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Förord 

Jag hoppas att denna rapport kommer att bidra till att polisen ökar sin förmåga att klara av sina 
grunduppdrag.   

Studien har finansierats av MSB, Linköpings universitet, Carnegie Institutet, Länsstyrelsen i Jämtland samt 
Motormännens helnykterhetsorganisation. Extern finansiering har varit en avgörande förutsättning för 
tillkomsten av denna rapport. 

Många polisanställda har lämnat viktig information till denna studie. Jag är väldigt tacksam för denna hjälp! 
Jag vill dessutom rikta ett tack till polisregion nord som varit välkomnande till att jag genomför denna studie, 
och även till chefer och personal vid regionledningscentralerna syd, väst och Stockholm, samt till 
Polismyndighetens utvecklingscentrum i Bergslagen (utvecklingsansvariga för operativ ledning och 
krisberedskap).  

Ett tack också till externa samverkanspartner till polisen som ställt upp på intervjuer och som visat ett 
intresse för frågan om den geografiska placeringen av polisens ledningscentraler. Jag vill även tacka familjen 
Wikström för att jag blev så väl omhändertagen när jag var i Östersund under fältstudievecka.  
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Sammanfattning 

Generella iakttagelser kopplat till polisens strävan att centralisera sina ledningscentraler  

Det går att se klara paralleller mellan införandet av regionledningscentralerna och införandet av 
länskommunikationscentralerna. I bägge fallen så har besluten präglats av en stark vilja att driva igenom 
förändringen, där beslutsunderlagen snarare har handlat om antaganden och förhoppningar än att de har 
byggt på välgrundade analyser.  

Den nya Polismyndigheten innebar en fortsättning på den centraliseringsvåg som pågått under decennier 
vad gäller att koncentrera polisens ledningscentraler till ett färre antal orter.  Den lokala förankringen och 
person- och lokalkännedomen hade redan försvagats eller försvunnit på många orter genom tillskapandet 
av länskommunikationscentraler. Därför hade införandet av regionledningscentralerna en liten betydelse 
vad gäller dessa faktorer, förutom för enstaka orter såsom exempelvis Östersund. Studien visar att under 
förutsättning att en operatör har en tillräckligt hög förmåga vad gäller ledningsarbetet har lokal- och 
personkännedom en stor betydelse och den lokala förankringen är viktig.  

Ett centralt argument för omorganisationen var att uppnå en enhetlighet. Det finns dock stora skillnader i 
hur arbetet organiseras i de olika regionledningscentralerna. En orsak är att regionerna har stora olikheter 
vad gäller exempelvis yta, ärendetyper och belastning.  Likaså har bildandet av regionledningscentraler 
inneburit olika stora förändringar i respektive region. Tillskapandet av regionledningscentraler har i vissa 
regioner inneburit en fördel när det gäller att kunna hantera dynamiska och komplexa ärenden där många 
patruller är inblandade. Däremot har tillskapandet av regionledningscentraler inneburit en försämrad 
förmåga i vissa orter till samarbete mellan olika samhällsaktörer för att hantera både vardagshändelser och 
större kriser. Likaså har tillskapandet av vissa regionledningscentraler inneburit en försämring vad gäller att 
hantera vardagshändelser i orter där operatörer hade en hög lokal- och personkännedom.  

En viktig skiljelinje för hur de som intervjuats i denna studie ser på regionledningscentralerna verkar vara om 
ledordet för ledningscentralens roll uppfattas vara ledning/styrning eller samarbete. Det första synsättet 
innebär att ledningscentralen med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel och en samlad kunskap ska se till 
att verksamheten styrs och leds på ett effektivt sätt. Lösningen som förespråkas för att uppnå detta är att 
det byggs upp en separat organisationsstruktur för att hantera denna arbetsuppgift. Det andra synsättet 
präglas av att ledningsverksamheten ses som en integrerad del av det operativa polisarbetet längst ut i linjen, 
där en nära samverkan mellan olika personalkategorier ses som avgörande för att lösa polisens olika uppdrag 
på ett bra sätt.  

Kritik och reaktioner kopplat till centraliseringen av polisens ledningscentraler 

Genom åren har nedläggning av kommunikationscentraler inte sällan mötts av hård kritik och motstånd. 
Vanliga argument har varit att ”hjärtat i verksamheten” försvinner. Andra förhållanden som lyfts fram har 
varit att lokal- och personkännedom kommer att försämras, samt att den lokala förankringen påverkas i 
negativ riktning. När kritiken vid nedläggning av ledningscentraler har klingat av har slutsatser dragits att 
organisationsförändringarna varit lyckade, men man har då bl.a. bortsett från faktorn att människor har en 
mycket god förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Det är ingen tvekan om att tillskapandet av större 
centraler innebar vissa inkörningsproblem som man efterhand kom eller kommer till rätta med, och att 
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verksamheten utvecklas efterhand. Den här studien visar dock att det är ett flertal kvalitativa förhållanden 
som inte synliggörs när effekten av polisens centraliseringar av ledningsverksamhet presenteras och 
bedöms. Det har medfört att centrala beslutsfattare både inom och utanför polisen inte uppfattar hur 
angeläget det är att ta tag i förändringsbehov som identifierats i denna studie för att kunna förbättra polisens 
förmåga att: 

 Förebygga och klara upp brott 
 Agera mot lokala problembilder 
 Förhindra olyckor och begränsa skadeutfall 
 Hantera större kriser 
 Använda resurserna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 
 Motivera och skapa engagemang hos sin personal  

Ledningscentralernas förankring i lokalsamhället är viktig och den centraliseringsvåg som utmärkt 
organiseringen av ledningsverksamheten kan ses gå stick i stäv med ett återkommande tema att polisen 
måste komma närmare medborgarna. Vissa politiker har haft invändningar mot att polisens 
ledningsverksamhet koncentreras till några få platser i landet, men generellt sett har mer omfattande 
reaktioner från ansvariga politiker uteblivit. Med tanke på den vitala roll som ledningscentralerna har för 
polisens verksamhet är det många som framfört att det är märkligt att ansvariga politiker inte i högre grad 
har engagerat sig i denna fråga. Särskilt med tanke på att utlovade resursbesparingar med anledning av 
centralisering av polisens ledningscentraler inte har uppfyllts, utan tvärtom finns det flera faktorer som pekar 
på att tillskapandet av de stora centralerna fått en motsatt effekt.  

Förmågan att förebygga och klara upp brott m.m. 

Centraliseringen av polisens ledningscentraler har gått hand i hand med en minskad förmåga att klara upp 
brott. Istället för att reflektera över detta förhållande har lösningen varit att tillskjuta mer resurser till 
polisen. Det bör noteras att redan i mitten av 90-talet ifrågasattes i en rapport som publicerades av 
Rikspolisstyrelsen det grundläggande antagande inom polisen att centraliseringar leder till bättre och 
effektivare verksamhet. Forskning har senare pekat i samma riktning. Polisen har dock fortsatt, och tillåtits 
fortsätta, på den inslagna vägen att genomföra organisationsförändringar som till stora delar haft en 
inriktning att administrera brott och inkommande samtal, och inte att skapa goda förutsättningar för att 
förebygga och utreda brott. En reaktion mot centraliseringssträvandena och dess negativa effekter är 
förändringen av polisens kontaktcentrum (tfn 11414), där en införd nationell lösning för att hantera 
inkommande ärenden har övergetts, och istället har steg tagits mot en mer lokalt förankrad verksamhet. 

Centralisering av ledningscentralerna har inneburit en klart försämrad interaktion med lokalsamhället. 
Externa aktörer har pekat på att polisen försämrat sin förmåga att ta till sig och agera på tidskritisk 
information som rör vardagshändelser. De som intervjuats menar att det inte bara tar längre tid att komma 
fram per telefon utan att det kan vara omständligt att förklara saker när operatörer vare sig har lokal- eller 
personkännedom, eller kunskap om lokala problembilder. Istället för att det tidigare räckte med att säga att 
”Hej, det är Fia på OKQ8.  Han ni letade efter med gröna jackan är här nu” kräver det numera en lång 
förklaring. Förutom att processen tar så pass lång tid att situationen riskerar att vara överspelad påtalar 
personer som intervjuats att responsen inte är sådan att det motiverar till framtida samtal.  
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Nedläggningen av lokala centraler där interaktionen mellan yttre och inre personal var god har inneburit att 
personal i yttre tjänst har tappat en viktig lagspelare. Yttre personal har framfört att lokalt placerade 
operatörer hade en viktig roll vad gäller att ”lägga pussel” och agera som en slags ”detektiver” i syfte att 
stödja patrullerna för att öka möjligheterna att nå framgång i olika ärenden. Upplevelsen är att 
verksamheten, med undantag för större händelser, gått från att vara inriktad på att försöka lösa och 
förebygga brott, till att hantera och beta av ärenden som är registrerade i ett diariesystem.      

Använda resurserna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 

Centraliseringar har bidragit till en ökad förmåga jämfört med tidigare att inom mer omfattande geografiska 
ytor kunna göra övergripande bedömningar av hur tillgängliga resurser bör användas. Samtidigt har en 
organisatorisk specialisering och uppdelning i olika funktioner medfört en större utmaning att ur ett lokalt 
perspektiv kunna ta ett helhetsgrepp och väga ofta oförenliga intressen mot varandra.  

Centraliseringar har medfört en större flexibilitet att använda patruller från olika områden. Under studien 
har det dock blivit tydligt att de positiva effekterna av att centralisera polisens ledningscentraler har 
överskattats och att de negativa effekterna har undertryckts, och fortsätter att undertryckas. En minskad 
person- och lokalkännedom och förankring i lokalsamhället har försämrat möjligheterna att värdera 
information och anpassa olika lösningar efter lokala förhållanden och olika områdes förutsättningar. Det 
handlar exempelvis om att patruller med en särskild förmåga eller intresse inte utnyttjas, om en minskad 
kontroll av poliser som har ett behov av extra styrning, att ett minskat stöd till patruller gör att den totala 
resursåtgången ökar för att lösa samma typ av ärenden, att personal som befinner sig på en polisstation inte 
används, att externa aktörer inte tillfrågas eller informeras, att den stora centralortens prioriteringsordning 
blir styrande och inte lokala behov, att information måste återupprepas, att adresser och ärenden förväxlas, 
att mer resurstid går åt för transporter etc.   

En förändring som påverkar personalen 

Det finns de som upplever att arbetsuppgifterna är stimulerande och att stämningen är god på de stora 
centralerna, men centraliseringar har inneburit att karriärmöjligheter och karriärväxling har försämrats i 
många orter. Begränsade framtida utvecklingsmöjligheter är en faktor som påverkar intresset att fortsätta 
att arbeta inom Polismyndigheten. Likaså när anställda känner att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter på 
ett önskvärt sätt beroende på att vald organisationsform inte klarar av att leva upp till de krav de och andra 
ställer på polisen. Att centralisera verksamheten har fått stora negativa kvalitativa effekter för yttre personal. 
Polisstationer har dessutom upplevts att gå från att ha liv och rörelse dygnet runt till att bli tysta och ensliga 
miljöer stora delar av dygnet. Det påverkar den sociala interaktionen, motivationen och glädjen att komma 
till arbetet. 

Ett tidigare nära samarbete med yttre personal, familjär stämning och stor variation på arbetsuppgifter för 
operatörer i ledningscentraler har förbytts till arbetsuppgifter som ofta har stora likheter med en Call-center- 
verksamhet. Personalrörligheten har blivit hög på de stora centralerna. De stora centralerna har placerats 
på orter där det råder stor konkurrens om arbetskraft. Det har gjort det både svårare och dyrare att rekrytera 
samt att behålla personal.  Det är ett stort fokus på vikten av att polisen vidtar åtgärder för att i högre grad 
få polisanställda att stanna och inte söka tjänster utanför Polismyndigheten. Det vore därför självklart att i 
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hög grad beakta och åtgärda den påverkan som centraliseringen av polisens ledningscentraler har i detta 
avseende.  

Hur bör man gå vidare? 

Det finns ett stort behov att verka för att person- och lokalkännedomen hos personal på ledningscentralerna 
ökar samt att den lokala förankringen blir betydligt större. Det finns dock anledning att inte fokusera på 
redan fattade och genomförda beslut, utan att istället se framåt och lägga kraft på hur det ska gå att få till 
en så bra verksamhet som möjligt. För beslutsfattare som snabbt vill få en djupare inblick i studiens resultat 
rekommenderas att läsa 1:a stycket i kapitel 1, kapitet 3 (kort kapitel), delar av kapitel 6 (6.1, 6.2.5, 6.3 och 
6.4) samt kapitel 7 (totalt rör det sig om 20 sidor, vilket inkluderar bilder). 

En lösning att använda virtuell teknik i polisens ledningsarbete gör det möjligt att behålla nuvarande 
organisatoriska grundtanke och skapa kluster som är fördelaktiga för verksamheten både på kort och lång 
sikt. Det finns genom en sådan lösning goda förutsättningar att kunna växla upp och hantera 
större/dynamiska ärenden samtidigt som det finns möjligheter att ha en hög lokal- och personkännedom 
samt en lokal förankring. En sådan lösning skulle inte bara kunna bidra till att öka polisens förmåga att klara 
upp och förebygga brott, att rädda liv och begränsa skadeutfall och att polisen kan hantera andra typer av 
grunduppdrag på ett bättre sätt. En sådan lösning skulle också gynna möjligheterna att kunna rekrytera och 
behålla personal samt minska sårbarheten vid exempelvis en terrorattack.    

Det är angeläget att omgående vidta åtgärder och inte, som ofta förekommer inom polisen, hänvisa till en 
stor lösning, kommande system eller utvecklingsarbete som ska göra att man i framtiden kommer komma 
tillrätta med problemen. Åtgärder behövs här och nu. Den teknik som föreslås är väl beprövad och kan 
användas för att utveckla verksamheten i den riktning som föreslås. Att fatta beslut om att genomföra en 
begränsad testverksamhet som bygger på de förslag som lämnas i denna forskningsstudie kan te sig som en 
självklarhet. Särskilt med tanke på att polisen på ett tydligt sätt äskar om att man behöver tilldelas mer 
offentliga medel beroende på att resurserna inte räcker till. Ett utkast på rapporten, med lösningsförslag 
presenterades för drygt ett år sedan. Någon testverksamhet har inte påbörjats inom polisen. En berättigad 
fråga att ställa är huruvida det är rimligt att polisen får mer medel innan de kan visa att de hanterar tilldelade 
medel på ett adekvat sätt?  

Polisen har fått återkommande kritik för att inte vara en lärande organisation. Hur förslagen i denna rapport 
tas emot åskådliggör polisens utvecklingsriktning när det gäller förmågan att ta vara på forskningsresultat 
som innehåller tydliga problembeskrivningar och lösningsförslag. Under arbetet med denna studie har jag i 
samband med samverkan med  regionledningen i region nord kunnat iaktta positiva signaler vad gäller nyss 
nämnda förhållande. I rapporten konstateras att det kommer vara intressant att följa hur polisen och andra 
aktörer hanterar de förslag som presenteras i denna rapport. I kapitel 8 presenteras början av denna 
påbörjade aktionsforskningsaktivitet. 
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1. Bakgrund 
Polisen har under flera decennier varit föremål för centraliseringar. Det har även gällt polisens 
ledningscentraler. I början av 00-talet skapades länskommunikationscentralerna och nu genomförs en 
förändring till att inrätta sju stycken regionledningscentraler. I samband med centraliseringarna har en 
minskad person- och lokalkännedom varit något som påtalats vara ett problem. Så är också fallet nu. Har 
dessa argument någon relevans eller utgör det i huvudsak en form av förändringsmotstånd som är vanligt 
vid exempelvis omorganisationer?  

Under hösten år 2015 fick jag en förfrågan om jag hade ett intresse av att medverka i forskningscentret 
CARERs verksamhet. Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings 
universitet bedriver forskning och kunskapsutveckling runt framtidens räddningsinsatser, responssystem 
och skadeplatser. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal, 
nationell, och global nivå.  Forskningen är tvärvetenskaplig och blandar discipliner och kunskapsområden 
från teknisk, filosofisk och medicinsk fakultet. Huvuddelen utförs som aktionsforskning vilket innebär att 
man tillsammans med aktuell organisation/verksamhet söker åstadkomma förändringar och förbättringar 
och att man jobbar tillsammans med praktiker (t.ex. Polis, räddningstjänst, SOS Alarm, landsting, 
ambulanssjukvård, frivilligorganisationer). 

Jag var positiv till förfrågan att engagera mig i denna forskningsmiljö och det blev naturligt att först studera 
centraliseringen av polisens ledningscentraler eftersom jag följt denna utveckling sedan början av 00-talet. 
Särskilt intressant var det att studera flytten av polisens länskommunikationscentral i Jämtland/Härjedalen. 
Denna ingår i Trygghetens hus som lyfts fram som ett framgångsrikt koncept. Polisen har dock fattat ett 
beslut att skapa en regionledningscentral i Umeå och därmed överge tanken med Trygghetens hus i 
Östersund.    Flytten från Östersund har mötts av mycket motstånd, men även nedläggning av andra kommu-
nikationscentraler har ifrågasatts.  

Som tidigare nämnts har huvudargumenten mot en centralisering varit att person- och lokalkännedomen 
försämras samt att samverkan med andra aktörer försvåras. Vilken betydelse har egentligen person- och 
lokalkännedomen och den fysiska närheten till samverkanspartners vid arbetet på en ledningscentral? Har 
det en så pass liten vikt i förhållande till de positiva effekterna av att koncentrera arbetet till stora centraler 
att det motiverar en centralisering av verksamheten? Finns det möjlighet att med hjälp av bland annat 
kartstöd och IT-system minimera betydelsen av person- och lokalkännedom? Jag tog kontakt med region 
nord som var beredda att medverka i en sådan studie. De önskade medverka först under hösten år 2016. Jag 
behövde dock samla in data redan under vintern/våren 2016 - innan länskommunikationscentralen i 
Östersund lades ned, men gjorde det på ett sätt som inte skulle belasta verksamheten. Det som berörs i 
denna rapport avser emellertid inte bara region nord, utan datainsamling har skett i samtliga sju 
polisregioner.  

Rapporten innehåller många bilder eftersom mina tidigare erfarenheter är att detta kan underlätta en 
förståelse (se exempelvis beslutsunderlaget gällande PUST – Holgersson, 2014). 
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2. Upplägg på studien 
För att analysera betydelsen av person- och lokalkännedom samt centraliseringen av polisens 
ledningscentraler eftersträvades en hög grad av triangulering (se Denzin & Lincoln, 1998), där det fanns 
möjligheter att ställa olika utsagor och andra insamlade data mot varandra. 

Under vintern/våren 2016 genomfördes 60 informella samtal/intervjuer, 5 gruppintervjuer och 34 formella 
intervjuer som omfattade totalt 2498 minuter (Drygt 41.5 timmar). Förutom intervjuer med polisanställda 
eller före detta polisanställda i Östersund genomfördes intervjuer med personal på bl.a. Gotland, i 
Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Västra Götaland, Skåne, Östergötland, Värmland, Dalarna, Närke, 
Västmanland och Stockholm. Huvuddelen av de som intervjuats arbetar eller har arbetat på någon eller 
några av polisens kommunikations/ledningscentraler (inkluderar regionledningscentralen (RLC) SYD, RLC 
Stockholm och RLC Västra Götaland). Intervjuer har även skett med yttre personal och chefer på olika 
hierarkiska nivåer. Intervjuer i Östersund genomfördes även med två SOS-operatörer, två befäl på 
räddningstjänsten och med räddningschefen.  Informella samtal/intervjuer genomfördes också med 
fjällräddare (6 st), personal som arbetar med olyckor i anslutning till pist-systemet i Åre (5 st) och externa 
aktörer, t.ex. politiker och en militär insatsledare (8 st).   

Hanteringen av en olycka i pist-systemet observerades på plats för olyckan till att patient transporterades i 
väg i ambulans. Jag deltog även i aktiviteter i samband med förberedelserna inför en fjällräddningsövning i 
Vålådalen och observerade under en eftermiddag arbetet i Trygghetens hus (räddningstjänstens, SOS Alarm 
och polisens ledningscentral). Under en eftermiddag observerade jag dessutom arbetat vid RLC Stockholm 
samt genomfört deltagande observation i yttre tjänst i Stockholm. Jag tillbringade 5 dagar i 
Jämtland/Härjedalen under mars månad 2016 för att samla in data och 8 dagar i Stockholm under 
april/maj/juni (RLC + yttre tjänst). Det fanns dessutom goda möjligheter att i analysen utnyttja redan 
insamlade data från deltagande observation och intervjuer som jag genomfört runt om i landet under de 20 
år som jag bedrivit forskning inom polisen. Material som låg till grund för beslutet att centralisera polisens 
ledningscentraler har också använts vid analysen.  

När det gäller urval av intervjupersoner tillämpades ett så kallat snöbollsurval där jag fick tips om vilka som 
kunde vara givande att intervjua och att de i sin tur gav nya uppslag på personer att ta kontakt med. Jag har 
dessutom haft en strävan att hitta personer som har olika uppfattning om förhållanden för att på så sätt 
kunna pröva olika utsagor mot varandra. Vid de formella intervjuerna användes ingen intervjumall eftersom 
syftet var att fånga så många infallsvinklar som möjligt. Om den intervjuade framförde en uppfattning om 
lokal- och personkännedomens betydelse har jag strävat efter att den intervjuade skulle precisera och 
konkretisera med exempel vad denna menade. Syftet har varit att jag ska få en förståelse för vad olika 
antaganden och slutsatser grundar sig på för erfarenheter. Intervjuer nedtecknades direkt efter intervjun 
och skickades till de intervjuade.  

De kvalitativa intervjuer som handlade om person- och lokalkännedom blev föremål för en tematisk analys. 
Jag försökte först identifiera olika faktorer som kan ha betydelse för arbetet och sedan studera förhållanden 
djupare genom att jämföra utsagor från olika intervjuer samt erfarenheter från deltagande observation. Den 
tematiska analysen kompletterades med en analys av tänkbara effekter av centralisering av polisens 
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ledningscentraler, där jag försökte kategorisera olika faktorer utifrån det datamaterial som jag hade tillgång 
till.   

Vid analysen använde jag tidigare forskning i kombination med kategoriseringen av empiriska materialet (se 
Alvesson & Sköldberg, 2010; Bryman & Bell, 2007). 

På grund av ett önskemål från olika aktörer om att ta del av delresultat och för att öka kvaliteten på studien 
bestämde jag mig för att ge ut ett utkast på rapporten innan sommaren 2016. Då aktörer och deras 
föreställningar är i fokus i en studie är det viktigt, för tolkningens trovärdighet, att stämma av både tolkningar 
och fallbeskrivningar med representanter för empirin (Ödman, 1979; Larsson, 1994; Klein, 1995). Att 
distribuera ett utkast bedömdes kunna få en positiv effekt gällande hur den efterföljande datainsamlingen 
och analysen borde läggas upp för att ha störst möjligheter att fånga olika aspekter på de frågor som är 
föremål för studien.  

Under hösten 2016 genomfördes ytterligare datainsamling där jag besökte både Östersund och Umeå. 
Arbetet på regionledningscentralen i Umeå följdes under en eftermiddag/kväll. Deltagande observation 
genomfördes vid fyra tillfällen i yttre tjänst i Stockholm. Formella intervjuer genomfördes med 16 externa 
samarbetspartner och 40 polisanställda på olika hierarkiska nivåer inom polisen. Intervjuerna omfattade 
totalt 1207 minuter (drygt 20 timmar). I samband med yttre tjänst, vid fem utbildningsdagar (SPT och 
POLKON) samt i anslutning till två seminarier (Södertörns högskola och Polisutbildningen Umeå) har 
informella samtal/intervjuer skett med ett femtiotal polisanställda. Informella samtal/intervjuer har också 
skett med ett tiotal externa samverkanspartners.  

På initiativ av HR genomfördes en workshop under två timmar med anledning av rapporten, där 12 personer 
deltog. Jag samlade in data på en annan workshop som genomfördes inom ramen för utvecklingscentrum 
Bergslagens verksamhet (operativ ledning och krisberedskap) under en heldag där det var 20 deltagare från 
fem myndigheter/organisationer (MSB, Polisen, Kustbevakningen, Trafikverket och SOS Alarm) samt var 
moderator efterföljande heldag med åtta deltagare från fyra myndigheter/organisationer (Polisen, 
Kustbevakningen, Trafikverket och SOS Alarm). Informationsutbyte och samverkansbehov mellan dessa 
organisationer var det ämne som behandlades under dessa dagar.   

Ett andra utkast av rapporten gavs ut i december 2016. Spridningen av det andra utkastet skedde till en 
mycket begränsad krets av nyckelpersoner. Rapporten redovisades på strategiskt ledningsmöte i region nord 
i mitten av januari 2017. Utifrån vad som stod i detta utkast påpekade en central befattningshavare i region 
nord att det fanns ett behov att på ett tydligare sätt poängtera att Östersunds länskommunikationscentral 
skiljde sig från andra länskommunikationscentraler eftersom ledningscentralen i Östersund inte varit 
föremål för de centraliseringar som andra centraler i landet varit (gällde också Gotland). En annan sak som 
lyftes fram var att polisen har köpt in ett system som heter CARL vilket ökar möjligheten att lokalisera en 
inringares position om personen har en smartphone med GPS. Intervju och datainsamling genomfördes för 
att få kunskap om systemet CARL.  

Ett föredrag om rapporten hölls också i samband med en konferens om framtidens skadeplats i slutet av 
januari 2017, vilket bl.a. väckte MSB:s intresse. Jag hade ett telefonmöte med två befattningshavare på MSB 
med anledning av att den föreslagna virtuella tekniken sågs som intressant för andra aktörer än polisen. Det 
fanns ett önskemål att exemplifiera möjligheten att använda sig av virtuell teknik och med anledning av detta 
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genomförde jag en intervju med en person inom räddningstjänsten samt diskuterade förhållandet med två 
personer vid en länsstyrelse. Jag diskuterade även möjligheterna att nyttja virtuell teknik på ett 
lokalpolisområde med bl.a. operativ koordinator med anledning av att de skulle ansvara för prio 5 ärenden. 
Deltagande observation genomfördes vid tio tillfällen vid yttre tjänst i Stockholms län, och fältintervjuer 
genomfördes med respektive patrullkollega under arbetspass. Dessutom har jag tagit del av fyra ljudfiler 
gällande kommunikation mellan inringare/patrull och ledningscentral. 

Ett föredrag om möjligheten att utnyttja virtuell teknik i polisens ledningsarbete och kort även hur sådan 
teknik skulle kunna användas av andra aktörer presenteras i Revinge i slutet av maj 2017. I samband med 
detta föredrag så samtalade jag med forskare, personal från polisen, personal från räddningstjänsten och 
personal på MSB. De lämnade sina tankar kring de lösningsförslag som jag lämnat. Jag samtalade även med 
en anställd på SOS Alarm i Sundsvall som spontant lämnade en bild av nuvarande effekter av flytten av 
polisens ledningscentral i Sundsvall till Umeå som styrkte dragna slutsatser i rapporten. I slutet av maj 
träffade jag även Rikspolischefen och chefen för region nord, där jag tog upp frågan kring test av virtuell 
teknik i region nord. Jag samtalade även med den operative chefen i region nord angående denna fråga, 
samt blev kontaktad och samtalade med samordnaren av det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län. 
Den sist nämnde arbetar på Länsstyrelsen i Östersund.  
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3. Hur fungerar ledningsarbetet för operatörer som 
saknar lokal- och personkännedom? 
Intervjuer och deltagande observation pekar på att det är viktigare att en operatör har en god generell 
förmåga att hantera ledningsarbete än att denna har person- och lokalkännedom. Person- och 
lokalkännedomen har underordnad betydelse jämfört med vissa andra förmågor och kunskaper. Under 
förutsättning att en operatör har en tillräckligt hög förmåga vad gäller ledningsarbetet har emellertid lokal- 
och personkännedom en stor betydelse.  

Tidigare i de mindre lokala kommunikationscentralerna fanns det operatörer som var duktiga, men det var 
inte ovanligt att personal hade en bristande förmåga eller intresse att arbeta i denna verksamhet. Dessutom 
konkurrerade operatörsarbetet med annan verksamhet. I de stora centralerna sker en strukturerad 
rekrytering av personalen och de genomgår en omfattande utbildning. Det är därför inte förvånande om 
vissa upplever att arbetet på de stora centralerna fungerar bättre jämfört med de mindre 
kommunikationscentralerna. Flera operatörer har framfört att fältpersonal uppskattar den proffsighet som 
personalen på de stora centralerna uppvisar i förhållande till vad som var fallet när arbetet bedrevs i de 
mindre kommunikationscentralerna.  

Ovanstående förhållande gör att det kan vara lätt att dra slutsatsen att person- och lokalkännedom och en 
lokal förankring går att ersätta bland annat med ett bra kartsystem och ledningssystem. Att 
förutsättningarna är annorlunda på grund av en helt annan rekrytering, en omfattande utbildningsinsats och 
en annorlunda resursallokering gör dock en sådan jämförelse förrädisk. Det finns dessutom andra 
förhållande som bidrar till att risken är stor för att dra felaktiga slutsatser gällande betydelsen av person- 
och lokalkännedom och en lokal förankring.  

Ett vanligt förekommande argument mot centraliseringarna har varit att ledningscentralerna är ”hjärtat i 
verksamheten” och att det därför skulle få stora konsekvenser att flytta dessa centraler. Ett annat argument 
har varit att operatörerna är beroende av en lokal- och personkännedom för att leda arbetet på ett bra sätt. 
När väl nedläggning av en kommunikationscentral initierats har den inte sällan mötts av hård kritik och 
motstånd, men efter ett tag har kritiken mer eller mindre dött ut. Individer reagerar ofta på förändringar 
som inte uppfattas som positiva eller önskvärda genom att först förneka förändringen och sedan att göra 
motstånd mot förändringen. Därefter brukar man tala om acceptansfasen då individen börjar anpassa sig till 
konsekvenserna av förändringen, där uttryck som ”det gäller att gilla läget” är vanliga. I den sista fasen – 
engagemangsfasen, får individen successivt tillbaka engagemang och motivation och är beredd att hantera 
den nya situationen (Bruzelius & Skärvad, 2012). Människor har en mycket god förmåga att anpassa sig till 
nya förhållanden och det kan vara lätt att dra slutsatsen att en organisationsförändring har lyckats genom 
att kritik mot denna har klingat av.  

Om organisationsförändringen varit förenad med inledningsvis stora problem kan personal resonera att det 
åtminstone fungerar bättre än i början och en jämförelse med hur det fungerade tidigare faller med tiden 
lätt i glömska. I polisens fall har det varit en hög personalrörlighet bland fältpersonalen och det är därmed 
ett fåtal som de facto kan göra en jämförelse mellan hur det fungerade när arbetet bedrevs på lokala 
kommunikationscentraler kontra hur det fungerar nu.  
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Inom polisen har det inte skett några utvärderingar av effekterna av centraliseringen av ledningscentralerna 
som går att använda sig av för att bedöma betydelsen av person- och lokalkännedom samt vikten av en lokal 
förankring. Argument som framförts att det är mycket viktigt med en person- och lokalkännedom samt en 
lokal förankring, respektive att det inte är särskilt betydelsefullt, bygger därför mer på en känsla än på ett 
välgrundat underlag.  

Allmänheten har bara en polis att ringa till. Nödsamtal inkommer därför till polisen även om verksamheten 
fungerar mindre bra. Redovisad statistik av inkommande samtal åskådliggör vilka samtal som kommer in, 
men inte vilka samtal som inte kommer in. Kvaliteten på samtalen synliggörs heller inte i statistik som lyfts 
fram och det är därför ofta inte möjligt att se om vissa typer av samtal inte längre förekommer eller har 
minskat i omfattning.     

Det är viktigt att ovanstående redovisning och efterföljande information i denna rapport inte ska uppfattas 
som ett ifrågasättande av att det inte skulle gå att få till fungerande regionledningscentraler. Det är ingen 
tvekan om att det går att skapa stora centraler som tar emot samtal, beordrar patruller att ta sig an 
arbetsuppgifter, samt i övrigt leder och styr arbetet. Lokal- och personkännedom samt centralens fysiska 
placering är dock parametrar som det finns anledning att beakta vad gäller vilken ambitionsnivå polisen ska 
välja beträffande:  

 Kontakten med och förankringen i lokalsamhället 
 Förmågan att samverka med externa aktörer 
 Att kunna agera mot lokala problembilder 
 Att använda resurserna på ett effektivt sätt 
 Att klara upp brott 
 Att förebygga brott och ordningsstörningar 
 Att skydda, hjälpa och ställa tillrätta 

I nästföljande kapitel kommer dessa faktorer att åskådliggöras genom utförliga beskrivningar.  
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4. Betydelsen av person- och lokalkännedom samt en 
lokal förankring 
Det är viktigt att notera att en operatör som arbetar på en stor central kan ha en hög person- och 
lokalkännedom, likväl att en operatör på en mindre central inte nödvändigtvis behöver ha detta. I denna 
rapport sätts det därför inte ett likhetstecken mellan en hög person- och lokalkännedom och den geografiska 
placeringen av en ledningscentral. Det finns dock ett samband mellan en centrals fysiska placering och 
förutsättningar för att ha en hög person- och lokalkännedom. När betydelsen av person- och lokalkännedom 
lyfts fram i rapporten blir det därför många gånger också naturligt att beröra inverkan av en centrals fysiska 
placering, men effekten i sig av en centrals fysiska placering kommer också presenteras separat. Syftet med 
detta är att försöka tydliggöra att en lokal förankring samt person- och lokalkännedom ska ses som två skilda 
variabler som i sig har olika betydelse, även om de har ett starkt samband.   

Det går att dela upp kunskap i uttalad/explicitgjord kunskap respektive tyst (”tacit”) kunskap (se t.ex. 
Goldkuhl, Röstlinger & Braf, 2002; Nonaka & Takeuchi, 1995; Zack, 1999; Schön, 1983; 1987). Tyst kunskap 
benämns ibland som förtrogenhetskunskap och handlar om en slags praktisk klokhet som det kan vara svårt 
att sätta ord på. Under intervjuerna med operatörer på polisens lednings-/kommunikationscentraler har 
detta många gånger blivit tydligt vad gäller betydelsen av person- och lokalkännedom. Operatörer har 
framfört att det är av stor vikt med person- och lokalkännedom, men har ofta haft svårt att tydligt kunna 
förklara vad de menar. Denna omständighet är värd att notera. Att det handlar om tyst kunskap medför ett 
problem när de som inte har denna tysta kunskap ska bedöma innebörden av argument att person- och 
lokalkännedom är viktig. Utan att ha denna kunskap är det nämligen svårt att värdera dess betydelse.  

Av den anledningen kommer stor vikt i denna rapport att fästas vid att försöka åskådliggöra betydelsen av 
person- och lokalkännedom genom att presentera en mängd konkreta exempel. Dessa utgör emellertid 
enbart ett axplock av de exempel som framkommit vid datainsamlingen. I syfte att tydliggöra att det finns 
ett stort antal situationer av liknande karaktär där person- och lokalkännedomen har betydelse, lyfts ett 
flertal likartade faktorer fram i kapitlet.  

Av pedagogiska skäl har jag valt att dela upp betydelsen av person- och lokalkännedom i olika avsnitt istället 
för att skriva allt under samma rubrik. Uppställningen kan felaktigt ge intrycket av att jag menar att det 
existerar vattentäta skott mellan olika former av person- och lokalkännedom. Eftersom det finns ett intimt 
och komplext samband finns det därför ett behov att ha en viss överlappning mellan en del avsnitt för att 
knyta samman analysen av betydelsen av person- och lokalkännedom.  
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4.1 Personkännedom 

4.1.1 Personkännedom – om personal 
Vid intervjuer med poliser är en vanligt framförd synpunkt att de uppfattar att arbetsgivaren inte alls tar 
hänsyn till deras förmågor, intressen och behov, utan att de bara betraktas som ett tjänstgöringsnummer 
som är lätt utbytbart (se även t.ex. Holgersson, 2005). 

Bild 1. Anställda uppfattar att arbetsgivaren bara ser dem som ett tjänstgöringsnummer  

Centraliseringen av kommunikationscentralerna är en orsak till att ovanstående förhållande har uppstått. I 
de stora centralerna tas i normalfallet ingen hänsyn till polisernas individuella egenskaper och behov när 
arbetsuppgifter fördelas. Det kan visserligen förekomma att operatör på en stor central har en kunskap om 
individer i en patrull som kan påverka vilka arbetsuppgifter patrullen tilldelas och hur patrullen styrs, men 
det är mer sällan förekommande jämfört med hur arbetet fungerade på de mindre centralerna. Redan 
tillskapandet av vissa större länskommunikationscentraler innebar att personkännedomen försämrades eller 
mer eller mindre helt försvann. Även när det gäller vissa mindre länskommunikationscentraler har den 
fysiska placeringen av kommunikationscentralen i polisens lokaler gjort att distansen har ökat mellan 
operatörerna och personalen i radiobilarna, vilket påverkat personkännedomen i negativ riktning. 
Östersunds länskommunikationscentral var unik i och med att organisationen hade samma form under lång 
tid och inte hade påverkats av centraliseringsvågen vad gäller tillskapandet av länskommunikationscentraler. 

En del patruller har goda förutsättningar att lösa en arbetsuppgift där det krävs en viss typ av fysisk förmåga. 
Det kan handla om muskelstyrka och storlek, men även om att kunna springa snabbt.  
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Bild 2. En del arbetsuppgifter kräver en viss typ av fysisk förmåga som gör att en viss patrull är mer lämpad för arbetsuppgiften1.  

Den fysiska förmågan är bara en av ett stort antal personliga egenskaper som kan påverka en patrulls 
möjligheter att lösa en arbetsuppgift på ett önskvärt sätt. De personliga egenskaperna skiljer sig ofta mycket 
mellan olika poliser.   

Bild 3. Två poliser som strukturerar saker på olika sätt som, bl.a. tydliggörs av ordningen i respektive klädskåp.  

Den ena polisen, vars skåpsordning exemplifieras i vänstra delen av bild 3, har en god förmåga att strukturera 
krångliga ärenden på ett sätt att det minimerar tidsåtgång samt är duktig på att snabbt vidta lämpliga 
åtgärder på en brottsplats som ökar förutsättningarna att kunna driva vidare ett ärende till åtal. Den andra 
polisen är mycket skicklig när det gäller att upptäcka misstänkta narkotikabrott och att bygga upp en 
misstanke som möjliggör en husrannsakan.  

                                                             
1 Foto: Polismyndigheten. 
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Vissa polisforskare förklarar att skillnader i polisers beteende beror på vilken polisstil som poliserna har 
anammat (t.ex. Broderick, 1977; Muir, 1977; Brown, 1988; Reiner, 2010; Knutsson och Granér, 2001), medan 
andra forskare (t.ex. Finstad, 2000 och Holmberg, 1999) förklarar skillnader i polisers ageranden genom att 
hävda att polisers beteende är situationsberoende. Det forskarna är överens om är att det finns skillnader i 
hur poliser agerar, vilket min forskning också har pekat på (Holgersson, 2005; Holgersson & Knutsson, 2012). 
Polisernas kunskap och motivation är avgörande för arbetsprestationen (Holgersson, 2005; se även 
Robinette, 1987). I begreppet kunskap innefattas teoretisk kunskap, praktisk kunskap och så kallad 
förtrogenhetskunskap, vilka många gånger hänger så intimt samman med varandra att det är problematiskt 
att definiera dem som olika kunskapstyper (se vidare Holgersson, 2005).  
 
Det finns vanligen flera sätt att hantera en uppkommen situation (se t.ex. Broderick, 1977) och poliser kan 
ta hjälp av olika kunskaper för att åstadkomma en så bra lösning som möjligt. En styrka inom ett område kan 
överbrygga en svaghet inom ett annat område, t.ex. om ett gäng ungdomar står och röker i en 
tunnelbanevagn och en polispatrull upptäcker detta kan en polis som har en stor förmåga att argumentera, 
men en sämre pondus, utnyttja sin argumentationsförmåga så att ungdomarna släcker sina cigaretter 
(Holgersson, 2005). 
 
De sammanlagda kunskaper som patrullen agerar utifrån är ofta större än den kunskap som respektive 
individ som ingår i patrullen har: 
 

Figur 1: En patrulls kunskapsprofil (Holgersson, 2005, sidan 149). 

Det är dock inte säkert. En polis som har en felaktig uppfattning om t.ex. ett lagstöd eller hur man bör ta 
hand om en viss kroppsskada kan tvinga patrullen att agera utifrån denna uppfattning, trots att den andra 
polisen som ingår i patrullen har en korrekt kunskap om hur patrullen bör agera. Bristfälliga färdigheter att 
utnyttja kollegas kompetens kan göra att en patrulls agerande blir sämre än det borde vara med tanke på 
den samlade kompetensen som finns i patrullen. När det gäller motivationen så är det ofta motivationen hos 
den polis i en patrull som har lägst motivation som styr vilka ingripanden som blir gjorda. Om två motiverade 
poliser arbetar ihop kan de dock påverka varandra på ett positivt sätt så att deras motivation ökar 
(Holgersson, 2005). 
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En operatör som har kunskap om patrullernas förmåga har helt andra förutsättningar att kunna leda arbetet 
på ett sätt att de tillgängliga resurserna utnyttjas och styrs på en för situationen lämpligt sätt. Intervju med 
en operatör på en mindre länskommunikationscentral: 

”Jag vet hur de avrapporterar, hur de håller förhör, vilka intressen de har för vissa ärenden. Genom 
denna kunskap finns en möjlighet att optimera resurserna. Genom detta blir patrullen inte bara en siffra 
utan en person.” 

Nedan följer ett antal exempel som operatörer/vakthavande befäl från olika delar av landet lyft fram 
gällande betydelsen av personkännedom om personal i yttre tjänst: 

 Om det exempelvis är ett kvinnofridsärende så vet jag att den här killen/tjejen i patrullen är duktig 
på att prata och inge trygghet. Det kan vara så att en kvinna när hon ringer säger att hon inte vill 
anmäla, men att det utifrån mitt samtal med henne framgår att hon blivit utsatt länge. Skickar man 
rätt patrull kan det skapa en trygghet och hon kan vara beredd att initiera och medverka i en 
utredning. Om man inte skickar rätt patrull så leder det nästan garanterat inte till någon anmälan. 
Två veckor senare kanske hon blir allvarligt misshandlad eller till och med ihjälslagen. Något som 
kanske hade kunnat hindras. 
 

 Vissa poliser vet man fastnar i vissa saker. Andra har en förmåga att beta av ärenden och det är 
fördelaktigt om man kan undvika att skicka en sådan patrull på en arbetsuppgift som innebär att de 
blir uppbundna ett längre tag. Det finns då möjlighet att utnyttja denna effektiva patrull för att 
expediera ett större antal ärenden på ett sätt att allmänheten blir nöjda. Det är viktigt när resurserna 
är begränsade. 
 

 Det kan vara en patrull med två extremt dugliga poliser. Man lär känna vad de går för. Istället för att 
skicka två bilar kan man välja att skicka en patrull. När vi kanske bara har två patruller att spela med 
är det lätt att förstå skillnaden att skicka iväg en bil långt från huvudorten som själv klarar av att lösa 
ett ärende istället för att tvingas skicka två bilar. Det skulle man vara tvungen till om man inte kände 
till dessa polisers duglighet. 
 

 Man kanske vet att en av poliserna i en patrull har jobbigt i privatlivet – då kanske det är bättre att 
skicka en annan patrull till ett ärende där det krävs att det förmedlas en positiv känsla till någon. 
 

 Genom att skicka ”rätt” patrull till en viss situation kan man slippa ett onödigt slagsmål för man vet 
att patrullen har en väldigt hög förmåga på att hantera konfliktsituationer. Det är fördelaktigt för alla 
inblandade parter och risken att en patrull binds upp på avrapporterings-arbete minimeras 
därigenom.   
 

 Förstahandsåtgärderna är ofta helt avgörande för om ett ärende ska gå att driva vidare. Ofta måste 
en patrull fatta snabba beslut och det finns då inte tid att bolla med en förundersökningsledare eller 
ett yttre befäl hur de ska agera för att säkra bevis.  Om man får en känsla av att det är ett riktigt 
seriöst eller allvarligt ärende kan det därför vara avgörande för möjligheten att driva vidare ärendet 
vilken patrull som inledningsvis blir tilldelad arbetsuppgiften. 
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 En del patruller kan ha en hög förmåga att hantera vissa specialstraffrättsärenden, t.ex. 
arbetsplatsolyckor, eller har en särskild erfarenhet, kunskap och intresse som gör att deras 
förutsättningar att hantera en viss typ av ärenden är mycket större jämfört med andra patruller, t.ex. 
har arbetat som ambulanssjuksköterska, som lastbilschaufför eller varit minröjare i flera 
utlandsmissioner.  
 

