenska piketenheterna, 
som numera benämns ”förstärkta regionala insatsstyrkor”. 

Förutom skillnader i antagning och utbildning var det stora 
skillnader i operativ erfarenhet mellan de båda grupperna. Po-
lismännen i AFO-gruppen, noviserna, hade i snitt två års erfa-
renhet av att arbeta beväpnade, medan polismännen i SFO-grup-
pen, experterna, hade 17 års erfarenhet i snitt. 

Genom intervjuerna där polismännen berättade om ingripan-
den de varit med om och hur de upplevde situationerna utkris-
talliserade sig snart signifikanta skillnader, både i hur situationer-
na och beslutsprocesserna upplevdes, och ifråga om vilka strate-
gier som användes. Experternas strategier och tillvägagångssätt 
kunde klarläggas, liksom fallgroparna som noviserna föll i. 

På väg fram till platserna för ingripandena använde experter-
na sin erfarenhet för att bilda sig en uppfattning av vad de var på 
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väg in i för situation, vilket möjliggjorde mental förberedelse och 
omfallsplanering. Noviserna saknade ofta denna möjlighet, vilket 
kan förklaras av att de saknade erfarenheten som experterna hade. 

I dynamiska situationer där omständigheterna snabbt föränd-
rades uppvisade experterna en förmåga att agera automatiserat 
och taktiskt i ”training mode”, det vill säga att man kunde upp-
träda på det sätt man tidigare tränat in, med adaptivitet och 
flexibilitet i förhållande till de nya förutsättningarna. Noviserna 
däremot hade svårt att anpassa sig när situationen inte motsva-
rade det förväntade. 

I direkt livshotande situationer, det vill säga i kontakt med en 
beväpnad gärningsman och i liknande situationer upplevde exper-
terna att tiden saktade ner. Allt gick långsamt och de hade tid att 
reagera. De upplevde ett kontrollerat adrenalinpåslag, snabb 
reaktionsförmåga, fokuserade på det var som farligt i situatio-
nen, nyttjade skydd och kraftsamlade mot hotet. Noviserna upp-
levde okontrollerade adrenalinflöden och att tiden gick fort, 
varvid de fattade förhastade och tidspressade beslut.  

I situationer där det rådde tidspress fattade experterna beslut 
enligt devisen ”best fit”, det vill säga snabba över optimala beslut 
när det var lägligt. Det kunde till exempel handla om att välja att 
gripa en farlig person på en icke-optimal plats för att kunna göra 
det snabbt och därmed utesluta att en farligare situation uppstod 
senare. De nyttjade också mental simulation av konsekvensen av 
handlingar. Båda dessa drag förknippas som bekant med Recog-
nition Primed Decision Making (Klein, 1989). Flera av experterna 
nyttjade också chunking, vilket innebar att de delade upp en inci-
dent i flera mindre deluppgifter att hantera i prioritetsordning. 
Det liknar principen ”farligast just nu” som används både inom 
svensk polis och militär. Principen används för att vägleda indi-
vider och enheter kring var fokus bör ligga i en situation.  

Ett förenklat exempel på chunking med denna princip som 
grund skulle kunna vara att en polis blir angripen med kniv och 
skadad. Det kommer då finnas ett flertal angelägna uppgifter att 
utföra för den polismannen. Om gärningsmannen fortsätter att 
angripa med kniven utgör han det som är farligast i situationen 
och han ska då hanteras först. När gärningsmannen inte längre 
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utgör det som är farligast just nu och omgivningen bedöms till-
räckligt säker, skiftar man fokus till den fara som står på tur, troli-
gen att skyndsamt identifiera och hantera de skador som uppstått. 
Först därefter kan man fokusera på andra i sammanhanget min-
dre prioriterade uppgifter. 

I studien visade det sig att chunking underlättade identifiering 
och prioritering av uppgifter, minskade kognitiv belastning och 
ökade situationsmedvetenheten. Prioritering av uppgifter kunde 
ske snabbt och undermedvetet på grund av experternas erfaren-
het (Boulton & Cole, 2016). 

Noviserna hade inte förmågan att agera med ett automatise-
rat taktiskt uppträdande, och krävde ofta aktivt tänkande och 
inre dialog för att vägleda beslutsfattandet. För att återkoppla till 
Dual Process Theory, så vet vi sedan tidigare att vårt intuitiva och 
snabba System 1 förpassar problem det inte kan lösa till det lo-
giska och långsamma System 2 (Kahneman, 2011). 

Sammanfattningsvis kunde konstateras att det mellan grup-
perna fanns en skillnad i hur väl man klarade mental belastning, 
samt att experterna uppvisade självsäkerhet i implementering av 
intuitivt beslutsfattande medan noviserna förlitade sig på in-
struktioner och verifikation från överordnade innan de vågade 
fatta beslut. Experterna hade också en förmåga att känna igen 
när en situation förändrat sig och kunde anpassa sitt taktiska 
handlande efter de nya förutsättningarna, medan noviserna upp-
visade en ovillighet att frångå ett standardförfarande för att han-
tera en situation, även när förfarandet var irrelevant i den speci-
fika i kontexten som var för handen (Boulton & Cole, 2016). En 
fråga som då inställer sig är – hur blir man expert? Det resonerar 
jag vidare om i slutet av boken. 

Tillbakablick på ”ingripande mot farlig person” 

När jag ser tillbaka på de två händelserna som jag har valt att 
berätta om i den här skriften är det tydligt att vägen fram till 
beslut var väldigt olika. I situationen där jag i skarp tjänst avlos-
sade ett varningsskott, var beslutet intuitivt. Tiden som förflöt 
från det att jag upptäckte det akuta hotet tills dess att skottet 
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avlossades skulle jag uppskatta till runt en sekund. Jag upplevde 
det som ett automatiserat handlande, där beslutet att skjuta inte 
föregicks av någon medveten tankeverksamhet.  

Beslutet byggde på en igenkänning av situationen. Det här var 
första gången jag avlossade mitt vapen i skarp tjänst och jag hade 
aldrig upplevt någon liknande situation i tjänsten tidigare, där-
emot som polisstudent under övningar på grundutbildningen 
några år tidigare. Vissa moment på grundutbildningen bidrog 
sannolikt särskilt till mina möjligheter att känna igen situatio-
nen. De delar av grundutbildningen som jag tänker på är främst 
träningen i simulator där scenarion spelas upp på projektorduk, 
men även scenarioträning med FX-vapen, det vill säga färgam-
pullsvapen för användning vid övning.  

Under min grundutbildning var jag vid flera tillfällen med om 
att gärningsmän – som initialt hade tomma händer – tog fram 
vapen och använde mot mig när de skulle gripas. Det sista som 
hände innan ett vapen plockades fram och man blev skjuten var 
att händerna försvann utom synhåll, exempelvis ner i en ficka 
eller in bakom kroppen, där ett vapen förvarades. 

Mannen som jag skulle gripa i min berättelse var, utifrån den 
information jag hade, att betrakta som både beväpnad och farlig. 
Det var för mig vid det aktuella tillfället aldrig något tvivel om att 
jag behövde använda mitt vapen, eftersom jag stod inför ett po-
tentiellt dödligt hot. Att använda grepptekniker, batong eller 
pepparspray hade inte varit vare sig klokt eller ändamålsenligt 
med de förutsättningar som rådde. När mannen plötsligt förde 
händerna mot byxlinningen reagerade jag intuitivt och sköt var-
ningsskottet. Eftersom situationen var bekant klarade System 1 
av att både förstå och hantera den.  

Det bör nämnas att det inte är självklart att man ska skjuta 
varningsskott i ett sådant här läge, utan att verkanseld också 
hade varit ett rimligt alternativ givet den korta tid det hade tagit 
för gärningsmannen att avfyra ett vapen mot mig om han hade 
haft ett sådant och förmåga och avsikt att använda det. 

Händelsen är oavsett det ett ganska bra exempel på när ut-
bildning fungerar som det är tänkt, i det att min utbildning möj-
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liggjorde ett automatiserat beslutsfattande i en farlig situation 
som krävde ett väldigt snabbt beslut.  

När man tittar tillbaka på mitt agerande i den här situationen 
och ställer det mot expertstrategierna som redovisas av Boulton 
och Cole (2016) kan man konstatera att de stämmer väl överens 
med hur jag agerade. Mental förberedelse och omfallsplanering 
skedde innan själva ingripandet. Agerandet var automatiserat, 
adrenalinpåslaget kontrollerat och reaktionsförmågan snabb. 
Fokus låg på det som var farligt, och beslut fattades som karaktä-
riserades av ”best fit” snarare än optimalt, bland annat beslutet 
att ingripa mot gärningsmännen trots att insatsstyrkan var på 
andra sidan byggnaden. 