 En del patruller har en hög kunskap om ett visst geografiskt område eller vissa personer som gör att 
det är fördelaktigt att de hanterar ett ärende. 
 

 Vid en allvarlig händelse är det en fördel att veta vem som är lämplig att utse till PIC (polisinsatschef) 
eller platschef i den aktuella situationen. 
 

 En del poliser vet man är allergiska mot olika pälsdjur eller är hundrädda och att skicka dem till en 
viss typ av ärenden eller adresser är inte lyckat. 
 

 Om det är en misstänkt bomb är det viktig att utse rätt person så man inte drar igång något av 
ingenting. Det finns poliser vi brukar kalla för ”byggmästare”, eftersom de har lätt att skapa stora 
insatser på ärenden som inte borde ha genererat någon aktivitet.  
 

 En del poliser har en relation till vissa kriminella, t.ex. att de tidigare haft konflikter och utsatts för 
hot som gör att det är olämpligt att de involveras i ett visst ärende.  
 

 En del patruller försöker smita undan och göra minsta möjliga och då är det viktigt att ligga på och 
styra upp arbetet på ett tydligare sätt än som är fallet med andra patruller. Ibland kan det finnas ett 
behov av att samverka med yttre befäl av denna anledning och det underlättar mycket om man 
känner till varandra så att man inte bara är en anonym operatör som ringer utan det finns 
förutsättningar att föra mer förtroliga samtal. 
 

 En del patruller är snabba att avrapportera en händelse medan andra kan ha att göra långt tid, utan 
att kvaliteten för den delen blir högre. Det kan vara viktigt att veta när man bedömer hur lång tid det 
borde ta att avrapportera ett ärende. 
 

 Det kan vara en fördel att vänta lite med att fördela en arbetsuppgift till en patrull som har en hög 
förmåga att hantera en viss typ av ärende än att fördela arbetsuppgiften på en för tillfället ledig 
patrull som inte har den förmågan.  
 

 En del patruller kan hålla flera bollar i luften, medan andra blir stressade. Det gör att man kan ge vissa 
patruller ärenden som de kan hantera på väg till eller från ett annat ärende, medan det inte blir alls 
bra om man gör så när det gäller vissa andra patruller. 
 

 En del patruller har en hög förmåga till problemlösning, vilket gör att det är särskilt fördelaktigt att 
skicka dem till vissa typer av ärenden.  
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Flera av ovanstående uppgivna exempel från operatörer/vakthavande befäl som pekar på betydelsen av 
personkännedom har jag fått verifierade i samband med deltagande observation. Andra exempel har jag fått 
bekräftade i samband med intervjuer med yttre personal. Syftet med listan är inte att lyfta fram alla varianter 
som framkommit under datainsamlingen, men att presentera ett flertal olika exempel för att åskådliggöra 
den omfattande betydelse en personkännedom kan ha för möjligheten till: 

 Ett effektivt resursutnyttjande 
 För att klara upp brott  
 För att förebygga brott 
 För att lösa problem 
 För brottsofferstöd     

Deltagande observation samt intervjuer med både operatörer och yttre personal pekar på att det 
förekommer att de stora centralerna utnyttjar att det finns vissa operatörer som har personkännedom om 
personal i ett visst område.  

Den geografiska placeringen gör inte automatiskt att operatörer får en hög personkännedom om patruller. 
Den fysiska placeringen av kommunikationscentralen i polisens lokaler och tillgänglighet måste utformas så 
att det blir naturligt att träffas i samband med fika, utsättningar, i avrapporteringsrum och om man ska fråga 
något.    

Bild 4. En operatör och yttre personal som dricker kaffe i ett gemensamt fikarum. 

Varken polisernas motivation eller kunskap är statisk utan kan variera både på lång och kort sikt. En polis 
som normalt har en viss förmåga kan t.ex. på grund av trötthet inte ha motivation att genomföra en viss 
åtgärd eller kanske tillfälligtvis av andra skäl inte kan nyttja de färdigheter som hen normalt behärskar. Här 
blir den fysiska placeringen av en ledningscentral viktig. Intervju med en operatör på en mindre 
länskommunikationscentral: 
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”Poliserna är ju människor och de är olika. Man känner dem utan och innan. […]. Det är oerhört viktigt. 
Vi fikar med varandra. Man vet om sonen varit sjuk, om de suttit på lasarettet etc. Vi är som en familj. 
[…] Genom att vi träffas och känner varandra så vet vi deras dagsform för att göra ett bra jobb. De kan 
skickas till rätt plats. Poliserna är inte robotar även om man kanske kräver det. Att veta patrullens 
dagsform är väldigt viktigt i vissa fall”  

Att undvika att skicka en patrull på en viss typ av arbetsuppgift behöver inte vara av kortsiktiga 
verksamhetsmässig skäl utan kan vara av hänsyn till en viss polis välbefinnande. Det kan handla om att en 
operatör vet att poliserna i patrullen haft ett mycket tungt ärende föregående pass och att de därför om 
möjligt bör skickas på lättare ärenden. Det kan handla om att en polis som haft ett missfall helst inte skickas 
på ett ärende som handlar om plötslig spädbarnsdöd, eller att någon som nyligen förlorat en närstående inte 
skickas på ett dödsfall eller att meddela ett dödsbud. Någon som sovit dåligt på grund av att ett barn varit 
sjukt hela natten kanske man undviker att skicka på ett ärende som operatören bedömer finns en risk att 
det genererar övertid. Finns det ingen annan patrull att skicka kanske det går att förbereda avlösning så snart 
en pågående patrull går på sitt pass. Den här typen av hänsynstagande är av stor betydelse för personalen. 
Genom att det även kan ha en positiv inverkan på deras hälsa kan agerandet vara fördelaktigt även ur en 
verksamhetsaspekt. Jag kommer senare (se avsnitt 4.3) återkomma till andra positiva effekter som denna 
hänsyn kan medföra.    

Bild 5. På de mindre centralerna finns förutsättningar att ha kunskap om poliserna som kan påverka vilka ärenden som det kan 
vara bra att de inte skickas på  

En del som intervjuats har pekat på att det är yttre befäl som ska hantera de förhållanden som hitintills 
beskrivits i detta avsnitt. Det är inte operatörer i en ledningscentral som behöver ha personkännedom utan 
yttre befäl. Det är yttre befäl som ska koordinera arbetet på ett sådant sätt att resurserna används på bästa 
sätt och väga in personalens individuella behov och förutsättningar. Det kan uppfattas som ett bärkraftigt 
argument, men en närmare analys indikerar att det snarare handlar om ett önsketänkande än att det har en 
praktisk förankring. Visserligen kan det fungera på detta sätt i enstaka fall, men inte på en generell nivå. Det 
har flera orsaker. En är att ett yttre befäl vanligtvis ansvarar för patruller från olika stationer. En stor 
personalkader och långa avstånd innebär att det är svårt att få en tillräcklig närhet till personal. Detta medför 
att yttre befäl inte får den personliga relation med en del personal som krävs för att få kännedom om vissa 
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förhållanden. Att yttre befäl ansvarar för stora områden innebär också att det inte är praktiskt möjligt att 
kvalitetssäkra arbetet på plats genom att det kan ta lång tid för ett yttre befäl att ta sig till en plats. Det gör 
att ett stöd från en ledningscentral är särskilt viktigt. I Östersund och i andra orter där yttre befäl har ett fåtal 
patruller att hålla reda på finns det möjlighet att ha en personkännedom om personal. I denna typ av orter, 
med ett fåtal patruller, har det krävts att yttre befäl till stora delar har använts som en vanlig patrull. När 
yttre befäl tvingas ta sig an andra uppgifter jämfört med tidigare genom att personal på ledningscentral inte 
tar samma ansvar, och har en sämre lokal- och personkännedom, minskar den operativa förmågan. Det kan 
i praktiken handla om att två patruller ska utföra samma arbete som tre patruller gjorde tidigare. 

En annan orsak till att den yttre personalens behov och förmågor inte tas tillvara i samma utsträckning som 
tidigare har att göra med att distansen till operatörerna har ökat. När operatörer hade en lokal förankring 
var de en del av ”familjen” och det var naturligt att de fick ta del av känslig privat information. I de fall yttre 
befäl har en kännedom om vissa poliser kan det i teorin te sig oproblematiskt att förmedla information så 
att operatörerna på ledningscentral kan undvika att skicka patrull till vissa typer av ärende. Men att basunera 
ut polisers personliga egenskaper och privata problem till operatörer på en stor ledningscentral är inte så 
självklart. En förutsättning för att yttre befälet ska kunna bibehålla ett förtroende och delges viss information 
är att denna information stannar inom gruppen.  

Ett annat skäl som i praktiken kan göra det svårt för yttre befäl att gå in och leda arbetet för att undvika att 
viss patrull skickas till ett misstänkt dödsfall eller att se till att fler än en polispatrull skickas till en ur polisiärt 
hänseende välkänd adress där det brukar bli bråk har att göra med att yttre befäl kan var inblandad i en 
aktivitet som gör det svårt att engagera sig i de uppdrag som larmas ut. Yttre befälet kan ha tilldelats eller 
tagit sig an en uppgift, eller åkt in i en situation som hen måste fokusera sig på. Likaså kan yttre befäl prata i 
telefon eller avlyssna arbetet på en insatskanal. Det är inte ovanligt att det pågår parallella insatser. Yttre 
befäl kan också ha ett behov att lyssna på och blanda sig i radiotrafiken på någon av de interna kanaler som 
patruller pratar på.  

Ett ytterligare förhållande som i praktiken kan göra det svårt för yttre befäl att koordinera arbetet på ett 
önskvärt sätt är att en operatör som har bristande lokal- eller personkännedom kanske inte förmedlar vissa 
uppgifter eftersom denne inte förstår att dessa är viktiga i den aktuella kontexten. Om yttre befäl saknar 
betydelsefull information har denna givetvis små möjligheter att styra verksamheten på önskvärt sätt. Det 
skulle kräva att yttre befäl kan lyssna av inkommande samtal eller att situationen är sådan att yttre befäl kan 
ringa upp anmälare för att bilda sig en uppfattning. 

Sammantaget kan det vara svårt för ett yttre befäl att ha kontroll på de utlarmningar som ledningscentralen 
gör och, i de fall yttre befäl har personkännedom om patrull, reflektera över vilken patrull som bör ta sig an 
uppdraget. Det kan vara annan personal, såsom personal som utsetts att vara lokal insatsledare (LiL), som 
kan ha möjlighet att biträda yttre befäl, men problemen som beskrivs ovan är likartade även för dem.   

Om operatör ska leda arbetet i glesbygd med stora avstånd kan en annan typ av personkännedom om 
personalen än som beskrivits ovan vara viktig. Genom att veta att en anställd har en viss kompetens går det 
att få svar på viktiga frågor. Under intervjuer har det framkommit att det kan handla om all möjlig typ av 
kunskap. Ett behov kan vara att utifrån en beskrivning från en inringare kunna lokalisera en plats. Personal 
på kommunikationscentralen kanske vet att en polis bor i ett visst område, är uppvuxen där eller brukar 
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vistas där på fritiden som gör att denne har en god kunskap om området. En kännedom om exempelvis en 
så udda förmåga att en viss polis varit dansbandsmusiker och kan svara på var alla mindre logar och före 
detta logar finns inom ett stort område, har i vissa fall utnyttjats och varit betydelsefullt. Ett vakthavande 
befäl i en mindre ledningscentral menade att kunna få svar på vissa frågor kan spara mycket tid och kan 
ibland vara avgörande för utfallet av ett ärende. Det handlar inte bara om att ta tillvara en polis geografiska 
kunskap utan att kunna nyttja dennes kontaktnät. Med en lokal förankring ökar chanserna för att någon 
inom polisen exempelvis känner den som har nyckeln till bensinmacken, har en bomnyckel eller kan ta reda 
på var en viss person, som kan svara på en viss fråga, befinner sig. Det kan genom uppbyggda relationer 
finnas möjligheter att ställa känsliga frågor utan att det sprids att polisen ställt dessa frågor. Med en lokal 
förankring finns exempelvis möjlighet att ta hjälp av jaktkamrater, kontakter som en viss polis har byggt upp 
genom att ha en sommarstuga i ett visst fritidsområde eller genom att vara med i en idrottsklubb.  

Information från en polis med person- och lokalkännedom eller dennes kontakter kan utgöra en viktig grund 
för hur ett ärende bedöms. Det kan avgöra hur en inringares information värderas, hur en misstänkts 
våldpotential bedöms och bedömningen av risken för att en situation eller ett problem eskalerar. Denna typ 
av information kan avgöra om det överhuvudtaget skickas en polisbil eller om det finns ett behov att skicka 
flera resurser. Detta har framförallt stor betydelse i ett område med stora avstånd, där det inte är ovanligt 
att det kan ta en eller ett par timmar att ta sig till en plats. Det kan betyda att en relativt stor ort töms på 
tillgängliga resurser och att det under flera timmar inte finns några poliser att skicka på akuta ärenden om 
patrullerna skickas på ärenden långt från huvudorten. Avstånden kan vara så stora att det i praktiken inte är 
möjligt att göra snabba resursomfördelningar genom att skicka patruller från andra orter för att täcka upp. 
När det finns ett fåtal patruller uppstår ett behov att göra svåra avvägningar som inte alls blir fallet om 
ledningscentralen har ett stort antal patruller att förfoga över. Ju längre från storstädernas citykärnor en ort 
befinner sig ju mer påtagligt blir detta förhållande. Mycket pekar på att en centralisering av polisens 
ledningsverksamhet har inneburit en minskad förmåga att göra ovanstående bedömningar, vilket  har haft 
en negativ inverkan på polisens möjligheter att använda sina resurser på ett fördelaktigt sätt. 

Ett annat förekommande förhållande i glesbygd var att ledningscentralen ringde till ledig polis och att denne 
trädde i tjänst för att aktivt agera i ett ärende. En kännedom om var en polis kan befinna sig är viktigt i 
sammanhanget. Personal på ledningscentral kanske visste att en polis befann sig på en viss plats eller 
chansade på att han är på en plats där han brukade vara, exempelvis i sitt fritidshus som låg nära där en 
allvarlig skoterolycka inträffat eller där någon råkat ut för ett problem som om det inte åtgärdas sannolikt 
krävdes att det skickades polisiära resurser 
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Bild 6. En ledig polis som befinner sig i ett glest befolkat område.  

Det är inte möjligt att registrera en stor del av den kunskap om anställda som beskrivs ovan. Det handlar dels 
om integritetsskäl och dels om praktiska skäl, eftersom det är problematiskt att kunna uppdatera viss 
information tillräckligt ofta. Även om det går att komma åt viss information exempelvis var en polis bor och 
telefonnummer till denna kan en personkännedom ändå utgöra en viktig förutsättning för att lösa en uppgift. 
Det handlar dels om att en del poliser inte har uppgivit ett visst mobilnummer till polismyndigheten utan att 
det bygger på att anställd på kommunikationscentralen själv har detta nummer i sin privata telefon. Det 
handlar också om att en del poliser som är lediga inte svarar på ett dolt nummer eller på ett nummer som 
de misstänker kan vara från polisen som kan innebära att de tvingas träda i tjänst. Däremot om en operatör 
eller vakthavande befäl känner personen i fråga är förutsättningarna att få hjälp helt andra. Jag kommer 
senare (se avsnitt 4.3) fördjupa analysen av detta förhållande.    

4.1.2 Personkännedom – om andra aktörer, t.ex. fjällräddare 
Att personal på en kommunikationscentral drar nytta av andra aktörer när vissa arbetsuppgifter ska lösas i 
glesbygd har varit vanligt förekommande på de mindre länskommunikationscentralerna. Det finns tydliga 
paralleller till hur polisanställda med en viss kunskap har använts (som beskrivs i föregående avsnitt). När 
det gäller att dra nytta av andra aktörer kan det handla om att ta kontakt med exempelvis en jägare, 
affärsidkare, en fjällräddare eller någon annan med en viss kunskap som kan lämna viktig information. 
Fjällräddarna utgör en viktig resurs. Att ha personkännedom om fjällräddare kan öka förutsättningarna att 
snabbt få värdefull information. I vissa fall har operatörer deltagit i fjällräddningsövningar. Det har inte bara 
ökat förståelsen för fjällräddarnas arbetssituation utan även skapat personkännedom och byggt relationer 
(vikten av det senare kommer utvecklas i avsnitt 4.3).   



30 

 

Bild 7. Förberedelser inför en fjällräddningsövning   

Forskning har pekat på betydelsen av personkännedom för att skapa ett förtroende som i sin tur påverkar 
möjligheterna att uppnå en effektiv kommunikation. Personkännedom om olika aktörer är inte bara viktigt 
när det gäller att utbyta information utan även för att få viss aktör att agera. Det kan göra att en polispatrull 
slipper att köra 20 mil, enkel resa. På en del ställen är det inte ovanligt att ta hjälp av taxiförare, 
hemtjänstpersonal eller så kallade ”byavakter”. Det kan exempelvis handla om att en taxichaufför börjar leta 
efter en försvunnen person eller åker till en adress och utför en transport. Genom att se till att någon lämnar 
en plats kan man undvika en eskalerande konflikt som ofta är kopplad till ett alkoholintag. Hemtjänsten kan 
hjälpa till och besöka person som mår psykiskt dåligt och upprepade gånger hör av sig till polisen och 
”byavakter” kan hålla utkik efter ett fordon eller kontrollera ett förhållande på en viss plats.    

Bild 8. En taxibil i Sveg  
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Bild 9. En distriktssköterska och hemtjänstfordon, Hammerdal2 

Uppdaterade telefonlistor till olika aktörer kan minska betydelsen av personkännedom. Det kan göra det 
möjligt att dra nytta av denna typ av aktörer också om arbetet bedrivs på en stor ledningscentral. Ett stort 
ansvarsområde kan dock göra att operatör missar och inte tänker på möjligheten att utnyttja denna typ av 
resurser, och en personkännedom underlättar dessutom en samverkan med dessa aktörer. Möjlighet att 
utnyttja externa aktörer gäller inte bara för glesbygd. I samband med kommenderingar i Stockholm byggde 
exempelvis dialogpolisen upp en form av kommunikationscentral som gjorde det möjligt att använda andra 
aktörer (se Holgersson, 2008). Under deltagande observation har det visat sig vara möjligt att utnyttja 
personkännedom och ta kontakt med aktörer i Stockholms city även på annan tid än under kommenderingar. 
Det har gått att få aktörer att följa efter gärningsmän som sedan kunnat gripas av polispatrull. På de stora 
centralerna finns dock inte en sådan tradition, bl.a. med tanke på att patruller ofta har korta 
framkörningstider och ett stort inflöde av inkommande akuta samtal i förhållande till antal operatörer. Det 
förekommer dock att operatörer på de större centralerna drar nytta av externa aktörer för att lösa ett 
ärende, t.ex. att operatör ringt till ordningsvakter och fått dessa att kontrollera ett förhållande eller biträda 
i olika ärenden. 

                                                             
2 Foto: Pernilla Gunnarsdotter Persson. 
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En hög personkännedom ökar möjligheterna att kunna få uppslag på att det går att använda vissa aktörer. 
Ett exempel på detta är när ett vakthavande befäl kunde utnyttja sina kontakter på en mindre ort. Det låg 
en berusad person i en snödriva långt från huvudorten och det fanns inte någon patrull att skicka. Personen 
skulle frysa ihjäl om han låg kvar. Ordföranden i organisationen Länkarna i den aktuella orten kontaktades 
och motiverades att ta hand om personen. En aktör som används flitigt i vissa områden är fjällräddarna.  

Bild 10. Fjällräddare3. 

De tas i anspråk både under sommaren och vintern. Uppdragen kan ha mycket olika karaktär. Genom att ha 
uppdaterade listor med telefonnummer, var fjällräddare bor och vilka områden som är deras främsta 
ansvarsområde så finns möjlighet att minska betydelsen av personkännedom, även om intervjuer både med 
operatörer och fjällräddare pekat på att en personkännedom kan underlätta kontakten och igångsättande 
av en räddningsinsats. Vissa fjällräddare är beredda att ta sig an ärenden som egentligen inte faller inom 
ramen för deras normala arbetsuppgifter. Det kan handla om att vara ögon och öron när det skett ett inbrott 
i en liten butik långt ifrån där närmsta polispatrull befinner sig. Det kan handa om att kontrollera om en viss 
bil står på en plats. Andra exempel som nämnts under intervjuer är att fjällräddare har använts för att kunna 
bedöma behovet av att skicka en polispatrull till en lokal där några sitter och festar, hjälpt några vars skoter 
gått sönder, har agerat när det brunnit någonstans eller att kört ett varv runt ett elljusspår för att anhörig 
till en motionär var orolig för att en skidåkare varit borta länge. För att kunna nyttja fjällräddare på detta sätt 
är personkännedom en central faktor.   

                                                             
3 Foto: Anonym.  
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Bild 11. En liten affär i ett mindre samhälle där avståndet till närmsta polispatrull ofta är långt.   

I Trygghetens hus i Östersund är räddningstjänst, SOS Alarm och polisen samlokaliserade. Respektive 
ledningscentral ligger vägg i vägg och de har ett gemensamt fikarum. Olika aktörer träffas kontinuerligt under 
arbetspassen och vissa umgås till och med privat. Vid intervjuer med aktörer från alla dessa tre 
organisationer har det framgått att en personkännedom och den fysiska samlokaliseringen är mycket viktig.  

Bild 12. Trygghetens Hus, Östersund. 

Att ha en personkännedom underlättar samarbetet i krissituationer och vald organisationsform får en mängd 
positiva effekter för möjligheten att bedriva en för samhället resurseffektiv och kvalitativ verksamhet (se 
vidare avsnitt 4.3).   

 

4.1.3 Personkännedom – om inringare 
Ett vanligt förekommande argument vid intervjuer med operatörer på de mindre 
länskommunikationscentralerna har varit att en tappad personkännedom om så kallade ”strålisar” kommer 
att leda till att patruller kommer skickas i onödan till en mängd uppdrag. Det som avses med ”strålisar” är 
inringare med demens eller psykisk sjukdom vars verklighetsuppfattning är kraftigt förvrängd. De kan höra 
och se saker som inte finns. Min bedömning efter att ha tagit del av annan information är dock att 
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historikuppgifter i IT-systemet STORM4 kan vara mycket användbara för att få indikationer på att det finns 
anledning att göra en kritisk bedömning av inringarens framförda information.  

Om det framgent inte skulle vara tillåtet att registrera den typ av information som i nuläget finns lagrade i 
polisens IT-system STORM eller om information var tvungen att gallras oftare skulle personkännedom om 
inringare vara av större vikt. Det gäller framförallt för de individer där det är långt mellan gångerna då de får 
vanföreställningar och ringer polisen. På senare tid har det skett förändringar där historik-uppgifter på vissa 
håll inte är uppdaterade eller registreras och lagras på samma sätt som tidigare. Operatörers 
personkännedom blir då av större vikt.  

När inringare uppger att händelsen inträffar på en registrerad adress kan operatör eller yttre personal få 
indikationer på att det kan röra sig om en så kallad ”strålis”, men om inringares adress inte är registrerad 
eller om inringaren uppger en annan adress finns en ökad risk att en operatör drar igång en större insats. Ett 
exempel på detta är att inringare sagt att hon sett individ med huva och vapen i anslutning till ett centrum i 
en ort. Även om det finns möjlighet att söka på person- och telefonnummer i STORM är det lätt att missa 
detta i en stressad situation. Eftersom denna typ av inringare ringer ofta till polisen känner operatörer i de 
mindre kommunikationscentralerna vanligtvis till personens namn och till och med dennes röst. Ofta har 
dessa personer perioder när de ringer oftare och operatörer kan varna varandra att ”nu är Andersson igång 
igen”. På en mindre central är det lättare att hålla reda på dessa individer än i en större central.  

Att det finns en något förhöjd risk att operatör på en stor central skickar patruller i onödan på ovanstående 
typ av ärenden har en liten betydelse i orter med korta avstånd, men är mer kännbart i områden med stora 
avstånd. Problemet med en bristande personkännedom vad gäller dessa ärenden bedöms dock inte vara så 
stort som det ibland görs gällande. Däremot finns det skäl att lyfta fram vissa andra positiva aspekter som 
en personkännedom om dessa inringare kan generera. Med en personkännedom finns större förutsättningar 
att kunna lugna en inringare och även att engagera andra aktörer att agera, såsom hemtjänst och släktingar. 
Förutom att det ur individens perspektiv är positivt kan det resultera att det går att undvika att situationen 
eskalerar. Förutom i glesbygd med långa avstånd och ett fåtal patruller bedöms dock denna aspekt av 
effekten av en personkännedom hos operatörerna inte påverka polisens verksamhet i någon större 
omfattning, men i enskilda fall kan det rädda liv och ha stor betydelse för släktingar och grannar som är 
tacksamma för att polisen kan lugna en individ. En operatör på en stor central framförde att de små 
centralerna gjorde att allmänheten kände till operatörerna, vilket var en nackdel. I de större centralerna, där 
de som ringer hamnar i en ort långt bort, finns det möjlighet att slippa samtal där person vill prata med 
operatör. En ledningscentral ska styra och leda verksamheten inte engagera sig i denna typ av sociala samtal, 
menade den som intervjuades. Personal som arbetar i mindre centraler har dock framfört att en 
personkännedom kan göra att det finns möjlighet att få någon som ringer upprepade gånger till polisen på 
112 att sluta ringa genom att denna person har förtroende för operatör. Det kan minska onödiga samtal och 
göra att de som är i verkligt behov av att få hjälp kan komma fram snabbare på larmnumret. Flera som 
intervjuats har också påtalat att dessa samtal visserligen tar tid i anspråk, vilket ur ett resursperspektiv kan 
göra att de uppfattas som onödiga, men i och med att de kan leda till att en polispatrull inte behöver utföra 
en transport till en psykakut sparar de totalt sett tid för polisen.  

                                                             
4 System for Tasking and Operational Resource Management. 
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Bild 13. En polispatrull som just transporterat en person som mått psykiskt dåligt från hemmet till en psykakut.  

Ett tio minuters samtal kan göra att patrull senare slipper lägga ned två timmar på ett ärende, men ur ett 
perspektiv som begränsar sig till ledningscentralens egen resursåtgång är det lätt att dessa samtal betraktas 
som onödiga. 

Flera som intervjuats har tagit upp problemet när individer som ofta inkommer med felaktig information i 
realiteten de facto är utsatta för något som de försöker göra gällande. Om uppgifterna i STORM som pekar 
på att någon inte är trovärdig används utan reflektion kan det i praktiken innebära att någon kan straffa ut 
sig från att få hjälp av polisen. Det kan få allvarliga konsekvenser. De kan också innebära att polisen inte 
agerar på lämnad information som rör ett förestående brott eller ett allvarligt inträffat brott. En del som har 
psykiska problem har missbruksproblem och lever i miljöer där våldsbrott inte är ovanliga. Det kan vara svårt 
att utifrån uppgifter i STORM göra en bedömning av relevansen i en inringares uppgifter, dels för att viss 
information inte är registrerad, där operatör kanske har nöjt sig med att skriva ”oseriöst samtal”, men också 
att det kan vara mycket historikuppgifter att gå igenom som är uppställda på ett ostrukturerat sätt. En 
operatör som har personkännedom om individ och dess bekantskapskrets har större möjligheter att göra en 
adekvat bedömning. En operatör utan person- och lokalkännedom riskerar dessutom att avfärda vissa samtal 
från personer som inte har någon historik i STORM som sannolika ”strålisar”, där en operatör med en djupare 
kunskap om ett område och de människor som bor där har större förutsättningar att göra väl avvägda 
bedömningar. I vissa fall har de typ av problem som beskrivs ovan uppmärksammats i media, exempelvis när 
en inringare inte blev trodd när han berättade att en inbrottstjuv hade skurit hans mamma med glas och att 
inbrottstjuven försökte ta sig in i rummet där inringaren var5.  

En personkännedom om andra typer av inringare har också betydelse. Det finns exempelvis ordningsvakter 
och andra aktörer som ofta kan få en händelse att låta som om det råder ”världskrig” medan andra personer 

                                                             
5 Aftonbladet 2014-01-13: ”Blev inte trodd av polisen. Mamma mördades och huset brann ned” 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18165428.ab  
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istället regelmässigt tonar ned ett problem. En kännedom om vissa individers sätt att uttrycka sig kan vara 
av vikt för att kunna göra en relevant bedömning av en händelse och använda resurser på ett optimalt sätt.  

Under intervjuer har det också framgått att det finns en annan slags personkännedom som är betydelsefull 
som är kopplat till var individen ringer ifrån. Delar av ett län, bl.a. Dalarna och Norrbotten har uppgivits vara 
som två olika länder. När det gäller tillskapandet av exempelvis regionledningscentralen i Umeå har flera 
som intervjuats sagt att det generellt sett (men givetvis inte i alla fall) skiljer mycket mellan människor som 
bor i Umeå och i inre delarna av Norrbotten. I inlandet pratar man om begreppet Knapsu, vilket betyder 
mesig, kärringaktig. Om man inte skickar en patrull direkt på vissa jobb och visar vem som bestämmer kan 
det få stora konsekvenser, menar flera som intervjuats. Personer ber inte om hjälp i onödan, och eftersom 
man inte vill vara en kärring så kan ett behov uttryckas försiktig – som att ”Jo, det kunde vara bra om polisen 
åkte hit upp och tittade till vad som händer på byn” – där en liknande situation i Umeå kanske hade genererat 
att den som ringt in sagt: ”Hjälp, vi är livrädda! Polisen måste komma hit snabbt! Det är en person som är 
arg och full och springer runt med ett jaktvapen och har skjutit två skott mot ett par hus”. Flera poliser som 
arbetar eller har arbetat i Norrlands inland menar att det finns en uppenbar risk att operatörer på RLC i Umeå 
inte kommer att förstå allvaret i vissa situationer och dessutom inte klarar av att bemöta någon från inlandet 
på ett sätt som denne förväntar sig om han ringer till polisen och är irriterad. Det handlar ofta om att prata 
personer tillrätta och på ett tydligt sätt säga vad som gäller menar personal som intervjuats. Det finns poliser 
som mindre länskommunikationscentral kopplar samtal till för att de kan prata vissa personer tillrätta. Flera 
har uttryckt en farhåga att operatörer inte kommer ha ovan beskrivna personkunskap gällande skillnader i 
mentalitet när arbetet bedrivs på stora centraler och att polisers speciella kompetens inte fångas upp. Det 
går visserligen att förbygga problematiken genom utbildning och informationsspridning, men en lokal 
förankring ökar förutsättningarna för att operatörer ska ha, samt kunna nyttja denna typ av kunskap.  

En annan typ av personkännedom som lyfts fram vid intervjuer handlar om en kunskap om att en individ 
tillhör en släkt eller en gruppering. Det kan vara betydelsefullt för att förstå allvaret i en situation. Det 
förekommer exempelvis allvarliga konflikter eller hotbilder där ett samtal om att någon rör sig i omgivningen 
kan göra att det är av stor vikt att polisen agerar för att förhindra allvarlig brottslighet eller att individer själva 
tar tag i en situation. Det är i många fall möjligt att genom dataslagningar ta reda på denna typ av uppgifter, 
men beroende på en bristande personkännedom som gör att inte en ”varningsklocka ringer” i kombination 
med att det är vanligt med en pressad arbetssituation på de stora centralerna är det lätt att operatör inte 
ser något behov av att agera. Under datainsamling har det framgått att missbedömningar och felaktiga 
prioriteringar har lett till stora egendomsskador, att personer skadats allvarligt och även dödsfall. 
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Bild 14. Felaktiga prioriteringar och missbedömningar av en hotbild kan få allvarliga konsekvenser i en del situationer6  

Det bör noteras att det är en mycket liten andel av samtliga inkomna ärenden som det är betydelsefullt att 
operatör har en personkunskap om inringare. Men i vissa fall kan en sådan kunskap ha en avgörande 
betydelse för att hindra en allvarlig händelseutveckling.  

 

4.1.3 Personkännedom – om brottsaktiva individer m.fl. 
Intervjuer och deltagande observation har pekat på att både civila och polisära operatörer på mindre 
ledningscentraler har större förutsättningar att ha personkännedom om brottsaktiva individer jämfört med 
när arbetet bedrivs på en stor central. Det förekommer även att operatörer på större ledningscentraler har 
en personkännedom om brottsaktiva individer, vilket i huvudsak är kopplat till att de nyligen tjänstgjort i 
yttre tjänst i ett visst område.  

                                                             
6 Foto: Polismyndigheten. 
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En operatör med personkännedom om brottsaktiva individer i ett område kan utifrån ett modus eller 
signalement få ett uppslag på vem som kan vara inblandad i ett brott. Det kan öka förutsättningarna för att 
kunna styra patruller på ett sätt som kan öka sannolikheten för att gripa en gärningsman. På samma sätt kan 
en operatör som har denna kunskap utifrån ett ganska vagt tips på att någon beter sig mystisk med anledning 
av signalementet förstå att det är angeläget att skicka en polispatrull till platsen. Vissa individers öknamn är 
välkända bland aktörer som tar kontakt med polisen, men att de inte känner till personens riktiga namn. Det 
är därför en fördel om operatörer känner till olika personers öknamn.   

Bild 15. Att operatörer har en god kännedom om brottsaktiva individer i ett område kan öka sannolikheten att klara upp och 
förebygga brott. Det kan räcka med ett signalement för att förstå vem som kan vara inblandad. 

En operatör med personkännedom om brottsaktiva individer kan utifrån en beskrivning av ett fordon dra 
slutsatsen att en viss individ är inblandad i ett brott eller är på väg att utföra ett brott. Intervjuer med 
operatörer pekar på att kännetecken som en trasig lampa, ett klistermärke på ett visst ställe, en skada på 
fordonet eller att ett fordon låter på ett speciellt sätt kan göra att man kan dra slutsats om vilket fordon det 
rör sig om utan att ha ett registreringsnummer. 
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Bild 16. Ett fordon med speciella kännetecken som förekommit i ett flertal kriminella aktiviteter.   

Att en operatör har god personkännedom kan också göra att denna drar slutsatsen att en viss individ som är 
känd för att bära vapen, vara farlig eller för att bli våldsam vid ingripanden, sannolikt är involverad i en 
händelse. Det kan resultera i att mer än en patrull skickas till en plats eller att en patrull förvarnas om vem 
som troligtvis är inblandad, vilket kan höja deras mentala beredskap. Det kan öka säkerheten för yttre 
personal. 

En del menar att det är personalen ute som har personkunskapen och att det därför inte är så viktigt att 
operatörerna har en sådan kunskap. Det finns emellertid flera skäl till att det är önskvärt att operatörer på 
en ledningscentral har en personkännedom om brottsaktiva individer i ett område och att de inte kan förlita 
sig på att personalen ute har denna kunskap. För det första är det inte ovanligt att patruller består av 
oerfaren personal med en kort tjänstgöringstid och som dessutom har placerats i områden de inte har någon 
tidigare erfarenhet av. Det har under en lång tid varit ett stort inflöde av ny personal bland den yttre 
personalen och det finns inget som tyder på att detta förhållande skulle förändras. Snarare ser 
personalomsättningen ut att öka bland denna personal. Det är därmed fördelaktigt att operatörer kan vara 
ett stöd och ha en personkännedom om brottsaktiva individer och individer som kan vara problematiskt att 
göra ingripande emot. För det andra så är det vanligt att det sker en omfördelning av resurser, där patruller 
som visserligen kan ha relativt lång erfarenhet, används i områden som de inte har kännedom om. Även i 
detta fall är det fördelaktigt om operatörerna kan vara ett stöd. Det tredje skälet till att det är viktigt att 
operatör har personkännedom kräver en längre förklaring.    

En förenklad beskrivning av kommunikationsprocessen i en ledningscentral är att en operatör (mottagare) 
tar emot ett samtal från en anmälare (sändare). Mottagaren av informationen tolkar sändarens budskap. 
Tolkningen kommer sedan utgöra en bas för olika bedömningar. Hur mottagaren uppfattat informationen 
kommer också ligga till grund för den information som patrullerna får. Ett vanligt förekommande experiment 
är den så kallade viskleken. Det blir genom ett sådant experiment tydligt att viktig information riskerar att 
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falla bort varje gång den ska passera en individ i en informationskedja. Att den mänskliga faktorn är en stor 
anledning till brister i en kommunikationsprocess är ett välkänt faktum sedan länge (se exempelvis Shannon 
& Weaver, 1949). Kommunikation uppfattas ofta som mer effektiv än den är, där det finns ett antagande att 
meddelandet som skickas är identiskt med meddelandet som tas emot och att det bara handlar om att koda 
och avkoda ett meddelande (Heide m.fl., 2005).  
 
En operatör med personkännedom har lättare att snappa upp och förstå innebörden av att en inringare 
nämner ett öknamn i en berättelse, ett signalement eller utseendet på ett fordon. Det finns en risk att en 
operatör utan personkännedom inte inser att vissa detaljer är viktiga och gör en annan tolkning än om en 
patrull med personkunskap skulle lyssnat på samma samtal. Utan att ha direktaccess till samtalet är det 
därför inte alls säkert att en patrulls personkunskap kommer till nytta. En lösning är att patruller får 
telefonnummer till en inringare så att de själva får prata med denna. I tidskritiska lägen och med korta 
framkörningstider fungerar inte en sådan lösning. Det förutsätter också att det finns ett telefonnummer till 
inringare, att denne är tillgänglig per telefon och har möjlighet att prata. Dessutom kan det vara svårt att 
veta vilka inkomna samtal som det finns ett behov av att polispatruller tar förnyad kontakt med inringare. 
Det är vanligt att det inkommer flera samtal som kan ha koppling till en händelse. Vid ett av dessa samtal 
kan det framkomma detaljer som är viktiga, utan att operatör uppfattar detta beroende på avsaknad av 
personkännedom. Det är inte ens säkert att operatör förstår att den information en inringare lämnar har 
kopplingar till ett ärende.  

En annan problematik uppstår om patrull som tar kontakt med inringare uppfattar att det finns ett behov av 
ytterligare resurser. Beroende på långa svarstider när patrull söker kontakt med ledningscentral kan det bli 
en avsevärd fördröjning att få en ytterligare patrull till en plats jämfört med om operatör själv, beroende på 
personkännedom, direkt kunde dra samma slutsats som patruller senare gjorde. Det går också att ställa 
frågan om patrull ska vänta med att åka fram till platsen innan de vet om det finns andra tillgängliga patruller 
och var i sådana fall närmsta patrull finns. Varken för att klara upp eller förebygga brott är en sådan ordning 
eftersträvansvärd. Det kan också innebära att medicinsk hjälp till någon som är skadad blir fördröjd, likväl 
att polisen inte tillräckligt snabbt kan undsätta ett brottsoffer. Att vänta på förstärkning kan dock vara 
nödvändigt för att patrull inte ska utsättas för onödiga risker. Yttre befäl kan involveras i att styra och leda i 
dessa fall, men som tidigare påpekats kan det i praktiken innebära problem, bl.a. eftersom det är 
ledningscentralen som tagit emot samtal och har en överblick över vilka patruller som är närmast aktuell 
plats. Det senare blir särskilt problematiskt i områden där yttre befäl ansvarar för många patruller. 

Sammanfattningsvis är det både för patrullernas säkerhet och ur en brottsutredande, brottsförebyggande, 
skadereducerande samt brottsofferstödjande aspekt viktigt att operatörer har personkännedom om 
brottsaktiva individer i ett område och om individer som det kan vara problematiskt att göra ingripande 
emot.  
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4.2 Lokalkännedom 

4.2.1 Tolka en inringares adressangivelse 
Om en inringare anger en adressangivelse som polisens kartsystem stödjer är det lätt att skicka en patrull till 
rätt adress, men ofta är de som ringer i akuta lägen känslomässigt påverkade. Utdrag från ett inkommande 
samtal7: 

- [Gråt] 
- Polisen, Magnus. 
- [Gråt] Jag har blivit [Gråt] Jag har blivit misshandlad. [Gråt] 
- Har du blivit misshandlad? 
- Ja [Gråt] 
- Vart är du nånstans då? 
- I Dalen. [Gråt] 
- I Dalen? 
- Ja. [Gråt] 
- Vilken adress är du på? 
- [Gråt] Luftsjövägen [Gråt] 9 E [Gråt] [säger adress otydligt] 
- Säg adressen en gång till? 
- [Gråt] Luftsjövägen 9 E [säger adressen långsammare, fortfarande med gråt i rösten] 
- Loftsjövägen 9 E?  
- Nej, Luftsjövägen. 
- Luftsjövägen?  
- [Gråt] 
- Vem är det som har misshandlat dig? [Operatör utgick från att adressen nu var korrekt eftersom 
anmälare inte opponerade sig. Samtal fortsätter, men operatör har inte fått en tydlig kvittering av 
adress] 
 

En operatör som har lokalkännedom har lättare att tolka en inringares adressangivelse eftersom denna kan 
veta vilka adresser som finns i ett område. Stress, alkoholpåverkan och yttre faktorer ökar risken för misstag 
i kommunikation mellan inringare och operatör. I exemplet ovan var den misstänkte gärningsmannen kvar i 
bostaden. Att operatör inte direkt förstod vilken adress anmälaren avsåg hade i det aktuella fallet ingen 
betydelse, men en fördröjning kan få allvarliga konsekvenser om samtalet bryts innan adress lokaliserats.   

Under stress kanske inringare anger tidigare namn på objekt eller adressangivelse som har en betydelse i 
”folkmun”. Det finns en mängd sådana i olika orter. Några exempel från Östersund:   

                                                             
7 Namn och platser har anonymiserats genom att tilldelats andra namn. 
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Bild 17. Gamla Saga i Östersund.  

 

Bild 18. Gamla O´Learys i Östersund 

Bild 19. Gamla Cuprum, tillika gamla Stadskällaren i Östersund 
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Bild 20. ”Annersia” i Östersund (Betyder andra sidan bron, stavning oklar beroende på det dialektala uttalet)   

Bild 21. ”Olyckskorsningen” i Östersund8 (numera en rondell) 

En del benämningar på objekt är gamla och kan vara svåra att känna till för operatörer även om de har en 
lokal förankring i aktuell ort. Förutsättningarna att lära sig gamla namn på objekt ökar dock när operatörer 
ansvarar för ett mindre område. Chansen är därmed större att de kommer i kontakt med eller hör talas om 
olika benämningar på platser. Även om benämningar på vissa objekt är gamla så är det inte ovanligt att de 
sprids vidare till nya generationer. Ett exempel på detta är när jag frågade två barn var de hade varit och åkt 
pulka. De svarade ”backen vid sockerbitarna”.  

                                                             
8 Foto: Räddningstjänsten, Östersund. 
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Bild 22. Sex flerfamiljshus som kallas ”Sockerbitarna” eftersom de såg ut som sådana när de var vita för ett 20-tal år sedan.  

Det går att tänka sig att upprätta synonymlistor som kan underlätta för operatörer utan lokalkännedom att 
få fram en adressangivelse. Förutom att det kräver en initial resursinsats finns det ett kontinuerligt behov av 
att uppdatera dessa listor i takt med att restauranger byter namn, affärer läggs ned, hus rivs, busstorg flyttas, 
händelser inträffar, konstverk kommer till etc. Inte sällan kan en och samma plats ha mer än ett namn. 
Synonymlistor passar bättre för den typ av ärenden som SOS Alarm och räddningstjänsten hanterar, där det 
handlar om en fast adress och där händelsen inte flyttar på sig. En beskrivning av en flyktväg kan vara 
problematiskt att följa med hjälp av en karta och en synonymordlista. Ur vissa aspekter kan emellertid en 
synonymlista vara användbar även för polisverksamheten.  

Vid intervjuer på både de mindre och de större ledningscentralerna har operatörer uppgivit att det 
underlättar om de har lokalkännedom. En inringare kan exempelvis uppge att gärningsmannen ”sprungit 
uppför grässlänten där korvförsäljarna brukar stå mot hundrastgården” eller ”sprungit nedför trappen 
mellan höghusen”. Var korvförsäljarna brukar stå, eller var grässlänten, hundrastgården eller trappan mellan 
flerfamiljshusen är kan vara svårt att ange på en synonymordlista eftersom denna typ av objekt finns på flera 
platser. 

Bild 23. En grässlänt eller hundrastgård är svårt eller omöjligt att hitta med hjälp av polisens kartsystem och är problematisk att 
ha med i en synonymlista. 
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Bild 24. En öppning med trappa genom ett flerfamiljshus som inte syns på en kartbild. 

Vissa adressangivelser är dessutom mycket temporära som: ”där vägarbetet är”, ”vid mobilkranen” etc.  

Bild 25. En mobilkran som står uppställd på en plats under några månader finns inte med i polisens kartsystem men kan hända 
att en anmälare utgår från i sin beskrivning av en plats.  
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Det är heller inte ovanligt att det inte finns någon exakt gatuadress för stråk där många personer rör sig. Det 
gäller exempelvis i parker, på torg samt gång- och cykelbanor.  

Bild 26. En längre gång- och cykelbana där det kan vara svårt för en operatör utan lokalkännedom att tolka en inringares 
platsangivelse 

En operatör som har en bild av hur ett område ser ut har helt andra förutsättningar att tolka en beskrivning 
av en plats och en rörelse. En operatör som inte har personkännedom kan emellertid vanligen genom 
kontrollfrågor erhålla en adressangivelse som går att härleda till polisens kartsystem. En operatör kan också 
be inringaren lämna över telefonen till någon som inte är så uppriven och har lättare att ange en korrekt 
adress. Om inringare befinner sig på den plats som patrull har ett behov av att åka till och har en mobiltelefon 
med GPS finns det möjlighet att utnyttja systemet CARL. Systemet CARL innebär att personal på 
ledningscentral loggar in i ett system och skickar ett SMS till personen. När personen bekräftar SMS erhålls 
en position. 

Även om det i enstaka fall förekommer att operatör på stor ledningscentral inte lyckats få fram adresser 
pekar intervjuer på att det i normalfallet inte är problematiskt. Däremot framförs vid intervjuer att det går 
snabbare för en operatör som har lokalkännedom att tolka en adressangivelse. För att ha möjlighet att klara 
upp eller förebygga ett brott eller minimera en skada kan det vara betydelsefullt med korta ledtider. Det 
förutsätter dock att patrull har en kort framkörningstid till platsen och att inringare har kontakt med 
ledningscentral i nära anslutning till en händelse. Forskning har visat att det inte är ovanligt att inringare 
dröjer med att larma och att de ofta ringer en vän eller släkting först (Spelman & Brown, 1981). 
Framkörningstiden för patrull är dessutom ofta så lång att en längre ledtid att få fram en korrekt adress inte 
spelar någon egentlig roll. I enskilda fall kan dock en operatörs förmåga att tolka en adressangivelse snabbt 
vara helt avgörande för att klara upp, förebygga eller minimera en skada. Det som också bör noteras är att 
även om en längre ledtid inte spelar någon roll i ett enskilt fall så har operatör möjlighet att ta emot andra 
samtal på den extra tid som går åt för att lokalisera en adress. Det blir således ett resurstidstapp att inte ha 
lokalkännedom, vars omfattning avgörs av hur lång tid det tar att få fram en exakt gatuadress.    

Intervjuer med personal på polisens kontaktcentrum (PKC) pekar på att de ibland använder Google 
streetview för att förstå en anmälares beskrivning av en plats. Det är inte ovanligt att en anmälare har lämnat 
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en brottsplats. Personal på PKC kan då inte exempelvis be anmälare att kontrollera en gatuskylt eller be dem 
uppge vad det står för namn på något objekt i närheten, exempelvis en restaurang. Det finns heller inte 
möjlighet att använda systemet CARL. Många områden täcks dock inte av Google streetview. Utan att vare 
sig inringare eller operatör har lokalkännedom kan det ta tid att få fram en adress och ibland går det bara 
att få fram en ungefärlig adress. Operatörer på ledningscentraler har framfört liknande erfarenheter att det 
händer att ett vittne eller brottsoffret inte vet gatuadress för brottsplatsen. Operatörer har framfört att det 
kan vara svårt att få stressade personer att agera rationellt att det därför kan vara problematiskt att förstå 
vilken plats som åsyftas utan att operatör har lokalkännedom.  

När det gäller samtal från glesbygd har personal som arbetar på PKC och operatörer på ledningscentraler 
framfört liknande erfarenheter. Det är vanligt att det krävs 7-8 frågor innan plats som anmälan gäller har 
lokaliserats. Anmälaren får inledningsvis exempelvis uppge ett väderstreck i förhållande till en stor ort. 
Därefter kan operatör utgå från mindre ort i angivet väderstreck och anmälaren uppger var platsen är i 
förhållande till denna ort. Processen fortsätter till platsen är lokaliserad. Med lokalkännedom går det 
betydligt fortare att lokalisera platsen. Eftersom det bara i undantagsfall är korta framkörningstider i 
glesbygd har en längre ledtid för operatör att lokalisera platsen sällan någon betydelse för möjligheten att 
klara upp eller förebygga brott. Däremot uppger flera som intervjuats att det är lättare att få en mer förtrolig 
kontakt med en anmälare om denne känner att den polisanställde som tar emot samtal känner till platsen 
som anmälaren ringer ifrån. Det kan öka kvaliteten på erhållen information gällande aktuellt brott, men även 
att en sådan kontakt kan generera andra tips som kan vara värdefulla.  

Betydelsen av en operatörs lokalkännedom behöver inte vara kopplat till en patrulls möjliga framkörningstid 
till en plats. I vissa fall kan det vara helt avgörande att operatör kan tolka en adressangivelse snabbt, 
exempelvis om en person är utsatt för ett pågående brott som gör att samtalet bryts eller om det är dålig 
mobiltäckning i ett område. Det senare är vanligt förekommande i fjällvärlden, där stark kyla dessutom kan 
göra att batteritiden är mycket begränsad. 

Bild 27. Dålig täckning är vanligt i vissa områden där det kanske bara går att få kontakt en kort period om telefonen hålls högt 
upp och om man står på ett visst ställe. 
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Om en anmälare gått bort sig eller råkat ut för en olycka kan det vara omöjligt att länka ihop denna med en 
polispatrull eller fjällräddare som har lokalkännedom och är på väg till platsen eftersom bägge måste ha 
mobiltäckning samtidigt. Det kan vara mycket problematiskt i vissa områden. Operatör måste därför kunna 
fånga upp tillräckligt bra information för att instruera polispatrull eller fjällräddare att ta sig till rätt plats. 

Bild 28. Lättare skada på förare, men hade kunnat sluta illa då denne höll på att hamna i en djup bäck  

Skoterleder, skidspår och vandringsleder är ofta inte markerade i polisens kartsystem, vilket gör att det kan 
vara svårt att sätta sig in i en beskrivning hur någon har åkt eller gått. När personal har lokalkännedom kan 
det exempelvis räcka med att få en beskrivning av ett vindskydd och hur platsen ser ut för att operatörer 
eller vakthavande befäl ska kunna räkna ut vilken plats personer menar. Det kan vara någon annan än den 
som är försvunnen som ringer in och försöker förklara platsen då de förlorade kontakten med en person, 
eller som försöker beskriva var en eftersökt person troligtvis befinner sig. Systemet CARL möjliggör 
lokalisering av en plats i de fall inringaren har en mobiltelefon med GPS med tillräcklig täckning och att det 
är inringarens plats som är intressant, eller att det går att använda systemet CARL för att få kontakt med den 
som misstänks vara försvunnen. Flera positiva exempel på detta har lyfts fram under intervjuer. 

Bild 29. Ett vindskydd i Vålådalen 

På mindre kommunikationscentraler nära fjällvärlden såsom Östersund, Kiruna och Gällivare var många 
friluftsintresserade och rörde sig mycket i fjällvärlden. 
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Även om någon försöker beskriva en plats och kan göra det på ett ungefärligt sätt kan det vara viktigt att 
operatör förstår i vilken dalgång som avses eftersom områdena att söka av kan vara stora. Hur omgivningen 
ser ut framgår inte av kartor, inte heller var det är olämpligt att gå, var det kan vara möjligt att göra en 
snöbivack eller slå upp ett tält och andra former av råd kopplat till den situation som personen befinner sig 
i. Vid intervjuer har personal lyft fram ett flertal konkreta exempel på att det utifrån beskrivning av 
omgivningen och genom annan kunskap har gått att ge värdefulla råd till inringare.  

Exempel 1: 

”Jag fick ett samtal 7 på morgonen. Det var en person i 20-årsåldern som hade panik och ringde. Han 
och hans tjej hade gått i regn och dimma i en hel natt och tappat bort sig. Genom att personen beskrev 
hur det såg ut kunde jag räkna ut var han var. Jag kunde berätta att han hade cirka 6-7 km kvar till 
Abisko. Han ville att fjällräddningen skulle dit, men jag frågade vilken utrustning han hade. Efter att jag 
fått en beskrivning sade jag till honom att han fick slå upp tältet och att de skulle krypa ned i sina 
sovsäckar med torra kläder. Jag tittade på SMHI:s väderleksrapport och det skulle bli sol längre fram på 
dagen. Jag sade att jag jobbade hela dagen och att jag skulle ringa dem på eftermiddagen. Jag hörde 
inte något från dem förrän klockan 13. Han ringde och sade att det var strålande sol och att de såg sjön 
och hus i Abisko. Han berättar att de skulle fortsätta den tänkta fjällvandringen.”  

Exempel 2: 

”En pappa skulle hämta sin sjuka dotter i samband med att en skola hade en friluftsdag. Lärare stod och 
väntade på pappan som inte dök upp. Pappan hade kört helt vilse och började få ont om bensin i bilen. 
Han var påtagligt stressad. Pappan var på en liten grusväg och personal på kommunikationscentral 
kunde utifrån hans samtal lokalisera vart han var och var han skulle samt hade kunskap om 
lokalsamhällen i anslutning till där han var. Pappan fick en beskrivning till närmsta bensinstation och 
skulle återkomma när han tankat bilen. Efter detta fick han instruktioner så att han kunde hämta upp 
sin sjuka dotter.” 

Att lotsa och hjälpa en inringare kan bli aktuellt även i en storstad, men i fjällvärld och glesbygd kan det 
finnas ett större behov av detta, där en kunskap om olika förhållande kopplat till den situation personen 
befinner sig i kan vara betydelsefullt. Vissa ärenden kan röra sig om någon form av hjälp/service, men om 
inte inringare får hjälp kan det resultera i ett behov att avsätta polisiära resurser. En lokalkännedom utgör 
en viktig förutsättning för att kunna ställa relevanta frågor, men intervjuer pekar också på att en operatör 
utan lokalkännedom med hjälp av en karta har möjlighet att ta reda på var någon befinner sig om inringaren 
kan ange var han eller hon har utgått ifrån och Systemet CARL har också visat sig mycket användbart. Det 
finns exempel på att användning av detta system har medfört att man sluppit genomföra polisinsatser för 
att lokalisera personer. Om en sådan lokalisering är möjlig tar den dock längre tid än om en operatör har 
lokalkännedom. I vissa fall kan det vara viktigt att snabbt tolka en inringares adressangivelse, t.ex. om samtal 
riskerar att brytas eller när det gått en lavin. Då är varje sekund viktig. I andra fall blir bara följden att 
resursåtgången för att ta emot samtal blir något högre än om personal hade haft lokalkännedom. 
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En annan problematik som är kopplat till vissa turistområden i Sverige är att det kontinuerligt tillkommer 
nya hus och adresser.  

Bild 30. Byggtakten är hög i många turistområden i fjällvärlden 

Utan en lokalkännedom kan det vara svårt att lokalisera en plats när en turist exempelvis ringer och skriker 
att det är knivbråk på ”Renen 4”. Turisten vet att det är Åre, men kanske bara kan relatera till var platsen 
ligger i förhållande till liftsystemet. Det är också vanligt att nybyggda områden inte finns med på kartan. En 
operatör som bara har ett begränsat område att hålla reda på har större förutsättningar att kunna hålla reda 
på var nybyggda områden ligger och vad de heter.  

Bild 31. Enligt kartan är det bara skog och myr, medan det i verkligheten finns hus som inhyser många turister 

Polispatruller med lokalkännedom kan stödja en operatör, men som tidigare beskrivits i rapport är det inte 
ovanligt att patruller har en bristande lokalkännedom.      
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Centraliseringar har medfört att operatör har tvingats att kunna styra och leda arbetet inom allt större 
områden. Det finns omfattande forskning inom IT-fältet som pekar på att hög mental belastning där operatör 
måste hålla reda på en mängd information ökar risken för misstag (se exempelvis Preece m.fl., 1994). Ett 
exempel handlar om hantering av lavinolyckor. När kommunikationscentralen låg i Östersund hade 
operatören 35 förberedda scenarier att hantera och 4 typer av övningslarm.  

Bild 32. Förberedda scenarier för lavinolyckor i Jämtland/Härjedalen. 

Genom en centralisering krävs att antalet scenarier tredubblas. Vid en lavinolycka är, som tidigare nämnts, 
varje sekund viktig. Det innebär att det är mer text för en operatör att gå igenom, vilket inte bara tar längre 
tid utan ökar risken för misstag.  

Ett annat förhållande som ökar risken för misstag är att det i många större och mindre orter finns vägar med 
samma namn, exempelvis Åkervägen, Tallvägen, Granvägen, Storgatan och Skolgatan. Det finns exempelvis 
fem Skolgatan bara i eller runt orten Åre.  
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Bild 33. Skolgatan – en av många vägar som återfinns både i många större och mindre orter. 

Intervjuer med operatörer på stora centraler menar att när det gäller vanliga namn som Storgatan är man 
extra noggrann att fråga om vilken ort det gäller, men att det givetvis kan ske misstag när situationen är 
stressad. Risken att göra misstag blir särskilt stor om det bara blir träff på en väg vid en sökning, där det finns 
en väg med snarlikt namn eller att rätt väg av någon anledning inte finns med i polisens kartsystem.  

Det är inte bara vägar som det finns en risk att förväxla. I många fall finns det orter eller hussamlingar som 
har samma namn. Bara i Jämtland finns det exempelvis över 200 Böle och över 100 Bye.  

Bild 34. Tre av Jämtlands över 200 Böle. 

I glesbygd är det inte ovanligt att anmälare säger att platsen ligger ”på vägen till…”. På en karta ser man dock 
inte de skyltar om vägvisning till en viss plats som en anmälare åsyftar. 

Bild 35. Vägskylt i norra Sverige.9 

                                                             
9 Foto: Polismyndigheten. 
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Det behöver inte utifrån en kartbild vara uppenbart vilka orter som det sker en hänvisning till och om väg 
leder till aktuell ort. En operatör kan behöva ha en hög upplösning för att hitta platsen anmälaren refererar 
till. För att konstatera om platsen ligger ”på vägen till…” kan det kräva att operatör följer väg på karta och 
då tar rätt väg i korsningar för att komma till denna plats. En överblicksbild kan innebära att namn som 
anmälaren refererar till inte syns. Ett närliggande problem som operatörer och vakthavande befäl tagit upp 
är att det hänt att turister som råkat ut för något inte vet var de befinner sig förutom att de kan ange att de 
befinner sig mellan två platser. Ofta har de inte lagt märke till vilka orter de passerat, utan kanske bara 
uppger att de är någonstans mellan Sälen och Borlänge. Även om de har en GPS har det visat sig att de många 
gånger har svårt att läsa av positionen. Detta är också något som fjällräddare har uppgivit vid intervjuer. Det 
finns dock en viltolycka-app10 som kan vara användbar för att lokalisera en plats. Men det förutsätter 
antingen att den som ringer har laddat ner denna eller att det finns täckning på platsen som gör det möjligt 
att ladda ner appen. I vissa situationer kan det dessutom vara svårt för anmälare att lyckas genomföra en 
sådan aktivitet. Användningen av systemet CARL har ökat förutsättningar att lokalisera en plats som en 
inringare refererar till om denna befinner sig på aktuell plats och förhållandena i övrigt är sådana att denna 
teknik fungerar. 

En annan problematik när det gäller att lokalisera den plats som en inringare uppger är att objekt med 
samma eller snarlika namn finns i många orter, exempelvis vissa hamburgerkedjor, uteställen, pizzerior, 
kiosker, busstationer och skolor. I stressade situationer kan kommunikationsmissar lätt uppstå.  

Bild 36. McDonalds är ett exempel på objekt som finns på många orter. 

Det är heller inte ovanligt att samma typ av objekt kan finnas på mer än en plats i en ort. Snabba lägen där 
varken inringare eller operatör har lokalkännedom medför en ökad risk för missuppfattningar.    

                                                             
10 https://play.google.com/store/apps/details?id=se.viltolycka.android&hl=sv (finns också till Iphone) 
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Bild 37. Om en anmälare säger att han står i anslutning till Rådhusgatan i Östersund i höjd med Scandic hotell finns det två 
platser som han kan stå på (2 km mellan hotellen).  

 

Bild 38. Bägge Scandic hotellen i Östersund ligger i närheten av och syns från Rådhusgatan (streckad röd linje). 
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När operatörer ska hantera ett stort antal orter finns också en risk för att det finns områden med liknande 
eller samma namn som kan skapa förvirring. I Umeå finns exempelvis ett område som heter Haga och som 
många har hört talas om på grund av den så kallade Hagamannen. Konsumbutiken mitt i denna del av Umeå 
heter ”Coop Nära Haga”. I Sundsvall finns också ett område som heter Haga. En Coopbutik som ligger på 
Riddargatan i utkanten av denna del av Sundsvall har samma namn som Coop-butiken i Umeå, nämligen: 
”Coop Nära Haga”. 

Bild 39. Coop nära Haga, Sundsvall11. 

Namn på berg och sjöar/tjärnar utgör också en risk för förväxling. Kuusivaara förekommer exempelvis som 
namn på flera berg i Norrbotten. Svarttjärnen, Holmtjärnen, Holmsjön, Harrijaure (Harrsjön) och Rautojaure 
(Rödingsjön) är exempel på vanliga namn på tjärnar och sjöar. Det är inte ovanligt att det finns flera 
sjöar/tjärnar med samma namn inom samma kommun. I Arvidsjaur finns det exempelvis elva sjöar/tjärnar 
med namnet Svarttjärnen. På kartor sker en återgång till samiska namn, vilket kan göra det svårare både för 
anmälare och operatör som tar emot informationen i region nord.  

Vid intervjuer med både fjällräddare och poliser har det framgått att det hänt att de skickats till fel plats på 
grund av att det skett förväxlingar. Under deltagande observation har jag också varit med om detta. I ett fall 
handlade det om en kvinnomisshandel där vi dessutom flaggade för att adressen nog inte stämde.  
Beskrivningen var att målsäganden skulle på i en lägenhet på våning två, men vad vi visste låg vägen som 
operatör angav i ett villaområde. Operatör fick inte tag i kvinnan som ringt efter hjälp. Vi skulle ändå åka 
fram till platsen. Den var felaktig. Vi fick senare reda på att rätt adress låg i en annan kommun. Hur det gick 
för kvinnan är oklart, men det är givetvis olyckligt att patrull skickas till fel adress när allmänhet påkallar att 
de är i behov av omedelbar hjälp. Vid intervjuer har det framgått att detta även hänt när polispatruller varit 
i underläge och begärt förstärkning. Jag har inte fått tillgång till någon statistik som visar hur ofta operatör 
missuppfattar adressangivelser, men både intervjuer och deltagande observation indikerar att det sker 
alltför ofta. Denna typ av misstag uppfattas lätt som att polisen är oproffsig, vilket gör personal frustrerade. 

                                                             
11 Foto: Johan Pesula. 
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I enskilda fall kan dessa fel få allvarliga konsekvenser. Det är önskvärt att polisen organiserar ledningsarbetet 
på ett sätt att denna typ av misstag minimeras.  

En operatör som har lokalkännedom kan av sammanhanget lättare förstå vilken plats det handlar om och 
har också lättare att uppfatta referenser. En nackdel med polisens centraliseringar, där operatörer vanligen 
ansvarar för stora områden, är att antal alternativ är större och att det medför en ökad risk för förväxlingar. 
Att operatörer har ansvar för stora områden medför också att sannolikheten minskar för att dessa har 
lokalkännedom som kan underlätta att tolka en inringares adressangivelse. För att åskådliggöra vilka effekter 
det kan få presenteras i bilaga 1 ett längre utdrag från en kommunikation mellan inringare och operatör på 
en stor ledningscentral gällande en allvarlig händelse i glesbygd.  

Vidare kan språkförbistringar göra att operatör har svårt att förstå en inringare och kan göra 
lokalkännedomen än viktigare. Det handlar för det första om att en lokalkännedom gör att det kan vara 
lättare att dra slutsatser vilken plats anmälaren menar. Det kan exempelvis vara en anmälare med utländsk 
brytning som uttrycker sig på ett sätt att det låter som han menar att han sett att en person blivit överfallen 
på Storgatan, bredvid ICA. En kunskap om att det inte finns någon livsmedelsaffär på Storgatan, men väl på 
Sturegatan underlättar att förstå vad anmälaren menar för adress. För det andra gör en lokal förankring att 
det är mer sannolikt att operatör förstår mer av vad en anmälare med lokal dialekt säger. En dialekt från 
Jämtland: 

”Ja va ju… ja skulle gå ut å ette mä na… å va just tänkt säjje hälse åt n, men ja så hatte dä va no n tôcken 
dan en han stog å jorde så kånstet ma huvve framåt å”12 

Även om det framförallt är äldre som pratar kraftig dialekt så kan det vara lätt att missa enstaka stavelser 
som har stor betydelse när en operatör ska göra en sökning på ett objekt, ort- eller vägnamn. Med 
lokalkännedom ökar dessutom förutsättningar att en operatör känner till avvikelser mellan text och uttal, 
t.ex. att boende i Laxjö benämner orten som Laksjö, eller känner till hur samiska namn uttalas. Duuva uttalas 
exempelvis inte som man kanske kan tro som Duva utan som Tova. I norra Sverige finns ett stort antal platser 
med samiska namn. 

Bild 40. Samiska namn är vanligt förekommande i norra Sverige13. 

I norra Sverige finns också områden där många inte pratar svenska utan finska. Med en lokalt förankrad 
kommunikationscentral ökar sannolikheten för att någon operatör kan kommunicera på finska. Detta 
förhållande går givetvis att åstadkomma genom rekrytering och väl genomförd planering på en stor central.  

                                                             
12 Jag var ju… jag skulle gå ut och hämta… och hade just tänkt hälsa på honom, men jag såg, att det var nog en sådan där en. Han 
stod och, gjorde så konstigt, med huvudet framåt och… 
13 Foto: Anders Andersson. 
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När det gäller förhandling med självmordsbenägna personer är det viktigt att kunna hitta en så kallad ”krok”, 
dvs. något som kan användas för att få personen att motiveras att inte begå självmord. En personkännedom 
är viktig i dessa sammanhang, men även en kunskap om olika förhållanden på en ort, t.ex. ett bandylag, en 
sjö med bra fiske som kan utgöra en utgångspunkt för ett vidare samtal etc. Det händer att operatörer på 
kommunikationscentraler emottar denna typ av samtal. Ett exempel på detta är när en person ringde till 
polisen och sade att han tänkte hänga sig. Han befann sig vid en skoterled. Operatör kände till området och 
kunde förstå var platsen var samt hade möjlighet att hålla samtalet igång genom att anknyta samtalet till 
lokala förhållanden. En patrull kunde beordras till platsen och när de kom fram hade personen ännu inte 
tagit livet av sig utan pratade med operatör, men det fanns en förberedd snara i ett träd bredvid skotern.  

Bild 41. Lokalkännedom kan underlätta samtal med suicidbenägna personer. 

 

4.2.2 För att leda och styra patruller  
Om man med begreppen leda och styra enbart menar att det handlar om att utifrån inkomna samtal eller 
larm, välja och beordra en eller flera patruller att ta sig an ett uppdrag med en adressangivelse, saknar det 
betydelse om personal på en ledningscentral har någon lokalkännedom om platsen. Intervjuer pekar 
emellertid på att det är betydelsefullt att personal på en ledningscentral har lokalkännedom.  

Om operatör har lokalkännedom kan denne veta att det går snabbare att åka en viss väg jämfört med en 
annan väg. Det behöver därför inte vara bäst att skicka den närmaste patrullen för att få kortast 
framkörningstid. Med hjälp av kartan kan det vara svårt att avgöra hur lång tid det tar att åka en stor väg 
jämfört med en liten kortare väg. En del vägar ser lika bra ut på kartan, men kan ha olika storlek och 
vägkvalitet. 
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Bild 42. Två vägar som på kartan ser lika stora ut.  

 

Bild 43. Två vägavsnitt på samma väg som utifrån kartan inte ser ut att ha olika vägkvalitet  

Till detta tillkommer att en operatör med en lokalkännedom kan känna till nya skogsvägar som kan förkorta 
en körsträcka betydligt i glesbygd och operatör kan också känna till att vissa vägar inte är farbara eller är 
dåliga vintertid. 

 

Bild 44.  Mars i Jämtland. Tre på kartan lika stora vägar14. 

                                                             
14 Första bilden, foto: Anders Andersson.  
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Vilka vägar som är fördelaktiga att ta kan dessutom variera. En viss vägsträcka kan ta betydligt längre tid att 
åka i veckoslut på grund av helgtrafik, i morgon och eftermiddagsrusning, beroende på ett tillfälligt 
vägarbete, eller på grund av att vägen saknar viltstängsel. Inget av detta framgår av en karta, men en 
operatör med lokalkännedom kan väga in sådana förhållanden exempelvis när denne väljer ut vilken patrull 
som tilldelas en arbetsuppgift.  

Bild 45. I norra Sverige kan förekomsten av renar förlänga framkörningstid på vissa vägar och kan öka risken att krocka.15 

När en flyende gärningsman ska gripas (”boxas in”) kan yttre befäl tilldelas en sådan uppgift, men 
inledningsvis är det en fördel om operatör kan placera ut patruller och fordon på de mest lämpliga platserna. 
För det första är sannolikheten relativt stor som tidigare påpekats att yttre befäl kan vara involverad i andra 
aktiviteter. För det andra har operatör snabbare tillgång till uppdaterad information om hur gärningsmannen 
rör sig. För det tredje går det i normalfallet snabbare för operatör att få reda på var patrullerna befinner sig, 
vilket utgör en viktig förutsättning för att kunna styra patrullerna på ett effektivt sätt.  

En operatör med lokalkännedom har också lättare att räkna ut troliga flyktvägar, vilket förutom en kunskap 
om normala stråk i en ort inkluderar en kunskap om var det går att ta sig fram respektive var det finns hinder.  

Bild 46. Att exempelvis veta var det finns hinder på cykelvägar kan vara viktigt. 

                                                             
15 Andra bilden, foto: Anders Andersson. 
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Med tanke på vikten av att känna till ovanstående faktorer och även lämpligaste vägen för patruller att ta 
sig till viss plats är det lätt att förstå att det enbart utifrån en kartbild kan vara svårt att styra arbetet på ett 
effektivt sätt. Men det finns även ett annat förhållande när det handlar om att ”boxa in” en gärningsman 
med stöd av karta, där det kanske inte är lika uppenbart att lokalkännedomen är viktig. För att se möjliga 
flyktvägar på en karta måste operatör ha en hög upplösning på kartan annars syns inte gatunamn och vissa 
vägar. Samtidigt medför ett sådant val att operatör inte får en överblick. Med en lokalkännedom kan 
operatör ha överblick även med en hög upplösning på kartan eftersom denna har en kunskap om området. 
Det finns heller inte samma behov av att ha en hög upplösning eftersom en lokalkännedom gör att operatör 
vet vad vissa gator heter utan att namn behöver synas och känner till möjliga flyktvägar utan att behöva 
zooma in en kartbild.  

Bild 47. En vald kartskala som ger en god överblick, men vald kartskala gör att många vägar inte syns. 

   

Bild 48. Kartskala som krävs för att kunna se namnet på vissa gator, men gör att överblicken blir begränsad.   
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Likaså har en operatör med lokalkännedom helt andra möjligheter att veta hur bra en viss position är för en 
patrull för att få en överblick med tanke på byggnader, topografi eller växtlighet. Att en operatör har en bild 
av hur en plats ser ut kan underlätta bedömningen även i många andra typer av situationer. Vid exempelvis 
en trafikolycka kan det ur en säkerhetsaspekt vara bra att beordra mer än en patrull om olyckan skett på en 
plats med ett backkrön. 

Bild 49. Ett backkrön kan öka risken för ytterligare olyckor och göra arbetet på en trafikolycksplats farlig. 

Operatörers lokalkännedom kan även ha betydelse ur andra aspekter. En vägledning via bilens GPS innebär 
många gånger att patrull inte tar den snabbaste vägen. En fördröjning i positionering gör dessutom att risken 
finns att patrull kör för långt och passerar vägkorsningar. Patrull förlorar då inte bara tid utan kan i vissa fall 
riskera att exponeras för faror eller det kan göra att gärningsman får en förvarning att polis strax är på plats. 

Under deltagande observation har jag varit med om att operatör med god lokalkännedom har lotsat patruller 
så att de kunnat ta snabbaste vägen till en adress. Det har ibland inbegripit att operatör gett detaljerade 
instruktioner hur ett visst hus ser ut, eller var en viss port finns i ett område med flerfamiljshus. Det kan vara 
svårt att förstå logiken när det gäller numrering av hus och portar i vissa områden. Flerfamiljshus som ligger 
på samma gård kan ha olika gatuadresser. Trots att patruller har lokalkännedom kan det vara svårt att 
komma ihåg var en viss adress ligger och patrull förlorar tid om de ska stanna upp och ta sig tid att lokalisera 
platsen.  
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Bild 50. Samma innegård men olika gatuadresser, vilket kan vara förvirrande.  

Jag har tidigare beskrivit att det inte är ovanligt att patruller saknar lokalkännedom. Men även om patruller 
har lokalkännedom har det vid intervjuer framkommit att det under stress och med ett fokus på vad som 
sägs på radion kan vara värdefullt med ett stöd. På samma sätt kan en operatörs lokalkännedom och kunskap 
om att det föreligger en hotbild i ett visst område eller kännedom om en problemadress där det ofta blir 
stökigt, göra att denne ser ett behov av att skicka mer än en patrull. Genom historikuppgifter går det 
visserligen ofta att se om en adress är en problemadress, men i och med att det inte går att länka ihop olika 
adresser är det inte säkert att det går att dra en korrekt slutsats med hjälp av STORM. Det kan finnas 
noteringar om en adress som kan vara svår att hitta beroende på att operatör som registrerade 
händelserapport inte inledningsvis fick en precis adressangivelse, utan kanske bara angett ”lägenhet ovanför 
kiosken”.  

Ett annat problem som framkommit vid intervjuer är att det kan vara svårt för operatör på en stor central 
som skickar radiobilar att ha tid att göra historikslagningar på adresser. Det gäller särskilt om det är en 
lägenhet som ligger i ett stort flerfamiljshus. En operatör som har lokalkännedom behöver inte göra dessa 
typer av slagningar, utan har kännedom om problemområden och problemadresser. Ur en säkerhetsaspekt 
är det viktigt att det i bedömningar vägs in vad patrullen kan mötas av för något, exempelvis om det är ett 
hus där det bor många som haft konflikter med polisen tidigare eller om det bor en person i huset med ett 
uttalat polishat.  

Det finns även en annan problematik som framförallt gäller glesbygd. En operatör med lokalkännedom kan 
veta vad det är för typ av byggnader i anslutning till där patrull får en arbetsuppgift. Är det förfallna hus, 
ladugårdar, förvaringsutrymmen, fritidshus som ofta är tomma, eller hus där det bor fast boende. På en 
kartbild är det svårt att se vad det är för typ av hus, vilket kan avgöra om ett ärende som kommit in som ett 
”tjafs mellan ett par personer” har en potential att eskalera till ett omfattande bråk.  
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Bild 51. En kartbild, men vad är det för typ av hus? 

En operatörs kännedom om att det föreligger en allvarlig konflikt mellan grannar, släkter eller grupperingar 
med koppling till adressen kan vara viktigt för att kunna göra en adekvat bedömning. En lokalkännedom kan 
vara viktig för att kunna ställa relevanta kontrollfrågor så att både operatör och patrull får rätt 
ingångsvärden. En vetskap om att det exempelvis finns ett tillfälligt boende med EU-migranter eller en 
festlokal i närheten av ett inrapporterat mindre bråk kan göra att operatör ställer frågor om det är någon 
från husvagnarna eller festlokalen som är inblandad i bråket. Skulle så vara fallet är risken större att patrullen 
möts av ett stort antal personer än bara exempelvis tre personer som ett vittne sett bråka. Inte sällan kan 
två parter som har en konflikt vända sin aggression mot polisen.  Patrullen kan därför hamna i en helt annan 
situation än de förväntat sig. 

 

Bild 52. En bygdegård i en liten by.  

Den här typen av situationer riskerar inte bara inträffa i glesbygd. Ett exempel som framkommit vid intervjuer 
var att en patrull skickades på ett uppdrag i en citykärna. I orten pågick en fotbollskommendering med 200 
poliser och det finns en känd sträcka som supportar brukar gå till fotbollsarenan innan match. Patrullen 
förutsatte att operatör på länskommunikationscentralen hade koll på att platsen låg på denna sträcka och 
att det ärende de skickades på inte var supporterrelaterat, eller att det skulle finnas personal från 
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kommenderingen där. Väl framme på plats förstod de att operatör saknade lokalkännedom. Ärendet var 
supporterrelaterat. Patrullen som var helt ensam på platsen blev hårt ansatt av en folksamling och berättar 
att det hela kunnat sluta riktigt illa. De två poliserna som intervjuades framförde att om operatören hade 
haft lokalkännedom hade det aldrig hänt. Det finns även andra exempel där avsaknad av en lokalkännedom 
hos operatör gjort att patrull hamnat i en säkerhetsmässig mycket utsatt position. 

Det finns annan typ av lokalkännedom som kan ha betydelse i olika områden som är kopplad till naturen, 
exempelvis var en helikopter kan landa, hur personal ska kunna ta sig ut till en ö om det inte går att åka 
helikopter, lämpliga platser där fjällräddare kan överlämna skadad person till sjukvården, var det går att åka 
skoter etc.  

Bild 53. I vissa områden är det inte möjligt eller tar mycket tid att ta sig fram med skoter16. 

Det har förekommit att personal utan lokalkännedom har initierat aktiviteter som om de inte har avbrutits 
skulle ha renderat i skador och eventuellt dödsfall, bl.a. att personal fått i uppdrag att åka skoter på farliga 
vattendrag. Vattendrag kan vara svåra eller farliga att passera och det kan ta lång tid att ta sig fram till en 
plats även om det inte behöver vara så långt fågelvägen. 

 

                                                             
16 Foto: Anders Andersson. 
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Bild 54. En del små vattendrag kan vara svåra att passera och kan resultera i att färdvägen till en plats blir lång. 

En kännedom om hur det är att vara ute i naturen vid en viss tidpunkt är också viktig för att få en förståelse 
för ett uppdrag.  

Vid någon enstaka intervju har det framgått att det ur en aspekt kan vara en fördel när operatör som saknar 
lokalkännedom ska registrera och förmedla en adress på landsbygden till polispatrull. Eftersom operatör lagt 
ned tid på att försöka få fram en position på kartan kan det vara lättare för patrull att hitta dit. På samma 
sätt har det förekommit att operatör med lokalkännedom i större städer refererat till objekt som polispatrull 
utan lokalkännedom inte förstått, utan att operatör istället har fått ange en adress. Även om det finns 
undantag är det i det stora hela en fördel om operatör har lokalkännedom för möjligheten att kunna leda 
och styra patruller.  

 4.3 Lokal förankring 
Det går att organisera verksamheten så att operatörer på en ledningscentral som ansvarar för ett stort 
område har en person- och lokalkännedom. Det kräver dock en helt annan planering för att uppnå detta 
jämfört med om en ledningscentral har en lokal förankring. I en till ytan liten region som Stockholm finns det 
goda möjligheter att rekrytera operatörer som har kunskap om olika områden. Intervjuer har pekat på att 
systemet med områdesansvariga på regionledningscentralen och en stor personrörlighet gör att dessa ofta 
har lokalkännedom. Även om operatörer som har person- och lokalkännedom rekryteras till en lednings-
central för att ansvara för visst område är vissa delar av denna kunskap en färskvara. Kunskapen måste hela 
tiden uppdateras. Om det är långa avstånd mellan platsen där ledningscentralen är placerad och orter som 
ingår i ansvarsområdet blir detta en stor utmaning. Det förekommer att yttre befäl från olika områden i ett 
län haft kontinuerlig växeltjänstgöring på ledningscentral. De har åkt tjänstebil från tjänstgöringsort till 
ledningscentral. Denna utbytestjänstgöring har upplevts vara viktig för att kunna skapa en positiv relation 
mellan yttre och inre personal, samt för att sprida kunskap om ett område till operatörer på 
ledningscentralen. Personer som intervjuats menar att tillskapandet av regionledningscentralerna försvårar 
eller omöjliggör ett nära erfarenhetsutbyte genom denna typ av kontinuerlig växeltjänstgöring.  

En lokal förankring innebär inte med automatik att operatörer får en person- och lokalkännedom, men det 
underlättar att så blir fallet. Flera viktiga förhållanden som har en stark koppling till att ledningscentralen har 
en lokal förankring har utkristalliserat sig utifrån datamaterialet och kommer presenteras nedan.  
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4.3.1 Högt engagemang för en ort eller ett område 
Många som intervjuats pekar på att en lokal förankring gör det mer naturligt att känna och värna om ett 
område och dess invånare. Operatörer och vakthavande befäl uppger att en närhet omedvetet påverkar 
deras intresse att engagera sig i ett ärende. Att exempelvis några ungdomar kastar sten i en ort som ligger 
20-30 mil bort väcker mindre känslor än om det sker tre parallellgator från den plats där någon man kanske 
känner bor, eller där ens barn spelar fotboll på tisdagar.  

Bild 55. En lokal förankring påverkar personalens relation till en ort.  

Vid intervjuer har det framgått att de anställdas koppling till en ort har betydelse för servicenivån, strävan 
att lösa ett problem och den energi som läggs ner i ett ärende. Det påverkar bland annat möjligheten att 
förebygga och klara upp brott. Anställda som intervjuats betonar att även om de som operatörer eller 
vakthavande befäl strävar efter att vara professionella och att ett långt avstånd till en plats inte ska påverka 
bedömningen eller ambitionsnivån så blir det inte så i praktiken. Det går till viss del att dra en parallell till 
vad som framkommit vid intervjuer med utredare och FU-ledare som bor och arbetar på mindre orter. Ibland 
kan de träffa på en målsägande till ett ärende i ortens mataffär och kan då få stå till svars för ett beslut. Det 
medför att det blir svårare att lägga ned ärenden utan att ha agerat på ett sätt att målsäganden känner att 
polisen gjort vad som är rimligt för att klara upp brottet. Även om personal på en ledningscentral ofta inte 
har denna tydliga koppling till målsäganden i enskilda ärenden blir sannolikheten större, om de bor och 
verkar i samma ort, att de i olika privata sammanhang får försöka förklara varför polisen inte tar tag i en 
fråga på orten eller varför polisen agerade på ett visst sätt. De påminns också om ärenden när de passerar 
vissa platser, där beslut och arbetsinsatsen på så sätt får en mer påtaglig effekt i vardagen.  
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4.3.2 Välinformerade observatörer i lokalsamhället 
En ledningscentrals geografiska placering påverkar också andra förhållanden. Till skillnad från poliserna är i 
normalfallet operatörerna inte kända för de brottsaktiva individerna. Operatörerna kan ha en stor kunskap 
om brottsaktiva individer och personer som polisen kommer i kontakt med ofta. Det skapar goda 
förutsättningar för att kunna göra iakttagelser och dra slutsatser.  

Bild 56. Vakthavande befäl och operatörer som bor och arbetar i samma ort känner ofta igen brottsaktiva personer och personer 
som polisen ofta har att göra med.  

Vid intervjuer har det påtalats att när anställda på en ledningscentral är en del av det lokalsamhälle han eller 
hon arbetar i kan det medföra flera effekter. Det handlar dels om att anställd exempelvis kan upptäcka någon 
som denna vet är efterlyst eller att anställd finner anledning att av annat skäl omgående ta kontakt med 
ledningscentralen. Anställd kanske observerar att en brottsaktiv individ rör sig i ett område som ger 
indikationer att han är på väg att göra ett brott, ser en person som är påverkad och som är känd för att i 
dessa situationer bli aggressiv och angripa andra, eller hör någon säga något som ur ett polisiärt perspektiv 
är intressant. Det handlar också om att anställda på en ledningscentral i samband med att ett arbetspass 
börjar eller slutar förmedlar information som inte är akut, men kan vara användbar, t.ex: ”jag såg den och 
den personen på stan tillsammans med den och den och de stod vid den bilen…”. Informationen kan öka 
patrullernas möjligheter att förebygga och klara upp brott. De anställda på ledningscentralen kan själva 
också ha nytta av denna typ av information i sitt arbete.   

 

4.3.3 Samarbete, omtanke och lärande     
Ett återkommande uttryck vid intervjuer med anställda inom polisen från olika delar av landet är att 
polispatruller och den personal som arbetat på respektive kommunikationscentral har varit som någon form 
av stor familj. Olika personalkategorier har varit väldigt måna om att hjälpa varandra för att arbetet ska gå 
så smidigt som möjligt. Analysen pekar dock på att det inte går att sätta ett likhetstecken mellan att 
samarbetet, omtanke och lärande i interaktionen mellan yttre personal och anställd på en liten 
kommunikationscentral fungerar bra, respektive att en sådan interaktion per definition fungerar dåligt på 
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ett RLC. Däremot finns det flera faktorer som pekar på att ledningscentralens fysiska placering har stor 
betydelse för förutsättningarna för samarbete, omtanke och lärande. Det gäller inte bara mellan anställda 
på ledningscentralen och yttre polispersonal utan även med andra aktörer.  

En fysisk närhet skapar möjlighet till personliga möten som vid intervjuer framgått vara viktig ur flera 
aspekter. Det går att hitta omfattande stöd i forskning för att en nära interaktion mellan de som 
kommunicerar är betydelsefullt. Inom forskningsområdet kommunikationsteori finns det olika skolor och två 
huvudinriktningar är process skolan respektive den semantiska skolan (Fiske, 1997). Processkolan handlar 
förenklat om hur en sändare kodar och hur en mottagare avkodar ett meddelande. Vid 
kommunikationsproblem försöker man lokalisera var misstagen skett i processen. I den semantiska skolan 
handlar kommunikation däremot om skapandet och utbyte av betydelse, där meddelandet i kombination 
med människor skapar denna betydelse (se Fiske, 1997; Heide m.fl., 2005). Även om synen på 
kommunikation mellan de olika skolorna skiljer sig åt så finns det gemensamma drag som att ju fler koder 
som det finns möjlighet att förmedla meddelandet med, desto bättre tycks kommunikationen bli. Det 
handlar således inte bara om orden som framförs utan om gester, ironi etc som har betydelse för att förstå 
innebörden av vad som sägs. Att två människor har en rik och utvecklad personlig gemensam grund har stor 
betydelse för kommunikationen. En gemensam personlig grund skapas genom att personer upplever saker 
tillsammans (Clark, 1996). Vidare har informell kommunikation, som ofta benämns som ”korridorsprat” eller 
”fikasnack” visat sig vara viktigt för att koordinera arbete, skapa förståelse för den lokala kontexten samt för 
att skapa tillit och bevara de sociala relationer som är grunden för samarbete (Damian & Wozghi, 2003).  

Utifrån intervjuer och deltagande observation har det framgått att en lokal förankring ökar förutsättningar 
för att olika typer av befattningshavare kontinuerligt kan träffas och prata med varandra. Det ökar 
möjligheterna att få en förståelse för varandras roller och minimerar risken för att det uppstår ett ”vi och 
dom”-tänk. En dålig relation mellan anställda på ledningscentralen och yttre personal är förödande för 
möjligheten att få ett bra samarbete. Det har funnits skillnader mellan olika länskommunikationscentraler. I 
vissa län har vakthavande befäl eller operatörer ofta gått till avrapporteringsrum och pratat med patruller 
eller tagit upp en fråga när de träffats i fikarummet. Yttre personal har kunnat gå in i ledningscentralen för 
att prata med vakthavande befäl eller med en operatör. I andra län har det varit en mycket begränsad fysisk 
interaktion mellan olika personalgrupper. Orsaken har varit placeringen av länskommunikationscentralen i 
förhållande till var yttre personal uppehåller sig när de avrapporterar, att man fikat på olika platser och att 
yttre personal inte haft behörighet att gå in på länskommunikationscentralen. För län med en liten fysisk 
interaktion mellan yttre och inre personal får tillskapandet av regionledningscentraler en mycket mindre 
betydelse än i län som exempelvis Jämtland där den fysiska interaktionen var omfattande. Som tidigare 
påpekats var kommunikationscentralen i Jämtland unik i och med att de behållit den lokala förankringen och 
ansvarat för samma område under lång tid.  
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Bild 57. En operatör och yttre personal samtalar i avrapporteringsrum i Östersund. 