Tillbakablick på ”pågående dödligt våld” 

I den förra händelsen var problemet bekant för mig. Jag kände 
igen situationen och den typiska lösningen, vilket möjliggjorde 
ett snabbt beslut. I det här fallet, med mannen som först skjutit 
en person och nu satt med en revolver riktad mot sig själv, var 
det omvänt. Det var en situation som jag inte till alla delar kände 
igen, och jag hade därmed inte samma möjlighet att intuitivt 
fatta beslut. 

När jag skulle agera i situationen var jag initialt helt inställd 
på att avvärja ett akut hot. Någon som sköt andra, och som skul-
le stoppas från att göra det. 

Gärningsmannen utgjorde dock mest av allt ett hot mot sig 
själv när jag väl lokaliserade honom. Det föll delvis utanför ra-
men för vad jag var förberedd på och bekant med.  

Den situation jag hade erfarenhet av som mest liknade den 
jag befann mig i här var från en övning på polisutbildningen där 
en ensam beväpnad gärningsman hotade att ta sitt liv i en lägen-
het. Från den hade jag med mig att det typiska handlingsalterna-
tivet är att avvakta och förhandla. Det är normalt sett heller inte 
aktuellt att skjuta någon för att förhindra denne från att skjuta 
sig själv, och den minnesbilden bar jag med mig in i det här 
ingripandet. Mina minnesbilder talade således emot att skjuta 
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honom, och för att avvakta och förhandla, vilket också speglar 
hur jag initialt agerade. 

Den stora skillnaden i den här situationen – kontra den jag 
hade erfarenhet av sedan tidigare – var givetvis faran för utom-
stående. Mannen med vapnet var inte enbart en fara för sig själv, 
utan det fanns i det här fallet andra människor i rummet, varav 
en redan var skjuten av honom. Jag hade dock aldrig övat på ett 
sådant scenario. 

När jag stod i dörröppningen och skulle skapa mig en upp-
fattning om vad som skedde inne i rummet insåg jag kanske 
omedvetet faran för de personer som befann sig där, men min 
enda minnesbild av en gärningsman som vill skjuta sig själv – 
och vetskapen om att en sådan inte ska skjutas utan hanteras 
defensivt – gav mig information som pekade i en annan riktning. 
Mitt första intryck av mannen som höll ett vapen mot sig själv var 
att det vore fel att skjuta honom, så länge han inte riktade vapnet 
mot någon annan. 

Förutsättningen fanns för mig inte där att med enbart System 
1 hantera den här situationen, och när System 1 inte klarar av ett 
problem förpassas det som vi vet till System 2. 

 Jag försökte medvetet tänka, men upplevde att det var svårt. 
Den oväntade händelseutvecklingen, tidspressen och faktumet att 
jag gjorde motstridiga tolkningar av problemet och dess lösning 
bidrog sannolikt till stressen jag kände. 

Mina åtgärder att försöka förhandla med gärningsmannen och 
att försöka ropa ut en av personerna i rummet upplevde jag som 
intuitiva. När jag inte kom någonstans med dessa tvingades jag 
ompröva mitt beslut att inte skjuta, och även där lita till min intui-
tion. Jag hade fortfarande en känsla av att det inte var helt rätt att 
skjuta gärningsmannen, men jag hade samtidigt en starkare känsla 
av att jag ändå behövde göra det, eftersom personerna i rummet 
svävade i fara och en troligen redan var kritiskt skadad. Några 
alternativ till tjänstevapnet såg jag inte som aktuella i den här 
situationen, och det var heller inte aktuellt att gå in i rummet för-
rän gärningsmannen åtminstone släppt vapnet. Beslutet att skjuta 
var medvetet, men baserades helt och hållet på min intuition.  
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Om mitt agerande i det förra fallet karaktäriserades av att jag 
använde de strategier som experterna i Boulton och Coles (2016) 
studie använde, karaktäriserades det i det här fallet av att jag gick 
i de flesta av de fällor som noviser typiskt sett går i enligt samma 
studie. 

Jag rusade in i situationen, men hade svårt att anpassa mig till 
de förändringar som krävdes när situationen föll utanför ramen 
för det jag hade förväntat mig. På grund av att jag inte kunde agera 
automatiserat i situationen började jag försöka tänka medvetet, 
och jag upplevde hög stress. Den förmåga som experterna typiskt 
sett har att känna igen när en situation förändrat sig, och anpassa 
sig till de nya förutsättningarna, saknade jag där och då i förhål-
lande till den här situationen. Istället uppvisade jag likt noviser-
na, åtminstone initialt, en ovillighet att frångå standardförfaran-
det, trots att det var irrelevant i den här specifika kontexten. 
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Ett juridiskt perspektiv 

Frågan om det juridiska motivet till varför man gör en viss be-
dömning är ofta central för en polisman i tjänst. Låt oss återgå 
till exemplet med en person eller bil som fångar ens intresse vid 
rutinpatrullering. En sådan intuitiv reaktion kan i sig aldrig ut-
göra skäl för att vidta några tvångsåtgärder. Det kan naturligtvis 
vara en anledning att inleda en rutinkontroll, till exempel för att 
initialt utröna om föraren av ett fordon har körkort och är nyk-
ter, men en magkänsla av att föraren av bilen har något otillåtet i 
bagageutrymmet utgör inte tillräcklig grund för att genomföra 
husrannsakan i fordonet. Omständigheterna måste kunna kon-
kretiseras och det måste finnas legitima skäl för att tvångsåtgär-
der ska kunna vidtas. Att polismän inte kan vidta tvångsåtgärder 
baserade på endast magkänsla är naturligtvis helt rimligt. Var det 
tillåtet så skulle det kunna leda till en subjektiv och godtycklig 
rättstillämpning. 

En stor del av arbetstiden för en polis läggs på att dokumente-
ra skälen till att olika åtgärder vidtagits. Det gäller såväl stort 
som smått, allt ifrån att förverka alkohol till mera ingripande 
åtgärder som att genomföra husrannsakningar eller preja fordon. 
Enligt praxis ska all våldsanvändning dokumenteras. Dokumen-
tationen är en förutsättning för att man i efterhand ska kunna 
granska om besluten varit korrekta och har fattats i enlighet med 
den lagstiftning som finns.  

Till en början kan man konstatera att grundlagen, närmare 
bestämt Regeringsformen (RF), dikterar att den offentliga makten 
i Sverige utövas under lagarna (1 kap. 1 § RF). Individer är gent-
emot det allmänna skyddade mot påtvingat kroppsligt ingrepp, 
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång (2 kap. 6 § 
RF). Skyddet får endast begränsas genom lag (2 kap. 20 § RF), 
vilket innebär att en polisman som ska verkställa en tjänsteåt-
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gärd som inkräktar på skyddet behöver ha lagstöd för åtgärden, 
till exempel i polislagen (PolisL). 

Reglerna i 10 § PolisL om polismäns rätt att använda försvar-
ligt våld för att genomföra en tjänsteåtgärd avser att tillgodose 
detta krav på lagstöd. Polismän har, som det heter, en laga befo-
genhet. Den laga befogenheten bygger dock inte bara på Reger-
ingsformen utan också på internationella regler om mänskliga 
rättigheter. Störst praktisk betydelse har Europakonventionen om 
mänskliga fri- och rättigheter (Europakonventionen), som utgör 
svensk lag.3 Men hit räknas även FN:s konvention om medborger-
liga och politiska rättigheter (FN-konventionen).4  

Kravet på lagstöd när en polisman ska använda våld är absolut. 
Om man bortser från de allmänna grunder för ansvarsfrihet som 
regleras i 24 kap. brottsbalken (BrB), till exempel nödvärn och nöd, 
får en polisman alltså inte tillgripa våld annat än under de förut-
sättningar som anges i 10 § PolisL (Noreé, 2008). Något utrymme 
för våldsanvändning utanför det lagreglerade området finns inte. 

Den laga befogenheten förutsätter som regel att polismannen 
möts av motstånd. Den förutsätter också att våldet utövas under 
iakttagande av två principer som är grundläggande för alla polis-
ingripanden, nämligen principerna om behov och proportionalitet 
(8 § PolisL). Våld får sålunda användas endast när det är nöd-
vändigt och det dessutom framstår som försvarligt. Enkelt ut-
tryckt: Det måste finnas rimliga proportioner mellan de åtgärder 
som vidtas och vikten av att dessa genomförs. 

Närmare regler om polismäns rätt att skjuta finns dels i en 
skjutkungörelse från 1969 (skjutkungörelsen), dels i Polismyndig-
hetens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m. 
(PMS 2016:5, FAP 104-2). Av reglerna framgår att en polisman 
bland annat får skjuta i vissa svårare fall av nödvärn och för att 
verkställa vissa tjänsteåtgärder, till exempel gripa farliga brotts-
lingar som är misstänkta för vissa grova brott eller omhänderta 
personer som av olika anledningar är att betrakta som farliga. 