 

Betydelsen av omtanke är något som påtalats vid intervjuer. Operatör med en personkännedom har helt 
andra förutsättningar att visa omtanke mot yttre personal. Det är lättare att operatör känner till att personal 
i en patrull varit på ett känslosamt ärende föregående pass eller ur andra aspekter haft jobbiga ärenden 
tidigare pass som kan vägas in när operatör ska välja patruller för olika uppdrag. Det kan också vara så att en 
individs livssituation eller händelser på det privata planet som ett missfall eller dödsfall gör att operatör 
försöker välja en annan patrull till vissa typer av jobb av omtanke till den anställde. Tidigare i rapporten lyftes 
personkännedom fram som viktig för att kunna skicka rätt patrull till rätt typ av uppdrag. Det var ur ett 
verksamhetsperspektiv, men även om en person har en förmåga att lösa ett uppdrag på ett bra eller 
godtagbart sätt finns det också ett hänsynhetsperspektiv gentemot individen. Att visa omtanke kan också 
handla om att operatör strävar efter att yttre personal ges möjlighet att äta. Där spelar inte en lokal 
förankring någon roll vad gäller möjligheten att ta en sådan hänsyn, men vid intervjuer med operatörer har 
de framfört att man känner mindre för någon långt bort som man inte har någon personlig relation till och 
som man inte träffar i omklädningsrummet när man går hem. Det är då lättare att inte ta hänsyn till dennes 
behov eller bry sig om denne. Under deltagande observation har jag flera gånger noterat att operatörer på 
RLC visat omtanke och sett till att patrull fått möjlighet att äta, och tvärtom att det förekommit att operatör 
på mindre centraler inte gjort detta. En lokal förankring gör det mer sannolikt att träffa på varandra innan, 
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under och efter arbetspass och dessutom att man umgås på fritiden. Sådana omständigheter gör det 
naturligt att personer månar mer om vandra.  

Bild 58. Att visa omtanke och bli sedd betyder mycket. 

En omtanke kan också vara att en operatör eller vakthavande befäl efter att patrull är klar med ett ärende 
ringer till eller söker upp patrull för att höra hur det är om det finns indikationer på att ett ärende kan ha 
varit känslomässigt påfrestande. Av omtanke kan också vakthavande befäl eller en operatör ta kontakt med 
en patrull som man vet är oerfaren för att de ska känna en trygghet. En omtanke kan också vara att 
vakthavande befäl tar ett visst personligt risktagande och inte skickar en patrull 20 mil enkel resa till ett 
ärende som med stor sannolikhet är överspelat om patrullen kommer dit två timmar senare.   

Operatörer och vakthavande befäl är precis som patruller i behov av omtanke. Det kan handla om att en 
gruppchef ser att en operatör tagit illa vid sig av ett samtal och därför uppmanar denne till att ta en paus. I 
en mindre central kan det vara lättare att bli sedd och bekräftad. Vid intervjuer har det också framgått att 
en ledningscentrals fysiska placering inverkar på yttre personals intresse och möjlighet att ta kontakt med 
anställda i ledningscentralen för att berätta hur det såg ut på en plats. Genom att operatörer får en bild av 
hur det såg ut på en plats och hur patrullen löste situationen kan det vara lättare att bearbeta uppkomna 
känslor. En patrull kan snabba på ett ärende för att dessa poliser vet att operatör är pressad av att det ligger 
många ärenden och väntar, eller på eget initiativ meddela att man kan ta sig an ett ärende, på väg till eller 
från ett annat ärende, som operatör har ropat ut på radion.  

Något som också togs upp vid intervjuer på Trygghetens hus var omtanken om varandra över de 
organisatoriska gränserna. Det kan handla om att ordna fram dryck eller något att äta om man märker att 
någon har det stressigt och inte hinner med att få basala behov tillgodosedda. Det finns forskare som dragit 
slutsatsen att professionella som inte känner varandra sedan tidigare och med kort varsel samlas för att 
under en kort period arbeta tillsammans under tidspress ändå verkar ha förtroende för varandra (Meyerson, 
Weick & Kramer, 1996). Ett återkommande tema som framförts av intervjupersoner från olika organisationer 
under denna studie har varit att en fysisk närhet underlättar att bygga upp ett förtroende för andra aktörer 
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och att det kan vara viktigt vid insatser. Forskare som analyserade den stora skogsbranden i Västmanland 
konstaterade att: 

”Exemplen på hur personkännedom fick operativ betydelse för hanteringen är många. 
Personkännedom framstår som den absolut viktigaste faktorn för förtroende, vilket 
understryker vikten av att bygga sociala nätverk i vardagen. Det motsatta syns också tydligt, 
hur svårt det blir när man verkligen inte vet något om den personen som man arbetar 
tillsammans med. Det som verkar saknas är en enkel uppfattning om en annan person, inte för 
att kunna värdera personen utan för att få hjälp med att tolka det som personen förmedlar.” 
(Ekman, Frykmer & Uhr , 2015, s. 287) 

 

Insatsen i Västmanland i samband med skogsbranden pågick under en mer utdragen tidsperiod än som 
normalt brukar vara fallet vid insatser och det skedde en samlokalisering av ledningsarbetet. Förtroendet 
verkar inte ha varit något allmänt problem i arbetet, men det framkom att det tog längre tid att bygga upp 
ett förtroende om det var en fysisk distans mellan olika befattningshavare (Ekman, Frykmer & Uhr, 2015). 
 
Centraliseringen av polisens ledningscentraler innebär ett större behov av ett samarbete på distans. Det 
finns forskning som pekar på att om projektmedlemmar träffas ansikte mot ansikte innan de börjar 
samarbeta på distans kan det skapas ett förtroende mellan dem som är hållbart även efter att de börjat 
samarbeta på distans. Det finns också möjlighet att bygga upp ett nästan lika stort förtroende genom att 
projektmedlemmarna över ett nätverk engageras i aktiviteter som syftar till att de ska lära känna varandra 
innan samarbetet börjar etableras (Zheng et al, 2002). Eftersom personal på polisens stora ledningscentraler 
i normalfallet arbetar mot olika områden har de kontakt med många personer, vilket i praktiken kan göra 
det svårt att kunna bygga upp ett förtroende med alla dessa som kan underlätta ett samarbete på distans. 
Dessutom är en mycket viktig del av en kommunikation återkoppling. Det kan ske genom ord, men också 
genom icke verbala uttryck (Allwood et al, 1992).  Ansikte mot ansikte kommunikation har visat sig vara 
överlägsen för att skapa ett förtroende och gott samarbete (Bos et. al. , 2002). Vid intervjuer har ett flertal 
personer bland både yttre personal och bland operatörer framfört att en närhet är gynnsamt för att kunna 
ge konstruktiv feedback. Att en lokal förankring kan skapa goda förutsättningar för ett individuellt och 
organisatoriskt lärande har också framgått vid intervjuer med andra aktörer, exempelvis med 
räddningstjänst och SOS Alarm vad gäller det nära samarbetet på Trygghetens hus i Östersund. 

I samband med att negativa effekter av centraliseringen av polisens ledningscentraler har belysts har det 
varit vanligt att det skett en hänvisning till att nya tekniska lösningar ska komma tillrätta med de problem 
som exemplifierats. Användningen av informationsteknologi ökar dock risken för så kallad flaming (se t.ex. 
Johnson, Cooper & Chin, 2009). Flaming kan beskrivas som en eskalerande process av negativa känslor 
mellan personer. Vid en kommunikation ansikte mot ansikte är chansen större att mottagaren först försöker 
utröna vad sändaren menat innan denna reagerar känslomässigt. Om inte sändare är synlig/närvarande 
uppstår ett mer anonymt förhållande mellan sändare och mottagare som gör det lättare för mottagaren att 
ge uttryck för en känslomässig reaktion i sitt svar. Kommunikationen riskerar att gå över från sakfrågor till 
rena personangrepp. Ovanstående förhållande är också något som framkommit vid intervjuer där både 
poliser i yttre tjänst och operatörer framfört att om man är upprörd över någons agerande är det lättare att 
slänga ur sig en spydig kommentar per telefon eller över radio än om man står öga mot öga mot denna. 
Liknande synpunkter har framförts gällande kommunikation med aktörer från andra organisationer.  
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Forskning har pekat på att den sociala interaktionen är viktig för att få till ett effektivt arbete i en 
ledningscentral (se t.ex. Heath & Luff, 1992). Vid intervjuer med olika aktörer i Trygghetens hus i Östersund 
framgick att det nära samarbetet och den goda relationen gjorde att fokus hamnade på hur tredje man skulle 
få adekvat hjälp snabbast samtidigt som samhället kunde hushålla med resurserna. Den fysiska 
samlokaliseringen uppges vara en viktig nyckel för detta.  

Bild 59. Kort inifrån Trygghetens hus. Korten är tagna i ledningscentralen för SOS Alarm. Räddningstjänstens inre befäl syns bakom 
glasdörr på det vänstra kortet och ingången till polisens tidigare ledningscentral syns på det högra kortet  

Ambulans, räddningstjänst och polis hjälps sålunda åt att lösa olika uppdrag oavsett vem som är den 
egentliga huvudmannen för uppdraget. Exempelvis så skedde, den dag jag iakttog arbetet på Trygghetens 
hus, en olycka i ett skidspår. En skidåkare fick en benskada som gjorde att han inte kunde förflytta sig. 
Skidspåret låg några hundra meter från en väg. Istället för att skicka ut räddningstjänst och ambulans som 
skulle ta hand om den skadade gick inre befäl för räddningstjänsten in till polisens ledningscentral. Polisen 
skickade en fjällräddare som kunde komma till platsen snabbt. Fjällräddare fick en platsangivelse till en 
väntande ambulans. Det var inte ett fjällräddningsuppdrag, men genom att nyttja denna resurs fick den 
skadade snabbare hjälp och samtidigt så kunde samhället hushålla med resurserna. Räddningstjänsten 
behövde inte skicka ut ett fordon med personal på detta uppdrag. I andra fall är det räddningstjänsten eller 
ambulans som genomför en åtgärd som gör att polisen inte behöver ta sig an uppdraget.  
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Bild 60. En ambulans i Strömsund. Genom att ambulanspersonal löser ett uppdrag åt polisen kan en polispatrull slippa att köra 
20 mil och tredje man kan dessutom få snabbare hjälp17. 

Det går givetvis att lösa frågor på detta sätt även om de olika aktörerna inte är samlokaliserade. De som 
intervjuats har dock pekat på att den fysiska närheten till varandra innebär flera fördelar. Genom att man 
kontinuerligt träffas och pratar med varandra finns det goda förutsättningar att det skapar en förståelse för 
respektive aktörs behov och utmaningar, jämfört med om man bara pratar med varandra i telefon. Risken 
minskar att det uppstår ett förödande ”vi och dom” tänk istället för att försöka underlätta och hjälpa 
varandra att lösa uppgifter. För det andra innebär ett telefonsamtal att man måste vänta på att någon ska 
svara som kanske dessutom sitter upptagen i telefon. Det uppstår ett tidstapp jämfört med att kunna gå in 
till varandra. Någon som sitter upptagen kan se att den som kommer in verkar angelägen att ta upp en fråga. 
I och med att man känner varandra så blir det mer acceptabelt att kunna ”klampa in” om det är bråttom. 
Samtidigt om det inte är bråttom och man ser att personen är upptagen kan man komma in lite senare eller 
göra ett tecken till den andra att ta kontakt när denne är klar. Det finns då möjligheter att fokusera på andra 
saker istället för att vänta på att någon ska svara i telefon. 

På Trygghetens hus hölls det ett möte varje dag klockan 09.00 där vakthavande befäl från polisen, inre befäl 
från räddningstjänsten samt personal från SOS Alarm deltog. Under mötet lyftes lokal information fram som 
kunde vara intressant för de andra aktörerna. Vakthavande befäl för polisen hade bl.a. uppdaterat sig om 
läget på de olika fjällanläggningarna vad gäller lavinfara och väderläge. Dessa möten upplevdes som 
värdefulla. Det ligger i linje med den ”lägereldsmetafor” som lyftes fram som en vision i försvarsmaktens 
utformning av ledningsrum som bedömdes som en gynnsam faktor för att få till en kreativ diskussion (Trnka, 
2011). 

                                                             
17 Foto: Cherie Glower. 
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Bild 61. Det dagliga morgonmötet mellan tre av aktörerna på Trygghetens hus18.  

Det går givetvis via videolänk att genomföra liknande möten med vakthavande befäl på ett RLC. Förutom att 
den fysiska distansen i sig kan försvåra en interaktion medför en sådan lösning flera praktiska problem. 
Vakthavande befäl måste ha sett till att samla in lokal information som kan vara värdefull för de andra 
aktörerna att känna till och vara insatt i lokala förhållanden för att kunna vara en givande part i en diskussion. 
Annars finns en risk att de andra aktörerna efterhand har ett begränsat intresse att delta på dessa möten. 
Det finns med tanke på detta ett behov att vakthavande befäl eller personal som han eller hon avdelar till 
detta samlar in lokal information från flera olika områden, vilket tidsmässigt kan vara en utmaning att hinna 
innan en önskad mötestid på morgonen. Eftersom dessa möten behandlar lokala faktorer finns det dessutom 
ett behov att ordna separata möten för olika områden. Vakthavande befäl kan inte delta i flera möten 
samtidigt och därför kommer mötestiderna bli mer utdragna över dagen, vilket dels kan göra dem mindre 
relevanta och dels innebär att vakthavande befäl måste lägga omfattande resurstid på dessa möten. Att 
skaffa sig en generell kunskap om de olika områdena och upprätthålla denna kunskap tar också tid i anspråk. 
Det går givetvis att tänka sig att någon annan person än vakthavande befäl deltar i dessa möten från polisens 
sida, men det finns då en risk att de andra aktörerna också skickar en ersättare för ansvarigt befäl. 
Möjligheten att göra olika former av överenskommelser blir svårare om de som deltar på ett möte inte har 
beslutsmandat.   

Det fanns även ytterligare en typ av operativa möten på Trygghetens hus mellan olika aktörer. Det var när 
det inträffade en större allvarlig händelse. Då användes ett särskilt mötesrum där det finns smårum där 
ytterligare aktörer utöver räddningstjänst och SOS Alarm kunde (fortfarande kan) koppla upp sig mot sina 
egna nät. Att ledningsresurser från olika samhällsaktörer samlas på samma ställe är gynnsamt för att snabbt 
kunna skapa gemensamma lägesbilder och för att få olika krafter i samhället att agera på ett koordinerat 
sätt. I analys av den stora skogsbranden i Västmanland framkom att kommunikationen med olika parter inte 

                                                             
18 Foto: Informationsskrift, Trygghetens hus. 
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fungerade tillräckligt bra om inte specifika roller eller funktioner placerades i nära geografisk anslutning till 
den plats där särskild viktig information produceras eller blir tillgänglig (Landgren, 2015). 

Bild 62. Lokal som användes vid allvarliga händelser i Trygghetens hus i Östersund. Till vänster syns ett par av mötesrummen där 

det dragits ledningar så representanter från organisationer kan komma åt sina respektive datanät. 

Att operatörer har en lokal förankring har dessutom lyfts fram som viktig när det gäller andra former av 
samverkan med lokalsamhället. Det handlar för det första om att en operatör ska veta vem denna ska ta 
kontakt med, där upparbetade kanaler underlättar en sådan samverkan, men också att operatör ska ha 
motivation att ta tag i en fråga.      

Vilka aktörer som är viktiga för polisen att samverka med varierar. I norra delen av landet är det viktigt att 
samarbetet med fjällräddarna fungerar bra. Innan länskommunikationscentralerna bildades skedde denna 
samverkan via små kommunikationscentraler. När dessa kommunikationscentraler lades ned och arbetet 
flyttades till länskommunikationscentralerna uppger fjällräddare att det blev en klar försämring i 
samarbetet. Fjällräddare har uppgivit att arbetet inte fungerar lika bra på länskommunikationscentralen som 
när det bedrevs på de små kommunikationscentralerna, men att samarbetet efter ett tag nådde upp till en 
acceptabel eller god nivå. En viktig faktor som lyfts fram vid intervjuer var att anställda på 
länskommunikationscentralen var med vid fjällövningar. De fick då en bättre inblick i fjällräddarnas 
arbetssituation och förstår exempelvis att det krävs fyra man för att ta hand om en ryggskadad i djupsnö.  
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Bild 63. Fjällräddare i aktion19. 

Det är viktigt att anställda på ledningscentralen förstår hur fjällräddare kan användas och har förståelse för 
olika gruppers särskilda kompetens. I vissa situationer när fjällräddare befinner sig på fjället är de i en utsatt 
situation och för deras del är det en trygghet att ha ett ansikte på, och känna till den de pratar med på 
ledningscentralen.  

Bild 64. När sikten är dålig och terrängen är svår kan fjällräddare hamna i besvärliga situationer20. 

                                                             
19 Foto: Ulf Lundqvist. 
20 Foto: Ulf Lundqvist. 
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Fjällräddarna har också olika förmåga och vilja att ta sig an uppdrag som ligger utanför deras normala 
räddningsuppdrag. Dessutom har det framgått vid intervjuer med vakthavande befäl att det kostar relativt 
mycket att trycka på knappen för en räddningsinsats. En kunskap om och tillit till en fjällräddare som lämnar 
information gör behovet mindre att ställa kontrollfrågor och värdera en utsaga. En felaktig tvekan kan få 
stora negativa konsekvenser.   

Vid en lavin så är de första 15 minuterna väldigt viktiga så all fördröjning är problematisk. Genom att ringa 
till skidanläggningar och samverka med bl.a. fjällräddare och ge direktiv till en hundförare så att denna 
uppehåller sig i närhet av polisens helikopter kan vakthavande befäl se till att det är riggat för att hantera 
ett larm på ett snabbt sätt. Vid intervjuer har framgått att när något händer så sker det plötsligt och 
vakthavande befäl kan vara involverad i någon annan viktig uppgift. Genom att det är förberett så kan en 
insats sättas igång direkt utan att vakthavande befäl måste ge instruktioner. Genom att vara förberedd och 
inte vänta tills ett larm går innan vissa åtgärder vidtas tjänar man mycket tid. För ett vakthavande befäl på 
RLC blir det givetvis ett problem att genomföra förberedande aktiviteter eftersom det är många fler 
anläggningar att ta kontakt med och att det kräver så många åtgärder på många ställen. Det går givetvis att 
tänka sig att vakthavande befäl på ett RLC delegerar dessa uppgifter till någon annan, men det krävs då att 
det finns någon i tjänst som har en kunskap att kunna genomföra förberedande åtgärder och att 
vakthavande befäl ser ett behov av att ge någon en sådan uppgift. Är vakthavande befäl stationerad långt 
från ett område är det inte lika naturligt att få indikationer på att det finns anledning att ta tag i en fråga. Ett 
vakthavande befäl som bor närmare fjällvärlden kan redan på väg till jobbet utifrån temperaturläget och att 
det kommit nysnö under natten förstå att risken för laviner har ökat.  

Vid eftersök av försvunna personer hade operatörer i Östersund ett nära samarbete med polisinsatschefen. 
De satt tillsammans i en eftersöksbuss.  

Bild 65. Bild inifrån eftersöksbuss21 

                                                             
21 Foto: Polisen, Östersund. 
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Vissa operatörer i Östersund har utbildats i MSO (Managing Search Operations) och stödde polisinsatschefen 
på olika sätt. Det handlade dels om att operatörer segmenterar sökområdet till hundförare och andra 
aktörer, t.ex. missing people, orienterare och militärer. Segmentering av visst sökområde lades in i GPS som 
lämnades över till de som skulle söka. När det tilldelade segmentet var genomsökt tömde operatör GPS och 
tankade in ett nytt segment i GPS. På detta sätt kunde polisinsatschefen inte bara se vilka områden som var 
genomsökta utan även när och av vem. För att göra en segmentering av sökområdet måste hänsyn tas till 
hur terrängen ser ut. Vissa områden är lättsökta, medan andra är svårsökta.  

Bild 66. Hur lätt det är att ta sig fram och hur svårsökt ett område är, avgör ett söksegments storlek.  

Hundförare från andra områden som kommit i kontakt med detta sätt att lägga upp arbetet har varit lyriska 
över upplägget eftersom det underlättat att de kunnat koncentrera sig på sin uppgift att söka. För att kunna 
bemanna eftersöksbussen krävs att operatörer har en vana vid att arbeta på en kommunikationscentral 
eftersom eftersöksbussen är utformad som en mini-kommunikationscentral. Denna kunskap är en färskvara 
bl.a. beroende på olika förändringar av IT-system. Att skicka operatörer från ett RLC som ligger många mil 
därifrån med helikopter skulle vara möjligt om väderförhållandena tillåter det, men det räcker inte bara med 
att de har en MSO-utbildning. De måste också känna till hur terrängen ser ut i olika områden för att kunna 
göra en bra segmentering. Detta går inte att läsa sig till på en karta utan kräver en lokalkännedom. 

Både fjällräddare och poliser har påpekat att en god relation till anställda på en ledningscentral gör att viljan 
att ställa upp blir större när dessa ringer och ber om hjälp. Det kan handla om att en anställd på en 
ledningscentral tar kontakt med en fjällräddare eller ledig polis och ber om hjälp i ett ärende. Det går 
visserligen att beordra en polis att inställa sig för tjänstgöring, men i praktiken har den uppringda 
polisanställda möjlighet att neka genom att exempelvis säga att: ”jag har druckit vin och kan inte tjänstgöra 
nu”. En polis kan också göra sig oanträffbar på ledig tid. Om ett samtal kommer från någon hen vet visat en 
omtanke och varit juste i andra sammanhang inverkar både på viljan att svara och ställa upp. En närhet och 
god relation gör också att operatör eller vakthavande befäl kan be andra som de träffar på polisstationen 
om hjälp, även om de inte ingår i ingripandeverksamhet. De kanske kan hjälpa till med ett förhör eller en 
transport. I de större centralerna är det den personal som syns på dataskärmen som är tillgänglig, men ofta 
finns det annan personal som skulle kunna vara behjälplig.  

En lokal förankring innebär att operatör har färre patruller att hålla reda på jämfört med de stora centralerna. 
Vid intervjuer har det framgått att operatörer vid de mindre ledningscentralerna redan innan en händelse 
inträffar kan fundera på hur patrullerna bör fördelas och användas för att ha så stor handlingsfrihet som 
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möjligt att ta sig an andra inkommande arbetsuppgifter. Ledtiden för beslutsfattande när väl en händelse 
inträffar i ett område kan därigenom minskas och resursutnyttjande kan bli mer effektivt än att bara utgå 
från en karta och utse en patrull.     

En närhet mellan operatörer och yttre personal gör det också enklare att vara med på samma debriefing vid 
jobbiga händelser. Det kan vara en fördel för bägge parter eftersom de varit inblandade i samma process. 

   

Bild 67. Det är fördelaktigt för en debriefing att de som medverkat i ett ärende kan samlas. 

Den fysiska placeringen av en ledningscentral verkar också ha betydelse för servicenivån till patrullerna. En 
närhet gör att det är enkelt att få hjälp med att dra ut en händelserapport, eller att svara på en fråga om hur 
en sak ska hanteras i RAR eller DurTvå. Flera intervjuer pekar på att vissa länskommunikationscentraler bl.a.: 

 Ringde sjukhus och förvarnade om att patrull var på väg för att få hjälp med att göra blodprov på 
misstänkt 

 Ringde PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning) och meddelade att patient nu fanns i polisbil och 
ungefär beräknad ankomstid 

 Tog kontakt och samverkade med andra myndigheter  
 Frågade räddningstjänsten om omfattningen på en olycka ifall inte patrull var på plats för att 

undersöka behovet av patrull 
 Bad räddningstjänst att leverera registreringsnummer och beställde bärgare innan patrull kom till 

platsen 
 Tog kontakt med läkare och eventuell politibil (för att förbereda beställning av transport av död 

person) 
 Hjälpte till med visst dokumentationsarbete, t.ex. efterlysa och avlysa en bil och skriva anträffnings 

PM (om patrull hade långt att åka) 
 Noterade uppgifter på HR som underlättade för patrullen och minskade deras avrapporteringstid 
 Utförde dataslagningar och arbetade aktivt för att underlätta för patrull att få tag i gärningsman 

genom att komma med olika uppslag 
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En operatör uttryckte att ”vi krattade för patrullerna för att göra arbetet för dem enklare och för att de skulle 
bli klara med ett ärende snabbare”. Att minska servicegraden för polispersonalen går helt tvärt emot de 
signaler som politiker skickat vara en viktig princip för att få en mer väl fungerande offentlig sektor (DN, 
2017). Vissa av ovanstående åtgärder medförde att brott kunde lösas eller att yttre resurser kunde frigöras 
snabbare. Ett två minuters samtal kunde exempelvis innebära att en patrull slapp vänta 30 minuter på en 
bärgare.  

Bild 68. Det är vanligt att polispatruller blir uppbundna med att vänta på något, exempelvis att en bärgare ska ta sig till platsen.       

Alla tidigare länskommunikationscentraler har inte arbetat på samma sätt vad gäller att försöka underlätta 
arbetet för patrullerna, där kommunikationscentralens fysiska placering i förhållande till var yttre personal 
rör sig verkar vara en viktig faktor. Det bör också påpekas att patrullerna kan få denna typ av service från 
andra än personal på en ledningscentral, exempelvis att patrullerna kan vända sig till ett stationsbefäl och 
ställa frågor. En del åtgärder, som att dra ut en händelserapport, kan patrullen utföra snabbt själva. Men att 
operatörer på en ledningscentral utför denna typ av service har betydelse ur en annan aspekt genom att det 
bygger relationer och att det därmed blir lättare att skapa en känsla av att det handlar om att lösa saker 
tillsammans och hjälpas åt. Det förebygger ett ”vi-dom”-tänk mellan yttre personal och anställda på en 
ledningscentral.  
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4.3.4 Enskilda detaljer som kan sättas i rätt sammanhang     
En lokal förankrad ledningscentral gör att det finns goda förutsättningar för att anställda på en 
ledningscentral dels får kännedom om enskilda detaljer och dels har goda möjligheter att sätta dessa 
enskilda detaljer i rätt sammanhang. Det ökar möjligheterna att förebygga och klara upp brott. Det kommer 
att tydliggöras genom tre exempel.  

Exempel 1:  

En ledig kollega ringde till länets kommunikationscentral. En kompis till henne hade sett att det satt en 
person i en bil på en parkeringsplats. Personen gav intryck av att sova, men kompisen var inte säker och hade 
sagt till kollegan att ”kanske är han död?”. Kollegan som ringde berättade att kompisen är lite stirrig och att 
hennes tankar inte var så mycket att fästa någon vikt vid. Personen sov enligt kollegan, men kollegan 
framförde att det kanske var intressant för er att veta färg och märke på bilen.  

Bild 69. Person satt och sov i bil på denna parkering22.       

Informationen var inte av sådan art att det skulle föranlett ett formellt samtal till en operatör eller 
vakthavande befäl på en regionledningscentral menade den som intervjuades. Uppgifterna var alldeles för 
vaga och handlade mer om en känsla av att det kunde vara bra för personalen på kommunikationscentralen 
att känna till mannen och bilen. Eftersom personal ute och anställda på ledningscentralen känner varandra 
känns det inte som ett stort steg att förmedla tips, känslor och tankar. Lite senare inkommer en anmälan om 
att det varit ett inbrott på den parkeringsplats där mannen i bilen suttit och sovit. En handväska hade 
tillgripits. När anmälningar inte tas emot lokalt utan av PKC och att personal inte har tid att läsa ärenden på 
en stor central hade denna information sannolikt försvunnit bland all annan information. En tanke som 
personal på kommunikationscentralen fick var att mannen som sovit på parkeringsplatsen kanske var 

                                                             
22 Foto: Anonym. 
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gärningsmannen. Misstanken var inte så stark att det föranledde en formell utlarmning. En nära kontakt med 
yttre personal gjorde att det var naturligt och enkelt att informera dem om att det kanske kunde vara bra 
att hålla ögonen öppna efter den aktuella bilen. Senare upptäcke en polispatrull bilen. Polispatrullen 
initierade en kontroll. I och med att patrullen visste vad som stulits påverkade det hur kontrollen 
genomfördes. Kreditkort som funnits i den stulna väskan påträffades.   

Exempel 2:  

Det sker ett personrån där en gärningsman tillgriper en väska. Den efterföljande insatsen blir resultatlös. En 
god stund senare ringer en hundägare och berättar att hon hittat en jacka i en skogsdunge.   

Bild 70. En jacka hittas av en hundägare i en skogsdunge.       

Även om en operatör på en stor ledningscentral utan lokalkännedom hade känt till personrånet var det med 
tanke på platsen som jackan hittades naturligt att klassificera ärendet som ett hittegodsärende. Operatören 
på länskommunikationscentralen visste var personrånet skett och jackan hittades långt ifrån denna plats. 
Operatör kände dock till att det fanns ett bostadsområde i orten som var känt för att det bodde många 
brottsaktiva individer där, och skulle en gärningsman som utfört personrånet till fots ta sig till detta 
bostadsområde var det ganska troligt att denna hade kunnat valt att passera genom denna skogsdunge. 
Operatör tog kontakt med hundförare och berättade om sina tankar. Hundförare tog sig till platsen och 
började spåra. 
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Bild 71. Hundförare spårar23 

Spåren ledde mycket riktigt till det bostadsområde som operatör misstänkte och dessutom till en för polisen 
välkänd adress. Uppgifter som framkommit i samband med personrånet i kombination med den nya 
informationen gjorde att det beslutades om en husrannsakan i en lägenhet. Väskan påträffades i lägenheten 
och gärningsmannen kunde gripas.   

Bild 72. Tillgripen väska hittas i en lägenhet. 

 

 

 

                                                             
23 Foto: Polismyndigheten. 
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Exempel 3:  

Ledningscentralen får ett larm om rattfylleri i en liten ort. Bil står tom och kall i diket. Ingen är där. Det är ett 
jobb med låg prioritet. Möjligheten att få tag i gärningsmannen är låg. Den som ringde in var anonym 
eftersom det gick genom 112. Han sade också att ni måste titta i röda huset som ligger i närheten. I och med 
att kommunikationscentralen hanterar alla ärenden så blev det ett ärende som de skickade en patrull till. 
Operatör hade fångat upp informationen att man borde titta i röda huset, vilket patrullen gjorde. Där ligger 
en mördad man. Klockan var 09.00. Klockan 11.30 grips mördaren i en buss i ett annat län, utan att polisen 
visste vem den mördade var.  

En polis i ett mindre samhälle fick information från en kompis att en som denna känner plockade upp en 
konstig person på vägen. När personen gick ur bilen hade han sagt något i stil med att han hoppades att 
personen inte dog. Med tanke på var personen plockades upp, vad han sagt och var huset med den mördade 
låg gick det att lägga ihop ett och ett. Det blev en ”bikupa” på länskommunikationscentralen där operatörer 
som till viss del arbetar på andra avdelningar kom ner till ledningscentralen. Tillsammans med kollegan i det 
mindre samhället som berättat om det konstiga samtalet började de ”grotta i ärendet och tänka utanför 
boxen”. Efter lite arbete kom man fram till att den misstänkta personen hade åkt iväg med en långfärdsbuss.  

Bild 73. Den misstänkte personen åkte buss. 

Kontakt togs med ett angränsande läns kommunikationscentral. De skickade en civil patrull i riktning mot dit 
bussen var på väg. Kontakt togs med den civila patrullen. Det gällde att få tag i gärningsmannen så snabbt 
som möjligt eftersom risken fanns att denna skulle kunna gå av bussen innan den nådde orten som den civila 
patrullen utgick ifrån. Efter ytterligare arbete kunde övervakningsbilder säkras som via mms kunde levereras 
till den civila patrullen. Personal på kommunikationscentralen tog reda på vilka tider bussen skulle vara på 
vissa platser och beräknade en lämplig plats för patrullen att möta upp bussen. Personal på 
ledningscentralen samverkade sedan med busschauffören och berättade att han bara skulle öppna de 
främre dörrarna när han kom till viss hållplats och att två civilklädda poliser skulle komma in i bussen. Väl 
framme gick poliserna in i bussen och kunde lokalisera den misstänkte personen. Han greps. Personal på 
ledningscentralen trodde att bilägaren var mördaren, men det visade sig att det var han som blivit mördad. 
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Mördaren kom från Stockholm. Den som intervjuades berättade: ”Vi jublade när personen greps. Det var lite 
som en fotbollsmatch. Vi är ett team – vi tillsammans med den yttre personalen.” 

De tre exemplen utgör bara ett axplock av de fall jag antingen själv varit involverad i under deltagande 
observation eller fått återgivna vid intervjuer. Valen av exempel är inte gjorda för att de utgör ett typfall, 
utan för att de tydligt på lite olika sätt åskådliggör betydelsen av en lokal förankring där 
kommunikationscentralen kan liknas vid ”hjärtat i verksamheten”. Det är ett vanligt förekommande begrepp 
vid intervjuer och finns anledning att förklara lite närmare. 

Inte sällan finns det ett samband mellan ärenden med låg prioritet och ärenden med hög prioritet. Det 
framgår bland annat av ovanstående exempel. Att en ledningscentral hanterar ärenden av olika prioritet och 
att information därigenom kanaliseras genom ledningscentralen skapar en tillgång till information. Om 
arbetet organiseras så att anställda på en ledningscentral har förutsättningar att ha en överblick kan en lokal- 
och personkännedom öppna goda möjligheter att dra slutsatser och att sätta enstaka detaljer i rätt 
sammanhang. I en miljö som underlättar att samtal uppstår mellan olika personalkategorier kan information 
som en anställd framför kompletteras av information som en annan anställd har. Ingen av informationen 
behöver enskilt haft en sådan dignitet att det resulterat i ett underrättelseuppslag. Det handlar inte om att 
personalen medvetet har undvikit att skriva ned intressant underrättelseinformation, utan att de först 
förstod att denna information hade ett värde när de fick ta del av annan information. En lokalt förankrad 
ledningscentral med en närhet mellan olika personalkategorier är gynnsamt för att värdefulla dialoger 
uppstår som öppnar möjligheter att kunna ”lägga samman ett och ett”.  

Att ledningscentralen förfogar över yttre resurser som kan sättas in direkt skapar goda förutsättningar att 
kunna agera innan informationen är överspelad. En ytterligare framgångsfaktor är att ha ett nära samarbete 
med yttre personal och personal på ledningscentralen, där inställningen är att man löser saker tillsammans. 
Vakthavande befäl har betonat att många ärenden inte är svarta eller vita som enkelt går att kategorisera 
genom någon form av frågeschema som bl.a. används av SOS Alarm. Det kan vara ärenden som beroende 
på oklara omständigheter gör att man fattar beslut att inte omedelbart beordra en patrull. En sådan 
bedömning kan emellertid vara något som ”gnager” och som den som fattade beslutet går och funderar på. 
Genom en närhet till patrullerna finns en möjlighet för beslutsfattaren att muntligt lyfta fram tankar och 
känslor som gör att patrull får en förståelse och kan ha förutsättningar att ta sig an och undersöka ett 
förhållande på ett väl avvägt sätt.  
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5. Centraliseringar 

5.1 Underlag till beslut att bilda sju regionledningscentraler 
I föregående kapitel presenteras ett antal positiva effekter av att en ledningscentral har en lokal förankring 
samt att dess personal har person- och lokalkännedom. Det kan vara ett bra val att välja en annan 
organisationsform som inte gynnar dessa förhållande om denna organisationsform medför andra positiva 
effekter som bedöms som mer betydelsefulla. Eftersom studien påbörjades i region nord kontaktades 
ansvarig för införandet av regionledningscentralen i region nord och ett önskemål framfördes att få ”tillgång 
till underlag/beräkningar som tydliggör de effekter som bedöms uppfyllas med flytten”.  

Svaret blev dock: ”När det gäller det underlag som du efterfrågar kan varken jag eller någon i regionen hjälpa 
till.” Liknande resultat på frågan erhölls från andra regioner. Ansvarig på nationell nivå för införandet av 
regionledningscentraler svarade: ”Som du säkert förstår finns inget underlag specifikt för varje län eller 
länskommunikationscentral”, varvid jag skrev:   

”Tyvärr har jag lite svårt att förstå detta. För om det inte finns en sådan analys hur ska man då kunna 
få fram underlag/beräkningar som tydliggör de effekter som man vinner i hela riket? […] Om jag fattar 
det hela rätt så finns det inget underlag/beräkningar som tydliggör effekterna av centraliseringen i 
respektive region och inte heller för hela riket – eller finns det sådana?” 

Ansvarig för införandet av regionledningscentraler på nationell nivå svarade: ”Någon sådan analys är inte 
känd för mig och måste därför hänvisa till Genomförandekommittén.”  Kontakt togs med personer som haft 
centrala roller i Genomförandekommittén, men försöken att få underlag/beräkningar som tydliggöra 
effekterna av centraliseringen var resultatlösa. Likaså framkom i dokument att det saknades en djupare 
analys av arbetssättet, bl.a. framförde skyddsorganisationen: ”Intentionen att förbättra verksamheten är 
goda men detta arbete har ett för grunt process djup. Vi måste kunna se att arbetssättet kommer att fungera 
och att det finns möjlighet att genomföra förändringen i sin helhet.”24. 
 
Av det material jag fått tillgång till framkommer några skäl till att skapa sju regionledningscentraler25: 

 Effektivare styrning och ledning 
 På sikt öka antal poliser i lokalpolisområdena 
 Nationell enhetlighet 
 Enhetliga bedömningar 

Men det fanns inga beskrivningar eller förklaringar till hur man kommit fram till dessa antaganden. Tvärtom 
pekar de dokument jag fått tillgång till att centraliseringen i sig inte automatiskt verkar antas få i stort sett 
några positiva effekter, utan att det krävs andra åtgärder, t.ex. att ledningsansvaret för icke prioriterad 
händelsestyrd verksamhet ska föras så långt ut i linjen som möjligt och att det för att säkerställa ökad 
enhetlighet har tagits fram en ny prioriteringsordning för händelsestyrd verksamhet26. Det går att 

                                                             
24 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 6, sidan 1. 
25 A035.491/2015 Direktiv för bildandet av sju regionala ledningscentraler […], 2015-03-27, sidan 3. 
26 Se exempelvis A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens 
regionledningscentraler (RLC) vid införandet, 2015-04-16, sidan 3. 
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argumentera för att tillskapandet av de sju regionsledningscentralerna skapar bättre förutsättningar att 
kunna genomföra efterfrågade förändringar27, men intervjuer och information som erhållits på annat sätt 
pekar på att det snarare verkar vara tvärt om: 
 

 Avståndet mellan ledningscentralerna och lokalsamhällets medborgare och olika aktörer ökar i och 
med centraliseringen  

 Förändringen medför att organisationen tappar många erfarna operatörer i flera regioner 
 Lokal- och personkännedomen blir sämre på regionledningscentralerna. 
 Förändringen i sig tar både kraft och tid och kostar pengar.    
 Ökad risk för arbetsmiljöproblem på de stora centralerna   
 Högre personalomsättning som medför ökade kostnader och påverkar kvaliteten 
 Svårare att rekrytera lämplig personal till ledningscentralerna på grund av att det är stor konkurrens 

om arbetskraft i de orter där centralerna placeras. 
 Processen att hantera olika typer av ärenden blir mycket krångligare i den nya organisationen när fler 

aktörer är involverade 
 
Det finns faktorer som pekar på positiva effekter av en centralisering. Ett argument är att det på grund av 
att det är 7 istället för 21 centraler innebär att det ur ett nationellt styrningsperspektiv blir färre chefer att 
kontakta och samverka med, och färre centraler att följa upp arbetet på. Det bör emellertid samtidigt 
påpekas att ett hundratal lokalpolisområdeschefer är tänkta att ha ledningsansvaret för icke prioriterad 
händelsestyrd verksamhet, där uppgiften kan delegeras till annan lokal chef, t.ex. stationsbefäl, gruppchef 
BF/IGV eller yttre befäl. Dessutom ska PKC (polisens kontaktcentrum) involveras i att hantera icke prioriterad 
händelsestyrd verksamhet och telefonväxeln får en viktigare roll och ska ha en förmåga att kunna prioritera 
ärenden. Vidare ska minutoperativ ledning av prioriterad händelsestyrd verksamhet utövas av vakthavande 
befäl (VB) via RLC, yttre befäl (YB) samt jourhavande förundersökningsledare28. Aktiviteter som tidigare 
hanterades av de 21 länskommunikationscentralerna ska delas upp mellan ett flertal aktörer, vilket bl.a. 
kommer innebära en utmaning att fånga upp synpunkter, att sprida information, att kunna koordinera 
verksamheten och att kunna åstadkomma en enhetlighet.  
 
I verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralerna konstateras att dagens LKC generellt sett har 
mycket god förmåga att hantera och leda ärenden/händelser som kräver omedelbart eller skyndsamt 
ingripande29. Ur den aspekten var vinsten att tillskapa regionledningscentraler liten. Däremot räckte inte 
resurserna i LKC till för att kunna hantera och leda prio 3 och 4 ärenden med samma höga kvalitet som prio 
1-2 ärenden. Lösningen som föreslås är att PKC ska ta emot samtal gällande ärenden som har prioritet 4 och 
lägre30. På det sätt PKC nu organiseras (regionnivå) gör att PKC får en kontaktyta jämfört med flera som skulle 
vara fallet om länskommunikationscentralerna hade behållits.  
  
                                                             
27 Se Kommittédirektiv. Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet. Dir 2012:129, sidan 9. 
28 Se A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler 
(RLC) vid införandet, 2015-04-16, sidan 3. 
29 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 2. 
30 Se A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler 
(RLC) vid införandet 
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Det konstateras vidare i den övergripande verksamhetsbeskrivningen för införandet av 
regionledningscentraler att LKC:s initiala förmåga att leda särskilda händelser i avvaktan på att inre 
ledningsstab upprättas är god i storstadsregionerna, men förmågan varierar vid övriga LKC31. Även detta 
förhållande hade kunnat förbättras utan tillskapandet av regionledningscentraler, men ett antagande som 
görs är att genom att skapa större centraler kommer förmågan att hantera större händelser att jämnas ut. 
Regionledningscentralerna kommer generellt sett få en större frekvens av komplexa och dynamiska 
händelser jämfört när arbetet bedrevs på länskommunikationscentralerna. Det är positivt vad gäller att 
bygga upp förmågan att leda komplexa och dynamiska händelser. Storstadsregionerna har dock en större 
frekvens av särskilda händelser, vilket gör det naturligt att deras förmåga fortsatt blir högre jämfört med de 
ledningscentraler som mer sällan har denna typ av händelser - om inte andra åtgärder vidtas. Det finns också 
anledning att påtala att en hög personalomsättning på de stora centralerna har en negativ inverkan på 
möjligheten att bygga upp erfarenhet och kunskap.  
 
I verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralerna framkommer att LKC har en god överblick över 
vilka resurser som primärt kan beordras att utföra olika uppdrag32. Tillskapandet av regionlednings-
centralerna ökar möjligheterna att koordinera dynamiska och komplexa händelser där specialistkompetens 
och resurser lättare kan styras och koordineras. Att skapa regionledningscentraler ger också en möjlighet att 
jämna ut personalstyrkan över regionen, men långa avstånd mellan orter kan i praktiken göra detta svårt. 
För händelser i områden som ligger i gränslandet mellan olika regioner kvarstår tidigare förhållande.  
 
En ytterligare positiv effekt av centraliseringen som framförts vid intervjuer är att utbildningsinsatser blir 
billigare och enklare att genomföra när personal i högre utsträckning är samlad på en plats. Det är rimligt att 
anta att så blir fallet. Samtidigt finns det dock anledning att väga in att personalomsättningen sannolikt 
kommer bli högre i de stora centralerna jämfört med när arbetet bedrevs på länskommunikationscentralerna 
(åtminstone hur det ser ut i dagsläget), vilket då totalt sett riskerar att medföra högre utbildningskostnader.  
 
Av genomförandekommitténs underlag till beslut framgår att: 

”Anledningen till att vi väljer att koncentrera verksamheten till sju ledningscentraler är att ge 
regionpolischefen möjlighet att kunna förfoga över och leda den samlade regionala resursen. 
Resursstarka ledningscentraler ger också bättre ledningsförmåga och ökad uthållighet när det gäller att 
leda större händelser” 33 

Argumentet att det är viktigt att ge ”Regionpolischefen möjlighet att kunna förfoga över och leda den 
samlade regionala resursen” är svårt att förstå den praktiska innebörden av - om det är tänkt att 
regionpolischefen själv ska ta plats i regionledningscentralen och leda arbetet? Med tanke på behovet av 
operativ erfarenhet och förmåga är detta i sådana fall inte ett självklart alternativ i alla fall för ett lyckat 
utfall. Det är lättare att förstå logiken i att ”Resursstarka ledningscentraler ger också bättre ledningsförmåga 
och ökad uthållighet när det gäller att leda större händelser” men utifrån den tillgängliga dokumentationen 

                                                             
31 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 2. 
32 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 2. 
33 Genomförandekommittén Ju 2012:16. Rapport OP-3 Kärnverksamhet. 2014-01-20, sidan 22. 
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bör det angivna skälet snarare betraktas som ett antagande eftersom det inte finns underlag som visar hur 
väl underbyggd denna beräknade effekt är. Det bör också i sammanhanget påtalas att Stockholmspolisen 
som är den central som sannolikt har störst förmåga att hantera dynamiska och komplexa händelser har fått 
kritik för sättet att hantera vissa större händelser (se t.ex. Rikspolisstyrelsen, 2011). Vid större händelser 
finns ett behov att samverka med andra aktörer och då är det en fördel om dessa är samlokaliserade (se t.ex. 
Landgren, 2015). Denna omständighet är också något som Stockholmspolisen börjat agera utifrån och vid 
vissa typer av händelser upprättas ofta en ledningsmiljö där olika aktörer är samlokaliserade. I Örebro län 
pågår ett arbete att samlokalisera olika aktörer genom projektet ”Samhällsgemensam larm- och 
ledningscentral”.  

I den övergripande verksamhetsbeskrivningen av regionledningscentralerna framkommer att länskommuni-
kationscentralernas: 

”Nuvarande lokalkännedom (problemområden eller särskilt utsatta områden) samt kunskapen om 
lokala kriminella och deras beteende bidrar till att verksamheten fungerar väl.34 
 

I slutrapporten för den övergripande strukturreformen35 behandlas inte betydelsen av person- och 
lokalkännedom på ledningscentralerna. I genomförandekommitténs rapport om kärnverksamheten nämns 
inget om personkännedomens betydelse för arbetet på ledningscentralerna, men lokalkännedomens 
betydelse uttrycks i en mening: 

”Kunskap om lokala geografiska förhållanden ex. gatunamn och andra lokala förhållanden kan också 
vara ett skäl för att behålla lokala ledningscentraler”36 

Det som enligt genomförandekommittén talar emot en sådan ordning är att: 

”det medför en inte obetydlig risk att parallella processer utvecklas avseende ledning och styrning. Detta 
skulle i sin tur kunna leda till att prioriteringarna av och kvaliteten på den operativa verksamheten skulle 
variera inom regionen. Att behålla ledningscentraler i flera nivåer medför kostnader över tid i form av 
bibehållande av kompletta system, parallella ledningsfunktioner och administration.”37 

Något underlag som ligger till grund för denna slutsats har inte lokaliserats i några skrifter. Ledningsarbetet 
nationellt är tänkt att delas upp på sju platser med bibehållen enhetlighet. Varför det på liknande sätt inte 
skulle gå att säkerställa att parallella processer inte utvecklas om ledningsverksamheten delas upp inom 
regioner framgår inte. Strikt utifrån de argument som läggs fram går det att tolka inriktningen som att det är 
bättre att ha en verksamhet som fungerar dåligt och är enhetlig än tvärt om. Längre fram i detta kapitel 
kommer antagandet att en centralisering medför en kostnadsbesparing, samt att en centralisering innebär 
att prioriteringar och kvaliteten på den operativa verksamheten inte kommer att variera bli föremål för en 
djupare analys.    

                                                             
34 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 2. 
35 Genomförandekommittén JU 2012:1 Slutrapport OP-3.2. Övergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonväxel. 2013-12-
20. 
36 Genomförandekommittén Ju 2012:16. Rapport OP-3 Kärnverksamhet. 2014-01-20, sidan 28. 
37 Genomförandekommittén Ju 2012:16. Rapport OP-3 Kärnverksamhet. 2014-01-20, sidan 28. 
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Av direktiv till bildandet av de sju regionledningscentralerna38 framgår att ledningscentralen på Arlanda ska 
finnas kvar till förfogande för yttre ledning. Den analys som genomförts i denna rapport pekar på att en lokal 
förankring har betydelse för att kunna hantera större händelser, där ett nära samarbete med andra aktörer 
är viktig. Att behålla ledningscentralen på Arlanda är därför värdefullt, men likväl är det av samma skäl 
önskvärt att behålla och bygga upp övrig ledningsverksamhet på ett sådant sätt att en samlokalisering med 
andra aktörer underlättas. En centralisering av ledningscentralerna till viss ort i en region innebär därigenom 
inte att förutsättningar att hantera större händelser per automatik blir bättre. Det finns också anledning att 
beakta att en lokalisering av ledningsarbetet till en plats i varje region gör verksamheten mer sårbar.  

Bild 74. Brand, akut sjukdomsutbrott, hot eller angrepp kan slå ut en ledningscentral.39 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att underlaget för beslutet att bilda sju regionledningscentraler snarare 
handlar om antaganden och förhoppningar än att det bygger på en välgrundad analys. Det finns dock 
anledning att inte fokusera på ett redan fattat beslut och det arbete som ligger till grund för detta, utan att 
istället se framåt och lägga kraft på hur det ska gå att få till en så bra verksamhet som möjligt. Det finns då 
skäl att först analysera grundläggande antaganden och utmaningar när det gäller en centralisering av 
ledningsarbetet, men också att studera vad som varit i fokus när utfallet av tidigare och kommande 
centraliseringar har diskuterats.           

                                                             
38 A035.491/2015 Direktiv för bildandet av sju regionala ledningscentraler […], 2015-03-27, sidan 7. 
39 Foto brand: Polismyndigheten. 
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5.2 Problematiska antaganden och utmaningar 

5.2.1 Enhetlighet 
En viktig utgångspunkt vid tillskapandet av regionledningscentralerna är att verksamheten ska bli så enhetlig 
som möjligt. I den övergripande verksamhetsbeskrivningen av regionledningscentralerna konstateras att 
likartade ärenden kan få olika prioriteringar beroende på var händelsen har inträffat (hur långt bort från 
centralorten som händelsen har inträffat). Bedömningen grundar sig på polisens förutsättningar att i rimlig 
tid kunna ta sig till platsen för att kunna göra ett ingripande40. Allmänheteten har därigenom fått olika grad 
av service beroende på var man varit bosatt i landet. En grundläggande princip som betonas är att RLC ska 
göra enhetliga prioriteringar av den händelsestyrda verksamheten41. Att uppnå denna enhetlighet måste 
betecknas som en stor utmaning. Regionerna har stora olikheter. Det gäller geografin: 
  

Bild 75. Region nord jämfört med region Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
40 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 3 
41 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 4.  
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Men det finns också stora skillnader vad gäller typen av ärenden: 

Bild 76. Några olika typer av uppdrag42. 
 
Även om det handlar om samma typ av ärenden ställs operatörerna dessutom för skilda kravbilder. I vissa 
områden och miljöer krävs exempelvis flera patruller för att göra ett ingripande med anledning av en 
misshandel och om dessutom inte en patrull avsätts för att bevaka polisbilarna är risken stor att de får däcken 
sönderskurna. I andra områden behövs bara en patrull, men de har långt till närmsta förstärkning och måste 
hantera situationen efter dessa förutsättningar. 

Bild 77. En misshandel i tunnelbanan i en förort kontra en liknande misshandel i glesbygd ställer helt olika krav.43   
 
I den övergripande verksamhetsbeskrivningen av regionledningscentralerna konstateras att 
arbetsbelastning i städerna, men också avståndet från stationeringsorten, påverkar i vilken utsträckning 
ingripandepatruller uppehåller sig och agerar i polisområdets ytterområden44. Det påtalas att RLC 
fortlöpande ska samverka med yttre befäl om det ska ske några omdisponeringar av patruller och att RLC 
måste utveckla sin taktiska ledningsförmåga för att säkerställa att akuta/skyndsamma ingripanden kan 
utföras över den geografiska ytan45.  
 
Det finns anledning att notera att även om det finns lediga resurser i del av en region som skulle kunna 
omfördelas till en annan del av regionen tar det med tanke på stora avstånd tid att omfördela resurser från 

                                                             
42 Foto: Polismyndigheten. 
43 Foto: Polismyndigheten. 
44 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 11. 
45 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 11. 
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en plats till en annan. Olika delar av regionerna kommer därför i realiteten inte ha den verksamhetsmässiga 
närhet i det minutoperativa arbetet som olika texter kopplat till regionindelningen kan ge intrycket av. I 
andra områden går det å andra sidan mycket snabbt att omfördela resurser.  
 
Tröskelvärdet för när patrull beordras på ett icke prioriterat ärende i ett storstadsområde är betydligt högre 
än i ett landsortsområde46. Intervjuer pekar på att detta förhållande fått stora konsekvenser när stora 
centraler tagit över mindre områden. En anpassning har i de flesta fall skett till den stora ortens sätt att 
prioritera ärenden. Det kan nämligen vara svårt för operatörer att hålla reda på att patruller ska skickas på 
vissa ärenden i ett område men inte i ett annat område. Vissa typer av ärenden som patruller tidigare skickats 
på i mindre orter som kontroll av fordon, anmälningsupptagning och brottsplatsundersökning vid inbrott i 
företagslokaler skickas de sällan eller aldrig längre på. Detta trots att det inte funnits några andra ärenden i 
området vid aktuell tidpunkt när samtal inkom till ledningscentralen. Patruller får därför ofta åka och vänta 
på arbetsuppgifter eller försöka initiera egna aktiviteter. Att få de typer av ärenden som de tidigare fick var 
inte bara bra för motivationen för personalen, utan upplevdes vara av betydelse för att bygga relationer och 
tillit i lokalsamhället. En strävan efter enhetlighet när verksamheten tagits över av stora centraler gör att 
landsbygdens och mindre orters särskilda behov och lägre belastningsgrad inte beaktas och utnyttjas i 
samma utsträckning som tidigare.   
 
Även om det finns en strävan att uppnå en enhetlighet som har påverkat sättet att ta sig an mindre akuta 
ärenden gör nuvarande tillgänglighet av patruller att inkomna akuta ärenden ändå behandlas annorlunda 
beroende på var de inträffat i landet. En jämförelse av bemanning i förhållande till den geografiska ytan 
åskådliggör tydligt att förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika regioner och områden. I samband med att 
exempelvis en rattfyllerist hade voltat i ett bostadsområde i Rossön i norra Jämtland fick bemanningen, som 
inte på något sätt var onormal, stor uppmärksamhet i media när förhållandet åskådliggjordes genom att 
området placerades över södra Sverige47. Även om det i det aktuella fallet hade kunnat gå att använda patrull 
från angränsande län åskådliggör bilden att det i vissa delar av Sverige är en mycket låg bemanning. 
Förhållandet har stor betydelse för arbetssituationen i ledningscentralerna i vissa regioner.  
 

 

 

 

                                                             
46 B A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler 
(RLC) vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 2. 
47 Exempelvis Expressen 25 september, 2016: ”Håkans omtalade bild om bristen på poliser” www.expressen/nyheter/hakans-
omtalade-bild-om-bristen-pa-poliser/  
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Bild 78: Polisbilar i Jämtland en fredag.48 

  
Sammanfattningsvis kommer det vara en utmaning att uppnå ett av de viktigaste målen med 
omorganisationen – att så långt det är möjligt erhålla en enhetlighet. Med tanke på stora olikheter och helt 
skilda förutsättningar kanske det ur ett medborgarperspektiv istället är viktigare att skapa goda möjligheter 
för flexibla och situationsanpassade lösningar framför en strävan att uppnå en enhetlighet?    
 
 

5.2.2 Omläggning av ärendeflödet för lågprioriterade ärenden 
Det sker en omläggning av ärendeflödet där lokalpolisområdet får en samlad och fördjupad kunskap om alla 
de lågprioriterade ärenden som medborgarna ringer in till polisen49. Förslaget innebär att samtal som avser 
lågprioriterade händelsestyrda ärenden primärt ska styras till PKC (polisens kontaktcentrum) som efter 
upprättande av händelserapport i IT-systemet STORM överlämnar ärendet till berört lokalpolisområde 
(Lopo) för bedömning och beslut om åtgärd50. Tanken med denna lösning är att inkommande 
information/ärenden kan ställas i relation till redan befintlig kunskap som endast poliser som verkar lokalt 

                                                             
48 Bilden illustrerades av Håkan Axelsson i Östersund och fick stor spridning i sociala medier. 
49 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 10. 
50 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 3.    
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kan känna till. Till synes bagatellartad information kan på det lokala planet framstå som viktig och angelägen 
för att t.ex. klara upp mängdbrott51.  
 

Figur 2. Översiktlig bild över tänkt ärendeflöde för lågprioriterade ärenden som LOPO (lokalpolisområden) ska hantera.  
 
De som utarbetat förslaget har således dragit slutsatsen att person- och lokalkännedom är viktig för att förstå 
innebörden av information, vilket ligger i linje med framlyfta förhållanden i kapitel 4 i denna rapport. Den 
föreslagna ärendeprocessen är emellertid problematisk eftersom information först ska tolkas av personal på 
PKC eller RLC utan lokal kunskap, innan den når personal med sådan kunskap. Information som upplevs som 
bagatellartad, men som bedöms som viktig av någon med lokal kunskap, riskerar att falla bort genom denna 
informationskedja.  
 
I den föreslagna processen har dessutom ett IT-system (STORM) en central roll som informationsförmedlare. 
När information ska passera ett IT-system leder det lätt till att viktig information filtreras bort (se exempelvis 
Holgersson, 2015a). Det har bl.a. att göra med att vissa aspekter som framkommer under exempelvis ett 
samtal kan vara svåra att förmedla utan att skriva en omfattande text och att en inskriven text kan tolkas på 
olika sätt. I kapitel fyra i denna rapport lyftes vikten av dialog fram, där olika personalkategorier kan bidra 
med enskilda detaljer som kan vara viktiga för att kunna förebygga eller klara upp ett brott. I rapport som 
                                                             
51 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 10. 
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beskriver verksamheten på regionledningscentralerna framgår att just förebygga brott och förbättra 
utredningsresultatet är två långsiktiga målsättningar för polismyndigheten, och därmed även för 
regionledningscentralerna. Den föreslagna organisationsformen försvårar dock möjligheterna att skapa 
gynnsamma dialoger mellan den yttre personalen på ett lokalpolisområde och de som tar emot samtal på 
PKC och RLC52.  
 
En annan faktor som finns skäl att beröra med anledning av det föreslagna ärendeflödet handlar om ledtider. 
Det framgår av verksamhetsbeskrivningen att bl.a. mindre ordningsstörning, ofog av ungdomar, hittegods 
och när medborgare ringer och vill att polisen ska agera mot mystiska personer eller fordon, ska överlämnas 
till chefen för lokalpolisområdet för bedömning, beslut och åtgärd53. Om information utifrån ett lokalt 
perspektiv bedöms så pass intressant att det finns anledning att agera finns dock en risk att möjligheten som 
fanns att förebygga eller klara upp ett brott är överspelad. Visserligen påtalas att: ”En bedömning utifrån 
miljöbeskrivningen i det enskilda fallet kan föranleda att nämnda ärendetyper kan åsättas en högre 
priograd.”54, men då är man tillbaka i problemet att de som framförallt har god möjlighet att göra en sådan 
bedömning inte är de som tar emot samtalet. De som har den förmågan kommer in senare i processen.  
  
Sammanfattningsvis utgör det omlagda ärendeflödet en stor utmaning med tanke på de grundläggande 
målsättningar som finns med omorganisationen. 
 

5.2.3 Uppdelning av ärendeflödet 
I den övergripande verksamhetsbeskrivningen av regionledningscentralerna konstateras att många ärenden 
med en låg prioritet ibland kan kopplas till högprioriterade ärenden och att det därför är viktigt för 
regionledningscentralen att kunna se helheten55. I det förslag som presenteras hur regionlednings-
centralerna ska fungera delas dock ärendeflödet upp i något som kan betraktas som flera parallella kanaler. 
Polisens kontaktcentrum och lokalpolisområdeschefer hanterar lågprioriterade händelserapporter (HR), 
medan regionledningscentraler hanterar högprioriterade HR och ibland lågprioriterade ärenden. 
Jourhavande FU-ledare hanterar lågprioriterade HR som rör brott, men är även involverad i akuta brotts-
ärenden.  

                                                             
52 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 8. 
53 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 19. I verksamhetsinriktning 0.7 hamnar dessa ärenden i prioritet 3. Prioritet 4 finns 
inte till att börja med på grund av att tekniken för närvarande sätter hinder i vägen att organisera RLC på tänkt sätt (Se 
Nationella riktlinjer för verksamhet vid regionledningscentral (RLC). Allmänna bestämmelser. RLC verksamhetsinriktning ver. 0.7, 
sidan 12). 
54 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 19. 
55 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 11. 
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Figur 3. Ärendeflödet kan sägas vara uppdelat i flera parallella kanaler.  

Anställda på regionledningscentralen har förvisso möjlighet att läsa alla HR i IT-systemet STORM, men stora 
ansvarsområden skapar flera praktiska problem. För det första gör en bristfällig lokal- och personkännedom 
att det kan vara vanskligt att tolka information på ett adekvat sätt. För det andra gör ett stort inflöde av HR 
och anmälningar att det kan vara bekymmersamt att kunna få en överblick och hinna fånga upp information 
som kan vara intressant. Att leda och styra arbetet på ett önskvärt sätt kan därmed vara svårt.  
 
Ett viktigt syfte med omorganisationen var att: ”identifiera/gripa fler personer misstänkta för mängdbrott 
och säkra bevisning i nära anslutning till att brottet har begåtts”56.  Det blir en stor utmaning att med det 
föreslagna uppdelade ärendeflödet kunna nå detta syfte.  
 
En uppdelning av ärendeflödet och resurserna har påtalats få andra konsekvenser. Ett konkret exempel som 
lyfts fram i det sammanhanget var när en stökig individ var inne i receptionen på en polisstation. En 
polispatrull beordrades dit trots att ”polishuset var fullt med poliser”. Anställda har framfört att det har att 
göra med att informationen hamnade på ledningscentralen och att information inte förmedlades till några 
andra än den yttre personalen. Det har vidare förekommit att personer uttryckt förvåning över att de 
uppfattat att det tagit lång tid att få polispersonal till en plats nära en polisstation, bl.a. rånades en pantbank 
som låg bredvid polisstationen i Sundsvall i oktober 2016. Ägarna menade att polisen vid två tidigare tillfällen 
kommit direkt, men att det nu tog 20-25 minuter57.   
 

                                                             
56 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, sidan 4. 
57 Sundsvalls tidning, 18 oktober, 2016: ”Ägarna om dramatiska rånet på pantbanken: ”Har inte varit med om något liknande” 
www.st.nu/vasternorrland/sundsvall/agarna-om-dramatiska-ranet-pa-pantbanken-har-inte-varit-med-om-något-liknande  
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Informationsflödet och ansvaret blir lätt uppdelat i olika ”stuprör” när stationsbefäl och Jour-FUL inte styr 
den yttre personalen och när regionledningscentralen inte styr inre tjänstgörande krimjour/utredare m.fl. 
Olika befattningshavare blir inriktade på att lösa sina respektive ärendetyper och det helhetsperspektiv som 
tidigare präglade arbetet på de mindre centralerna och polisstationerna, då ansvar och resurser var 
koncentrerade på ett ställe, går förlorat menar flera som intervjuats.  
 

5.2.4 Intern servicenivå hos RLC 
I den övergripande verksamhetsbeskrivningen av regionledningscentralerna framgår att nuvarande LKC tar 
emot en mängd förfrågningar från personal i yttre tjänst om sökning i polisens IT-system vad gäller person- 
och fordonsfrågor, belastningsfrågor m.m. Det fastslås att denna typ av förfrågningar måste styras bort från 
RLC. Det påtalas att en grundläggande förutsättning för detta är att all personal i yttre tjänst har direkt 
åtkomst till relevant information via mobilt IT-stöd58 och att all kraft bör läggas på att all yttre personal ska 
få tillgång till detta IT-stöd i samband med införandet av RLC59. Det är ur flera aspekter värdefullt att yttre 
personal får tillgång till ett mobilt IT-stöd för att bl.a. kunna göra dataslagningar (Holgersson och Woxblom, 
2006a; 2006b). Yttre personal kan numera använda mobiltelefon för att ställa frågor mot olika IT-system 
(PMF i mobilen).  
 
 

Bild 79. Att poliser själva enkelt med hjälp av en mobil kan göra dataslagning i yttre tjänst är ett eftersträvansvärt 
utvecklingsinitiativ.60 
 
En lösning där det finns en strävan att ledningscentralerna inte ska ge patrullerna service har flera baksidor. 
För det första är det inte ovanligt att patruller är involverade i situationer där det kan vara olämpligt att en 
polis gör dataslagningar på ett mobilt IT-stöd. Ett exempel är om en patrull stoppar ett fordon med en förare 
och en eller flera passagerare. Av säkerhetsskäl och för möjlighet att hålla uppsikt på persons agerande (t.ex. 
se om denna slänger ifrån sig narkotika eller ett vapen) är det ibland olämpligt att själv göra dataslagningar. 

                                                             
58 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 7.  
59 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 28. 
60 Foto: Polismyndigheten. 
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Liknande behov kan uppstå vid kontroller av mer än en person utomhus samt om det exempelvis är många 
personer runt en polis som ska göra dataslagning som kan läsa vad det står på skärmen. Genom att anropa 
och få hjälp med dataslagningar kan poliserna ha fokus på de som har stoppats.  
 

Bild 80. I många fall kan det vara svårt, olämpligt eller omöjligt att använda en mobiltelefon för att själv göra dataslagningar61 
 
 
På samma sätt kan dålig täckning eller nederbörd göra det svårt eller omöjligt att använda ett mobilt IT-stöd 
i en viss situation. Det är exempelvis vanligt att vissa lokaler där omhändertagna och gripna placeras inte har 
mobiltäckning och att nätet är överbelastat i samband med olika tillställningar när det är mycket människor 
på en plats. Under vissa väderleksförhållande är det dessutom svårt att använda en mobiltelefon utomhus 
för att göra de dataslagningar som polisen utvecklat.   
 
Att ge service till patrullerna förebygger ett ”vi-dom”-tänk och kan bidra till att skapa en känsla av att det 
handlar om att lösa saker tillsammans och hjälpas åt. En minskad servicegrad och lägre grad av naturlig 
kontaktyta på grund av ett större fysiskt avstånd riskerar att påverka viljan hos personal på ledningscentralen 
respektive yttre personal att agera för att underlätta för varandra. Det finns en risk att det uppstår en negativ 
spiral med ett eskalerande ”vi-dom”-tänk. Det har varit möjligt att se sådana tendenser i samband med 
tidigare centraliseringar av ledningscentralerna. I den övergripande verksamhetsbeskrivningen av region-
ledningscentralerna redovisas att dagens LKC-verksamhet i stor utsträckning är avskärmad i förhållande till 
övrig verksamhet. Det uppmärksammas att det finns risk för att kommande RLC blir än mer avskärmade då 
man ska leda verksamhet över mycket stora geografiska områden från en fysisk plats i regionen. För att 
undvika detta menar man att kommunikationen och återkopplingen måste förbättras mellan RLC och PKC, 
växel, jour fu-ledare, yttre befäl och stationsbefäl och bedrivas på ett systematiskt sätt62. Hur detta skulle 
kunna se ut i praktiken klargörs inte och yttre personal (förutom yttre befäl) nämns inte i detta sammanhang.  
 
Ett problem som de som ansvarar för införandet av regionledningscentralen noterat är att 
länskommunikationscentralerna inte har fullständig kontroll på vilka patruller som befinner sig i yttre 
tjänst63. Förutsättningarna att ha kontroll minskar när verksamheten leds enbart från en fysisk plats i 
regionen. Under intervjuer har det framgått att det är lätt för personal att ”åka under radarn” när 
ledningscentraler ska hantera mycket personal och där yttre befäl har ansvaret för personal på olika 
                                                             
61 Foto: Polismyndigheten. 
62 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 14.  
63 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 27. 
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polisstationer. För den arbetsovillige är det lättare att smita undan och den engagerade kan känna att det är 
onödigt att behöva vänta på regionledningscentralen bara för att få en egeninitierad aktivitet registrerad 
som ett HR.  Ofta noteras egeninitierade aktiviteter i samband med en förfrågan om biträde med 
dataslagningar, men när det finns möjlighet att göra dataslagningar på egen hand minskar den naturliga 
kontakten med regionledningscentralen. Vissa operatörer har påtalat att större ledningscentraler därigenom 
har exkluderats från vad patruller ägnat sig åt för aktiviteter. Redan nu sker ibland anrop till personal som 
sitter inomhus, t.ex. stationsbefäl. En minskad servicenivå i kombination med långa svarstider kan få till följd 
att dessa parallella aktiviteter ökar. 
 
Det går givetvis att utforma olika direktiv, exempelvis som syftar till att få kontroll på vilken personal som 
finns tillgänglig. Det är också något som nämns i verksamhetsbeskrivningen av regionledningscentralen, bl.a. 
vad gäller behovet att utarbeta nya rutiner som omfattar all personal som lämnar polishuset64. Det är dock 
viktigt att notera att forskning pekat på att poliser är autonoma och i stor utsträckning själva väljer vilka 
regler och direktiv som följs (se exempelvis Ekman, 1999). Det är inget som är unikt för den svenska polisen, 
utan det finns en stor handlingsfrihet inbyggd i själva uppdraget (se exempelvis Lipsky, 1980). Det gör att 
olika former av direktiv har svårt att få genomslag.  
 
En ytterligare avigsida av en minskad servicenivå är kopplad till resursåtgång. Det framgår av 
verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralen att om det inte finns tillräckligt med patruller för att 
hantera inkommande akuta ärenden riskerar personalen inne på RLC att drabbas av negativ stress65. Den 
service som patrullerna får av en ledningscentral underlättar patrullernas arbete och gör att de snabbare 
kan bli tillgängliga för nya uppdrag. Även om en minskad servicenivå är positivt för ledningscentralen genom 
att belastningen minskar kan det således öka stressen när patrullerna blir uppbundna längre på ärenden. En 
minskad servicenivå hos regionledningscentralen kan leda till att polisens totala resursbehov blir högre för 
att utföra samma uppgifter, vilket har berörts tidigare i denna rapport.  
 
Sammanfattningsvis riskerar en minskad servicenivå på regionledningscentralerna gentemot yttre personal 
att få ett flertal konsekvenser som inte verkar ha vägts in i beslutet att minska servicen för patrullerna. 
 
 

5.2.5 Att det skapas mini-KC 
I verksamhetsbeskrivningen till regionledningscentralen har ett antal risker ur verksamhetssynpunkt 
definierats. En av de risker som lyfts fram är att det skapas mini-KC på lokalpolisområdena66. Det betonas att 
det förhållandet att RLC och PKC upprättar HR som överlämnas till lokalpolisområdeschefen för bedömning 

                                                             
64 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 27. 
65 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 14. 
66 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 32. 
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och beslut om åtgärder inte får leda till att det på lokal nivå upprättas ”miniledningscentraler” för icke 
prioriterade händelser67.  
 
Den tänkta ärendehanteringen innebär att lokalpolisområdeschefen måste hålla reda på inkommande HR, 
tillgängliga patruller och uppdrag som bör utföras med tanke på upprättade medborgarlöften. En prioritering 
ska ske angående vilka uppgifter tillgängliga patruller ska ta sig an. Patrullerna ska anropas och få information 
om uppdraget. Det är också sannolikt att patruller hör av sig med kompletterande frågor. För ärenden som 
handläggs på annat sätt än att patruller beordras till platsen ansvarar lokalpolisområdeschefen för att 
ärenden avslutas och att vidtagna åtgärder dokumenteras.  I de fall ärenden inte föranleder någon åtgärd 
ansvarar lokalpolisområdeschefen för att avsluta ärenden och motivera besluten. 
 
En annan uppgift som lokalpolisområdeschefen ansvarar för är att medborgaren på det sätt denna önskar 
ska få en återkoppling från den lokala polisen. Återkopplingen – som kan meddelas via SMS, e-post eller 
telefon ska innefatta när lokalpolisområdet mottagit ärendet samt vilka åtgärder som den lokala polisen har 
eller ämnar vidta i ärendet68. För ärenden med prioritet 4 ska återkoppling ske inom fyra timmar från det att 
ärendet inkom till polisen. Ärenden med prioriteringsgrad 5 ska hanteras på motsvarande sätt men 
återkoppling till medborgaren ska ske senast inom 48 timmar (eller vid veckoslut senast därpå följande 
vardag) från det att ärendet inkom till polisen69. För att få en uppfattning om omfattningen på uppdraget 
kan nämnas att länskommunikationscentralen i Stockholm under år 2014 tog emot ungefär 108 000 
telefonsamtal/ärenden där operatör upprättade händelserapporter som fick prioriteringsgrad 470.  
 
I verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralen påtalas att chefen för lokalpolisområde kan besluta 
att annan lokal chef får uppdraget att hantera dessa frågor71 och att administrativt ledningsstöd i 
lokalpolisområdet kan biträda med att bevaka inkommande ärenden samt återkoppla till medborgarna72.  
 
Med tanke på hur omfattande ansvaret är blir det uppenbart att de personer som kommer behövas för att 
utföra dessa arbetsuppgifter i praktiken blir en slags ”miniledningscentral”: 
 

 Tar emot och bedömer uppdrag utifrån händelserapporter i STORM 
 Håller sig uppdaterade om vilka patruller som finns tillgängliga. 
 Beordrar patruller att ta sig an uppdrag. 
 Informerar patruller om uppdrag utifrån händelserapport i STORM. 
 Svarar på eventuella frågor från patrull. 

                                                             
67 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 15. 
68 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 10.  
69 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 14. 
70 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 11. 
71 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 13. 
72 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 15. 
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 Uppdaterar händelserapporter i STORM med vidtagna handlingar i ärenden som lösts på annat sätt 
än genom att patrull beordrats till platsen 

 I de fall händelserapporter inte föranleder åtgärd motiverar beslut som registreras i STORM. 
 Ansvarar för att medborgaren får återkoppling vad som är tänkt att göras eller har utförts i ärenden 

som finns i STORM.  
 
I och med att regionledningscentralerna ska minska sin servicenivå är det rimligt att anta att patrullerna 
istället tar kontakt med den personal som ingår i den inofficiella ”miniledningscentralen” för att få hjälp med 
dataslagningar när det finns behov av detta. När lokalpolisområde eftersöker patrull till uppdrag är det 
sannolikt att även patruller som ingår i ingripandeverksamheten tar sig an dessa ärenden, antingen officiellt 
genom att anropa regionledningscentralen och ta ett egeninitierat ärende, eller att de agerar inofficiellt 
genom att helt enkelt åka till en plats och utföra en kontroll.   
 
Enligt de flödesschema som upprättats i verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralen framgår att 
händelserapport upprättats antingen av RLC eller av PKC. När återkoppling sker kan det inträffa att den som 
kontaktas lämnar sådan information att det bör föranleda att en händelserapport upprättas. Ur ett 
medborgarperspektiv är det inte lyckat om den som rings upp blir hänvisad till att ta kontakt med PKC eller 
RLC. Det är önskvärt att det räcker att denna lämnar informationen en gång. Det kan därför finnas en vinst i 
att lokalpolisområdet själva kan upprätta händelserapporter i STORM. Samtidigt blir det i sådana fall i än 
högre grad en slags ”miniledningscentral”.  
 
För vissa av de lokala problemen kommer lokalpolisområdet finna att det är viktigt att agera direkt om något 
inträffar. Det kan t.ex. handla om att någon trakasseras och att det finns en risk att situationen eskalerar. 
Eftersom ärenden hanteras av PKC med den fördröjning som det kan medföra finns ett behov att anställd på 
växel, SOS Alarm eller PKC vet när ett ärende bör kopplas till RLC och att dessutom personal på RLC har 
vetskap om den aktuella problembilden. Intervjuer på regionledningscentraler pekar på att det är en 
utmaning att sprida kunskap om lokala problembilder och formulerade medborgarlöften som kan ha 
betydelse för om patrull omgående bör skickas på vissa ärenden.  Utmaningen blir ännu större om anställda 
på SOS Alarm, växel och PKC ska få kunskap om lokala problembilder. På lokalpolisområdet är det lätt att 
inse att det är svårt att få en sådan spridning gällande lokala problembilder och medborgarlöften. Det kan 
därför vara lockande att ge direktvägar in till lokalpolisområdet för att förkorta ledtiden och för att minska 
risken för att viktig information försvinner. Redan nu har konstaterats att vissa lokalpolisområden har 
upprättat tekniska lösningar så att medborgare eller externa aktörer kan ringa eller skicka SMS till ett visst 
telefonnummer för att få kontakt med yttre tjänstgörande personal (utan att gå via regionlednings-
centralen). Det är definitivt inte osannolikt att detta fenomen kommer öka i omfattning.  
 
Det finns även andra faktorer som ser ut att kunna leda till att det uppstår en slags ”miniledningscentraler” 
vid sidan av arbetet på regionledningscentralerna. Av verksamhetsbeskrivningen för regionlednings-
centralerna framgår att jourhavande förundersökningsledare ska ha ett fortlöpande nära samarbete med 
RLC genom att bl.a. följa patrullrörelserna i STORM73. Jour FU-ledaren får också ärenden via STORM som 

                                                             
73 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 15. 
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denna ska hantera och bedöma. Jour Fu-ledaren kan beordra bl.a. LOKUS patruller att genomföra 
brottsplatsundersökning och avsluta HR i STORM i de fall de inte leder till beslut att beordra patrull till 
platsen. Förutom att jour FU-ledaren ska arbeta med att leda förundersökningar ska denna sålunda 
kontinuerligt ha kontroll på ärenden i IT-systemet STORM och beordra eventuella patruller samt avsluta 
eventuella HR. Det går att likna detta arbete vid en minikommunikationscentral. Jour FU-ledaren ska 
dessutom arbetsleda och FU-leda personal i den fortsatta utredningsprocessen.   

Figur 4. Uppgifter som är tänkt att åläggas jour-fu ledare74  
 
I verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralen påtalas att under lågfrekvent tid bör 
lokalpolisområdeschefens uppdrag att hantera lågprioriterade ärenden samordnas mellan flera 
lokalpolisområden och läggas på en dygnet runt bemannad stationsbefälsfunktion75. Det betyder att detta 
arbete sannolikt kommer utföras på samma platser som tidigare hade kommunikationscentraler och att 
arbetet utformas på ett sätt att det kan uppfattas som en slags ”miniledningscentraler”.  
 
Med tanke på de omfattande arbetsuppgifter som kommer läggas på polisområdeschefer, jour-FU ledare 
och även stationsbefäl är det en utmaning att klara av dessa arbetsuppgifter utan att konstruera 
”miniledningscentraler”. Det finns också andra faktorer som talar för att det kommer uppstå 
”miniledningscentraler”. 
 

                                                             
74 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 4. 
75 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 15. 
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5.2.6 Resursåtgång 
I verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralerna påtalas på flera ställen att införandet av RLC 
kräver omfattande utbildnings- och informationsinsatser76. Själva införandeprojektet medför också 
kostnader, liksom byggnation av nya lokaler, rekrytering och utbildning av ny personal. Det framförs att för 
de tre regioner som för närvarande inte har tillgång till ändamålsenliga regionledningscentraler är det 
angeläget att projektering och upphandling sker med beaktande av verksamhetsbehovet och kraven på en 
god arbetsmiljö. Dessa krav måste vägas in före kravet på att nedbringa kostnaden per kvadratmeteryta77.  
 
I verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralen identifieras ett antal risker ur verksamhets-
synpunkt. Flera av dessa är kopplade till bristande resurser, t.ex.: 
 

 Personalresurs vid RLC eller PKC blir för låg vilket påverkar effektiviteten (dimensionering) 
 Resursfördelning svår mellan LPO/PKC/Växel 
 Överbelastar andra istället, t.ex. LPO/PKC 
 Polisen lovar stort men tillför inte personal = antal förblir detsamma = ingen bättre service för 

medborgarna 
 Mottagandet på LPO kräver resurs, förmåga, kunskap 

 
Det framgår av rapport att personal på länskommunikationscentralerna upplever att det i dagsläget finns för 
få yttre resurser för att fördela ut uppgifter på och att detta medför att det inte går att fördela ut ärenden 
på ett för medborgarna fullgott sätt. Det får till följd att icke akuta mängdbrott överhuvudtaget inte tas om 
hand på ett adekvat sätt, vilket inverkar på polisens förmåga att klara upp brott78. Det här behovet av ett 
resurstillskott konkurrerar med andra aktiviteter inom ramen för lokalpolisområdets ansvarsområde. I 
verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralerna påtalas att ”dragkampen” om tillgänglig resurs 
mellan vakthavande befäl och tidigare närpolischef inte är en ny företeelse. Det betonas emellertid att 
problemställningen måste klarläggas i samband med införandet av RLC. I annat fall kommer 
Genomförandekommitténs beslut om att lokalpolisområdescheferna ska få ett utökat ledningsansvar inte 
att kunna realiseras i praktiken79. Det går att ställa frågan om de tillgängliga resurserna som polisen förfogar 
över kommer öka i sådan omfattning att förutsättningarna blir goda att ta hand om de icke akuta 
mängdbrotten på ett önskvärt sätt. Särskilt med tanke på att ledningsverksamheten i sig verkar kräva mer 
resurser jämfört med tidigare och att vissa polisstationer har lagts ned. Det senare gör att mer arbetstid 
måste ianspråktas för transporter, vilket minskar patrullers tillgängliga resurstid för att ta sig an 
arbetsuppgifter. 
 
I materialet som låg till grund för förslaget att skapa regionledningscentraler hänvisas till tidigare 
erfarenheter av sammanslagningar, bl.a. en rapport gällande sammanslagning av Kalmar och Kronobergs 

                                                             
76 Se exempelvis A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens 
regionledningscentraler (RLC) vid införandet, 2015-04-16, bilaga 1, sidan 27 och sidan 28. 
77 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 15. 
78 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 3. 
79 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 9. 
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ledningscentraler, där nyttan med sammanslagningen bedömdes vara begränsad ur ett rationaliserings-
hänseende80. Med tanke på tidigare erfarenheter är det naturligt att besparingsskäl inte anges som ett motiv 
till att skapa sju regionledningscentraler. Tvärtom verkar genomförda centraliseringar medfört ökade 
kostnader. De andra positiva effekterna av en centralisering har dock bedömts så stora att det motiverat ett 
beslut att centralisera verksamheten.  

Skyddsorganisationen menade att det fanns ett behov att göra en beräkning på vilken sammantagen resurs 
(RLC, PKC, LPO) som det förslag som presenterades i verksamhetsbeskrivningen för regionlednings-
centralerna kräver. Syftet med detta anges vara att det ska ligga till grund för en bedömning om den 
beräknade resursåtgången kommer att vara försvarbar i förhållande till fördelarna i förslaget81. Någon sådan 
beräkning verkar inte ha genomförts82. 
 
Omsättningen av framför allt civila operatörer på länskommunikationscentralerna (LKC) är hög. LKC har 
generellt sett haft svårt att upprätthålla en god arbetsmiljö för personalen även om förhållandena ser olika 
ut vid olika LKC83. På de stora centralerna har omsättningen varit särskilt hög och arbetsförhållandena har 
varit föremål för kritik. Tillskapandet av fler stora centraler riskerar att medföra att kostnaderna för 
rekrytering och utbildning kommer bli högre än innan omorganisationen. Övertidskostnader och 
personalkostnader för de stora centralerna kontra de mindre centralerna uppvisar ett liknande mönster. 
Detta förhållande bidrar också till att centraliseringen troligtvis genererar ett behov av ett resurstillskott. Ett 
problem i sammanhanget är regionledningscentralernas placering till orter där det är hård konkurrens om 
arbetskraft, vilket har en inverkan på möjligheten att behålla personal och gör det svårare att rekrytera ny 
personal. 
 
I verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralerna framförs att i framtida RLC måste operatörer ges 
mer tid för samtal i akuta ärenden för att hinna ställa rätt frågor, göra rätt slagningar och kunna 
kommunicera ut mer information84. Att ha mer tid för samtal i akuta ärenden utan ett resurstillskott är 
problematiskt. 
 
Det påtalas i verksamhetsbeskrivningen för regionledningscentralen att nuvarande lokalkännedom 
(problemområden eller särskilt utsatta områden) samt kunskapen om lokala kriminella och deras beteende 
bidrar till att verksamheten fungerar väl85. Effekten av en begränsad lokal- och personkännedom genom 
tillskapandet av regionledningscentraler riskerar att öka behovet av ett resurstillskott. 
 

                                                             
80 Slutrapport OP-3.2. Övergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonväxel. Genomförandekommittén JU 2012:16. 2013-
12-20, sidan 16. 
81 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 6, sidan 2.  
82 Kan vara genomförd med skyddsorganisationen känner inte till denna och jag har inte lyckats få tag i någon sådan information. 
83 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 6. 
84 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 14. 
85 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 2. 
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Det påtalas att ökade kostnader som införandet av regionledningscentralerna medför ska hanteras inom 
ramen för tilldelade medel och befintliga budgetramar86. Som framgår av detta kapitel finns det flera 
faktorer som pekar på att det utöver inledande kostnader kommer krävas ett ökat resurstillskott för att 
kunna hantera verksamhetsförslaget gällande ledningscentralerna. Med tanke på andra krav som ställs på 
polisorganisationen kan det därmed vara svårt att avdela tillräckliga resurser för att ha förutsättningar att 
kunna leva upp till de förväntningar som finns på omorganisationen av ledningscentralerna. 
 

5.3 Centraliseringsvågen av polisens ledningscentraler 
 

5.3.1 Politik och rationaliserade myter av vad som är effektivt 
Flera forskare har noterat att syftet med organisatoriska förändringar ofta är att göra organisationer mer 
legitima i sin omgivnings ögon (Meyer & Rowan, 1977, Alvesson, 2013; Brunsson, 1993). Meyer och Rowan 
(1977) menar att organisatoriska förändringar ofta bygger på rationaliserade myter om vad som är effektivt, 
snarare än på förutsättningslösa utvärderingar av vad som faktiskt är effektivt. Centraliseringen av polisens 
ledningscentraler kan ses som ett exempel på detta, vilket varit en förändringsprocess som pågått under en 
lång tid. En slutsats som dragits är att centraliseringarna varit bra, men det saknas välgrundade utvärderingar 
av utfallet av dessa centraliseringar.  
    
Ett återkommande mönster har varit att centraliseringarna till att börja med har ifrågasatts innan de 
genomförts. När de väl har iscensatts har de ofta initialt haft olika grad av inkörningsproblem. Efter ett tag 
har verksamheten dock fungerat bättre och den inledande kritiken har mattats av. De analyser av utfallet av 
verksamheten som förekommer fokuserar på nyckeltal som hämtas från IT-system. Att sådana nyckeltal får 
en central roll vid bedömningar av en verksamhets resultat har att göra med att det är enkelt att hämta ut 
statistik med hjälp av IT-system och att presentation som bygger på sådana uppgifter ger ett precist och 
tillförlitligt intryck. Men forskning visar att användning av information från IT-system på ett sådant sätt 
riskerar att ge ett missvisande resultat (Holgersson, 2015a; 2015b). När tiden från mottaget samtal till att 
patrull beordras används som ett viktigt nyckeltal, är det ur ett statistiskt hänseende, mer betydelsefullt att 
beordra en patrull snabbt än att välja en patrull som snabbt kan vara på platsen. Att patruller får åka kors 
och tvärs i ett område saknar ur den aspekten betydelse. Vid intervjuer och deltagande observation har det 
framgått att patruller som har längre att åka till en brottsplats har valts istället för patruller som haft en 
kortare framkörningstid. Ett fokus på detta nyckeltal har också medfört att operatör inte sett någon vinst i 
att vänta tills en patrull som är nära brottsplatsen avslutar ett måltidsuppehåll, avrapportering eller en annan 
aktivitet som beräknas ta kort tid, utan istället har denne beordrat en patrull som har en mycket lång 
framkörningstid, men som är ledig för uppdrag. På ett liknande sätt gör nyckeltalet svarstid att det är 
viktigare att kunna svara på ett samtal snabbt än att kunna hantera det snabbt med hög kvalitet.     
 