                                                                               
3 Efterlevnaden av konventionen kan i sista hand prövas av Europadomstolen. 
4 Angående bruk av dödligt våld se artikel 2.1 och 2.2 i Europakonventionen 
och artikel 6.1 i FN-konventionen. 
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Den absolut största andelen av alla skjutningar polismän står 
för sker i nödvärn (Polismyndigheten, 2014). Rätt till nödvärn 
föreligger bland annat mot påbörjade eller överhängande brotts-
liga angrepp på personer eller egendom (24 kap. 1 § BrB). En 
gärning som begås i nödvärn utgör brott endast om den med 
hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. I nödvärn får 
man alltså använda mer våld än med laga befogenhet, även om 
det har diskuterats huruvida man får ställa högre krav på polis-
män än på andra som handlar i nödvärn. 

En polisman som brukar våld ska i första hand göra det med 
stöd av reglerna i polislagen, eftersom nödvärnsrätten är avsedd 
för individer, inte för polisen som myndighet. Ibland är gränsen 
mellan den laga befogenheten och rätten till nödvärn inte helt 
tydlig, men man kan säga att nödvärnsrätten tar vid när det pri-
mära inte längre är att verkställa en tjänsteåtgärd utan att rädda 
polismannen ur en situation som i värsta fall kan kosta honom 
eller henne livet (Norée, 2004). 

För den som har använt mer våld än tillåtet finns vidare en 
möjlighet att undgå ansvar på grund av excess, om omständighe-
terna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna sig (24 
kap. 6 § BrB). Lagens förarbeten ger en bild av ett par av om-
ständigheterna som kan medföra att bestämmelsen om excess 
aktualiseras: 

Vid bedömande av om gärningsmannen svårligen kunde besin-
na sig bör beaktas dels farans art och den tid som stått till förfo-
gande för en adekvat reaktion, dels gärningsmannens individu-
ella egenskaper. Särskild vikt bör läggas vid om faran var stor el-
ler överhängande eller om angreppet kom plötsligt eller på ett 
oväntat sätt. I synnerhet bör detta gälla i nödvärnssituationer. 
Om gärningsmannen snabbt måste fatta beslut om hur man ska 
bete sig, kan man inte begära lika mycket av honom som om 
han hade tid till övervägande.5 

                                                                               
5 Proposition 1993/94:130, Ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihets-
grunder m.m.), s. 45–46.  
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Det står således klart att en del av de faktorer som bidrar till att 
vi upplever stress, så som upplevelse av fara och tidspress, påver-
kar hur våra beslut betraktas i efterhand. Under sådana omstän-
digheter finns en något större förståelse för eventuella felbedöm-
ningar. Den bedömningen ligger dock helt hos domstolen att göra, 
och är ingenting man kan ta hänsyn till när man fattar beslut. 

En annan central aspekt som jag ser värd att lyfta mot bak-
grund av beslutsprocesserna jag tidigare behandlat är att bedöm-
ningen av ifrågasatt våld alltid ska ske med beaktande av såväl de 
faktiska förhållandena som polismannens uppfattning av situa-
tionen i handlingsögonblicket. Det är alltså delvis fråga om en 
subjektiv bedömning (Norée, 2004). 

Detta ställdes på sin spets i samband med att en polisman 
sköt en man i ett parkeringsgarage i Stockholm 1988. Polisman-
nen trodde att mannen var en efterlyst man som tidigare kniv-
skurit två väktare. Mannen satt i en bil, och när polismannen 
sprang fram till bilen uppfattade han att mannen sträckte sig 
efter någonting i bilen som han trodde var ett vapen. Polisman-
nen sköt mannen, som träffades i höften. Det visade sig efteråt 
att polismannen tagit fel. Det var inte rätt person och mannen 
var heller inte beväpnad. Tingsrätten dömde polismannen för 
grovt vållande till kroppsskada.  

Målet gick vidare till hovrätten, som visserligen trodde på po-
lismannens berättelse, men ansåg att han felbedömt situationen. 
Hovrätten skrev att han ”inte ens enligt sin egen skildring haft 
grundad anledning att anta att han var berättigad att avlossa 
skottet”. Polismannen dömdes för grov misshandel till ett års 
fängelse och avskedades.6 Sedan polismannen avtjänat straffet 
fann Högsta domstolen (HD) att han var oskyldig och gav hov-
rätten bakläxa. Enligt HD skulle hovrätten aldrig ha tagit ställ-
ning till om polismannen hade bedömt situationen rätt eller fel. I 
beslutet att bevilja resning heter det: 

Hovrättens prövning har såsom skälen utformats inte avsett vil-
ken föreställning om situationen som (polismannen) faktiskt 

                                                                               
6 Svea hovrätt 1989-05-03, mål B 2265-88. 
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hade när han avlossade skottet. Istället har hovrätten prövat frå-
gan om (polismannen) hade tillräckligt starka skäl för att upp-
fatta situationen så som han påstod att han gjort. Den rättstil-
lämpning som ligger till grund för domen mot (polismannen) 
får därför /…/ anses uppenbart stridande mot lag.7 

Efter detta uttalande gick målet vidare till Svea hovrätt, som 
denna gång friade polismannen.8 Den friande domen visar att 
även misstag kan utesluta ansvar. Man talar sådana gånger om 
putativ laga befogenhet eller putativt nödvärn och menar då in-
billade ansvarsfrihetsgrunder. En polisman som felaktigt trodde 
att han eller hon hade rätt att använda våld kan aldrig dömas för 
ett uppsåtligt brott (till exempel misshandel), vilket inte utesluter 
att polismannen kan dömas för ett oaktsamt brott (till exempel 
vållande till kroppsskada) (Norèe, 2008). Ett aktuellt fall är den 
tragiska dödsskjutningen i augusti 2018, där polis larmades till 
en adress i Stockholm city med anledning av en beväpnad man. 
Poliserna som träffade på mannen fick ett vapenliknande före-
mål riktat mot sig och sköt. Det visade sig i efterhand att man-
nen, Eric Torell, hade Downs syndrom och att det vapenliknan-
de föremålet inte gick att skjuta med. 

Att det är polismannens uppfattning som ska ligga till grund 
för bedömningen har således stor betydelse vid bedömningen av 
inbillade ansvarsfrihetsgrunder. Det framgår även av ett vägle-
dande avgörande från HD, som visserligen inte gällde polismän 
men som ändå är av intresse.9 Man måste också beakta att en 
polisman har en principiell skyldighet att ingripa mot brott, och 
det gäller även i situationer när han eller hon – faktiskt eller in-
billat – möts av våld eller hot om våld.10 

Det nu sagda innebär dock inte att alla misstag godtas. Är skä-
len svaga kan det medföra att uppgifterna om varför man agerade 
som man gjorde bedöms som oriktiga. Ett blankt påstående eller 
                                                                               
7 HD 1994-05-09, mål SÖ 119/1994.  
8 Svea hovrätt 1995-05-25, mål B 1316-94. Med hjälp en dom från Arbets-
domstolen (AD) fick polismannen också tillbaka sin tjänst, se AD 1991:76. 
9 NJA 2012 s. 45 (Samurajsvärdet), Högsta Domstolen 2012-03-07, mål 
B4234-11. 
10 Se till exempel Europadomstolen i fallet Huohvanainen mot Finland 2007. 
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en uppenbart verklighetsfrämmande berättelse håller inte. I prak-
tiken ställs det alltså vissa krav på en polisman som åberopar laga 
befogenhet eller nödvärn till sitt försvar, men vad som krävs är 
oklart (Norée, 2004). 

Allt våld som polismän använder och skälen för våldsanvänd-
ningen måste dessutom noga dokumenteras. Det gäller oavsett 
grunden för våldsanvändningen (polislagen eller brottsbalken). 
Justitieombudsmannen (JO) har flera gånger riktat kritik mot 
polismän för bristande dokumentation av grunder för olika be-
slut, bland annat beslut om att använda pepparspray, där JO ut-
tryckt att: 

Från bl.a. kontroll och rättssäkerhetssynpunkt är det helt nöd-
vändigt att de omständigheter som föranlett den vapenanvänd-
ning som bruk av pepparspray innebär dokumenteras på ett 
fullständigt och korrekt sätt. (JO-beslut, Dnr 5928-2006)  

På samma sätt förhåller det sig givetvis med användning av skjut-
vapen. När potentiellt dödligt våld har använts är skälen att nog-
grant dokumentera beslutet naturligtvis som allra tyngst. Enligt 
bestämmelser i både skjutkungörelsen och 28 § PolisL ska doku-
mentation upprättas när skjutvapen använts, och där ska uppgifter 
om skälen för åtgärden nedtecknas. Bestämmelsen har stor bety-
delse ur rättssäkerhetssynpunkt och gör klart att en polisman före 
ett ingripande med skjutvapen måste ta ställning till om förutsätt-
ningarna för det är uppfyllda (Norée, 2004). Vi förväntas således 
fatta beslut som vi kan redogöra för, i vart fall när de i efterhand 
ska dokumenteras. Att omständigheterna kan beskrivas konkret i 
efterhand är naturligtvis inte detsamma som att man har omstän-
digheterna bokstavligen talat i åtanke just i det ögonblicket som 
man fattar ett snabbt beslut. Så är sällan fallet. 