Ibland sker en hänvisning till SOS Alarm som ett exempel på att centraliseringar av en verksamhet varit 
framgångsrik. I syfte att minimera svarstiderna som erhålls via statistiska utdrag från IT-system skedde en 
förändring av SOS Alarms stegvis. I slutet av år 2015 var förändringen genomförd, att ett 112-samtal efter 
att en viss tid gått, tas emot var som helst i landet. Intervjuer med polisanställda, räddningstjänst, 
                                                             
86 Genomförandekommittén Ju 2012:16. Beslutsprotokoll. 2014-10-28, Bilaga, sida 1. 
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fjällräddare och personal på fjällanläggningar pekar på att det ibland medfört ett kvalitetstapp. Ett exempel 
på detta är när ambulans skulle beställas med anledning av olycka på skidanläggning. Personal på 
skidanläggning sade till SOS Alarm att det behövdes en ambulans till platsen Hermelinen i Åre. Alla 
ambulansförare som är aktuella för att utföra dessa transporter vet var denna plats ligger. Samtalet togs 
enligt den som intervjuades på skidanläggningen emot av SOS Alarm i Malmö. Operatören nöjde sig inte med 
den adressangivelse inringare angav. Inringare kunde emellertid inte lämna någon gatuadress eftersom det 
inte fanns någon sådan. Det är inget ovanligt i denna miljö. Inringare fick med hjälp av en karta försöka 
förklara var platsen låg så att operatör kunde lokalisera platsen på sin karta. Operatören ställde också vissa 
frågor som inringaren uppfattade vara irrelevanta och som personal på SOS Alarm i Östersund aldrig brukar 
ställa. Operatören verkade följa en generell frågemall. Istället för att det tog under 30 sekunder att beställa 
en ambulans tog det fem minuter.  

Bild 81. En olycka i backarna i Åre som resulterade i ambulanstransport 

Vidare uppgav befäl från räddningstjänsten vid intervjuer att det bl.a. skett missförstånd vad gäller 
adressangivelser när operatör på SOS Alarm saknar lokalkännedom. Räddningstjänsten blev exempelvis 
skickade till Skolgatan i fel ort och larm om att det skett lättare trafikolyckor har visat sig röra sig om 
skoterolyckor ute i terrängen. Det har hänt att personal från räddningstjänsten därför har haft med sig fel 
utrustning och att utlarmning av fjällräddare har fördröjts.  

En person som är ordförande i en stor skridskoförening i mellersta Sverige berättade att det kan vara ett 
problem att få operatörer på SOS Alarm att förstå var någon gått genom isen om samtalet tas emot från en 
helt annan del av landet. Liknande problem uppstår när Sjöräddningen tar emot samtal i samband med 
olyckor på Vänern. Det har i vissa fall fått mycket allvarliga konsekvenser. Det är ett problem när någon som 
istället för att inrikta sig på att rädda person i vak måste försöka förklara platsen för någon som inte har 
lokalkännedom, berättade ordföranden i den stora skridskoföreningen.  

Regionledningscentralen i Stockholm har också negativa erfarenheter av att SOS Alarm kopplar sina 112 
samtal till annan ledningscentral. Ett konkret exempel på detta är när personal på SOS Alarm tolkade 
angivelsen Järva krog som en pub och inte en plats. Ett annat uppgivet problem är att rutiner som 
regionledningscentralen i Stockholm har arbetat fram med SOS Alarm i Stockholm tappas då de stundtals 
har att göra med SOS Alarm i en annan del av landet.  

Personal som intervjuats gällande SOS Alarm framförde att det tekniskt fungerar att ta emot och larma ut 
ärenden inom ett stort geografiskt område, men att det i praktiken kan uppstå problem när den som tar 
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emot samtal saknar kunskap som är relevant för att hantera vissa ärenden. Det har visat sig att det tar längre 
tid att larma ut räddningstjänst om 112 samtal tas emot på någon annan SOS-central än den som är närmast. 
Skillnaden var i början av år 2016 cirka 20 sekunder, men har succesivt minskat och är i september 2016 cirka 
13 sekunder87. Under våren 2016 genomförde SOS Alarm en förändring i rutinerna där den central som skulle 
larma ut ambulanser (ambulansdirigent) respektive räddningstjänst (räddningsåtgörare) samt inre befäl på 
räddningstjänsten kopplades in snabbare för medlyssning i fler typ av ärenden. Det har framgått vid 
intervjuer att skälet inte bara var att för att larma ut resurser utan också ”för att stötta mottagaren med sin 
kompetens i aktuellt område”. Personal på räddningstjänst och SOS Alarm påtalade att det kunde handla om 
att lokalisera en plats, eller att förstå en dialekt. SOS Alarm har således valt en lösning som i en högre grad 
tar tillvara en lokal kunskap om ett visst område jämfört med den lösning som polisen gjort avseende 
regionledningscentralerna. Det bör också påpekas att ärenden som SOS Alarm ska hantera dessutom ofta är 
av en annan karaktär än de ärenden som inkommer till polisen. En skadeplats har normalt sett en stabil 
adress, medan aktuell adress för polisens ärenden kan förändras efterhand, där klienter/kunder dessutom 
kan försöka hålla sig undan. Det gör att lokalkännedomen är än mer viktig vad gäller polisens verksamhet. 
Polismyndigheten har beslutat sig för att inte längre ha en nationell organisation vad gäller att ta emot 
samtal från allmänheten som ringer till polisens kontaktcentrum (PKC), utan att införa en regional telefonkö. 
Intervjuer pekar på att det funnits ett behov att få en högre grad av lokal förankring och att en regionalisering 
av PKC i region nord redan fått positiva effekter. Det har gått att fånga lokal information som tidigare 
försvann i flöden när verksamheten bedrevs nationellt. Flera exempel har lyfts fram under intervjuer som 
indikerar att förändringen har bidragit till en ökad förmåga att klara upp brott. Flera som intervjuats pekar 
på att en ännu större lokal förankring av PKC-verksamheten skulle få än mer positiva effekter vad gäller 
kontakten med allmänheten och att kunna klara upp brott.    
 
Att taxibolag har stora ledningscentraler brukar också användas som ett argument för att polisens 
centraliseringar av ledningscentraler är en bra organisationsform. Det inkommer visserligen ärenden till 
polisen där det inte spelar någon roll om centralen utformas som en taxiväxel eller ej, eftersom det räcker 
med att patrullerna får en kort utskrift med en adressangivelse och typ av ärende. Men intervjuer och 
yttranden i andra sammanhang som gjorts av polisanställda88 gällande effekten av centralisering av 
ledningscentralerna pekar tydligt på att det ofta tar längre tid att utifrån information från någon som ringer 
in till polisen kunna larma ut en polisbil till en plats om operatör saknar person- och lokalkännedom. Det har 
vidare framkommit att det finns olika uppfattningar om betydelsen av person- och lokalkännedom mellan 
de som är negativa till centraliseringen kontra de som är positiva till centraliseringen.  Polismyndigheten 
redovisar emellertid inte någon statistik som tydliggör huruvida lokalkännedom har betydelse eller ej och 
har heller inte på förfrågan levererat någon information som möjliggör en sammanställning av en sådan 
statistik.  

En fokusering på nyckeltal som hämtas IT-system är i sammanhanget ett problem eftersom kvalitativa 
faktorer lätt hamnar i skymundan. Under datainsamling har jag kommit i kontakt med att en bristande lokal 
kunskap om exempelvis vikten av att agera snabbt i till synes mindre viktiga ärende kan få mycket allvarliga 
konsekvenser. Det räcker inte med att mäta svarstider och fokusera på andra typer av nyckeltal. Det krävs 

                                                             
87 P1, Kaliber 17 oktober 2017: ”SOS Alarm och löftet som sprack” http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/793656?programid=1316  
8888 Se exempelvis Länstidningen, Östersund 12 oktober 2017:  ”Kristina har varit kommenderad till Umeå sedan maj”  
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/kristina-har-varit-kommenderad-till-umea-sedan-i-maj  
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istället analyser av innehållet i samtalen mellan operatörer och inringare samt även en analys av vilka 
åtgärder ett samtal resulterade i, och även andra effekter av samtal. En koppling till aktuell problembild och 
situationsspecifika faktorer är då viktig. 
 
Forskare har noterat att det är centralt att förstå maktförhållandena inom en organisation och olika aktörers 
koppling till en viss fråga (Lovell, 1993). Vidare är det viktigt att betrakta en organisation som en politisk 
arena (Mintzberg, 1985). Det gäller inte minst polisorganisationen som har en stark koppling till ett politiskt 
spel utanför organisationen. Flera som intervjuats har pekat på att införandet av regionledningscentralerna 
har blivit ”storpolitik”. Beslutet omprövas eller justeras inte oavsett hur starka och välgrundade argumenten 
är. Förändringen ska genomföras ”till varje pris” i enlighet med den ursprungliga planen att bilda sju 
regionledningscentraler som fysiskt placeras på en plats i respektive region, menar dessa personer. Jag fick 
under år 2015 ett uppdrag av dåvarande Rikspolischefen att ta fram ett beslutsunderlag gällande polisens 
IT-system PUST (Holgersson, 2014). Jag kan se klara paralleller mellan kritiska förhållanden som jag 
identifierade i samband med det misslyckade PUST-projektet och införandet av regionledningscentralerna. 
Dessa paralleller kommer beröras senare i denna rapport.  
 

5.3.2 Föregående centraliseringar av polisens ledningscentraler 
Under 00-talet genomfördes centraliseringar av polisens ledningscentraler genom bildandet av 21 
länskommunikationscentraler. Den första länskommunikationscentralen startades upp i Stockholm. 
Polisstyrelsen i Stockholm beslutade den 11 oktober 1999 att polismyndigheten i Stockholms län skulle ha 
en myndighetsgemensam länskommunikationscentral. Polisstyrelsens beslut grundade sig på två 
huvudskäl89: 
 

 Av effektivitets- och besparingsskäl.  
 Det framfördes vara tekniskt omöjligt att använda det nya ledningssystemet STORM i 

väsentliga delar om man hade flera kommunikationscentraler. 
 

Av polisstyrelsens beslut framgick att en uppföljning och utvärdering skulle göras efter att LKC hade varit i 
drift i sex månader. Den rapport som blev resultatet av denna utvärdering visade att: 

”Personalåtgången för kommunikationsverksamhet och inre bemanning på polisstationerna har ökat 
efter inrättandet av länskommunikationscentralen. De besparingsskäl som angavs som ett av 
huvudmotiven för inrättandet av en länskommunikationscentral har inte uppfyllts” 90 

Det konstaterades att man överskattat rationaliseringsvinsten med att fysiskt placera alla operatörer på en 
plats: 

”… det föreligger en påtaglig skillnad mellan den personalåtgång för kommunikationsverksamhet som 
redovisats av polismästardistrikten i förstudien 1997 och den faktiska minskningen av den inre 
bemanningen efter inrättandet av LKC.” 91 

                                                             
89 AA-141-12073/97 Utvärdering av inrättandet av länskommunikationscentralen, sidan 1. 
90 AA-141-12073/97 Utvärdering av inrättandet av länskommunikationscentralen, sidan 1. 
91AA-141-12073/97 Utvärdering av inrättandet av länskommunikationscentralen, sidan 8. 
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Genom att förklara hur arbetet fungerade på en lokal kommunikationscentral i Stockholm finns möjlighet 
att förstå orsaken till detta. 

Figur 5. Befattningshavare på en lokal kommunikationscentral i Stockholm. 

Det antogs att de funktioner som fanns inom streckat område skulle kunna tas bort genom inrättandet av 
LKC och att det skulle räcka att ersätta dåvarande vakthavande befäl (VHBFL) med ett stationsbefäl. Det man 
bortsåg ifrån var att samma befattningshavare parallellt kunde ha funktionen som biträdande vakthavande 
befäl (bitr vhbfl) och KC-befäl. Operatörerna utförde dessutom andra arbetsuppgifter92, t.ex. anmälnings-
upptagning. Dessa arbetsuppgifter kvarstod efter införandet av LKC. Det var dessutom av säkerhetsskäl 
nödvändigt att ha en viss minimibemanning på polisstationerna under hela dygnet.  

Vakthavande befäl och biträdande vakthavande befäl som efter omorganisationen kallades för stationsbefäl 
respektive biträdande stationsbefäl kunde tidigare vid bl.a. belastningstoppar tillfälligt stödja operatörerna. 
Denna möjlighet försvann i och med centraliseringen. Istället måste LKC ha extra bemanning för att hantera 
belastningstoppar. Länspolismästaren begärde en komplettering av redovisad utvärderingsrapport: 

”Det är inte rimligt att effekten av att LKC övertog kommunikationscentralernas verksamhet blev att 
personal för kommunikationsverksamhet och inre bemanning på polisstationerna har ökat. En närmare 
analys av dessa resultat är önskvärd.”93 

Vid intervju med personal94 som deltog i utvärderingen har det framkommit att deras känsla var att 
inrättandet av LKC skulle genomföras till varje pris. Deras uppfattning var att det inte accepterades att 
utvärderingsgruppen kom fram till något annat resultat än att införandet av LKC var lyckat. Det påpekade 
förhållandet - att det gick åt mer personal jämfört med tidigare för att sköta samma uppgifter, var värre än 
vad som framkom i utvärderingsrapporten. Personaltillgången på LKC var nämligen underdimensionerad95 
och tillskapandet av LKC krävde att en särskild organisation med tillhörande administration och chefstruktur 

                                                             
92AA-141-12073/97 Utvärdering av inrättandet av länskommunikationscentralen, sidan 8.  
93 AA-141-12073/97  Begäran om komplettering av redovisad utvärderingsrapport angående inrättandet av 
länskommunikationscentral (LKC), bilaga 1, sidan 1. 
94 Två av varandra oberoende intervjuer med personer som deltog i arbetet. 
95 AA-141-12073/97  Begäran om komplettering av redovisad utvärderingsrapport angående inrättandet av 
länskommunikationscentral (LKC), bilaga 4. 
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byggdes upp. Efter att utvärderingen hade presenterats och beslut fattats om att länskommunikations-
centralen skulle permanentas tvingades polismyndigheten i Stockholm att öka personalstyrkan på 
länskommunikationscentralen. Den blev mer än trettio procent högre än vad som redovisats i 
utvärderingen96. En brist på personal gjorde att övertiden blev omfattande. Senare infördes ett 
funktionstillägg för att lyckas rekrytera och minska den höga personalrörligheten.  

Övriga län följde efter och flera länskommunikationscentraler uppvisar liknande problem97. 
 
När beslutet togs att permanenta länskommunikationscentralen i Stockholm spelade statistik hämtat från 
polisens IT-system STORM en viktig roll. Statistiken visade att centraliseringen hade medfört att 
verksamheten blivit effektivare, bl.a. att medelkötiden för prio 1 för registrerat ärende till beordrat ärende 
och registrerat ärende till polis på plats hade minskat. Redovisningen av resultatet skedde på en ackumulerad 
nivå för hela länet, men det vara bara två av sju distrikt som uppvisade positiva siffror. Ett av dessa distrikt 
hade så positiva siffror att det drog upp resultatet för hela länet. En djupare analys visade att detta berodde 
på ett antal extremvärden som påverkade statistiken, exempelvis: 
 

”Klockan 22.20 ringer en person till kommunikationscentralen och berättar att en efterlyst person skall 
besöka socialen kommande morgon. Ärendet registreras i KC-polis klockan 22.25. Man bedömer att det 
inte är någon idé att skicka en patrull förrän när socialen öppnar och ärendet får ligga kvar i KC-polis 
utan åtgärd. En bil beordras klockan 08.01 och är på plats klockan 08.18. Det betyder att det nästan 
gått 10 timmar mellan registrerat ärende och polispatrull på plats.”98 

 
Extremvärden gjorde att medelvärden som presenterades i beslutsunderlag till politiker var missvisande. Om 
inverkan av extremvärden togs bort genom att istället använda medianvärden var resultatet tvärt om – 
ledtider hade blivit längre i och med införandet av länskommunikationscentralen.  
 
Det var statistik från IT-system som fick en central roll i beslutsunderlag. Uppfattningar hos externa 
intressenter och yttre personal presenterades inte. Om denna typ av uppgifter hade inhämtats och 
presenterats för politiker hade bilden blivit en annan av hur lyckad centraliseringen var.  
 
Intervjuer med drygt 60 poliser i yttre tjänst pekade på att svarstiderna hade blivit längre både för 
allmänheten och för poliser som försökt få kontakt med länskommunikationscentralen. Personalens 
uppfattning byggde dels på egna upplevelser om svarstider, dels på att allmänheten i högre grad jämfört 
med tidigare klagade på att det inte gick att komma fram i rimlig tid till polisen. Ett annat förhållande som 
påtalades var att operatörer på den stora länskommunikationscentralen ofta saknade kännedom om lokala 
förhållanden, vilket man upplevde försvåra en effektiv kommunikation och styrning av arbetet. Ett av de 
problem som personalen upplevde som allvarligast var att kontakten hade försämrats mellan yttre 
tjänstgörande personal och kommunikationspersonal (Holgersson, 2001).  
 
                                                             
96 Utvärderingen visade att personalstyrkan var 130 stycken år 2002. AA-141-12073/97 Utvärdering av inrättandet av 
länskommunikationscentralen, sidan 7.  År 2003 framgår att personalstyrkan var 170. Polismyndigheten i Stockholms län. 
Verksamhetsberättelse (2003), sidan 29. 
97 A035.491/2015 RLC-programmet. Övergripande verksamhetsbeskrivning för polismyndighetens regionledningscentraler (RLC) 
vid införandet, 2015-04-16, bilaga 2, sidan 6. 
98 Holgerson, 2001, sidan 144. 
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En dominerande åsikt bland yttre tjänstgörande personal var att de kände en större samhörighet med 
personal på de lokala kommunikationscentralerna. När operatörerna var lokalt placerade menade 
polispersonalen att möjligheter till direkt feedback var betydligt större mellan operatörer och yttre 
tjänstgörande personal. En utbredd uppfattning bland polispersonal var också att operatörerna på 
kommunikationscentralerna hade en bättre kontroll på patrullerna och kunde ”jaga” och hjälpa patruller på 
ett helt annat sätt än efter omorganisationen (Holgersson, 2001). 
 
Intervjuer genomfördes även med 28 aktörer som ofta hade kontakt med polisens kommunikationscentral, 
som personal på RC-nord och RC-syd (räddningstjänsten), nattvandrare, väktarbolags ledningscentraler, 
ronderande väktare, centrum väktare och nattöppna bensinmackar. Intervjuerna pekade på att över 70% av 
dessa aktörer upplevde att svarstiderna blivit mycket längre. Vid flera intervjuer framfördes liknande 
uppfattningar om effekten av de längre svarstiderna: 
 

”Vi ringer inte polisen längre, om det nu inte rör sig om ett 112-samtal, ingen idé att ringa andra nummer 
för att lämna ett tips eller nåt.”99 

 
Liknande synpunkter har framkommit vid tillskapandet av andra större länskommunikationscentraler och av 
regionledningscentraler.  
 
Det har varit och är en stor personalomsättning bland yttre tjänstgörande personal. I takt med att personal 
byttes ut så minskade kritiken mot centraliseringen.  En slutsats som kan vara lockade att dra är att 
organisationsförändringen var lyckad eller åtminstone inte innebar någon märkbar försämring i och med att 
centraliseringen inte ifrågasätts på samma sätt längre. De nya poliserna har emellertid inget att jämföra med. 
Det är ett fåtal poliser som fortfarande arbetar i yttre tjänst i Stockholms län som har erfarenhet av hur 
arbetet fungerade när det bedrevs på de mindre ledningscentralerna. Jag är en av dem. Intervjuer med 
poliser med en liknande erfarenhet och egna iakttagelser i samband med deltagande observation pekar på 
att vissa initiala problem har arbetats bort, men att grundproblemen kvarstår. Centraliseringen har dock 
medfört att det är lättare att jämna ut lokala belastningstoppar och att hantera större händelser genom att 
nyttja personal från olika polisområden (se även Holgersson, 2001). 
 
Sammanfattningsvis så går det att se klara paralleller mellan införandet av länskommunikationscentralerna 
och bildandet av regionledningscentralerna. I bägge fallen så har besluten präglats av en stark vilja att driva 
igenom förändringen, där det går att ställa frågor kring hur välgrundade beslutsunderlagen varit. Precis som 
vid tillskapandet av länskommunikationscentralerna går det att räkna med att det uppstår både negativa och 
positiva effekter genom bildandet av regionledningscentralerna. Viktiga förändringsbehov som lyfts fram 
vara skälet till tillskapandet av regionledningscentralerna uppstår dock i huvudsak inte genom en 
organisationsförändring utan genom andra åtgärder. Det är en stor skillnad jämfört med när 
länskommunikationscentralerna skapades, där centraliseringen i sig till stor del förutsågs medföra positiva 
effekter. 
 

                                                             
99 Holgersson, 2001, sidan 139. 
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5.3.3 Fokus hamnar på ledningssystemen 
Införandet av IT-system STORM (System for Tasking and Operational Resource Management) var ett 
huvudskäl till att skapa länskommunikationscentralen i Stockholm. En hänvisning till att systemet inte 
medger att ledningsverksamhet kan delas upp på flera platser har även senare använts som ett argument till 
att ledningsverksamheten i ett område måste koncentreras till en plats. Polisen har numera initierat en 
aktivitet som syftar till att ta fram ett nytt ledningssystem. 
 
I och med centraliseringen blev det på ett helt annat sätt ett fokus på ledningssystemet. 

Figur 6. Centraliseringen innebär att ledningssystemet STORM hamnade i fokus (Holgersson, 2005, sidan 220). 
 
Det nya systemet STORM100 var inte bara ett ärendehanteringssystem där inkomna ärenden och patrullernas 
åtgärder skulle registeraras. Syftet med systemet var också att ge ett stöd som gav operatörerna goda 
förutsättningar att hantera ärenden inom ett stort område, men också att göra det möjligt att dra ut olika 
former av statistik. Det nya systemet innebar att mer information registrerades jämfört med tidigare, men 
också att sättet att hantera inkomna ärenden förändrades. Ett förändrat arbetssätt berodde inte bara på 
införandet av ett nytt IT-system utan att operatörerna var tvungna att hålla ordning på fler ärenden och fler 
patruller. Det innebar att det på ett helt annat sätt jämfört med tidigare blev viktigt att registrera information 
(Holgersson, 2001; 2005). 

Figur 7. Vanligt arbetssätt vid händelser som krävde omedelbar åtgärd vid de lokala kommunikationscentralerna (Holgersson, 
2001, sidan 150). 

                                                             
100 IT-systemet benämndes från början som KC-POLIS. 
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Figur 8. Vanligt arbetssätt vid händelser som krävde omedelbar åtgärd vid de större ledningscentralerna (Holgersson, 2001, 
sidan 151). 
 
Från att IT-system bara var något som operatörerna registrerade uppgifter i för att olika ingripanden skulle 
dokumenteras101 blev det hjärtat i verksamheten. I de stora centralerna är det vanligt att en operatör 
registrerar uppgifter utifrån ett inkommande samtal och att en annan operatör som läser vad som står i 
ärendet förmedlar informationen till patrull.  
 
Denna informationsprocess kan te sig oproblematisk, men det är viktigt att beakta att IT-system blir något 
av ett filter vad gäller att förmedla viss typ av kunskap. Det är svårt för operatörer att skriva en sådan 
omfattande text att alla nyanser och detaljer framkommer i ett ärende. Det kan dessutom vara svårt att hitta 
viss information som är inskriven: 
  

 En och samma plats kan ha flera adressangivelser och det är inte möjligt att koppla ihop 
händelserapporter med olika adressangivelser till en och samma adress.  

 Text skrivs in på ett ostrukturerat sätt och att historikuppgifterna kan vara omfattande. I stressade 
lägen kan det vara svårt att hinna att gå igenom all text för att hitta relevant information. 

                                                             
101 Från början skrevs HR (händelserapporter) – eller IM (Ingripande meddelande) som det då kallades – på papper, sedan 
tillkom ett datasystem för att underlätta arbetet. 
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 Vid stora ärenden är det ofta flera inringare. Inledningsvis skapas det ofta flera ärenden som slås 
samman till ett ärende. I och med att texten är ostrukturerad är det lätt att missa vissa viktiga detaljer 
såsom ett registreringsnummer när det är en stor textmassa och ett flertal operatörer har varit 
involverade i ett ärende. 

Figur 9. IT-system är ”hjärtat” i verksamheten vilket gör risken stor för att kunskap filtreras (Holgersson, 2001, sidan 152). 
 
Den som tar emot samtalet är mottagare och sändare av information när denna registrerar information i IT-
system. IT-system blir också en mottagare och sändare av information. Den operatör som sedan läser 
informationen från IT-system blir mottagare av informationen och när denna förmedlar informationen till 
patrull blir denna sändare av informationen. Upplägget på informationsprocessen innebär att den 
information som patrullen inledningsvis erhåller ofta har gått igenom tre led.  
 
Intervjuer med personal på de större ledningscentralerna pekar på att de tycker att de snabbt når upp till en 
viss kompetensnivå och att de sedan inte utvecklas. Arbetsuppgifterna uppfattas i normalfallet vara 
rutinbetonade och operatörer har framfört att det efter ett tag kan kännas monotont att i så stor 
utsträckning hantera samma typ av ärenden. En vanligt förekommande beskrivning ger intrycket att arbetet 
vid de större centralerna blir en slags kombination av att arbeta vid en taxiväxel och med diarieföring. En 
ändrad delegationsordning där fler beslut och styrning och ledning fattas av andra än de som arbetar på en 
ledningscentral har förstärkt detta förhållande. Vid riktigt stora händelser är regionledningscentralerna i hög 
grad involverade i den operativa styrningen, men de flesta ärenden betraktas som rutinärenden, där det 
handlar om att ta emot, registrera och förmedla information med hjälp av ett IT-system. I de mindre 
centralerna hade operatörerna en mer aktiv del i det operativa arbetet, vilket upplevdes som mer 
utvecklande. Dessutom gjorde en nära kontakt med yttre personal att arbetet blev roligare uppger flera som 
intervjuats. Det är vanligt att operatörer på de stora centralerna innan skiftesbyte är inriktade på att beta av 
ärenden på skärmen och att patruller blir skickade på ärenden som är överspelade eller som av andra skäl 
inte är relevanta att åka på. Det är effekten av att fokus hamnat på något som kan beskrivas som att 
administrera ett diariesystem och att verksamheten inte uppfattas vara en tydlig del av kärnverksamheten 
för att lösa brott. Ett annat förhållande som har lyfts fram är att stordriften gör att allt blir mer opersonligt 
att det inbjuder till att operatörer resonerar att ”någon annan kan ta samtalet”. Flera som intervjuats har 
poängterat att de får negativa effekter på bl.a. svarstider och arbetsklimat på en regionledningscentral.  
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6. Uppfattningar för/emot regionledningscentraler 
 

6.1 Åskådliggöra skilda uppfattningar med hjälp av en modell 
Vissa intervjupersoner ser bara nackdelar eller fördelar med tillskapandet av regionledningscentraler. Om 
man undantar dessa ytterligheter går det att sammanfatta skillnader i argumenten kring hur polisens 
ledningscentraler bör organiseras med hjälp av nedanstående modell. 

Figur 10. En modell som kan användas för att åskådliggöra argument hur polisens ledningscentraler borde organiseras 

Den nedre delen i triangeln avser vardagshändelser som bara kräver en eller ett mindre antal patruller. De 
handlar om allt från enkla rutinbetonade arbetsuppgifter till komplicerade uppdrag. Det råder en samsyn 
gällande att en del av dessa uppdrag kan personal på en regionledningscentral hantera lika bra (streckat 
område med siffran 3) jämfört med om ledningscentralerna istället organiserades så att personalen har en 
hög person- och lokalkännedom samt en lokal förankring. På liknande sätt finns en gemensam uppfattning 
att det finns fall där personal på en regionledningscentral har svårare att lösa uppdrag med samma kvalitet 
jämfört med en mer lokalt förankrad ledningscentral. Det finns emellertid skilda uppfattningar hur ofta så är 
fallet (pilarna i anslutning till siffra 3 avser åskådliggöra denna meningsskiljaktighet). En del menar att det 
inte alls är ofta, medan andra menar att det är väldigt vanligt. En skiljelinje verkar vara om ledordet för 
ledningscentralens roll uppfattas vara ledning/styrning eller samarbete. Det första synsättet innebär att 
ledningscentralen med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel och en samlad kunskap ska se till att 
verksamheten styrs och leds på ett effektivt sätt. Lösningen som förespråkas för att uppnå detta är att det 
byggs upp en separat organisationsstruktur för att hantera denna arbetsuppgift. Det andra synsättet präglas 
av att ledningsverksamheten ses som en integrerad del av det operativa polisarbetet längst ut i linjen, där 
en nära samverkan mellan olika personalkategorier ses som avgörande för att lösa polisens olika uppdrag på 
ett bra sätt. Faktorer som lyfts fram i kapitel fyra avseende person- och lokalkännedom samt lokal förankring 
uppfattas som mycket viktiga i detta sammanhang.  

När det gäller dynamiska och komplexa ärenden där många patruller är inblandade finns det en samsyn att 
det är en fördel med regionledningscentraler. Patruller från olika polisområden kan lättare användas i olika 
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områden och det finns större möjligheter att nyttja specialistkompetens. En vana att hantera stora ärenden 
på en regionledningscentral framförs också vara en fördel. Det finns emellertid skilda uppfattningar i vilken 
omfattning det inträffar dynamiska och komplexa ärenden där personal från olika områden och personal 
med specialistkompetens kommer till användning (därav pilen i anslutning till siffra 2 i figur 10).  

Regionledningscentralen i Stockholm har valt att tillämpa en särskild organisationsform i samband med vissa 
större/allvarliga händelser då det finns ett stort behov att samverka med andra aktörer. Att olika aktörer 
samlokaliserar ledningsarbetet har vid intervjuer påtalats vara mycket positivt för ledningsförmågan, vilket 
andra forskare också lyft fram som en viktig framgångsfaktor (t.ex. Landgren, 2015). I Örebro pågår ett arbete 
som syftar till att samlokalisera olika aktörers ledningscentraler.   

Sammanfattningsvis är nuvarande sätt att organisera regionledningscentralerna en fördel vad gäller att 
hantera ärenden i den mittre delen av triangeln i figur 10, men inte vad gäller ärende i toppen (som kräver 
en närmare samverkan med andra aktörer102) eller nedre delen av triangeln (där lokalt placerade 
ledningscentraler är att föredra, även om vissa ärenden kan hanteras lika bra av regionledningscentraler).          

  

6.2 Uppfattningar om effekter av flytten av ledningscentralen i 
Östersund ungefär ett halvår efter flytten 

6.2.1 Anställda inom polisen 
Utifrån intervjuer med yttre personal i Östersund ungefär ett halvår efter att ledningscentralen flyttat till 
Umeå, framträder en mycket negativ bild av effekten av centraliseringen. Det finns skillnader i hur de som 
intervjuats uppfattar att regionlednings-centralen i Umeå fungerar, men huvuddelen av den yttre personal i 
Östersund som intervjuats är starkt kritiska. De flesta som intervjuats ger intrycket av att redovisa 
förhållanden på ett nyanserat sätt och lyfter bl.a. fram att de haft en god kommunikation med RLC befäl och 
vakthavande befäl i Umeå. Vid intervjuer framkommer också exempel på ärenden som regionlednings-
centralen i Umeå har hanterat på ett bra sätt.  Det har handlat om normala rutinärenden och i förväg kända 
insatser när det funnits möjlighet att utse en ”van operatör som varit skärpt” och kunnat förbereda vad yttre 
personal sannolikt efterfrågar för information. Vid flera intervjuer med personal som arbetar i Umeå har det 
framgått att de upplever att yttre personal i huvudsak numera är nöjda med arbetet på 
regionledningscentralen i Umeå, men att det inledningsvis var problem som var kopplade till att 
införandetidpunkten inte var lyckad. Intervjuer med yttre personal i Östersund ger en helt annan bild. Det 
är inte otänkbart att yttre personal i andra delar av region nord är mer nöjda med förändringen. Intervjuer 
med personal som arbetat i länskommunikationscentralen i Luleå pekar på att arbetet bedrevs på ett 
annorlunda sätt i jämförelse med länskommunikationscentralen i Östersund. Detta förhållande är också 
något som påpekats av yttre personal i Östersund. Likaså har personal i Östersund som tidigare tjänstgjort i 
andra delar av Sverige noterat skillnader i hur ledningscentralen i Östersund fungerade i jämförelse med 
andra länskommunikationscentraler i landet. Ledningscentralen i Luleå var liksom många andra läns-
kommunikationscentraler ett resultat av en sammanslagning av flera mindre ledningscentraler. På dessa 
mindre ledningscentraler hade arbetet bedrivits på ett liknande sätt som på ledningscentralen i Östersund. 
                                                             
102 Exempelvis räddningstjänsten. 
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Förändringen till en regionledningscentral förändrade därmed inte lokal- och personkännedom samt den 
lokala förankringen på samma sätt i dessa orter som flytten av ledningscentralen från Östersund till Umeå. 
Den stora förändringen hade redan skett i dessa orter i samband med tillskapandet av 
länskommunikationscentralerna.    

Vid intervjuer med befattningshavare i chefsställning i Umeå har exempel lyfts fram på att 
regionledningscentralen på ett bättre sätt jämfört med tidigare har kunnat hantera vissa ärenden som varit 
allvarliga eller där gärningsmän rört sig över stor yta. Det har även förekommit att yttre personal i Östersund 
kort påtalat detta förhållande. Att denna positiva effekt i så liten grad lyfts fram i samband med intervjuer 
med yttre personal i Östersund har sannolikt att göra med att det är ett mycket fåtal ärenden i förhållande 
till den negativa effekten av omorganisationen vad gäller andra ärenden. Kritiska synpunkter som varit ett 
återkommande tema vid intervjuer med yttre personal i Östersund: 

 Svarstiderna upplevs generellt sett ha blivit längre. Ibland tar det väldigt länge att komma fram. 
 Yttre personal framför att allmänheten och externa samverkanspartner103 brukar påpeka att det är 

svårt att komma fram till polisen och att det påverkar deras vilja att lämna information. 
 Det händer att patruller skickas till fel adresser.  
 Det förväntas att patrullerna ska sköta delar av informationsinhämtningen som operatörerna gjorde 

tidigare, där yttre personal i högre grad måste använda mobiltelefon och karta för att exempelvis 
hitta till en plats. Det tar inte bara längre tid utan kan upplevas som oproffsigt när anmälare får 
upprepa redan lämnad information.    

 Patruller blir i högre grad beordrade att åka på ärenden som de menar att de inte borde åka på. 
Operatörerna upplevs tidigare haft en större förmåga att kunna hantera dessa ärenden utan att 
polispatrull behövdes engageras, exempelvis genom att prata en stund med en inringare eller genom 
att använda sig av andra aktörer. Vissa av dessa ärenden tar lång tid i anspråk på grund av omfattande 
restider.   

 Yttre befäl har mer och mer fått funktionen av ett slags inre befäl eftersom denna förväntas utföra 
uppgifter som tidigare sköttes av befattningshavare på ledningscentralen i Östersund. 

 Det tar längre tid innan ärenden larmas ut jämfört med tidigare.   
 Tidskritisk information som tidigare resulterade i att en patrull kunde agera mot ett begånget eller 

förestående brott hanteras ibland istället som ett underrättelseuppslag till kriminalunderrättelse-
tjänsten.   

 Patruller som befinner sig långt från en plats blir ibland beordrade till ett ärende trots att det finns 
patrull närmare som är ledig. 

 Operatörer har inte samma kontroll på vad patruller är involverade i för ärenden. Det händer att 
patruller glöms bort som gått över sluttid. En annan effekt är att polisen inte på samma sätt som var 
fallet tidigare tar tillvara möjligheten att använda sig av patrull som är på väg att avrunda en 
pågående arbetsuppgift. Ärenden blir därmed liggande utan åtgärd trots att patrull hade valt att ta 
sig an det nya ärendet om de hade känt till detta, eller att patrull som är markerad som ledig blir 

                                                             
103 Jag har här valt att använda ordet externa samverkanspartner som en beteckning på personer i olika typer av organisationer 
som med jämna mellanrum har kontakt med polisen, t.ex. personal på nattöppna bensinstationer, ordningsvakter, 
butikskontrollanter, nattvandrare, personal inom räddningstjänsten etc. 
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beordrad till plats trots att de har långt att köra i förhållande till patrull som är på väg att avsluta en 
pågående arbetsuppgift. 

 Personalens kompetens och motivation att utföra vissa typer av arbetsuppgifter utnyttjas inte och 
personliga behov beaktas inte i samma utsträckning som tidigare. 

 Personal från ledningscentralen kunde användas vid eftersök av försvunnen person genom att de 
bemannade eftersökningsbuss. Det var mycket värdefullt och underlättade arbetet för yttre befäl. 
Förmåga att hantera försvunnen person har avsevärt försämrats i och med flytten av operatörer till 
Umeå. 

 Det har blivit mer krångligt och tar längre tid att få olika typer av beslut.  
 Stationsbefälets nuvarande arbetsuppgifter innebär till stora delar ett slöseri med polisens resurser 

eftersom det vid vissa tidpunkter är väldigt lite att göra, men att det ändå behövs att denna 
befattningshavare är närvarande. Ur en motivationsaspekt är det dessutom förödande. 

 Yttre personalen får inte samma service av operatörer. Ur en säkerhetsaspekt kan det vid vissa 
tillfällen vara svårt att använda mobiltelefon för att göra dataslagningar och det finns även ibland ett 
behov av att operatörer noterar saker i HR.  

 Personkännedomen om klienter är mindre, vilket ibland försvårar arbetet. Dessutom tvingas 
patrullerna själva i högre grad försöka hålla reda på potentiella hotbilder.  

 Flytten har gjort att yttre personal känner sig mer distanserade. Tidigare var de mer delaktiga och 
gick in till VB eller operatörer i början av varje pass. Nu har det blivit mer ”vi och dom”. Möjligheten 
att reda ut saker, prata om betungande ärenden samt utveckla arbetet har minskat. 

 Förmågan att klara upp brott har minskat genom att operatörerna inte som tidigare agerar som ett 
slags ”detektiver” för att stödja patrullerna att komma till ett lyckat avslut i ett ärende. Den nya 
ordningen innebär enligt många som intervjuats att RLC tar emot samtal beordrar patruller och sedan 
får patrullerna i större utsträckning själva lösa situationen utan något stöd inifrån polisstationen. 

Vid intervjuer med personal i Umeå framgår att stämningen på RLC är mycket god och att det är en bra mix 
av personal. Chefer i Umeå framför att många som var negativa till flytten av regionledningscentralen vände 
på ett dygn och trivdes med att arbeta på regionledningscentralen i Umeå. Vid ett flertal intervjuer påtalas 
det att införandetidpunkten var olycklig och att det var många saker som hade behövt ordnats innan 
regionledningscentralen startades upp. Man håller nu på att hämta hem detta. Samtidigt framför vissa 
befattningshavare i Umeå att det finns grundläggande förhållande som de på nationell nivå som är ansvariga 
för införande av regionledningscentralerna inte verkar förstå att det utgör ett problem, bl.a. var 
förundersökningsledarskap ska ligga. De menar att det är svårt att få verksamheten att fungera på ett smidigt 
sätt när beslut ska hanteras på olika stället. Stationsbefälen, RLC, yttre befäl och jour FU-ledare har olika 
ansvarsområden. Att ärendehantering splittras upp mellan jour FU-ledare, stationsbefäl och RLC påtalas av 
personal på RLC vara en utmaning. I praktiken har det hitintills visat sig vara svårt att få verksamheten att 
fungera på det sätt som det på papperet är tänkt att fungera. RLC med vakthavande befäl i spetsen har fått 
tagit ett större ansvar än som avsågs. Ett par personer som intervjuades i Umeå framförde att om strukturen 
inte är klar för de som borde ha detta är det inte särskilt förvånande om de längst ut i linjen uppfattar att 
det är rörigt och inte vet vem de ska ringa till för att få vissa beslut. Vidare har det vid intervjuer och 
observation i Umeå framkommit vara en hårfin skillnad mellan prio 3 ärenden som RLC ska hantera och prio 
5 ärenden som ska hanteras av respektive lokalpolisområde (stationsbefäl). Vid intervjuer har det 
framkommit att det kan vara lockande för operatörer på RLC att definiera ärenden som prio 5 ärenden 
istället för prio 3 ärenden för att inte få in ärendena på sin skärm. På liknande sätt har det vid intervjuer 
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påtalats att det finns en tendens att operatörer vill ”rensa sina skärmar” och att patruller skickas på ärenden 
som i realiteten är överspelade istället för att dessa har skrivits av tidigare med motiveringen resursbrist. 
Liknande iakttagelser har gjorts i andra delar av landet. 

Både vid intervjuer och observationer har det framgått att utformningen och rutiner på de olika 
regionledningscentralerna skiljer sig åt. Verksamheten verkar av tradition vara upplagd på ett visst sätt och 
skillnaderna har bestått även efter att polisen blivit en myndighet.  

Ansvariga i Umeå framför att de försökt fånga goda idéer från olika regionledningscentraler, men också från 
de tidigare länskommunikationscentralerna. I regionledningscentralen i Umeå finns det två ”öar” av 
operatörsplatser inklusive befäl som hanterar Norrbotten respektive Västernorrland. Vakthavande befäl 
sitter i ett eget rum. Det är inte tänkt att det ska finnas en strikt uppdelning mellan de två ”öarna” utan om 
det är en hög belastning i Norrbotten ska operatörer från ”Västernorrlandsbordet” hjälpa till och tvärt om. 
Det finns ingen särskild ”ö” för att hantera Jämtlandsärenden utan det delas mellan ”Norrbottensbordet” 
respektive ”Västernorrlandsbordet”. Den operatör som tar emot samtal är i normalfallet den som larmar ut 
samtalet, men ibland kan det finnas behov att få kontakt med operatör som hanterar ett visst ärende eller 
område. Vid intervjuer och observationer har det framgått att det beroende på regionledningscentralens 
storlek kan vara lite svårt att få kontakt med operatörer eller befäl som sitter långt ifrån den operatör som 
tar emot ett samtal. Liknande förhållande råder på andra regionledningscentraler. Stockholms 
regionledningscentral är så stor att man ofta använder snabbtelefon.   

Förutom att det är skillnader mellan olika regionledningscentraler finns det också skillnader mellan olika 
polisområden, bl.a. vad gäller att hantera särskild händelse. Det har vid flera intervjuer framkommit att 
ledningscentralen i Luleå utmärkte sig vad gäller att ha en förmåga att snabbt gå upp i stab för att hantera 
särskild händelse. Denna förmåga finns fortfarande kvar och det finns en strävan, och pågår en aktivitet, i 
region nord att höja förmåga att gå upp i stab i de andra polisområdena.    