Tillbakablick på ”ingripande mot farlig person” 

Rent juridiskt var den här situationen ”ingripande mot farlig 
person” inte komplicerad. Den kan rentav sägas utgöra ett typ-
fall. Polisen ska ingripa mot en person som bedöms som farlig 
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och personen går i samband med detta till angrepp mot polisen 
på ett sätt som uppfattas som livshotande, vilket innebär att det 
uppstår en nödvärnssituation. I det här fallet var det objektivt 
sett inte fråga om ett faktiskt angrepp, men det upplevdes så från 
min sida av händelsen. Jag handlade utifrån min subjektiva upp-
fattning av situationen och det som var känt för mig vid tillfället, 
det vill säga i inbillat nödvärn. Mitt agerande ledde inte till något 
rättsligt efterspel. 

Tillbakablick på ”pågående dödligt våld” 

Vi återvänder till mitt dilemma vid dörrposten, där jag uppfattade 
att jag behövde skjuta gärningsmannen, och till slut gjorde det för 
att avvärja faran och uppnå kontroll i situationen. Jag förlitade mig 
dock mer eller mindre helt på min intuition, i en situation som var 
ny för mig och där jag var osäker på hur jag skulle agera. Ett age-
rande av den sorten innebär ett visst risktagande. När vi i efter-
hand ska avrapportera våra beslut kanske vi inser att vi inte gjorde 
rätt, och det vi tänkte när vi fattade beslutet kan vi inte heller nöd-
vändigtvis konkretisera eller skriva i en rapport. 

Jag tolkade initialt situationen som att det brottsliga angrep-
pet mot människorna i rummet var avslutat, i och med att man-
nen satt med vapnet riktat mot sig själv. Situationen var dock 
fortfarande väldigt farlig, eftersom mannen när som helst skulle 
kunna rikta vapnet mot någon igen. 

Betraktat i efterhand är det inte sannolikt att jag skulle ha 
dömts till ansvar för min åtgärd att skjuta mannen i armen om 
det hade varit en skarp händelse. Mannen var beväpnad med en 
pistol och konstaterat farlig i och med att han redan hade skjutit 
en person samtidigt som ytterligare en person svävade i stor fara 
inne i rummet. Hade det inte legat inom ramen för den laga 
befogenheten att skjuta gärningsmannen i armen hade det troli-
gen legat inom ramen för nödvärn, eftersom ett brottsligt an-
grepp mot personerna i rummet alltjämt kunde bedömas vara 
överhängande, men det är svårt att dra definitiva slutsatser kring, 
eftersom situationen var komplex, och någon liknande aldrig 
prövats i domstol. 
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Detta sätter fingret på svårigheterna i det polisiära beslutsfat-
tandet. En polisman förväntas innan skjutvapen används pröva 
förutsättningarna för det, samtidigt är reglerna så svårtolkade att 
det ibland tar åratal för åklagare och domare att komma fram till 
om en polismans bruk av skjutvapen i en viss konkret situation 
var tillåten eller inte. Hur ska samma bedömning kunna göras 
med säkerhet av polismannen som står mitt i situationen med 
den stress det innebär att behöva agera på en sekund eller två? 
Polismän kommer sannolikt även framöver att hamna i situatio-
ner där rättsläget är oklart men akuta faror ändå måste hanteras 
och beslut fattas, och när vi ska förhålla oss till detta kommer vi 
in på de etiska perspektiven. 
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Etiska perspektiv 

Etiska dilemman uppkommer ofta i polisarbetet. Förenklat kan 
ett etiskt dilemma definieras som en valsituation där två eller 
flera hänsynstaganden står i motsättning till varandra och där 
det inte är givet vad som är optimalt ur en etisk synvinkel (Lund-
qvist, 1991).  

En polis är alltid styrd av de lagar och regler som finns. Sam-
tidigt kan man som polis inte heller frånsäga sig det moraliska 
ansvaret för sina handlingar och måste därför ändå göra etiska 
överväganden (Knutsson & Granér, 2001). Dessa etiska övervä-
ganden görs med utgångspunkt från olika perspektiv, som alla 
tar hänsyn till olika värden. 

Pliktetik 

En polis måste alltid kunna försvara och förklara sina handlingar 
utifrån de lagar och regler som finns. Lagar och regler kan ses 
som en sorts plikter som man har bestämt ska gälla i ett samhälle 
och som ska hjälpa människor att agera utifrån den kollektiva 
moralen. Här finns en idé om generalisering; alla medborgare 
ska behandlas utifrån samma regelverk. Det finns också en idé 
om vad som är praktiskt; man ska kunna luta sig mot regeln för 
att få hjälp och ledning, och ibland också för att inte dras med av 
sina känslor eller handla godtyckligt. Det kan också finnas en idé 
om kontroll eller säkerhet; man vill försäkra sig om att personer 
handlar inom vissa ramar. Den här typen av plikter som är for-
mulerade som lagar måste vi förhålla oss till som polismän.  

Det kan emellertid finnas andra plikter än de juridiska som 
spelar in för vilka handlingar som är rimliga. Man skulle kunna 
tala om en plikt dels att ingripa för att undsätta människor i 
behov av hjälp, att skydda liv och att ta sitt professionella ansvar 
som polis. Våra egna och allmänhetens förväntningar på oss som 
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polismän i vår yrkesroll kan också spela in här, liksom kollegors 
förväntningar på varandra och så vidare. Polisprofessionen är på 
många plan ett pliktstyrt yrke.  

Konsekvensetik  

Ett annat vanligt etiskt perspektiv är konsekvensetik. Utifrån 
konsekvensetiken är en handling rätt om den får ett bättre resul-
tat än någon annan handling. Så resonerar vi ofta i konkreta 
dilemman: Vad kommer att hända om jag gör så här och vad blir 
utfallet? Det är en viktig dimension av risktänkande.  

Konsekvenser kan dock vara svåra att förutse i situationer 
som är mångtydiga, föränderliga och oberäkneliga. Den beskriv-
ningen gäller dessvärre för många situationer i mellanmänskliga 
yrken, som polisyrket. Det man då behöver vara medveten om är 
tolkningens betydelse för förståelsen av situationen och det fak-
tum att vi ofta inte kan veta säkert hur vår handling utfaller för-
rän efteråt. 

En viktig fråga inom konsekvensetiken är för vem en viss 
handling får ett bra resultat (Collste, 2010). Olika konsekvens-
etiska inriktningar ger olika svar på den frågan. 

En sådan inriktning är utilitarismen. Den förutsätter en lika-
behandling av alla människor oavsett grupptillhörighet. Utifrån 
ett utilitaristiskt perspektiv är de handlingar rätt som bidrar till 
att lyckan i världen ökar, eller lidandet minskar. Det utilitaristis-
ka perspektivet blir i vissa sammanhang därför problematiskt. 
Det inte tar hänsyn till vem som ska prioriteras. Ibland bör det 
spela roll vems lycka eller lidande som står i centrum. Exempel-
vis tycker nog de flesta att en gisslantagares liv är mindre viktigt 
att rädda än gisslans liv, i en situation där den förstnämnda hotar 
den andre till livet. 

En annan konsekvensetisk inriktning är den etiska egoismen. 
Utifrån den ser man alltid till sitt eget bästa. Det är knappast en 
hållning som många bekänner sig till och den svarar naturligtvis 
dåligt mot polisprofessionens plikter att skydda och värna med-
borgarna. Varken andra polismän eller samhället skulle tolerera 
ett sådant förhållningssätt.  
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Avsiktsetik 

Ett etiskt synsätt som är mindre vanligt inom filosofin, men har 
viss betydelse i polisprofessionen är det avsiktsetiska. Här är det 
handlingens avsikter som avgör om den var rätt, vilket betyder 
att konsekvenserna får begränsad betydelse så länge vi delar de 
värderingar som låg bakom handlingen (Granér & Knutsson, 
2000). Det avsiktsetiska perspektivet ställs på sin spets när man 
vidtagit en handling med en viss avsikt men konsekvensen blev 
en helt annan än den som var avsedd.  