Huvuddelen av personalen som intervjuades i Umeå påtalade att lokal- och personkännedom inte har så stor 
betydelse ur ett operativt hänseende. Däremot menade de flesta att en centralisering har ökat distansen till 
medborgarna. En som intervjuades sade att det inte är ovanligt att man hör operatörer som ursäktar sig med 
att säga att: ”Vi sitter i Umeå nu”. Ett sådant yttrande var också något jag hörde en operatör säga i samband 
med att jag observerade arbetet på RLC i Umeå. Operatören frågade var den närmsta stora orten låg och tog 
snabbt upp en karta för att hitta den ort som inringaren angivit. När operatör hade hittat orten, och samtalet 
fortsatte, sade inringaren att ”det är vid fartkamerorna”. Dessa framgick inte av kartan och eftersom 
operatör inte hade lokalkännedom krävdes ett antal frågor för att lokalisera platsen. Sammantaget tog det 
någon minut att hitta rätt adress. Att det tog längre tid att lokalisera en adress jämfört med om operatör 
hade haft en lokalkännedom innebar visserligen en ökad resursåtgång som skulle kunna ha lagts på ett annat 
ärende, men för utfallet i det aktuella ärendet spelade den längre ledtiden inte någon roll. Ärendet var inte 
tidskritiskt. Den observerade tidsåtgången för att lokalisera adress låg i linje med vad som framkommit vid 
intervjuer av andra operatörer på RLC. De har uppskattat att det brukar ta en till två minuter längre att hitta 
en adress när operatör saknar lokalkännedom och om adressangivelsen inte består av korrekt gatunamn och 
nummer. Om det går att använda systemet CARL, dvs att inringaren har en GPS telefon och inringares 
position är intressant i sammanhanget, så blir dock den extra tidsåtgången beroende på att operatör saknar 
lokalkännedom betydligt kortare.    
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Att de flesta personer som intervjuats i Umeå framförde att det inte har så stor betydelse om operatör på 
ledningscentral har lokalkännedom är förklarligt. I de flesta ärenden som RLC hanterar spelar det nämligen, 
ur ett operativt hänseende, inte någon roll om det tar längre tid att lokalisera en adress (förutom en ökad 
resursåtgång). I de få fall det handlar om tidskritiska situationer innebär emellertid en bristande 
lokalkännedom hos operatör att möjligheten minskar att bl.a. lagföra en gärningsman, förebygga ett brott 
eller begränsa ett skadeutfall. Konkreta exempel på detta har framgått vid intervjuer med yttre personal och 
det är en stark anledning till en uppkommen frustration. Att kunna gripa någon på bar gärning utgör en viktig 
motivationsfaktor och är ett skäl till att det upplevs som roligt att arbeta i yttre tjänst. När det upplevs att 
möjligheterna till detta minskar väcker det negativa reaktioner. En sådan upplevelse är också något som 
framgått vid intervjuer med externa samverkanspartner.  

Som framgår ovan går det att iaktta en tydlig skillnad mellan olika personalkategoriers uppfattning om 
betydelsen av lokalkännedom ur ett operativt hänseende. Däremot finns en hög grad av samstämmighet att 
en bristande person- och lokalkännedom samt mindre lokal förankring gör att inringare uppfattar att 
distansen har ökat till polisen. Det är nästan alla som intervjuats i Umeå, yttre personal och externa 
samverkanspartner överens om. Likaså att bristen på polispatruller och stora avstånd utgör ett problem. Det 
blir då väldigt viktigt att göra adekvata bedömningar och försöka lösa situationen utifrån de förhållanden 
som råder. En person som intervjuades i Umeå framförde att det finns några operatörer som arbetar på RLC 
som kan varenda millimeter av de län de tidigare arbetade i: ”Det är helt otroligt vad de kan fixa när de 
jobbar”. De har ett stort kontaktnät som de kan använda sig av, men när de inte arbetar så finns inte den 
möjligheten. Kunskapen finns i deras huvud och går inte att lägga in i något IT-system, menade den som 
intervjuades. Liknande ståndpunkter har framförts av personal i Östersund.    

Ett ärende som observerades vid besök på RLC i Umeå kan vara intressant att reflektera kring eftersom det 
kan tydliggöra skillnaden mellan en lokalt förankrad ledningscentral och när arbetet bedrivs på en stor 
central: 

En mycket suicidbenägen person sprang ifrån sjukvårdstransport vid Östersunds sjukhus. De två 
polispatruller som tjänstgjorde i Östersund var upptagna med en minderårig snattare på ett 
varuhus, respektive ett ärende där de akut fått tagit med en ungdom till BUP (Barn och 
ungdomspsykiatrin). Operatör tog kontakt med befäl på regionledningscentralen. Klockan var 
då 16.58. Den suicidbenägna personen hade sprungit mot ”Jämtlihållet”. Ingen hade tillräcklig 
lokalkännedom på RLC för att veta vilken riktning det var. Jag fick kommentaren: ”Ja här ser du 
ett fall där det vore bra med lokalkännedom”. I närheten av parkeringen vid sjukhuset där den 
suicidbenägna personen sprungit fanns det en järnväg samt broar med vatten. Det var 
november. Befäl konstaterade att det fanns ett behov av att ta reda på när nästa tåg gick 
mot/från Norge samt började undersöka om det fanns lediga patruller i angränsande län. I och 
med RLC går det mycket smidigare att beordra en patrull från ett annat län jämfört med tidigare 
(om det ingår i samma region). Om det inte fanns tillgänglig patrull sade befäl att det fanns 
skäl att skicka ut BASA-sms om övertid, men påtalade att ”folk var trötta på att ta övertid” och 
att det kunde vara svårt att få tag i personal. Det fanns en hundpatrull i Västernorrland som 
kunde beordras till ärendet. Framkörningstiden var relativt lång.  Klockan 17.08 meddelade 
emellertid operatör att han i IT-system hittat att det var två hundförare som gick på i Östersund 
klockan 17.00. De skulle beordras till ärendet. 
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I efterföljande diskussion framgick att om ärendet hade hanterats av en lokalt förankrad central 
hade det inte varit osannolikt att tillgänglig personal på polisstation hade kunnat ta sig an 
ärendet tidigare samt att en nära kontakt med externa aktörer skulle kunnat ha utnyttjats i det 
aktuella fallet i inledningsskedet. Att få in personal på övertid hade varit lättare i och med en 
personkännedom, där operatör ringt direkt till lämplig polisanställd (det behövdes dock inte i 
detta fall). Tillgänglig personal hade kanske dessutom utnyttjats på annat sätt, t.ex. att 
patrullen som var engagerad i snatteriärendet bedömdes som så stabil att en av dem kunde ge 
sig av i polisbil ensam för att om möjligt snabbt försöka lokalisera suicidbenägen person i 
väntan på biträde av andra patruller, eller att personal på ledningscentral sprungit över till 
annan enhet i polishuset och tillfälligt fått ut personal därifrån.     

  

RLC hanterade och löste ovanstående ärende med hjälp att tillgänglig personal. Det kvalitetstapp som 
uppstod gentemot om arbetet hade bedrivits på en lokalt förankrad central hade i slutändan i det aktuella 
ärendet ingen betydelse.  

Vid intervjuer med yttre personal i Östersund har det framgått att de även efter att regionledningscentralen 
har varit igång ett halvår har fått felaktiga adressangivelser där det bara varit tillfälligheter att det inte 
resulterat i dödsfall. Ett exempel som nämnts är att en person med en snara runt halsen var i färd med att 
ta sitt liv när patrullen kom fram. Patrullen hade skickats till fel adress, men adressen de fått av RLC var turligt 
nog åt rätt håll. Dessutom fick patrull omgående tag i anmälare via ett telefonsamtal och kunde få en korrekt 
adressangivelse. Hade patrullen blivit lite ytterligare fördröjd hade förmodligen ärendet fått ett helt annat 
utfall. Flera som intervjuats menar att det kommer inträffa dödsfall på grund av organisationsförändringen, 
bl.a. vad gäller den försämrade förmågan att hantera eftersök. Redan nu finns exempel på att tredje man 
har lidit och att skadeutfallet har blivit större än det borde blivit. Både intervjuer med externa 
samverkanspartner och yttre personal pekar på att organisationsförändringen medfört att tidskritiska tips 
inte inkommer i samma omfattning och att tips inte hanteras på samma sätt som innan omorganisationen. 
Det handlar dels om att tips aldrig inkommer till polisen eller att de inte når den yttre personal, att 
information blir fördröjd samt att operatörer inte vidtar åtgärder som ökar sannolikheten att exempelvis 
förhindra att en olycka inträffar eller att få tag i en gärningsman. Vid flera intervjuer med yttre personal i 
Östersund har det framförts att inkomna tips om rattfylleri numera i stor utsträckning går ut som allmänna 
utrop och inte, som förut, att bil tilldelas en sådan arbetsuppgift, där operatör aktivt engagerar sig för att 
försöka få tag i rattfyllerist. Det ligger i linje med andra iakttagelser under studien. Yttre personal som 
intervjuats menar att när centralen låg i Östersund fick de mycket mer information från operatörer som ”var 
med i ärendet och försökte underlätta arbetet för oss”. De kunde komma med egna förslag, t.ex. ”kan det 
vara han som bor där?” eller ”kunde det inte vara läge att kolla den adressen?”. Personal på 
ledningscentralen gjorde slagningar och undersökte länkar mellan personer och hade också 
personkännedom som gjorde att de kände till vad som kunde vara relevant att undersöka. Det är svårt och 
finns ofta inte möjlighet att ägna sig åt denna typ av underrättelsearbete när man arbetar i yttre tjänst menar 
flera som intervjuats. En yttre tjänstgörande polis sammanfattade förändringen som att ”man tappade en 
viktig lagspelare” när ledningscentralen flyttades från Östersund till Umeå. Förutom att sannolikheten till ett 
lyckat utfall var större tidigare så underlättade tidigare organisationsform arbetet för patrullerna. Utifrån 
intervjuer finns det mycket som tyder på att en minskad service gentemot patrullerna totalt sett för 
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polisorganisationen medför ett resurstapp. Vid intervjuer har också framgått att eftersom 
regionledningscentralen inte uppfattas vara en del av teamet så ringer personal inte dit som var fallet när 
ledningscentralen låg i Östersund för att hålla de uppdaterade om olika förhållanden och även aktiviteter 
som patrullerna tänker ta sig an.  

Förmågan att rädda liv och begränsa skadeutfall har förändrats i och med omorganisationen. Likaså 
förmågan att förebygga och klara upp brott. När vikten av detta bedöms i förhållande till vinsten av att 
genom RLC få en större överblick, att enklare kunna utnyttja patruller från olika län, att kunna jämna ut 
belastningstoppar samt få en ökad förmåga att hantera komplexa och dynamiska ärenden, finns en tydlig 
skiljelinje mellan de som förespråkar en central lösning av ledningsverksamheten kontra de som förordar en 
mer lokal förankrad ledningsverksamhet.  

 

6.2.2 Externa samverkanspartner 
De flesta externa samverkanspartner är mycket kritiska till flytten av polisens ledningscentral i Östersund till 
Umeå. Externa samverkanspartners kopplade till Trygghetens hus påtalar att det är ett problem med långa 
telefonköer för att komma fram till regionledningscentralen i Umeå trots att de ringer på ett prioriterat 
nummer. Ett annat problem som framförts är att operatörer inte varit med på RAPS104 kanal på samma sätt 
som tidigare, men att det blivit bättre jämfört med hur det fungerade inledningsvis.  

Flera externa samarbetspartners som intervjuats menar att förmågan att utnyttja samhällets samlade 
resurser för medborgarnas bästa har försämrats genom omorganisationen. Lokalkännedom är en mycket 
viktig framgångsfaktor i sammanhanget. Det har på ett tydligt sätt framgått att hantering av ärenden som 
rör fjällräddning inte fungerar på ett önskvärt sätt efter omorganisationen. Dessutom har det märkts en klar 
försämring vad gäller att ta emot nödsamtal från nödtelefoner i fjällvärlden sedan flytten till Umeå105.  
Generellt sett har också ledningscentralen överlåtit att personal ute får fixa saker själva och det gäller inte 
bara för polispersonal, som berörts ovan i rapporten, utan även för fjällräddare. Ett mindre stöd från 
ledningscentralen och en generell minskad förmåga att hantera denna typ av ärenden har medfört att tredje 
man blivit lidande. Externa samverkanspartners på Trygghetens hus menar att möjligheterna till en flexibel 
och snabb samverkan har minskat i och med flytten. En extern samverkanspartner pekade på att det tidigare 
visserligen fanns en del kvar att göra i Trygghetens hus för att få den sekundoperativa samverkan att fungera 
på ett önskvärt sätt, men att förutsättningar att lyckas utveckla verksamheten var större i och med en nära 
fysisk placering av olika aktörer. 

En återkommande faktor som påtalades vid intervjuer med andra aktörer i Trygghetens hus var att 
möjligheterna att ge återkoppling och att få en förståelse för varandras verksamhet har påverkats i negativ 
riktning av organisationsförändringen. Personer som intervjuats menar att det inte fått någon effekt ännu, 
men man tror att det kommer märkas på lite längre sikt.  

Vid intervjuer med andra externa samverkanspartners (bl.a. personal på bensinstationer, väktare, 
ordningsvakter och nattvandrare) framgår att ett flertal av dem inte alls längre ringer till polisen för att lämna 

                                                             
104 Talgrupp som är till för funktioner inom räddningstjänst, ambulans, polis och SOS AB (MSB, 2012) 
105 SVT Nyheter Jämtland, 2016-11-25. 
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tips om exempelvis rattfylleri, gäng som rör sig i city, påverkade personer etc., medan andra som intervjuats 
uppger att de ringer och lämnar tips, men att det är mycket mer sällan. En samverkanspartner uppgav att 
hen ringde lika mycket som tidigare trots att det var krångligare och tog längre tid. Externa 
samverkanspartner framför att svarstiderna är längre och att det ett flertal gånger framgått att den 
information man lämnat till regionledningscentralen inte nått patrullerna i yttre tjänst. Det känns då inte så 
meningsfullt att lämna information. Flera externa samverkanspartner menar också att det verkar som om 
operatörerna i Umeå inte är lika engagerade och att man inte sällan möts av nonchalans eller till och med 
blir ifrågasatt att man ringer och lämnar tips med kommentarer som ”vad ska jag göra åt det?”. Någon dag 
efter att jag hållit en intervju med en extern samverkanspartner under november 2016 återkom hen och 
redovisade vad som hänt under ett samtal med regionledningscentralen några timmar tidigare. Två kända 
personer kom in i butik varav en ”var hög som ett hus”. Personerna gick iväg och den externa 
samverkanspartnern ringde RLC i Umeå för att lämna information: 

 ”Operatör: Jag ska meddela polisen det. 

 Inringare: De går ner mot ett hus nu, jag kan kolla exakt adress.  

 Operatör: Jag har vad jag behöver. 

 Inringare: Vänta ska jag se vad det står här… 

 Operatör: Det är bra. Jag ska meddela [vill lägga på] 

 Inringare: Om du bara väntar kvar en liten stund så har jag exakt adress strax. 

Operatör: Jag behöver inte det. Polisen kan "rulla" [som inringare förstod det skulle polisen bara åka förbi]. 

Inringare: Ja, men jag kan kolla exakt vilken port. 

Operatör: Polisen kan ändå inte göra något”106    

 

Inringare uppfattade ovanstående operatör som ”väldigt oengagerad” och framförde att det borde vara bra 
för polisen att få en exakt adress när de handlar om dessa personer och när narkotika är med i bilden. Kanske 
vet inte polisen om adressen och skulle kunna ha nytta av att veta om den, menade uppringaren.  

Det kan vara lockande att dra slutsatsen att lösningen på ovanstående beskrivna dialog är att påverka 
operatörerna att agera på ett annat sätt. Men problemet har en stark koppling till den valda 
organisationsformen att organisera arbetet till stora ledningscentraler. I en större ort är det naturligt att 
ovanstående informationen kanske inte är så intressant, men i en mindre ort så är förhållandena annorlunda 
och det finns möjlighet att ha en större kontroll och agera mot ärenden som man inte agerar mot i en 
storstad. Det ringer många samtal till RLC där en del saknar substans och operatörer måste lära sig att hålla 
dessa korta – annars skulle svarstiderna bli avsevärt mycket längre. När samtal från en storstad varvas med 
samtal från mindre orter är det svårt att situationsanpassa beteendet efter olika behov utan att ha en 
kunskap om lokala förhållanden och inringare.  

                                                             
106 Extern samverkanspartner har redovisat konversation i mail. 



126 

 

Lokalkännedom och personkännedom påtalas vid intervjuer ha en stor betydelse. Flera externa 
samverkanspartner i Östersund som intervjuats menar att det tidigare räckte att säga sitt förnamn, ange 
platsen och lämna en mycket kort beskrivning av ett ärende. Nu menar externa samverkanspartner att det 
är mycket mer omständligt och operatörer vill ha mer utförliga beskrivningar av ärenden och en exakt adress 
trots att polispatrullerna inte behöver det för att hitta fram. Det finns exempelvis bara ett Coop Forum i 
Östersund och de som intervjuats har framfört att de själva inte alltid vet gatuadressen till vissa objekt. 
Dessutom är det ibland svårt att kunna ange exakta adresser såsom till en viss plats på busstorget. Det 
uppfattas också ha blivit vanligare med missuppfattningar – exempelvis att en patrull åker till tågstationen 
istället för busstationen. Att operatörer utan lokalkännedom efterfrågar en exakt adress har sin förklaring. 
Vid intervjuer med operatörer i Umeå har det påtalats att externa samverkanspartner sagt att ”patrullerna 
vet vad det är för plats”, men att det senare när ärendet ropats ut framgått att patrullerna inte känt till 
denna. Om en operatör har lokalkännedom har denna möjlighet att snabbt förstå vilken plats extern 
samverkanspartner menar och behöver inte ställa ett flertal frågor för att lokalisera adress eller chansa på 
att patrullerna som senare får arbetsuppgift vet vilken plats extern samverkanspartner menar. 

Externa samverkanspartners som intervjuats har också påtalat att det verkar som ärenden blir liggande 
längre innan de larmas ut jämfört med förut. Trots att patruller inte haft något uppdrag har de inte blivit 
beordrade att ta sig an ett ärende. När patrull kommer fram till extern samverkanspartner som väntar 
händer det därför att de tror att väntetiden varit mycket kortare än den i realiteten varit.   

Huvuddelen av de externa samverkanspartner som intervjuats uttrycker spontant att det fungerar 
fruktansvärt dåligt jämfört med när polisens ledningscentral var placerad i Östersund och att samarbetet 
som tidigare fanns har havererat.  

 

6.2.3 Kostnader 
Merkostnaden för centraliseringen av ledningscentralerna i region nord hade i form av övertid, traktamente, 
hotellkostnader och lönebonus i maj 2017 nått upp till drygt 22 miljoner kronor. Det finns även andra 
kostnader som är kopplade till flytten såsom teknikkostnader och arbetstid för rekrytering, utbildning, 
planering och genomförande av flytten. Vissa teknikkostnader hade uppstått även om centralen i Östersund 
hade behållits på grund av att det hela tiden finns ett behov av att uppgradera tekniska lösningar. Utslaget 
på längre sikt har de inledande kostnaderna liten betydelse, men vid flera intervjuer har det påtalats att det 
under lång tid kommer finnas ett behov av att kommendera personal och att kostnaderna i form av bl.a. 
övertid kommer göra att RLC även på lång sikt kommer att ha en högre kostnad jämfört med tidigare lösning. 

 

6.2.4 Rekrytering, personalrörlighet och utvecklingsmöjligheter 
Svårigheter att rekrytera personal i Umeå och en högre personalrörlighet ser ut att medföra att 
resursåtgången för rekrytering och utbildning kommer vara hög även på längre sikt. Det har inte gått att 
fastställa något enskilt skäl till den höga personalrörligheten, utan det verkar vara en kombination av flera 
faktorer. Skäl som angivits är bl.a. att skifttjänstgöring upplevts som slitsam, att det är en hård mental 
belastning att arbeta på RLC, att arbetsuppgifter relativt snabbt blir monotona, att det i orter där 
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regionledningscentralerna ligger finns ett större utbud av andra tjänster och att de som rekryteras är i en 
ålder där det är naturligt med en hög personalrörlighet. Vidare blev personalen i de små centralerna tighta 
med varandra jämfört med de större centralerna, där de är mer anonyma. Personal i de mindre 
ledningscentralerna kände att de var en del av en familj, en känsla som inte infinner sig i de stora centralerna. 
Arbetsuppgifterna har också förändrats i sin karaktär i och med stordriften. I de mindre centralerna hade 
operatörer ansvar för en större del av en process och även i högre grad olika typer av processer. Arbetet på 
RLC blir det mer löpande band, även om det ibland inträffar ärenden som upplevs som mycket motiverande. 
Personalen på de mindre centralerna hade dessutom ibland motiverande sidouppdrag. Intervjuer pekar på 
att det var ”en stolthet att vara operatör”. Den nära kontakten med yttre personal verkar ha gjort att man 
kände mer samhörigheten och en känsla att man löste saker tillsammans. Vid intervjuer har det framgått att 
vid de större centralerna kan det infinna sig en känsla att man ”kommer dit, tar emot samtal där ett visst 
antal är idioter, man skickar bilar och sedan går man hem”. 

Nedläggning av ledningscentralen i Östersund och att vissa chefsfunktioner flyttades till 
regionledningscentralen i Umeå har medfört att lokala utvecklingsmöjligheter för personal i Östersund har 
minskat.  

Personalbesparingen av centraliseringen beräknades inledningsvis till ungefär 35 årsarbetskrafter per år i 
region nord, men det har funnits ett behov att rekrytera mer personal än man räknade med. Dessutom har 
vissa funktioner behövt behållas på de stationer där de tidigare länskommunikationscentralerna var 
placerade. Vid intervjuer har de individer med de mest positiva beräkningar redovisat att personalåtgången 
i region nord är ungefär lika hög nu som när arbetet bedrevs på länskommunikationscentralerna, medan 
huvuddelen av de som framför att de har en inblick i förändringen av personalåtgången, menar att lösningen 
med en regionledningscentral har inneburit en viss ökning av personalåtgången. Till detta tillkommer att 
yttre personal i högre utsträckning får lägga resurstid på arbetsuppgifter som tidigare personal på 
ledningscentralerna skötte. Det finns också anledning att påpeka att det vid tidigare centraliseringen 
uppstått ett behov att öka personalstyrkan på ledningscentralerna efterhand.   

 

6.2.5 Sammanfattning av uppfattningar om effekter av flytten av 
ledningscentralen i Östersund ungefär ett halvår efter flytten 
Sammanfattningsvis har flytten av ledningscentralen från Östersund till Umeå efter ett halvår inneburit 
fördelar vad gäller att hantera dynamiska ärenden och ärenden som omfattar flera län. Till största delen har 
organisationsförändringen emellertid inneburit en minskad förankring i lokalsamhället, en minskad förmåga 
att förebygga och klara upp brott, en minskad förmåga att förhindra olyckor och begränsa skadeutfall samt 
en lägre förmåga att hantera större krissituationer när samverkan ska ske med flera aktörer. Utfallet går helt 
emot själva grundtanken med den stora polisreformen. Kostnaderna på lång sikt ser dessutom snarare ut att 
bli högre genom att operatörer samlas på en plats i varje region, jämfört med när arbetet bedrevs på 
länskommunikationscentralerna. Rekrytering och utbildning av operatörer samt en hög personalomsättning 
med nuvarande organisationsform utgör dessutom en stor utmaning.    
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6.3 Uppfattningar om att de stora ledningscentralerna kommer att 
fungera bättre efterhand 
Vid flera intervjuer av personal i Umeå har det framgått att införandet av regionledningscentralen skedde 
vid fel tidpunkt. Det gjorde att det uppstod initiala problem som inte hade behövt uppstå om införandet 
hade skjutits en bit framåt i tiden. Både personal i Umeå, yttre personal och externa samverkanspartner har 
vid intervjuer påtalat att verksamheten på RLC fungerar bättre nu än den gjorde inledningsvis.  

I samband med polisens omorganisation har det varit vanligt att chefer hänvisar till den så kallade 
psykologiska reaktionskurvan. Denna kurva visar att en förändring inledningsvis möts av förnekelse, sedan 
motstånd, följt av en acceptansfas och senare en engagemangfas. I den sista fasen är individ beredd att 
hantera den nya situationen. Individen får succesivt tillbaka framtidstro och engagemang.   

 

Figur 11. Psykologiska förändringskurvan (fritt efter Bruzelius och Skärvad, 2012, sidan 297). 

Modellen formades ursprungligen av Kübler-Ross som byggde denna på empiri hämtat från arbetet med 
dödssjuka patienter. Hon identifierade ett antal känslomässiga stadier när en person drabbas av ett 
dödsbesked (Kübler-Ross, 2009). Ett problem med att hänvisa till ovanstående modell för att bemöta kritik 
mot en verksamhetsförändring är att en förändring med en sådan retorik kan motiveras hur tokig denna än 
är. Relevant och välgrundad kritik kan lätt avfärdas med att det rör sig om ett förändringsmotstånd som man 
kan bortse ifrån och som kommer att klinga av. Att kritiken mot förändringen efterhand minskar och kanske 
helt försvinner kan sedan vara lockande att ta som ett bevis för att verksamheten nått upp till en liknande 
nivå som tidigare. Man bortser då från forskning som visar att människor generellt sett har en stor 
anpassningsförmåga. Att exempelvis en person först uppfattar att det luktar illa för att sedan inte känna 
något behöver inte betyda att lukten är bra, utan helt enkelt på att luktsinnet vant sig vid det nya 
förhållandet. Intervjuer med yttre personal i Östersund indikerar att det sker en långsam acceptans av 
organisationsförändringen. En yttre tjänstgörande polis som intervjuades framförde:  

”[…]det blir en slags normalisering. Man köper nuvarande problem, att det inte funkar och rycker på 
axlarna”.  
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Det sker också en jämförelse med hur organisationsförändringen fungerade initialt och kommentarer som 
”det fungerar i alla fall bättre än i början” var ett återkommande tema i flera intervjuer. Hur verksamheten 
fungerade innan organisationsförändringen blir efterhand mindre aktuellt och i takt med att ny personal 
rekryteras blir det färre som kan göra en sådan jämförelse. Det finns goda förutsättningar för att den interna 
kritiken mot organisationsförändringen att flytta ledningscentralen från Östersund till Umeå kommer att 
försvinna på lång sikt. Så har varit fallet vid tidigare centraliseringar av ledningsverksamheten i olika delar av 
landet.  

Liknande iakttagelser av en ökad acceptans av centralisering av ledningsverksamheten har även noterats vid 
intervjuer med externa samverkanspartner. Vid en intervju riktade t.ex. en person som arbetade på en 
bensinstation inte någon kritik mot organisationsförändringen, men under intervjun framgick att: 

 ”så länge det inte är något mot mig så ringer jag numera inte polisen”.  

Orsaken till att personen inte längre lämnade tips till polisen var att det upplevdes ta lång tid och vara mer 
omständligt jämfört med tidigare. Det fanns emellertid inte några förväntningar hos personen att det skulle 
finnas ett fungerande nära samarbete med polisen. Följaktligen riktades heller inte någon öppen kritik mot 
organisationsförändringen. Konsekvensen av personens förändrade beteende innebar emellertid att polisen 
bl.a. försämrade sina möjligheter att förebygga och klara upp brott. Att intern och extern kritik gentemot en 
organisationsförändring minskar efterhand och på sikt helt försvinner behöver således inte betyda att 
verksamheten fungerar på ett tillfredställande sätt. Under studien har det dock framkommit att vissa 
befattningshavare dragit sådana slutsatser vad gäller utfallet av tidigare centraliseringar av ledningscentraler 
inom polisen. 

Problem som uppmärksammats i region nord efter tillskapandet av regionledningscentralen, t.ex. att 
patruller har skickats till fel plats, har förklarats med att det rör sig om initiala problem som man kommer 
komma tillrätta med efterhand. Det är ingen tvekan om att vissa initiala problem blir mindre vanligt 
förekommande när kartstöd, rutiner och erfarenhet om ett område blir större hos operatörer och befäl. 
Intervjuer med både yttre personal och externa samverkanspartner i Östersund samt inre personal i Umeå 
efter att regionledningscentralen varit i gång i ungefär ett halvår, pekar i den riktningen. Intervjuer och 
deltagande observation i andra delar av landet som centraliserat sin ledningsverksamhet ger samma bild.  

Att större områden ska hanteras innebär dock att det finns fler adresser eller objekt med liknande eller 
samma namn. Detta i kombination med en minskad lokalkännedom gör dels att det kan ta längre tid att 
lokalisera en adress och dels ökar risken för olika typer av misstag. Detta är ett grundläggande problem som 
kvarstår. För att tydliggöra detta tänkte jag lyfta fram några exempel som är hämtade från områden där en 
stor central (först LKC numera RLC) har haft ett ansvar för aktuellt område längre än 10 år. 
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Den 9 juli 2016 ringde en anmälare in om en misstänkt skottlossning i anslutning till Lekstorpsskolan i Gråbo 
som ligger cirka 7 mil söder om Trollhättan. Det tog dock 40 minuter innan det uppdagades att polispatruller 
och helikopter istället av misstag hade skickats till Lextorpskolan inne i Trollhättan.  

Bild 82. Lextorpsskolan ligger cirka 7 mil från Lekstorpsskolan107 

 

Skolattacken i Trollhättan den 22 oktober 2015 fick stor uppmärksamhet. Vid dessa typer av dåd är det 
väldigt viktigt att polisen snabbt kan agera mot gärningsman för att minimera skadeutfallet. Skolor med 
liknande namn kan dock skapa problem. Vid den inrapporterade skottlossningen vid Lekstorpsskolan den 9 
juli 2016 pratade inringare två gånger med regionledningscentralen. Det var anmälaren själv som förstod att 
polisen letade på fel skola genom att denne med hjälp av Google efter ett tag upptäckte att det fanns två 
skolor med liknande namn108. Efter att lyssnat på ljudfil med kommunikationen mellan operatör och 
anmälare är det uppenbart att misstaget att skicka patruller till fel skola kan kopplas till effekten av att ha 
stora ansvarsområden i kombination med bristande lokalkännedom. Den här typen av misstag - att objekt 
förväxlas, har påtalats både vid intervjuer och uppmärksammats vid deltagande observation. Ett annat 
exempel är att patruller vid ett rån blev beordrade till en Pressbyrå som låg vid busstationen i en ort. Det 
finns också en Pressbyrå vid järnvägsstationen i aktuell ort. Polispatrull dubbelkollade med operatör vilken 
Pressbyrå det var som blev utsatt för rånet. Enbart med stöd av kartan kunde adresserna lätt förväxlas om 
man inte hade lokalkännedom, vilket operatör inte hade. Det hjälpte inte att patrull hade försökt dubbelkolla 
med operatör vilken Pressbyråkiosk som åsyftades. Patrullerna kom med dragna vapen till fel Pressbyrå. 

Ett ytterligare exempel i mängden på missuppfattningar kopplad till angivelse av objekt inträffade när en 
patrull under sommaren 2016 blev beordrade till båtplats nummer 4 med anledning av att en person som 
var mycket full var på väg att åka i väg med en stor och snabb båt. Patrullen själv tyckte det var konstigt att 

                                                             
107 Foto: Anonym. 
108 Sveriges radio, P4 2016-07-10: ”Polisen åkte till fel stad efter larm om skottlossning” 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6470762  
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en stor båt kunde lägga till där, men sprang dit efter att ha parkerat bilen. Det visade sig dock att patrullen 
tagit sig till fel plats. Operatör hade förväxlat platsangivelsen med en krog som heter Hamnen 4. Om operatör 
hade haft lokalkännedom hade denna direkt förstått att det var krogen som åsyftades. Det är inte bara objekt 
utan även adresser som förväxlas. Under sommaren 2016 upplevde några barn att de blev förföljda av en 
man. De tog sig hem och såg att mannen gick runt husen där de bodde. Deras föräldrar var inte hemma. De 
var livrädda. Kontakt togs med polisen som skickade patrull till adress med samma namn och nummer, men 
som låg i en annan ort. Patrullen som kom dit möttes av en kvinna som bakade bullar. Patrullen hade varit i 
närheten av den rätta adressen när de blev beordrade till fel adress. I bilaga 3 redovisas kommunikation i ett 
ärende som kan åskådliggöra problematiken med en bristande lokal förankring, en distans mellan yttre 
personal och operatörer, samt att ledningscentralerna är stora. Ärendet som presenteras i bilaga 3 inträffade 
i oktober 2016 i en större ort där en stor ledningscentral (LKC följt av RLC) har ansvarat för området i mer än 
tio år.  

Vad gäller vissa objekt och adresser är det lätt att det uppstår misstag. En polis som intervjuades i en ort 
lyfte fram att exempelvis Kapelevägen lätt förväxlades med Kapellvägen om någon pratade med dialekt eller 
utländsk brytning, och att gatunnamn som Silentzvägen, Zachausgränd och Kochska gränden kunde vara 
svåra för operatör att veta hur de stavas. Det gör att operatörer har svårt att lokalisera rätt adress. Liknande 
synpunkter har framförts i region nord vad gäller orter med dubbel ”a” och dubbel ”k”.  

När operatörer hanterar mindre områden finns möjligheter att hålla reda på objekt och adresser som lätt 
förväxlas. Det är symtomatiskt att i samband med en tjänsteresa till Trygghetens hus i Östersund i november 
2016 hade resebyrån som var placerad i Stockholm missuppfattat min hemadress och istället bokat en taxi 
till en väg med ett snarlikt namn. Vägen ligger i samma kommun och i samma församling. Rätt adress fanns 
angivet i mail, där också området där vägen låg fanns angivet. Personal på resebyrån missade dock två 
bokstäver i mitten av vägnamnet och hade inte förmåga att tolka områdesbeskrivningen på rätt sätt. 
Problem som lyfts fram i denna rapport ska inte uppfattas som att operatörerna i polisens ledningscentraler 
gör ett dåligt arbete, utan ska istället ses som att den valda organisationsformen ökar risken för misstag och 
dessutom gör det svårt att situationsanpassa beteendet efter olika områdes behov.  

Flera polisanställda som intervjuats har ställt frågan om det måste ske en allvarlig händelse innan polisen 
förstår att nuvarande sätt att organisera ledningsverksamheten måste utvecklas i en annan riktning. På 
liknande sätt har fjällräddare och personal från räddningstjänsten framfört att det redan nu har skett misstag 
från polisens sida som skapat onödigt lidande hos tredje man. Flera externa samverkanspartners som 
intervjuats ställt frågan: ”Hur många måste dö och hur mycket extra lidande måste tredje man utsättas för 
innan det sker en förändring?”    

Förväxling av adresser är ett återkommande problem i större ledningscentraler. I de flesta fall blir dessa 
misstag inte synliga för andra än operatör och den eller de patruller som varit involverade i ärendet. 
Genomgång av HR visar nämligen att det sällan utifrån HR tydligt framgår att patrull skickats till fel adress. 
Det finns andra typer av problem som också är kopplade till en bristande lokalkännedom som är mer frekvent 
förekommande än förväxlingar av adresser. Personal som arbetar i områden där en stor ledningscentral har 
haft ansvaret för området i mer än tio år uppger att det trots detta är vanligt att operatör kan säga ”kan ni 
svänga förbi”, men att de inte verkar inse att det kan handla om en lång restid till platsen. Andra exempel 
på konsekvensen av att operatörer inte förstår avstånden när patrull blir beordrad till en tågstation med 
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tillägget ”tåg avgår om fem minuter”, trots att restiden är en kvart - även om de använder blåljus. Ett 
ytterligare liknande exempel är att patrull blir skickad på person som är berusad och misstänks vara i färd 
att köra iväg med sin båt, men att Kustbevakningen inte kontaktas trots att restiden är lång och att patrullen 
inte kan agera när väl båten har åkt iväg.  

Att operatörerna har många patruller att hålla reda på jämfört med tidigare får konsekvenser. En polis som 
intervjuades framförde att: 

”Tidigare när operatörerna hade mer koll så blev det naturligt och lättare att göra bra omprioriteringar”. 

Liknande synpunkter har framförts vid flera intervjuer. När operatör som måste hålla reda på många 
patruller utdelar arbetsuppgifter utgår de ofta från de patruller som är markerade som lediga och det verkar 
i praktiken vara svårt att utnyttja möjligheten och inse behovet av att få en annan patrull att ta sig an ett 
uppdrag, t.ex. att en patrull som operatör ser är ledig blir beordrad till ett hjärtstopp, trots att det är nio mil 
att köra. Att operatörer måste hålla reda på många patruller får också andra följder. Flera poliser, framförallt 
på landsbygden, har framfört att de känner en större otrygghet jämfört med när arbetet bedrevs på mindre 
ledningscentraler. Tidigare så kunde patrull få ett samtal från ledningscentralerna om ärende drog ut på 
tiden. Någon frågade hur det gick. Nu händer det ibland att när en patrull ropar upp ledningscentralen 
känner inte operatör till att patrullen är i tjänst på grund av att denna av olika skäl inte syns i IT-systemet. 
Det finns en känsla av att det skulle kunna inträffa något allvarligt utan att personal på ledningscentralen 
skulle reagera på det.  

Yttre personal som har erfarenheter av att arbeta mot en mindre ledningscentral pekar på att de tidigare i 
stort sett aldrig behövde redogöra för ett ärende mer än en gång. Det pekar på att det vid kontakten med 
personal i de större centralerna inte är ovanligt att det krävs att samma information upprepas, eller att 
operatör måste läsa in sig på vad som finns inskrivet i ett ärende. Detta beroende på att operatör som tar 
emot anropet eller samtalet från patrullen inte känner till ärendet. Ett annat förhållande som lyfts fram 
under intervjuer är att det kan vara svårt att få tag i vissa befattningshavare för att få beslut. Det är också 
något som har konstaterats av högre chefer i region nord och som man ser ett behov av att lösa.  

Det har framgått att yttre personals beteende kan påverkas av hur ledningscentralen fungerar och att patrull 
inte tar ett HR när man stoppar en bil eller inte ens initierar vissa ärenden för att man inte orkar vänta och 
dra ärendet för en befattningshavare långt bort. Det är ur den aspekten bl.a. viktigt vilka i organisationen 
som har rätt att fatta förundersökningsbeslut, att dessa beslut fattas nära de som arbetar i linje-
verksamheten och att det är lätt att få tag i dem. På ett liknande sätt påtalar flera som intervjuats att 
operatörer och befäl på de mindre centralerna hade bättre förutsättningar att vara insatta i vad den yttre 
personalen hade för planer och tankar med den planlagda verksamheten. En närhet gjorde att det uppstod 
en fruktsam dialog och en förståelse för varandra. Vid intervjuer har det påtalats att det lätt uppstår en 
irritation och frustration hos den yttre personalen när det vid kontakt med personal på 
regionledningscentralen blir uppenbart att operatörer saknar inblick i hur det är att arbeta i yttre tjänst. De 
stora centralerna har ur flera olika aspekter ökat risken för att det uppstår ett ”vi-dom” tänk. 

Vid högriskärenden kan det finnas skäl att förvarna patruller i angränsade område att patrull har åkt till en 
plats som inte ligger långt från områdesgränsen. Patruller i samma område kan nämligen se ut att vara nära 
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varandra, men intervjuer pekar på att operatörer misstar sig på exempelvis vägkvalitet och geografiska 
hinder: 

”På kartan kan det se relativt kort ut mellan två patruller, men det kan ta 40 minuter att ta sig dit. Vi 
har Gullmarsfjorden som vi måste åka runt om man inte har tur att pricka en färjeövergång.” 

 

Ett återkommande tema vid intervjuer runt om i landet är att samverkan med lokalsamhället har förändrats 
genom tillskapandet av de stora centralerna. Det händer att lokalpolisområden har en särskild 
telefon/telefonnummer för att samverkanspartner ska ha lättare att nå yttre personal och att personal 
bygger upp egna informationsvägar för att få information. Intervjuer med externa samverkanspartner pekar 
på att denna typ av samverkan blir väldigt personberoende. Hur det fungerar beror på vilka poliser som är i 
tjänst. Ett annat förhållande som har konkretiserats i flera olika områden är att det verkar som om sättet att 
prioritera i den stora orten där regionledningscentralen ligger blir vägledande för hur patruller används i hela 
regionen. Detta trots att förutsättningarna är helt annorlunda mellan landsbygd och storstad. En annan 
närliggande omständighet som lyfts fram vid intervjuer är att ärenden som exempelvis försvinnanden inte 
har hanterats med samma dignitet som tidigare på grund av att vakthavande befäl i huvudorten har varit 
involverad i ett större ärende som hen haft sitt fokus på. I flera av de stora orterna har det varit vanligt att 
det inträffat mycket allvarliga händelser som fått konsekvenser för hur andra ärenden har hanterats i 
ytterområdena. Flera konkreta fall på detta har lyfts fram under intervjuer.   

En positiv faktor som det finns anledning att belysa är möjligheten som RLC öppnat att utjämna 
belastningstoppar mellan olika län som ingår i samma region. Det kan vara ett högt tryck i ett län, medan det 
i ett annat län är lugnt. Tillskapandet av regioner ökar också möjligheterna att utnyttja patruller över en 
större yta. Vid vissa händelser är det en fördel att kunna använda resurser från olika områden. Det möjliggör 
också att det blir lättare att utjämna belastningstoppar mellan olika områden. Men att rutinmässigt utnyttja 
patruller över en större yta, där operatörer har sitt fokus på att använda sig av patruller som är markerade 
som lediga får också andra konsekvenser. Intervjuer och deltagande observation indikerar att det inneburit 
att en större andel av polisens resurser går åt till förflyttning i polisbil till och från platser jämfört med 
tidigare. Det gäller både för landsbygd och storstad. Ett exempel kan tydliggöra förhållandet:  

En ledig patrull befinner sig i område A och blir beordrade att åka på ett snatteri i område B eftersom 
alla patruller i detta område är upptagna. Operatör har många patruller att hålla reda på och det görs 
inte ett försök att ta reda på, och en bedömning av, hur lång tid det tar för patrullen att ta sig dit, i 
förhållande till hur lång tid det borde ta för en patrull i område B att bli klar med arbetsuppgift.   

Tio minuter efter att den beordrade patrullen från område A har påbörjat att hantera snatteriet blir en 
patrull ledig i område B. Det inkommer ett samtal om en pågående skadegörelse i område A. Eftersom 
patrull som var markerad som ledig lämnade område A skickas den lediga patrullen från område B till 
område A. Detta förfaringssätt är oproblematiskt när det gäller vissa typer av ärenden som inte är 
tidskritiska, t.ex. att hantera en gripen snattare. När det gäller att kunna förebygga och lagföra 
pågående brott blir dock de uppkomna framkörningstiderna ett problem. När patrull från område B 
kommer fram till skadegörelsen blir det bara aktuellt att ta upp en anmälan. Gärningsmännen som 
observerades av en anmälare har lämnat platsen.  
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Patrullen som hanterade den gripne snattaren i område B blir klar med sitt ärende och beger sig åter till 
område A. När de kommer till område A så ropar regionledningscentralen ut om en pågående 
misshandel i område B. Patrullen som tagit upp anmälan om skadegörelse i område A tar sig an 
uppgiften och åker från område A till område B.  

Ett annat problem som påtalats som är kopplat till att ledningscentraler hanterar större områden är att det 
i teorin kan se ut som att ett område har en tillgänglig resurs, exempelvis en hundpatrull, men att det i och 
med långa avstånd i praktiken är svårt att få någon reell användning av denna resurs. När det var mindre 
ledningscentraler ringdes personal med viss kompetens ut i högre utsträckning för att lösa ett problem. De 
kunde snabbt vara på plats. I nuläget så utnyttjas tillgängliga patruller och intervjuer pekar på att exempelvis 
vad gäller ärenden i Kalmar län har hundpatruller skickats från Landskrona och Helsingborg. Restiden har 
varit över två timmar. När det handlar om att få hjälp av hundpatrull för att gripa en gärningsman kan givetvis 
långa restider vara problematiskt, men det gäller även vid andra typer av arbetsuppgifter, t.ex. eftersök efter 
en dement person som är försvunnen. På vintern kan det röra sig om en timme innan en tunt klädd person 
som befinner sig utomhus är död. Då har en hundpatrull från Helsingborg eller Landskrona inte hunnit 
halvvägs till Västervik. Till Västervik i Kalmar län är det faktiskt närmare att skicka en hundpatrull från 
Stockholm än från Helsingborg påtalade en person som intervjuades. Sättet att organisera verksamheten tar 
inte hänsyn till att Sverige är ett avlångt land med långa avstånd, där många områden är glest befolkade. En 
mer lokalt förankrad ledningsverksamhet skapar bättre förutsättningar att åstadkomma situations-
anpassade lösningar som i större utsträckning är anpassad efter olika områdes behov och möjligheter.  

Flera som intervjuats pekar på att nedläggning av ledningscentraler har inneburit att ”hjärtat har försvunnit” 
från en polisstation eller ett område. Av intervjuer med yttre personal framgår att en ökad distans till en 
ledningscentral riskerar att påverka engagemanget, men också möjligheten att utnyttja annan personal på 
en polisstation när det uppstår något akut. Flera som har intervjuats har uppgivit att man tidigare sprang 
upp eller ned en trappa till ”krim” och bad om hjälp i vissa situationer. Den fysiska närheten underlättade 
ett sådant förfaringssätt.   