Inom polisyrket, som bekant kräver att man fattar beslut un-
der tidspress och osäkra förhållanden, kan man ibland tvingas 
konstatera att man fått fatta beslut med en bild av en händelse 
som i efterhand inte visat sig stämma överens med verkligheten. 
Det illustreras bland annat av det tidigare nämnda fallet med 
polismannen som sköt en oskyldig man i ett parkeringsgarage. 

Problemet med avsiktsetiska perspektiv är att de bara kan an-
vändas efteråt. De är inte till någon konkret vägledning i besluts-
fattandet. Att ha en god avsikt kan visserligen utgöra en bra bör-
jan – att vilja göra gott och bra kan innebära en inställning som 
gör en uppmärksam på vad som är det goda i det enskilda fallet. 
Men samtidigt är det nog så för det mesta när det blir fel, att vi 
hade goda avsikter, men kanske var vi oinformerade, kunde inte 
räkna ut konsekvenserna eller så fanns det så många parametrar 
och okända eller motstridiga faktorer att vi blev stressade. En 
särskild form av stress är moralisk stress som uppstår vid etiska 
dilemman.  

Moralisk stress 

Merparten av den forskning som finns på området moralisk 
stress är gjord inom sjukvården och då primärt inom intensiv-
vården. På senare år har det dock även genomförts undersök-
ningar bland militär personal och inom andra ”blåljusyrken” 
(Larsson, Nilsson & Waaler, 2018). Moralisk stress definieras 
ofta enligt följande (Jameton, 1984): 
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1. Situationer där det finns mer än en moraliskt riktig sak 
att göra, men genom att välja ett alternativ utesluter man 
samtidigt det andra. 

2. Situationer där man är medveten om den moraliskt rik-
tiga handlingen som situationer kräver, men där man 
inte kan utföra den på grund av regler, högre chefers 
ovilja och så vidare. 

Om vi återgår till den generella definitionen av stress, som kan 
formuleras som att vi upplever att de yttre kraven överstiger vår 
förmåga (Driskell & Johnston, 1998), så kan vi konstatera att de i 
viss mån är tillämpbara även i dessa sammanhang. Hamnar vi i 
situationer där vi ställs inför svåra moraliska dilemman som vi 
inte förmår att lösa blir vi stressade, och de omedelbara reaktio-
nerna på stress som härrör från en moraliskt problematisk situa-
tion uppvisar stora likheter med vanliga akuta stressreaktioner 
(Larsson, Nilsson & Waaler, 2018). Vidare kan man i en stressfylld 
situation som inkluderar moraliska dilemman uppleva känslor av 
otillräcklighet, maktlöshet, meningslöshet och frustration. 

I det tidigare avsnittet om psykologiska perspektiv nämnde 
jag Lazarus och Folkmans (1984) copingstrategier. Strategierna 
delas som bekant in i probleminriktad hantering respektive käns-
loinriktad hantering. Strategierna för att hantera moralisk stress 
kan delas upp på samma sätt (Larsson, Nilsson & Waaler, 2018). 

Den probleminriktade hanteringen av moraliska dilemman 
kan ta sig olika uttryck, bland annat att man väljer att kringgå re-
gelverket för att följa sin egen övertygelse. Som förebyggande 
hantering kan nämnas officerare som kontrollerar försäkringar 
och planerar begravningsönskemål inför utlandstjänst. 

Känsloinriktad hantering av moralisk stress inkluderar bland 
annat rationalisering, det vill säga legitimerandet av egna beslut 
genom hänvisning till regelverk, att man följde order, eller age-
rade i självförsvar men också acceptans av en situation eller att 
fokusera på sin uppgift för att hålla negativa tankar och känslor 
borta (Kallenberg et al., 2016). 

En intressant koppling kan här göras till den chunking som 
enligt Boulton och Coles (2016) studie bland annat underlättade 
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för de brittiska insatspoliserna att identifiera och prioritera upp-
gifter samt minskade deras kognitiva belastning. Genom att iden-
tifiera och hantera deluppgifter i prioriteringsordning erkänner 
man och accepterar för sig själv att man inte kan hantera allt i en 
situation på en gång utan får ta en sak i taget, och när man väl 
identifierat vad som ska göras och i vilken ordning är det lättare 
att fokusera på sin uppgift. 

Tillbakablick på ”ingripande mot farlig person” 

Den första situationen med ingripandet mot den farliga perso-
nen var etiskt sett enkel så till vida att den inte erbjöd något 
etiskt dilemma för mig. Givetvis finns det många etiska aspekter 
på situationen i sig, men det var ingenting som hade någon 
hindrande påverkan på mitt beslutsfattande eftersom situationen 
var bekant för mig och jag kände mig trygg i mitt förhållnings-
sätt till de etiska problemen i den. 

Tillbakablick på ”pågående dödligt våld” 

När det gäller den andra situationen, med övningen där jag skul-
le ingripa mot pågående dödligt våld, blev det mer komplicerat. 
Jag var inte bekant med situationen och kunde därför inte in-
tuitivt avgöra hur jag skulle agera. Det faktumet att jag hade svårt 
att bedöma om det var rätt att skjuta gjorde att det uppstod ett 
etiskt dilemma, och därmed också moralisk stress.  

Jag upplevde det som en konflikt mellan vad situationen 
krävde av mig och hur jag blivit utbildad. Det hela kan konkreti-
seras som en konflikt mellan två olika plikter som skulle kunna 
formuleras enligt följande: 

”En polisman ska ingripa för att undsätta människor i fara.” 
”En polisman får skjuta först när det bedöms som rätt.” 
Ett förslag på metod för att lösa konflikter mellan plikter har 

framförts av filosofen W. D. Ross (1988). Han menar att skillnad 
bör göras mellan prima facie-plikter och faktiska plikter. Prima 
facie betyder vid första anblick. En prima facie-plikt är en sådan 
plikt som vi har som utgångspunkt för vårt handlande som till 
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exempel att vi inte ska ljuga. Men så kan ibland i konkreta situa-
tioner plikter krocka. Om jag talar sanning i en viss situation kan-
ske jag sätter en medmänniska i fara. Då kan jag välja att prioritera 
en annan plikt, till exempel att skydda en medmänniska. Det blir 
då den faktiska plikten. Ross menar att valet mellan plikterna 
görs intuitivt. Den beskrivningen illustreras väl av mitt agerande 
i dörröppningen när jag skulle ingripa i samband med övningen 
i pågående dödligt våld. När flera plikter ställdes mot varandra 
valde jag baserat på min intuition, och lät min plikt att avvärja 
faran stå över min plikt att vara säker på att det var rätt att skju-
ta. Det tog dock viss tid för mig att göra det valet i situationen.  

Betraktat utifrån Folkmans och Lazarus (1984) stresshanter-
ingsstrategier var det fråga om en problemlösande stresshanter-
ingsstrategi, i form av åsidosättande av en upplevd skyldighet i 
situationen.  
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Vad kan man lära sig? 

Vikten av igenkänning 

Inledningsvis kan konstateras att förutsättningarna för intuitivt 
beslutsfattande bygger på igenkänning av situationen man be-
finner sig i. Det förutsätter att situationen är bekant, genom att 
man förmår urskilja mönster eller grundläggande likheter (Kle-
in, 2003) så att vårt implicita system genererar ett minne från en 
tidigare händelse som påminner om den vi befinner oss i. 

När man ser tillbaka på mina två upplevelser som jag avhand-
lat här, är det tydligt att förutsättningarna för ett intuitivt be-
slutsfattande fanns i den ena situationen, men inte den andra. 
Detta som ett resultat av mina tidigare erfarenheter, där i det 
första fallet utbildning och träning förberedde mig för att hante-
ra en situation som var så pass lik den jag senare hamnade i att 
intuitivt beslutsfattande kunde ske. 

I den andra situationen fanns inte den förutsättningen, efter-
som den situation jag stod i skiljde sig väsentligt från de liknande 
situationer som jag hade erfarenhet av. Som ett resultat av det 
fastnade jag tillfälligt i en lösning avsedd för en annan situation, 
och det uppstod en tröghet, när det intuitiva beslutsfattandet inte 
fungerade. 

En förutsättning för att vi ska kunna fatta någorlunda snabba 
beslut är helt enkelt att vi har förmågan att känna igen en situa-
tion, och att igenkänningen också gör att vi påminns om hur 
situationen ska lösas. Denna intuitiva igenkänning av situationer 
och dess lösningar grundas ofta på sådant vi själva varit med om, 
men vi kan givetvis också känna igen situationer som vi har en 
mera allmän kunskap om. 

Ett bra exempel på det är den polisman som var först på plats 
vid Åhléns i samband med terrordådet på Drottninggatan 7 april 
2017. Polismannen promenerade civilklädd – dock i tjänst och 
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beväpnad – på en närliggande gata när han såg lastbilen köra ned 
för Drottninggatan i hög hastighet. Han uppfattade det direkt 
som ett terrordåd när han såg lastbilens framfart, eftersom han 
kopplade ihop situationen han plötsligt stod i med det terrordåd 
som drabbat Nice i Frankrike året innan, där en gärningsman 
med lastbil körde över och dödade ett stort antal människor. ”Jag 
tänkte bara ’Nice’”. Polismannen tvekade inte utan började di-
rekt springa mot Åhléns för att kunna stoppa gärningsmannen.11 

Erfarenhet frigör mental kapacitet 

Komplexa och tidskritiska situationer och uppgifter kan inte 
hanteras av vårt medvetna system, men det implicita systemet 
som bygger på igenkänning kan hantera större detaljrikedom, ge 
snabbare svar och initiera automatiska responser (Björklund, 
2008). När vi lär oss någonting nytt kräver det medveten an-
strängning, men med tiden mindre och mindre. Samtidigt ökar 
vår prestation, i takt med att den mentala belastningen minskar, 
som i fallet med testdeltagarna som lärde sig att spela Tetris 
(Haier et al., 1992). Vårt implicita system lär sig och tar succes-
sivt över uppgifter. På sikt kan därigenom kvaliteten och snabb-
heten på bedömningar och beslut öka. Expertens medvetna sy-
stem blir då samtidigt tillgängligt för andra uppgifter (Björklund, 
2008). Man kan här iaktta ett intressant fenomen. Ju mer vi kla-
rar av att hantera med vårt omedvetna och implicita system, 
utan att medvetet tänka, ju mer kan vi tänka medvetet i krävande 
situationer om vi behöver. Den som inte har relevant erfarenhet i 
en krävande situation kommer nämligen drabbas av överbelast-
ning när mängder av nya problem plötsligt ska lösas medvetet, 
medan experten intuitivt vet lösningen och därför upplever 
mindre stress. Experten kan på så vis ha kognitivt utrymme och 
förmåga att medvetet tänka när novisen inte har det, trots att de 
båda ställs inför samma yttre krav. Det ska dock påpekas att även 
en expert naturligtvis kan utsättas för andra stressorer som gör 

                                                                               
11 Tomas, kriminalinspektör. 2019. Enskilt samtal på telefon 23 september. 
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att förmågan till medvetet tänkande försämras, inte minst är det 
kanske fallet i den här typen av situationer. 

Flera perspektiv behövs 

En annan viktig slutsats är att beslutsfattandet i dessa kontexter 
har flera olika dimensioner. När jag i efterhand ser tillbaka på de 
perspektiv jag redogjort för, är det tydligt att det psykologiska 
perspektivet med beslutsprocesserna spänner som ett paraply 
över de andra två, juridik och etik.  

Både i juridiskt och etiskt hänseende fanns en igenkänning i 
första fallet, men inte i det andra, vilket förhindrade ett intuitivt 
beslutsfattande i situationen. Både juridiska och etiska oklarheter 
behöver vara utredda, och det räcker med att det finns oklarheter 
avseende en av dimensionerna för att tröghet ska uppstå i be-
slutsfattandet. 

Man kan exempelvis tänka sig en situation där de juridiska 
förutsättningarna för att vidta en viss åtgärd är uppfyllda, men 
man känner sig förhindrad av moraliska skäl. Resultatet blir det-
samma om situationen är omvänd och en handling upplevs som 
moraliskt acceptabel, men de juridiska förutsättningarna upplevs 
som för oklara för att man ska kunna fatta beslut. 

En slutsats är alltså att det i många fall är fråga om flera olika 
dimensioner i beslutsfattandet, varav jag i det här arbetet bara 
behandlat två. Ytterligare dimensioner skulle kunna inkludera, 
men inte vara begränsade till, taktiskt uppträdande och färdig-
hetsträning av olika slag. Om förutsättningar för intuitivt be-
slutsfattande finns ifråga om hur man ska agera moraliskt och 
juridiskt, men man inte vet hur man ska agera rent taktiskt, 
kommer det momentet istället bli det som genererar tröghet i 
beslutsfattandet och så vidare. 

Genom alla dessa moment, som alla är tröga då vi först kon-
fronteras med det obekanta, kan vi med vana och repetition suc-
cessivt skapa ett flyt. Med utbildning, erfarenhet, repetition och 
genom andra lärandeaktiviteter kan det logiska, mödosamma 
och kontrollerade successivt skifta mot det intuitiva, obesvärade 
och det automatiska. Det vi ägnar oss åt kommer vi med tiden 
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helt enkelt att behärska med mindre och mindre kognitiv an-
strängning, så som bilkörning (Whetley & Wegner, 2001). 

Situationen styr beslutsfattandet 

En del beslut kommer vi som polismän att fatta automatiserat. 
Automatisering har skett då vi kan utföra saker utan medveten 
tankeverksamhet. I vissa fall agerar vi automatiserat för att det är 
bekvämt, som när vi kör bil, men i vissa fall är det nödvändigt 
för att det inte finns tid för medvetet övervägande, som när vi 
ska försvara oss då vi blir angripna på nära håll. I andra fall 
kommer det intuitiva att samspela med det medvetna tänkandet, 
i form av beslutsprocessen som illustreras genom Kleins (1989) 
Recognition-primed Decision Making, där handlingsalternativ i 
situationer medvetandegörs automatiskt, men implementering-
en av en lösning ändå är ett medvetet beslut. I andra fall kommer 
vi slutligen att förlita oss helt på vårt medvetna tänkande i analy-
tiska beslutsprocesser, för att vi behöver lösa nya problem, eller 
hitta bättre lösningar. 

En polis kommer att fatta beslut på alla dessa olika sätt, bero-
ende på kontexten, i form av kraven som olika situationer stäl-
ler.12 Att agera som en expert i kritiska situationer definieras 
alltså inte av att man lutar sig på antingen intuitiva eller analytis-
ka processer ensamt, utan exemplifieras snarare av förmågan till 
flexibilitet att anpassa sitt handlande snabbt och med självsäker-
het under förändrade förutsättningar och ökande krav (Boulton 
& Cole, 2016). 

Med erfarenhet och rutin har man förutsättningarna att avgö-
ra när en tillräckligt bra lösning i god tid är viktigare än en opti-
mal lösning som tar längre att implementera. Detta gäller inte 
bara den enskilde polismannen som står mitt i händelsen, utan 
principerna som gäller för beslutsfattande under dessa omstän-
digheter är giltiga även i andra sammanhang där de kontextuella 
förutsättningarna är liknande. Det berör således också andra be-
fattningshavare som behöver fatta beslut med inslag av tidspress, 

                                                                               
12 Se figur 1. 
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osäkerhet, juridiska och etiska dilemman och så vidare. Här kan 
till exempel nämnas insatsledare, eller i tillämpliga delar yrkes-
grupper som militärer, piloter eller ambulanssjuksköterskor. 

Utbildningsmetoder 

Hur höjer man då förmågan till beslutsfattande i kritiska situa-
tioner? Hur tränar man förmågan att intuitivt kunna identifiera 
olika komplexa situationer och att hantera dem? Hur tar man sig 
från att agera som en novis till att kunna agera som en expert?  

Frågorna kommer inte att kunna ges ett uttömmande svar 
här, men förutom erfarenhet som man tillägnar sig genom 
tjänstgöring finns ett par metoder att lyfta fram. Verklighetsnära 
övningar i olika former med relevant återkoppling har använts 
länge, men strukturerad reflektion i olika former tycks kunna 
utgöra ett värdefullt komplement. 

Scenarioträning 

Med utgångspunkt för att det intuitiva beslutsfattandet bygger på 
intuitiv igenkänning via vårt implicita System 1, och att systemet 
arbetar med igenkänning av hela sinnesupplevelsen snarare än 
enskilda detaljer, skulle man kunna argumentera för att de bästa 
förutsättningarna för sådan igenkänning skapas under förutsätt-
ningar när många sinnen aktiveras. Detta görs i teorin bäst ge-
nom skarp tjänst, och näst bäst genom scenarioträningsövningar 
som liknar verkligheten så mycket som möjligt, där alla sinnen 
används i situationen, för att så mycket som möjligt efterlikna de 
förhållanden man tränar för. Björklund (2008) är inne på en lik-
nande linje, och menar att den här typen av kunskap byggs i 
konkreta möten med verkligheten, där vi upplever situationer 
med våra sinnen. Vi behöver se, höra, lukta, känna och uppleva. 

Klein (2003) uttrycker det som att man i korthet behöver förstå 
vilka typer av svåra beslut man kan behöva fatta inom ramen för 
sin tjänst, öva på att fatta dem under så verklighetsnära omstän-
digheter som möjligt och få relevant återkoppling. 
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Återkoppling är en viktig del av lärandet och kan komma i oli-
ka former. I scenarioträning får den övande ofta direkt återkopp-
ling på det egna agerandet, i form av att man blir träffad av FX-
kulor, lyckas gripa eller tappar kontrollen över en gärningsman 
och så vidare. Många lärdomar dras intuitivt. 

Om utfallet av en situation eller handling inte kommer ome-
delbart behöver man dock medvetet rekapitulera och utvärdera 
genomförandet, för att enstaka situationer i efterhand ska kunna 
utvärderas och bilda ett användbart mönster i ett implicit minne 
(Björklund, 2008). 

Simulatorutbildning 

Ett värdefullt komplement till scenarioträning kan vara utbild-
ning i skjutsimulator. Till fördelarna med sådan utbildning hör 
att den är förhållandevis kostnads- och tidseffektiv, men även 
flera andra faktorer så som att man kan spela upp scenariot igen 
i identisk form, för att till exempel belysa eventuella skillnader 
mellan vad man uppfattar och vad som sker i situationen. Simu-
latorutbildning erbjuder en mer avskalad sinnesupplevelse än 
scenarioträning eftersom man inte rör sig i en fysisk miljö utan 
står förhållandevis statiskt och tittar på en skärm, och kan därför 
inte beskrivas som fullt lika verklighetsnära som scenarioträning. 

Trots det är simulatorutbildning utan tvekan ett mycket bra 
hjälpmedel för att träna upp förmågan till beslutsfattande. Simu-
latorutbildning för blivande polismän har utvärderats i olika 
sammanhang och i en australiensk fallstudie som omfattade 372 
polisrekryter ställdes frågor efter polisutbildningen om hur de 
upplevt simulatorutbildningen de genomgått. Vanliga svar in-
kluderade i fallande ordning ökat självförtroende, förbättrat be-
slutsfattande, ökad förberedelse för verkliga situationer och ökad 
medvetenhet om olika typer av situationer och kontexter för 
beslutsfattande (Davies, 2015). 

Davies konstaterar i sin studie att även om två polisiära ingri-
panden aldrig kommer att vara identiska så kan det finnas 
grundläggande likheter eller ”core similarities” mellan situatio-
ner, och vår förmåga att fatta intuitiva beslut är som bekant be-
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roende av att vi kan känna igen just mönster och likheter i situa-
tioner (Klein, 2003). 

Simulator- och scenarioträningen bör vidare innehålla en stor 
variation av scenarion med flera möjliga varianter av varje situa-
tion för att på bästa sätt främja framväxten av en pålitlig och 
adaptiv mental modell för beslutsfattande (Harris et al., 2016). 
Ett liknande resonemang förs i studien som undersökte skillna-
derna mellan de brittiska AFO- och SFO-polismännen, där man 
spekulerar i att träning i varierande scenarion med guidning och 
feedback skulle kunna möjliggöra för noviserna att konstruera 
de mentala modeller som krävs för att snabbt och träffsäkert 
kunna bedöma situationer och därigenom främja utvecklandet 
av adaptiv expertis (Boulton & Cole, 2016). 

För att göra ytterligare en tillbakablick på mina två händelser, 
så agerade jag på det sätt som kännetecknar en expert i ena fallet, 
och som en novis i det andra. En stor skillnad mellan de båda 
fallen var att jag hade genomgått relevant utbildning i ena fallet 
men saknade det i det andra, och slutsatsen blir därför att ökad 
bredd i utbildning av den här typen förbereder en för fler situa-
tioner, och därmed ökar chanserna att man kan hantera de situa-
tioner man hamnar i på ett ändamålsenligt sätt. Man kan inte 
nödvändigtvis beskriva en individ enbart som antingen expert 
eller novis, utan man är snarare en expert på det som är bekant, 
och novis på det som är obekant. 

Tactical Decision Games 

Ytterligare en metod för att främja förmågan till beslutsfattande 
som lyfts fram är Tactical Decision Games eller ”TDG’s” (Schmitt 
& Klein, 1996). TDG’s är en enklare form av beslutsträning, som 
ursprungligen utvecklades för att främja taktiska färdigheter och 
beslutsfattande i den amerikanska militären. 

TDG’s går ut på att en grupp ställs inför hypotetiska scenari-
on som skulle kunna inträffa, och därefter ska besluta sig för hur 
man ska agera. I sin enklaste form kan problemet presenteras 
skrivet på ett papper, men även film – exempelvis från kropps-
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burna kameror som burits av poliser vid ingripanden – kan an-
vändas för att måla upp det scenario som övningen gäller.  

Nyckelfaktorer för den här typen av övning inkluderar att 
scenariot innehåller dilemman, att deltagarna fattar beslut ut-
ifrån en förutbestämd roll i scenariot och att information om 
händelsen och tid till förfogande för beslut är begränsad. Alla 
deltagare presenterar sedan sina lösningar och diskuterar dessa i 
grupp. Man kan också tänka sig att så kallade mentometer-appar 
skulle kunna användas för att låta deltagare välja olika alternativ, 
om man jobbar med en stor grupp. Här finns mycket utrymme 
att vara kreativ för den som håller i övningen. Under diskussio-
nens gång kan övningsledaren också ändra förutsättningarna 
eller lämna mer information, för att möjliggöra en diskussion 
om konsekvenser detta får (Crichton, Flin & Rattray, 2000). 

När övningen görs i grupp övas utöver den beslutsfattande 
förmågan enskilt också förmågan till samarbete, och det blir ofta 
tydligt att det finns många olika sätt att lösa ett visst problem på 
(Leland, 2012). Det möjliggör därför för beslutsfattare att lära av 
varandra, och underlättar i skapandet av en gemensam förståelse 
för, och igenkänning av, möjliga problem (Crichton, Flin & Ratt-
ray, 2000). 

Forskning på effekten av TDG’s är begränsad, men metoden 
har tillämpats för beslutsträning bland annat inom amerikansk 
kriminalvård, där deltagare upplevde sig kunna hantera inciden-
ter bättre efter att ha genomgått denna typ av beslutsträning, 
med ökat självförtroende och bättre förståelse för krishantering. 
Med hjälp av TDG’s skapades också gemensamma handlingsplaner 
för olika typer av incidenter som kunde uppstå på anstalten där kri-
minalvårdarna arbetade. TDG’s framstår sammantaget kunna utgö-
ra en bra möjlighet att öva icke-tekniska färdigheter som krävs för 
att hantera kriser (Crichton, Flin & Rattray, 2000).  

Även om namnet TDG främst tar sikte på de taktiska aspek-
terna så kan och bör övning naturligtvis styras till att inkludera 
andra relevanta dimensioner så som etik. Som vi tidigare konsta-
terat kan olösta etiska problem skapa tröghet i beslutsfattandet, 
och bidra till att svåra händelser blir besvärligare att hantera 
både under händelsen och efter. Samtidigt som stressande situa-
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tioner med inslag av moraliska dilemman kan ge upphov till ne-
gativa reaktioner så beskriver också många officerare och polis-
män som intervjuats om svåra händelser de varit med om, att de 
har upplevt omedelbara positiva reaktioner i samband med hän-
delserna. Det kan handla om känslor av lättnad, stolthet och inre 
lugn över att man kunde stå fast vid sin övertygelse och visa den 
i handling (Larsson, Nilsson & Waaler, 2018). En förutsättning 
för att man ska kunna stå fast vid sin övertygelse är att man från 
början har etablerat en sådan och är medveten om var man står. 
En viktig slutsats är därför att en trygg etisk grund för det egna 
agerandet inte bara kan förkorta tiden för beslutsfattande, utan 
också verkar stressreducerande såväl under som efter händelsen. 

Diskussioner i grupp kan således röra även etiska dilemman, 
och man kan öva på att ta ställning till hur dessa ska lösas. I min 
situation där jag skulle ingripa mot pågående dödligt våld upp-
stod en kollision mellan två olika plikter som jag upplevde inte 
gick att förena i stunden. Det var oklart om det var tillåtet att 
skjuta och jag upplevde snart att jag ändå behövde skjuta för att 
kunna undsätta människor i fara. 

Att i övningssammanhang göra den här typen av bedömnin-
gar kring vilken plikt som ska gå före den andra kan underlätta 
för oss att ta ställning innan vi hamnar i situationen, och därmed 
utgöra en relevant probleminriktad hantering av moraliska di-
lemman, till skillnad från resonemanget om prima facie-plikter 
och faktiska plikter som Ross (1988) för. Det sistnämnda kan bäst 
beskrivas som att man lämnar saker ting att bli som de blir i en 
svår situation, vilket vare sig främjar förmågan att fatta beslut eller 
förmågan att hantera svåra situationer på ett emotionellt plan. 

Reflektion 

Tactical Decision Games är en variant av reflekterande diskussion 
som man kan använda sig av. Det måste dock inte vara så for-
mellt. Enkla ”fikarumssamtal” med den här typen av innehåll 
kan delvis fylla samma funktion. 

Björklund (2008) menar att även om exempelvis litteratur-
studier aldrig kan ersätta träning under verkliga förhållanden så 
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kan en berättelse bidra till uppbyggandet av implicita minnen. 
Han bedömer dock att det då krävs att berättelsen kan aktivera 
tidigare upplevda situationer och inlärda sinnesmönster. Björk-
lund menar också att den här typen av tyst kunnande kan över-
föras i samtal mellan kollegor. Kan man få en situation återberät-
tad för sig, och tänka sig in i hur den skulle arta sig och hur man 
själv skulle agera i den kan man skapa implicita minnen som 
man sedan kan luta sig på när man behöver fatta snabba beslut. 

Slutligen behöver reflektion inte nödvändigtvis ske i grupp. 
Det finns stora vinster med att göra det, med de effekter som 
redan nämnts så som kunskapsöverföring mellan individer och 
vidgade perspektiv för olika handlingsalternativ. Men antalet till-
fällen som ges för den typen av gruppdiskussioner kommer san-
nolikt att vara begränsade. Kan man inte reflektera över relevan-
ta frågor i grupp kan man fortfarande göra det enskilt, och även 
om sådan enskild mental förberedelse inte är föremål för djupare 
undersökning i det här arbetet tål det ändå att omnämnas här 
som en viktig del i att förbereda sig själv för att kunna fatta svåra 
beslut. Som en brittisk insatspolis uttryckte det; ”I always try to 
pre-empt the ’what if-factor’”, fritt översatt ”Jag försöker alltid 
förekomma ’Vad händer om’-faktorn” (Boulton & Cole, 2016). 

Vad ska vi träna på? 

En ständigt levande, men ibland förbisedd, fråga för både ut-
bildningsorganisationer och individer är vad man egentligen ska 
träna på.  

Det är en stor fördel att ha en så bred och omfattande erfa-
renhet som möjligt, men i utbildningssammanhang är detta som 
mycket annat en resursfråga, vilket innebär att man måste prio-
ritera medvetet i valet av situationer man ska träna på att kunna 
hantera. En bra utgångspunkt för att göra ett sådant urval skulle 
kunna vara att genom statistik undersöka vilken typ av situatio-
ner som polismän historiskt sett har hamnat i som varit farliga, 
för att sedan replikera dessa under scenarioträning. Arbetsska-
dor och tillbud registreras per rutin och statistik förs även kring 
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de situationer där polismän använder skjutvapen i tjänsten (Po-
lismyndigheten, 2014).  

Omvärldsbevakning och anpassning till eventuella framtida 
problem som kan uppträda har dock också en viktig roll. Samhäl-
let och världen runt omkring oss förändras ständigt i snabb takt, 
och i och med det problemen som behöver hanteras inom ramen 
för den polisiära professionen. I nutid förändras till exempel den 
våldsbejakande islamistiska extremismen i snabb takt och sett över 
de senaste åren har nya metoder för attentat mot civila börjat 
användas, så som att köra över människor med fordon och an-
gripa med kniv på folktäta platser (Säkerhetspolisen, 2017). 

När den typen av skiftningar kan anas, till exempel genom att 
nya fenomen uppträder i närliggande länder, och man riskerar 
att få samma utveckling i Sverige, behöver man se över utbild-
ning och förberedelser. Så har också skett, då omfattande resur-
ser i närtid har lagts på att vidareutbilda polismän i att hantera 
pågående dödligt våld och terrorattentat. Det faktumet att vida-
reutbildningen är begränsad i omfattning har dock lett till farhå-
gor om inte för stort fokus ligger på de extrema situationerna 
(Holgersson, 2018). Ställt mot rekommendationer som förts fram 
om stor variation av scenarion i utbildning (Harris et al., 2016) 
framstår farhågan som värd att beakta. En begränsning i typen 
av scenarion som övas kan leda till att man inte lever upp till den 
bredd som är nödvändig för att hantera det totala spektrumet av 
problem som kan uppkomma, och därigenom att polismäns för-
måga att hantera terrorattentat ökar på bekostnad av förmågan att 
hantera mer vardagliga situationer. Mot det kan invändas att po-
lismän får mycket träning i att hantera vardagliga situationer då de 
tjänstgör, men i princip bara får möjlighet att höja sin förmåga att 
hantera terrorattentat och dylika situationer i samband med ut-
bildning, eftersom de hittills har inträffat väldigt sällan.  

Från mina två exempel finns det också en annan viktig slut-
sats att dra, och det är att man inte bör undvika komplexa situa-
tioner i utbildning, om man senare ska kunna hantera sådana i 
tjänsten. Utbildning kan ibland tendera att handla om ”skolex-
empel”, som är så tydliga att inga verkligt svårbedömda situatio-
ner någonsin uppstår. Om det alltid är tydligt i utbildningen när 
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man bör skjuta eller inte, kan den första situationen där man 
upplever osäkerhet och därmed verklig komplexitet vara i skarp 
tjänst, och då är det sent att börja fundera på vilka andra om-
ständigheter som ska vägleda ens handlande. Man måste lära sig 
gå innan man kan springa, men i ett senare skede när man be-
härskar de enklare situationerna, behöver utbildning omfatta 
även de komplexa. 

Polisprofessionens krav 

Polismän ställs emellanåt inför svåra beslutssituationer i sitt 
yrke. Som Larsson, Nilsson och Waaler (2018) konstaterar: ”Allt 
som soldater, officerare och poliser gör inom sin tjänst handlar 
inte om liv och död. Men en del situationer gör det”. Polisyrket 
innebär att man, liksom andra yrkesgrupper som intensivvårds-
personal, flygledare och brandmän måste fatta beslut under tids-
press, osäkerhet och på begränsat informationsunderlag. Till skill-
nad från dessa yrkesgrupper inkluderar polisyrket dock också 
bland annat dimensionen att använda våld, och att medvetet utsät-
ta sig för risken att bli utsatt för våld. Det tillför vissa etiska och 
psykologiska aspekter. 

Att fatta snabba och bra beslut under dessa omständigheter 
ställer höga krav på förmågan till beslutsfattande, och sådan för-
måga tar tid att gradvis utveckla genom utbildning och erfaren-
het, givet de flera olika dimensioner som en polisman samtidigt 
måste ta hänsyn till, så som bland annat juridik och etik. 

Adekvata resurser måste därför satsas. Resurser får dock inte 
reduceras till en diskussion om ekonomiska medel. Erfarna lära-
re och instruktörer, vilket mål man utbildar mot och hur man 
väljer att utbilda för att nå det målet är centrala frågor. 

Förvånansvärt mycket bra forskning finns att tillgå på det här 
området, som i förhållandet mellan teori och praktik kanske be-
traktas som det allra mest praktiska man kan hålla på med inom 
ramen för polisutbildning. Praktisk utbildning behöver dock inte 
stå i motsatsförhållande till teori eller vetenskap, som det ibland 
framställs. Tvärtom kan det praktiska kanske vässas genom att 
beakta forskning. 
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Jag hoppas att det här arbetet kan minska glappet mellan teori 
och praktik något, både genom att vi praktiker får nytta av 
forskning, och genom att akademiker bättre kan förstå vissa av 
de praktiska delarna av polisverksamheten. 

Förhoppningsvis kan det här arbetet utgöra ett bidrag till 
kunskapsläget och inspirera till ytterligare efterforskningar kring 
hur man bäst förbereder polismän för beslutsfattande i kritiska 
situationer idag, för att de imorgon på bästa sätt ska kunna möta 
de krav som polisprofessionen kan komma att ställa på dem. 
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”En smal korridor låg framför mig. Lysrören i taket kastade sitt ljus 
över gula väggar med klädkrokar på båda sidorna. Höga smällar hördes 
från en dörröppning till höger lite längre fram i korridoren. Pågående 
dödligt våld. Ett par snabba steg senare stod jag vid dörröppningen, 
men väl där gick hjärnan snart på högvarv för att hitta fotfästet i en 
situation jag inte visste fanns.”

En polis behöver kunna fatta beslut i kritiska situationer där taktik, 
juridik, etik och andra faktorer alla spelar in. Det är komplexa beslut, 
men de behöver inte upplevas som svåra om man är rätt förberedd.

I den här essän analyserar polisinspektör Adrian Wigsten två fall av 
beslutsfattande där förutsättningarna visade sig vara helt olika.
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