Sammanfattningsvis så försvinner och minskar många av de initiala problem som uppstår när polisens 
ledningsverksamhet har centraliserats, men det finns en grundläggande problematik som kvarstår. De 
faktorer som lyfts fram i kapitel fyra har sammantaget stor betydelse bl.a. för polisens förmåga att förebygga 
och klara upp brott samt för att polisen ska kunna använda sina tillgängliga resurser på ett resurseffektivt 
och långsiktigt hållbart sätt.      

 

6.4 Förändring av hantering av prio 5 ärenden och PKC 
Flera chefer som intervjuats menar att förändringen att lokalpolisområdena hanterar prio 5 ärenden öppnar 
andra möjligheter jämfört med när en länskommunikationscentral ansvarade för dessa ärenden. Föränd-
ringen kan ses som en återgång till en mer lokalt styrd verksamhet. Flera utmaningar har emellertid påtalats 
vad gäller dialogen och samverkan med respektive regionledningscentral. Ett problem som lyfts fram i flera 
intervjuer är att patruller som är tänkta att arbeta med lokalt styrt polisarbete kan bli ianspråktagna av RLC 
i icke-akuta ärenden, vilket gör det svårt att få igång en fungerande brottsförebyggande verksamhet. Likaså 
har det påtalats att det går att uppfatta en oro från RLC att IG patruller används till planlagd 
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brottsförebyggande verksamhet. Det har inneburit att de patruller som innan organisationsförändringen 
nyttjades i planlagd verksamhet inte längre kommer ifråga för denna typ av arbetsuppgifter. En konkurrens 
om patruller och att det finns konkurrerande mål är ett problem som har existerat ända sedan styrningen av 
verksamheten splittrades upp på olika huvudmän:  

 Lokalpolisområdespolischef som vill att patrullerna ska utföra vissa arbetsuppgifter för att nå upp till 
uppsatta enhetsmål och lägga resurstid på lokalt identifierade behov.  

 Ledningscentralen som vill att patruller ska ha en hög tillgänglighet för att snabbt kunna ta sig an 
ärenden som inkommit, i huvudsak genom att personer ringt in uppdragen. 

 Förundersökningsledare och ansvariga för utredningsverksamheten som vill att patrullerna ska lägga 
resurstid på att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den fortsatta utredningsprocessen. 

När polisarbetet styrdes mer lokalt fanns andra förutsättningar att ta ett helhetsgrepp över ofta oförenliga 
intressen, menar flera som intervjuats. Beslutsnivåer var också mer anpassade till verksamhetens behov, 
vilket underlättade arbetet. Det har också påtalats att det finns ett behov att ha stationsbefäl (SB) på flera 
ställen än som är tänkt för närvarande i region nord. I sammanhanget finns även skäl att lyfta fram vad som 
framkommit gällande PKC. Intervjuer pekar på att den nationella PKC-lösningen inte har fungerat och att det 
därför är en fördel att dessa centraliseringssträvanden har avbrutits och att istället respektive region 
ansvarar för dessa arbetsuppgifter. Personal som tjänstgör i Umeå har påtalat vikten av att RLC har en inblick 
i vilka ärenden som inkommer i PKC-miljön. En regional lösning underlättar en samverkan med chef för PKC-
miljön som kan flagga för om det inkommer ärenden som är intressanta, t.ex. anmälning om sexuellt 
ofredande när det varit problem med detta eller att denne själv ser något mönster som RLC borde få 
kännedom om. Den nationella lösningen gjorde det svårare att ha denna överblick. 

Flera som intervjuats påtalar att PKC-verksamheten borde ta ett ytterligare steg för att få en ännu högre 
lokal förankring. De menar att anmälningar och tips borde hanteras på lokalpolisområdesnivå för att på ett 
bättre sätt kunna ta tillvara den stora kunskap som finns om lokala förhållanden ute i verksamheten. Det 
skulle därigenom skapa bättre förutsättningar att höja uppklarningsprocenten och öka möjligheten att 
förebygga brott. Dessutom menar dessa att det skulle innebära förbättrade förutsättningar att påverka 
personer att ringa nästa gång de ser någonting. Någon enstaka person som intervjuats menar att 
stordriftsfördelarna skulle försvinna om PKC verksamheten utfördes på flera ställen än som nu är fallet.    
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7. Förslag 
Beslutet om regionledningscentraler är fattat och till stora delar genomfört. Ett alternativ är att fortsätta 
på inslagen väg och behålla regionledningscentralerna i sin nuvarande form. Ett annat alternativ är att 
återgå till tidigare lösning. Ett tredje alternativ är att inte backa utvecklingen utan utgå från det förhållande 
som råder och se hur verksamheten kan organiseras för att den ska fungera så bra som möjligt. 

7.1 Utnyttja i högre grad virtuell teknik i ledningsarbetet 
Virtuell teknik gör det numera möjligt att skapa en känsla av att man sitter på en viss plats, men att man i 
realiteten är på en annan plats. Luftfartsverket använder sig av denna teknik på flera flygplatser i Sverige. 
Tekniken gör att flygledare får känslan av att sitta i ett flygledartorn vid en flygplats och se planen landa, 
men att de fysiskt befinner sig i en annan ort långt därifrån.   

Bild 83. Flygledare som sitter många mil från flygledartornet, men där teknik används för att skapa en känsla av att flygledare 
fysiskt sitter på aktuell flygplats109.  

Genom att utnyttja virtuell teknik finns det möjlighet för Polismyndigheten att ha en central styrning av 
ledningsverksamheten samtidigt som det går att skapa goda förutsättningar att bygga upp en lokal- och 
personkännedom. Det vill säga att man har en regionledningscentral på en fysisk plats i varje region, men 
att befattningshavare som har en nära koppling till denna central inte sitter på samma plats. Med hjälp av 
virtuell teknik finns en möjlighet att skapa en känsla av att all personal sitter i samma rum. På lång sikt kan 
en virtuell lösning innefatta avancerad delning av information som är fallet vad gäller flygledarverksamheten, 
men det kräver en hög grad av digitalisering vad gäller arbetsuppgifterna. Den tekniska lösning som 
innefattas i det förslag som förordas i dagsläget handlar om att införa tekniska lösningar så att man kan se 
och prata med varandra. Det rör sig således om väl beprövad teknik i form av ett för ändamålet anpassat 
                                                             
109 Foto: Saab AB. 
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videokonferenssystem som går att använda för att åstadkomma en sådan lösning. Videokonferensteknik 
nyttjas redan inom polisen vid möten på nationell nivå mellan olika regionledningscentraler. I region nord 
används också denna teknik flitigt för att kunna genomföra en aktivitet på en viss plats, där vissa deltagare 
fysiskt befinner sig på andra platser.    

Med hjälp av den lösning som föreslås finns det möjlighet att situationsanpassa organisationen efter olika 
regioners behov, där nuvarande regionledningscentraler blir navet i verksamheten. Genom användning av 
virtuell teknik i den form som föreslås kan utformning och bemanning enkelt anpassas efter belastning och 
personaltillgång. Stationsbefäl och jour-fu ledare kan med hjälp av en sådan lösning sammankopplas med 
regionledningscentralerna. På en del platser kan man även tänka sig att det sitter operatörer som kan ta 
emot samtal under del av året då man har en hög belastning, eller på vissa tider i veckan, t.ex. mellan 08-23 
på vardagar och till 04 på fredag och lördag. Det går att tänka sig att större orter kan ha en relativt stor 
bemanning dygnet runt. För att åskådliggöra tanken presenteras två figurer. I figur 12 är Ort A den ort där 
regionledningscentralen fysiskt är placerad. Ort B är en ort med drygt 130 000 invånare. Det finns operatörer 
fysiskt placerade där dygnet runt, men användning av kommunikationsteknik för att skapa ett virtuellt rum 
gör att det upplevs som de faktiskt sitter tillsammans med operatörerna i Ort A.        

 Figur 12. Åtta operatörer med gruppchef som har känslan av att sitta i samma rum och där personal på ort B kan gå och prata 
med Vhbfl på ett liknande sätt om de var fysiskt placerade i Ort A.  

I figur 13 är ort B den ort där regionledningscentralen fysiskt är placerad i. Ort A har bemanning av operatörer 
dygnet runt, medan ort C och D bara har bemanning vissa delar av dygnet/året. 
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Figur 13. Åtta operatörer med gruppchef som har känslan av att sitta i samma rum, där alla kan kommunicera med gruppchef och 
VHBFL på ett liknande sätt som om de vore fysiskt placerade i ort B. 

För att förstå hur stationsbefäl respektive jour-fu-ledare med den föreslagna tekniska lösningen kan kopplas 
ihop med regionledningscentralen skulle ordet ”operatör” kunna bytas ut i Ort C och Ort D till ordet 
”stationsbefäl”, dvs att virtuell teknik används för att underlätta regionledningscentralers samverkan med 
stationsbefäl och jour-fu ledare som befinner sig på en annan plats än där ledningscentralen är placerad. 

Är det en större händelse där gärningsman rör sig i ett gränsland mellan regioner, eller exempelvis vid 
allvarliga olyckor, öppnar de virtuella ledningscentralerna möjligheter att situationsanpassa utformningen 
av ledningscentralen för att på bästa sätt kunna hantera ärendet.  

 

Figur 14. Virtuell teknik gör det möjligt att bilda olika kluster som kan vara av tillfällig art. 
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En sådan lösning underlättar samverkan mellan regioner och andra aktörer i och med att det i praktiken blir 
som om operatörerna satt i samma rum. Det skulle också på lite längre sikt med en mer avancerad virtuell 
lösning gå att hantera extraordinära händelser och belastningstoppar genom att tillfälligt öka antal 
operatörer som arbetar med ett ärende genom att använda personal från en annan region som har en låg 
belastning. Med nuvarande statiska lösning är detta inte möjligt.  

Bild 84. Personal från olika regioner skulle med den lösning som föreslås tillfälligt kunna kopplas ihop för att hantera en 
händelse.110   

 

Det förekommer att ett område som ligger i en region har en stark koppling till ett område i en annan region. 
När det gäller exempelvis Östersund är norra Dalarna och Hälsingland det naturliga rörelsestråket för 
brottsaktiva. Med den lösning som föreslås hade det gått att på ett mer stationärt sätt öka 
samverkansmöjligheterna mellan operatörerna på en eller flera orter, även om de ligger i olika regioner. Den 
föreslagna lösningen genom att utnyttja virtuell teknik i ledningsarbete gör det möjligt att skapa kluster som 
är fördelaktiga för verksamheten både på kort och lång sikt.     

I bilden ovan är det som om operatörerna i norra Dalarna sitter bakom operatörerna i Östersund och 
Sundsvall (föreställ att ”norra Dalarnas” skärmvägg inte visar landningsbanor utan operatörsrummen i 
Östersund respektive Sundsvall). Om operatörerna i Sundsvall eller Östersund vänder sig om, ser de och kan 
prata med operatörerna som sköter norra Dalarna. Operatörerna i Östersund har operatörerna i Sundsvall 

                                                             
110 LKC, Sundsvall, foto: anonym. Bilden med texten norra Dalarna är från annan plats och verksamhet, foto: Luftfartsverket. 
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på sin högra skärmvägg medan operatörerna i Sundsvall har operatörerna i Östersund på sin vänstra 
skärmvägg.  

Samtidigt som operatörerna i de tre orterna samverkar kring ett specifikt ärende är de ihopkopplade med 
sin respektive regionledningscentral. Operatörerna i Dalarna har en skärmvägg bakom sig där de är 
ihopkopplade med sin regionledningscentral medan Östersund och Sundsvall är ihopkopplade med sin 
regionledningscentral på sina främre skärmväggar. Genom en sådan lösning finns möjligheter att behålla de 
fördelar som finns med en stor regionledningscentral samtidigt som det går att skapa en hög flexibilitet för 
att hantera olika typer av ärenden. Det finns också möjlighet att specialistkompetens på nationell nivå kan 
kopplas in i olika kluster för att stödja hanteringen av vissa typer av ärenden. Den typ av lösning som föreslås 
kan också underlätta samverkan inom respektive regionledningscentral genom att krympa fysiskt avstånd 
mellan olika befattningshavare. Det förekommer att en regionledningscentral är så stor att man använder 
snabbtelefon.   

PKC verksamheten har gått från en nationell lösning till en regional lösning. Det finns anledning att analysera 
hur man skulle kunna få en ännu mer lokal förankring vad gäller PKC verksamheten i syfte att skapa bättre 
förutsättningar att klara upp och förebygga brott. Även i detta fall kan kommunikationsteknik användas för 
att behålla stordriftsfördelar och samtidigt anpassa lösningar efter olika områdes behov och möjligheter.  
Likaså finns ur en liknande aspekt ett behov att se över bl.a. var de som fattar förundersökningsbeslut ska 
placeras i organisationen.  

 

7.2 Införandet av virtuell teknik 
Förslagsvis provas den föreslagna lösningen genom att ett sätta upp ett antal ytterligare ”TV-skärmar” i 
stabsrum i region nord (ledningscentral) och på några andra platser i region nord för att göra det möjligt att 
hantera större händelser genom att fysiskt nyttja befattningshavare som sitter på olika platser i regionen, 
dvs skapa ett virtuellt mötesrum i stabsrum på regionledningscentralen. Dessutom att utnyttja liknande 
teknik för att knyta stationsbefäl och jour FU-ledare närmare till RLC.   

Efter att försöket utvärderats och om det faller ut med positivt resultat kan någon eller några operatörer 
sedan tjänstgöra på annan ort än där regionledningscentralen är placerad under en begränsad tidsperiod 
där man med föreslagen teknisk lösning skapar en känsla av att de sitter i regionledningscentralen. Beroende 
på utfall kan försöket utvidgas succesivt. Med anledning av de bemanningsproblem som finns och som 
beräknas finnas på regionledningscentralerna kan en sådan försöksverksamhet vara bra för att snabbt kunna 
öka antalet tillgängliga operatörer utan att behöva kommendera personal till regionledningscentralerna. 
Med tanke på att lokalpolisområden numera ansvarar för prio 5 ärenden går det även att tänka sig att man 
även initialt inleder en test av virtuell teknik i något lämpligt lokalpolisområde.   

En lösning att polisen i högre grad använder sig av virtuell teknik i ledningsarbete riktar in sig på angelägna 
återkommande problem som identifierats i vardagen och som i sig i hög grad motiverar att en test iscensätts 
omgående. Den föreslagna lösningen har även ett nationellt intresse ur ett krishanteringshänseende och det 
borde därför gå att få MSB och andra aktörer att stödja denna test ekonomiskt. Särskilt med tanke på den 
förändrade hotbild som numera råder avseende risken för terrordåd. 
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7.3 Samverkan med andra aktörer 
Det finns med anledning av samhällets begränsade resurser ett stort behov för polisen att öka förmågan att 
samverka med andra aktörer. Trygghetens hus i Östersund var ett gott exempel på detta. I Jämtlands län har 
det genomförts ett projekt som heter Sambruk. Syftet med projektet är ett samutnyttjande av resurser för 
medborgarnas bästa. I nedanstående bild visas den täckning som räddningstjänst, ambulans och fjällräddare 
har i och i anslutning till Åre kommun. 

Bild 85. Olika aktörer i eller i anslutning till Åre kommun som ingår i projektet Sambruk – Samutnyttjande av resurser för 
medborgarnas bästa 111.  

Genom att olika aktörer hjälps åt kan fokus hamna på hur medborgare kan få bra hjälp samtidigt som det 
finns möjlighet att hushålla med de offentliga resurserna. I glesbygd är det särskilt viktigt att olika aktörer 
bygger upp en hög grad av samverkan. Det betyder att det finns stora fördelar att bygga upp verksamheten 
på liknande sätt som i Trygghetens hus i Östersund i andra delar av landet. I Örebro finns en ambition att 
samlokalisera olika aktörer i en och samma ledningscentral. I storstäderna är förhållandena lite annorlunda 
eftersom det inte finns samma avsaknad av geografisk täckning vad gäller olika samhällsresurser. Den 
bedömning som görs är dock att det i storstäderna kan finnas en vinst i att organisera verksamheten så att 
en närmare samverkan vid större händelser underlättas. Det går att tänka sig en samlokalisering, men 

                                                             
111 ©Länsstyrelsen, Jämtland. 
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storleken på respektive central gör att det inte är lika självklart som i Östersund och det finns även andra 
skäl som talar emot en samlokalisering.  

En samlokalisering av olika aktörer har börjat användas i allt större utsträckning i Stockholm inför vissa 
planerade händelser såsom derbymatcher. Intervjuer pekar på att erfarenheterna är positiva och det går att 
se många likheter med vad aktörerna i Trygghetens hus i Östersund har framfört kring fördelarna med en 
fysisk närhet. En förmåga att förbättra och underlätta samverkan i storstäder kan också uppnås genom att 
ha kontinuerligt återkommande planspel och att ha fysiska möten med en sådan intensitet att det finns 
förutsättningar att bygga upp en personkännedom och relationer.  

Det har vid intervjuer också framgått att den typ av virtuella lösningar som föreslås för polisen skulle vara 
fördelaktigt för att hantera större händelser i bl.a. Storstockholm. Om det sker en allvarlig olycka eller 
händelse i en eller flera kommuner är det en långsökt tanke att flytta en kommuns krishantering till en 
ledningsplats på Kungsholmen. Har det exempelvis skett en stor färjeolycka i hamnen till Nynäshamn eller 
en allvarlig brand i Södertälje vill kommunen sköta sin krishantering från Nynäshamn respektive Södertälje. 
Det är inte ens säkert att det är möjligt att ta sig till Kungsholmen och hur som helst tar det lång tid. 
Erfarenheter från större terrordåd bl.a. i London och Oslo visar att kommunikationerna bryter samman. Det 
blir snabbt trafikstockning och kommunala färdmedel fungerar inte. De få som ändå lyckats ta sig till 
närheten av den ledningscentral där de skulle arbeta blev dessutom stoppade av polispersonal beroende på 
att det var avspärrat och att ingen fick passera. Vid det i sammanhanget begränsade dådet som inträffade 
på Drottninggatan i Stockholm tog sig inte vissa aktörer fram till platsen i Stockholms city där samverkans-
kluster upprättats eller fick inte åka till platsen. Genom virtuell teknik skulle det finnas möjlighet att koppla 
upp viktiga aktörer snabbt. En som intervjuades liknade det vid att skapa ett virtuellt pokerbord. Det kan 
vara landstinget, länsstyrelsen, polisen, räddningstjänsten, SOS Alarm, kommuner och andra som det finns 
ett behov av att de har en nära samverkan i den aktuella situationen. Genom att utnyttja virtuell teknik finns 
möjlighet att sätta samman ett fungerande kluster där förstärkning av en ledningscentral på en viss plats kan 
ske från plats som inte är drabbad. 

I figur 15 presenteras en lösning hur ett virtuellt ledningsrum skulle kunna se ut i exempelvis Stockholm. 
Beroende på vilket behov det finns går det att koppla upp fler aktörer, såsom länsstyrelsen och att vissa 
aktörer bara är med vid vissa tillfällen. Det virtuella ledningsrummet är konstruerat så att det ger intrycket 
av att aktörer sitter i samma rum. De sitter dock fysiskt på en annan plats. Det går också att tänka sig att de 
olika aktörerna som sitter på olika platser dessutom utnyttjar virtuell teknik inom respektive organisation 
och därigenom skapar goda förutsättningar att samverka med relevanta befattningshavare inom sina 
respektive organisationer. Exempelvis skulle den/de från polisen som ingår i det virtuella ledningsrummet 
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fysiskt kunna sitta i anslutning till polisens upprättade stab för att hantera händelsen. Det gör att 
beslutsvägarna kan bli korta och att det både går snabbt att sprida och få tillgång till information.  

Figur 15. Hur ett virtuellt ledningsrum skulle kunna se ut i exempelvis Stockholm. 

I Trygghetens hus i Östersund finns som tidigare redovisats en speciell lokal som används vid allvarliga 
händelser (se bild 62). I anslutning till den stora möteslokalen har aktörer egna rum. De olika aktörerna som 
fysisk befinner sig på Trygghetens hus för att samverka med befattningshavare från andra organisationer 
skulle kunna kopplas upp till respektive organisation med hjälp av virtuell teknik i dessa rum. Detta skulle 
kunna underlätta diskussioner, beslutsfattande, informationsspridning, framtagande av beslutsunderlag etc. 

Det går också tänka sig att använda virtuell teknik i mobila enheter. Om det blir en allvarlig händelse och 
befattningshavare från olika organisationer upprättar en fysisk ledningsplats finns det möjlighet att 
respektive aktörer har möten med sin organisation i sin medtagna mobila enhet med hjälp av virtuell teknik, 
dvs att de först har fysiska möten på ledningsplatsen med andra aktörer och sedan går ”hem” till respektive 
organisation och har möten där genom att skapa virtuella mötesrum. En annan tänkbar möjlighet vore att 
man vid större händelser skapar ett ledningsrum med virtuell teknik, där vissa aktörer finns där fysiskt medan 
andra aktörer deltar i möten utan att vara fysiskt närvarande. I figur 16 ges ett exempel på hur en sådan 
lösning skulle kunna se ut. I det aktuella exemplet finns representanter från räddningstjänsten, polisen och 
landstinget fysiskt på ledningsplatsen. De deltar i mötet i ledningsrum. Med på möten i ledningsrum finns 
även representanter från länsstyrelsen och Trafikverket, men de sitter inte där fysiskt utan virtuell teknik 
utnyttjas. Vilka aktörer som finns med på ledningsmöte kan anpassas efter vilken fråga som diskuteras. I det 
aktuella exemplet har polisen, räddningstjänst och representanter från landstinget tillgång till virtuella 
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mötesrum i anslutning till ledningsplats där de kan ha möten inom respektive organisation med lämpliga 
befattningshavare efter/innan fysiska möten med andra aktörer i ledningsrum.    

Figur 16. Utnyttjande av virtuell teknik på en ledningsplats. 

Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet och det är av vikt att situationsanpassa olika lösningar 
efter respektive områdes och verksamhets behov och förutsättningar. Händelser kan också kräva olika 
former av lösningar. Den virtuella teknikens styrka är den höga flexibiliteten. 

7.4 IT  
Det pågår en aktivitet att ta fram ett nytt ledningssystem inom polisen. När ledningssystemet utvecklas är 
det viktigt att undvika en fälla som ofta förekommer och det är att teknik används för att ”asfaltera ko-
stigar”, dvs. det införs IT-system för att stödja nuvarande rutiner istället för att se hur ny teknik kan användas 
för att förbättra nuvarande rutiner. Ett annat beteende som iakttagits inom polisen är en strävan att skapa 
ett stort och avancerat system framför att använda väl beprövad, men inte så ”spännande” teknik, för att på 
ett enkelt och snabbt sätt få till förändringar av stor betydelse för verksamheten (Holgersson, 2005; 
Holgersson, 2014).   
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Bild 86. Asfalterad ”ko-stig” 

Nuvarande IT-system STORM som används på polisens ledningscentraler kan sägas ha tre syftet: 

 Dokumentation 
 Underlätta styrning/ledning 
 Statistik 

Tvångsåtgärder måste dokumenteras och uppgifter registreras inte bara på ledningscentralen utan även i 
andra dokument som patrullerna skriver. En tanke som finns inom polisen är att återanvända information 
som registrerats på ledningscentralen, men det finns skäl att tänka ett steg längre. Många gånger kan vissa 
delar av tvångsåtgärder och patrullernas åtgärder dokumenteras genom enkla knapptryckningar på 
mobiltelefon eller genom talsvar som patrullen själv kan utföra.   

Figur 17. Exempel på hur ett framtida system skulle kunna fungera, där operatör upprättar ärende och patrull kompletterar 
ärende med vissa uppgifter. 
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När det gäller dokumentation av tvångsåtgärder bör det beaktas att det finns möjligheter att utnyttja ljudfiler 
för att läsa in information istället för att dokumentera skäl till ingripanden i textform. Förslaget tydliggöras 
genom ett exempel: 

Det inkommer ett samtal till ledningscentralen om att en person som verkar vara berusad är aggressiv 
utanför en konsumbutik. Operatör registrerar ett ärende i ledningssystemet och det noteras vilken 
patrull som får uppdraget. Patrullen kommer fram till platsen och beslutar att personen ska bli föremål 
för en tvångsåtgärd (LOB). Patrullen registrerar åtgärd med hjälp av mobilapp eller ringer upp 
ledningscentralens talsvar och svarar på talsvarsfrågor och uppdaterar därigenom ärendet. I det här 
fallet säger patrullen LOB, men det kunde varit avvisad, ej spaningsresultat etc. Ett visst val ger vissa 
följdfrågor. Oavsett om patrull använder talsvar eller mobilapp så läser patrull in skälen till 
tvångsåtgärderna som lagras i en ljudfil. När patrull överlämnar frihetsberövad till transporttjänst112 
eller om de själva transporterar denne till polisstation är allt skrivarbete avklarat. Avrapportering inne 
på station kan därmed i huvudsak handla om kvalificerat skrivarbete.    

Vidare finns det möjligheter att utnyttja sociala medier på ett helt annat sätt i det operativa arbetet som 
styrs från en ledningscentral. Det finns intressanta exempel på hur användning av sociala medier och 
SMS/MMS har bidragit till att gärningsmän har kunnat gripas eller kunnat bidra till att minska omfattningen 
på ett problem. I samband med demonstrationer i Stockholm har exempelvis en SMS-tjänst använts som 
gjort att polisen kunnat sprida och få in kvalitativ högaktuell information som upplevts som värdefull både 
för polisen och de aktörer som varit anslutna till SMS-tjänsten (se Holgersson, 2008). Det finns exempel runt 
om i landet där information som lagts ut på sociala medier resulterat i lyckade ingripanden, men det rör sig 
snarare om initiativ på individnivå än att det är ett genomtänkt arbetssätt som styrs från en ledningscentral. 
I Holland används däremot ett system för att sprida operativ information via social medier för att öka 
chansen att personer ska ringa till polisens ledningscentral och lämna information som är relevant för att 
kunna gripa gärningsmän (Bürgernet). Systemet har uppfattats som mycket positivt av svenska poliser som 
gjort studiebesök där, men det har inte varit möjligt att få tag i någon utvärdering. Den bedömning jag gjort 
utifrån presentationer och beskrivningar av det Holländska systemet är dock att det finns skäl att skapa ett 
informationssystem där det också går att lämna information via sociala medier och SMS/MMS och att den 
enda informationsvägen till polisens ledningscentral inte är via ett samtal i en telefon. Om man väljer att 
använda sociala medier på ett mer strukturerat sätt i det operativa arbetet bedöms det som fördelaktigt att 
polisen väljer en organisationsform som innebär att ledningsverksamheten har en hög lokalförankring, där 
person- och lokalkännedom är god och att detta skapar bättre förutsättningar att hantera, bedöma och 
sprida information.           

Forskning kring hur sociala medier kan användas vid olyckor, katastrofer och andra former av krissituationer 
handlar dels om hur information kan samlas in för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlag för de som ska 
fatta beslut och koordinera denna typ av situationer (se t.ex. Avvenuti m.fl., 2014; Greenlaw m.fl. 2014; Hiltz 
m.fl., 2013; Pohl m.fl., 2013; Power m.fl., 2013), och dels om hur information kan spridas till allmänhet för 
att underlätta deras agerande och tillgodose deras behov att få reda på vissa uppgifter (se t.ex. Beneito-
Montagut m.fl., 2013; Carter m.fl., 2014; Graham m.fl., 2015). Även om forskning pekar på att det finns klara 
fördelar med att använda sociala medier under krissituationer så framgår det av vissa forskningsstudier att 

                                                             
112 I större orter kan det finnas en fördel att under vissa tider ha en transporttjänst för att polispersonal inte ska behöva lägga 
ner tid på transporter och hantering av frihetsberövade.  
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det också finns potentiella risker genom att information tolkas på ett felaktigt sätt, falska alarm och att det 
uppstår kontraproduktiva rykten (se t.ex. Luna m.fl., 2015; Raue m.fl, 2013).  

En viktig fråga är också att få ut information till polispatruller på fältet och där finns det möjlighet att ta fram 
specialanpassade appar till smartphones (se vidare Holgersson, m.fl., 2007) 

Inom ramen för denna rapport sker ingen vidare analys av de behov som finns på ett nytt ledningssystem, 
utan ovanstående exempel är medtaget för att peka på vikten av att inte utgå från vad som finns idag i 
nuvarande ledningssystem, utan att utgå från verksamhetens behov och tänka i nya banor. Det är också 
betydelsefullt att samverka med andra aktörer vid framtagning av ett nytt ledningssystem eftersom 
informationsutbyte mellan olika aktörer är viktigt (se Holgersson & Seferin, 2017).  
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8. Förändringsprocessen, del 1 (jan 2016 - juni, 2017) 
I januari 2016 påbörjades den aktionsforskningsaktivitet som resulterade i denna rapport. Målsättningen var 
att aktivt verka för att polisens ledningsverksamhet ska organiseras på ett sådant sätt att den i högsta möjliga 
utsträckning kan bidra till att uppfylla de grunduppdrag som polisen har.  

8.1 Kritik innan och i samband med organisationsförändring 
Centralisering av polisens ledningscentraler runt om i landet har ifrågasatts i olika omfattning.  

Lokala medier inom region nord uppmärksammade i flera reportage att nedläggningen av de lokala 
ledningscentralerna skulle få negativa konsekvenser för medborgarna113. Även politiker i framförallt 
Jämtland ifrågasatte denna organisationsförändring114. Skyddsombud framförde att centraliseringen 
åtminstone borde skjutas till efter sommaren 2016. Polisledningen hade en annan syn och förändringen 
genomfördes enligt plan. Ett centralt argument från de ansvariga var att de effektuerade ett beslut som 
redan var fattat.  

Organisationsförändringen i region syd där ledningscentralen i Kalmar lades ned och verksamheten togs över 
av ledningscentralen i Malmö möttes också av ett visst ifrågasättande115, likaså i Västra Götaland vad gäller 
nedläggning av Hallands ledningscentral116. Viss kritik framfördes också avseende nedläggning av 
ledningscentralen i Gävle i region mitt117, och nedläggningen av Jönköpings ledningscentral i region Öst118. 
Minst debatt vad gäller centraliseringen uppstod gällande nedläggningen av kommunikationscentralen på 
Gotland. 

 

8.2 Kritik efter organisationsförändring 
Antal händelserapporter på Gotland är väldigt få i förhållande till det totala antal ärenden som Stockholms 
regionledningscentral hanterar. Denna förändring var således väldigt liten och är en förklaring till att 
införandet inte var särskilt problematiskt. De problem som lyftes fram gällande att Gotlands ledningscentral 
lades ner och att arbetet togs över av ledningscentralen i region Stockholm var små. Det var en stor skillnad 
mot förändringen i region nord. Flera reportage i lokala medier handlade om att polispatruller skickats till 

                                                             
113 Se t.ex. Länstidningen Östersund 2015-09-23: ”Politikerna måste titta på det här igen – det kan kosta liv”, 
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/politikerna-maste-titta-pa-det-har-igen-det-kan-kosta-liv; Länstidningen Östersund, 
Debatt 2015-09-21: ”Flytten kommer att kosta liv på fjället”; http://www.ltz.se/opinion/debatt/flytten-kommer-att-kosta-liv-pa-
fjallet; Länstidningen Östersund 2015-11-06: ”Budskapet till Rikspolischefen om LKC: ”Något håller på att gå sönder”; 
http://www.ltz.se/allmant/jamtland/budskapet-till-rikspolischefen-om-lkc-nagot-haller-pa-att-ga-sonder  
114 Länstidningen Östersund 2016-02-12: ”Länets kommunalråd eniga kring tung kritik: Polisorganisation bör rivas upp”, 
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/lanets-kommunalrad-eniga-kring-tung-kritik-polisorganisationen-bor-rivas-upp.     
115 24Kalmar.se 20 2015-01-12: ”Fortsatt kamp om Kalmars ledningscentral”, http://24kalmar.se/2015/01/12/fortsatt-kamp-om-
ledningscentralen-i-kalmar/  
116 Hallandsposten 2015-08-17: ”Polisanställda oroliga när arbetet flyttar”, 
http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/polisanst%C3%A4llda-oroliga-n%C3%A4r-arbetet-flyttar-1.333874;  
117 Gefle Dagblad 2016-08-21: ”Polisens ”hjärta” flyttar från Gävle till Uppsala – 40 tjänster försvinner: ”En epok går i graven”, 
http://www.gd.se/gavleborg/gavle/polisens-hjarta-flyttar-fran-gavle-till-uppsala-40-tjanster-forsvinner-en-epok-gar-i-graven; 
SVT Nyheter, Gävleborg 2016-11-15: ”Länskommunikationscentralen i Gävle har tystnat”, 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/lkc  
118 JP.se 2016-04-25: “Polisens hjärta flyttar”, http://www.jp.se/article/riktar-kritik-mot-tidsplan-for-ledningscentral/;  
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fel platser eller inte skickats alls119, vilket även fick uppmärksamhet i riksmedia120. Eftersom ett fåtal anställda 
själva valde att följa med till Umeå blev det nödvändigt att genomföra tvångskommenderingar för att minska 
den negativa effekten av flytten till Umeå. En sådan lösning beräknades kosta flera miljoner, vilket 
uppmärksammades i media121. Kommenderingarna var tänkt att avslutas under hösten 2016, men 
förlängdes på grund av personalbrist. Även detta förhållande liksom att övertidskostnaderna var höga 
belystes av lokala media i region nord122.  

Politiker från region nord fortsatte att ifrågasätta införandet av centraliseringen även efter att de lokala 
ledningscentralerna var nedlagda. I viss mån lyftes problem förknippade med framförallt flytten av 
ledningscentralen från Kalmar till Malmö123 och flytten av ledningscentralen i Halmstad till Göteborg fram i 
media124. Även här var det vissa politiker som reagerade. Också när det gäller ledningscentralen i Västra 
Götaland har det förekommit att media uppmärksammat att patruller skickats till fel plats125. 
Centraliseringen med en minskad lokalkännedom som följd blev dock inte något tema som togs upp. 

På lägsta operativa nivå inom polisen har det efter införandet figurerat en hel del kritik mot samtliga 
regionledningscentraler även om den externt framförda kritiken i huvudsak begränsat sig till region nord. 
Den interna kritiken har bl.a. handlat om oacceptabla svarstider, om en underbemanning på 
ledningscentralerna som sliter hårt på personalen, om att patruller skickas till fel platser, om en försämrad 
arbetsmiljö för yttre personal genom att exempelvis operatörer missat att delge viss vital information och 
om att prioriteringar anpassas för storstad och inte till små orter. Kritiken har dock drunknat i det stora 
allmänna missnöjet gällande andra frågor, som exempelvis en frustration över låga löner och resursbrist. 
Centraliseringen av regionledningscentralerna ger intrycket av att i det stora hela ha blivit en underordnad 
fråga för polisledningen i olika regioner och även på nationell nivå. Förändringsprocessen att skapa en 
nationell polis har inneburit en mängd förändringar och det är en förklaring till om problematiken kring 
centraliseringen av ledningscentralerna inte har uppfattats vara en primär fråga.   

                                                             
119 Se t.ex. Länstidningen Östersund 2016-07-01: ”Här är poliskaoset i Jämtland som cheferna vill dölja”,  
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/har-ar-poliskaoset-i-jamtland-som-cheferna-vill-dolja; Sveriges Radio, P4 Jämtland 2016-
07-04: ”Svårigheten att komma i kontakt med polisen skapar oro”, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6464641; ÖP. 2016-08-23: ”Nu har det hänt igen: Poliser 
skickades in i Centrala Östersund – men larmet om skadad kvinna kom tre mil därifrån”, http://www.op.se/blaljus/olyckor/nu-
har-det-hant-igen-poliser-skickades-in-i-centrala-ostersund-men-larmet-om-skadad-kvinna-kom-tre-mil-darifran; Länstidningen 
Östersund 2016-10-21: ”Poliser har gett upp – vädjar om stöd från medborgarna: ’Luften har gått ur oss’”, 
http://www.ltz.se/jamtland/poliser-har-gett-upp-vadjar-om-stod-fran-medborgarna-luften-har-gatt-ur-oss      
120 DN 2016-07-06: ”Poliser skickades till fel stad”, http://www.dn.se/nyheter/sverige/poliser-skickades-till-fel-stad/; Aftonbladet 
2016-07-20: ”Poliser skickades till fel ort – igen”, http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23203777.ab    
121 Sundsvalls tidning 2016-05-02: ”Poliser tvingas till Umeå i sommar – kostnad: fyra miljoner kronor”, 
http://www.st.nu/vasternorrland/sundsvall/poliser-tvingas-till-umea-i-sommar-kostnad-fyra-miljoner-kronor  
122 Länstidningen Östersund 2016-10-12: ”Kristina har varit kommenderad till Umeå sedan i maj”, 
http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/kristina-har-varit-kommenderad-till-umea-sedan-i-maj; SVT Västernorrland 2016-09-24: 
”Poliser lockas med extra betalt”, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/poliser-lockas-med-extra-betalt   
123 Sveriges radio P4 Kalmar 2016-14-14: ”Skolpersonal fick göra polisens jobb”, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6411527   
124 Kvällsposten 2016-03-05: ”Polisen skickade ingen patrull – trots tio inbrott”, http://www.expressen.se/kvallsposten/polisen-
skickade-ingen-patrull--trots-tio-inbrott/  
125 GP 2016-07-09: ”Polisen sökte pistolmän – i fel stad”, http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/polisen-s%C3%B6kte-
pistolm%C3%A4n-i-fel-stad-1.3468823; Sveriges radio P4 Skaraborg: ”Polisen åkte till fel stad efter larm om skottlossning”, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6470762;   
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8.3 Spridning av rapportutkast  
I juni presenterades det första utkastet av denna rapport. Det första rapportutkastet trycktes i 50 exemplar 
som i huvudsak distribuerades till politiker på nationell och lokal nivå som kunde tänkas vara intresserade 
av frågan. Utskicket kompletterades med personliga e-mail till 150 lokala politiker i olika delar av landet, där 
rapporten bifogades som en PDF-fil. Rapporten gjordes också tillgänglig på nätet där bl.a. Sveriges 
kommuner och landsting skapade en länk till rapporten på sin hemsida. Rapporten berördes i vissa 
sammanhang då lokala politiker träffades exempelvis på landsbygdsriksdagen på Gotland. Rapporten fick ett 
genomslag i media i region nord126 och lyftes även fram i Polistidningen127.  

Politiker hänvisade till rapportutkastet när de ställde officiella frågor till inrikesminister Ygeman128, vilket 
också belystes i media129. Två politiker skrev dessutom en motion i riksdagen med anledning av förslag i 
rapporten130.  

Politiker distribuerade även rapporten till Ygemans sekreterare. Någon skickade rapportutkast till 
Statskontoret som refererade till rapporten i sitt första delbetänkande gällande polisens omorganisation 
(Statskontoret, 2016, sidan 51).  

Rapporten spreds också internt inom polisen. Förutom att personal som arbetar med att ta fram ett nytt 
ledningssystem tog del av rapporten, resulterade rapporten i ett möte med en chef på HR. Det mötet ledde 
till en workshop om rapporten i sluten av september 2016. De viktigaste punkterna presenterades under en 
timme med efterföljande diskussioner. Tolv personer deltog i denna workshop, bl.a. HR-chefen för den 
nationella HR-avdelningen. Ett problem som påtalades under workshopen var att huvuddelen av 
regionledningscentralerna ligger på orter där det är hård konkurrens om personer som skulle kunna vara 
aktuella att arbeta på en ledningscentral. Ur ett personalförsörjningsperspektiv uppfattades detta 
förhållande utgöra en stor utmaning. Under mötet förde en deltagare fram ett exempel på att man redan på 
sätt och viss hade gjort en form av skärmväggslösning i Uppsala. När länskommunikationscentralen i Uppsala 
skapades skiljdes vakthavande befäl och stationsbefälet åt med en vägg. Stationsbefälet upplevde att det 
var omständligt att ringa eller fysiskt ta sig till vakthavande befäl. Av den anledningen sågades det ut ett hål 
i väggen där vakthavande befäl och stationsbefälet kunde samverka. Vakthavande befäl hade möjlighet att 
stänga öppningen inifrån länskommunikationscentralen. Personal från regionledningscentralen i Stockholm 
som var med på workshopen menade att det var fullt möjligt att skapa virtuella ledningscentraler och att 

                                                             
126 Se t.ex. Länstidningen Östersund 2016-05-28: ”Gissningar påverkade förändringen av polisorganisationen”, 
http://www.ltz.se/jamtland/gissningar-paverkade-forandringen-av-polisorganisationen, SVT Nyheter Jämtland 2016-08-30: ”Nya 
polisorganisationen ifrågasätts i forskningsrapport”, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/nya-polisorganisationen-
ifragasatts-i-forskningsrapport; ÖP. 2016-07-21: ”Trots problemen och kritiken – högste polischefen nöjd med omorganisationen 
och nya ledningscentralen”, http://www.op.se/blaljus/trots-problemen-och-kritiken-hogste-polischefen-ar-nojd-med-
omorganisationen-och-nya-ledningscentralen   
127 Polistidningen 2016-05-28: ”Holgersson föreslår kombination av närhet och regionalt samarbete”, 
http://polistidningen.se/2016/05/vill-kombinera-narhet-med-regionalt-samarbete/  
128 Se t.ex. Skriftlig fråga till Statsråd. 2015/16:1536 Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå, 2016-08-29. 
https://data.riksdagen.se/fil/036BE927-C4F9-469C-8CEA-0C2E57D4CDF0   
129 SVT Nyheter Jämtland 2016-08-29: ”Fler kräver svar från Ygeman”, http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/fragor-till-
ygeman-rasar-in; ÖP. 2016-07-16: ”Efter polisens flytt av ledningscentralen i Umeå – Kalle Olsson (S) efterfrågar virtuella 
lösningar”, http://www.op.se/blaljus/efter-polisens-flytt-av-ledningscentralen-till-umea-kalle-olsson-s-efterfragar-virtuella-
losningar   
130 Motion till riksdagen 2016/17:1127, Kalle Ohlsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S): Person och lokalkännedom för 
effektivt polisarbete, https://data.riksdagen.se/fil/AF98EE3C-E1D3-4026-9D05-3AEE6B37EE3E  
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videokonferenssystem redan används vid de nationella mötena mellan regionledningscentraler. En person 
som tillhörde införandorganisationen för regionledningscentralen hade antagit en kritisk roll under 
workshopen. Sammantaget var min uppfattning emellertid att förslaget att genomföra en test med virtuell 
teknik för att utveckla ledningsarbetet upplevdes som mycket positivt och intressant.  

Ett flertal poliser hörde av sig och gav positiv feedback gällande det som framkom i rapporten. Det var både 
personal i yttre tjänst och personal som arbetar/hade arbetat på ledningscentralerna.  

Det hade gått att få ändå mer spridning av rapportens resultat om jag hade gjort olika yttranden i media och 
exempelvis skrivit debattinlägg i frågan. Detta gjordes inte bl.a. för att det inte bedömdes gynna rapportens 
genomslag inom polisen. Inom svensk polis finns inte en tradition att uppfatta problemidentifiering och 
problembeskrivningar som ett viktigt incitament för att kunna utveckla verksamheten. Forskare har pekat 
på att svensk polis inte är en lärande organisation (Arntén-Andersson, 2013; Brå, 2009) och att det är låg 
acceptans för att komma med kritik (Wieslander, 2016; Holgersson, 201xa). Dessa förhållanden är viktiga att 
beakta för att öka förutsättningarna för att få en gynnsam utvecklingsprocess i samband med 
aktionsforskning. Det är dock en svår balansgång eftersom det också finns ett behov att skapa ett 
förändringstryck (se Holgersson, 2015c; Holgersson & Melin, 2014). Valet denna gång var att fokusera på 
beslutsfattare och inte på media. Detta tillvägagångssätt skiljde från flera andra aktionsforskningsprojekt 
som jag varit involverad i t.ex. gällande polisens sätt att tillämpa new public management inom bl.a. 
narkotikaområdet och trafikområdet. I dessa projekt har strategin varit att aktivt verka för att skapa en 
förändringspress genom ett aktivt medverkande i media131. Att få till en debatt kring ledningscentralerna 
bedömdes även viktigt denna gång, men jag gjorde inledningsvis valet att jag skulle undvika att yttra mig i 
media.  

 

8.4 Förändrat tonläge men svårt att påverka 
Det är viktigt att de som driver förändringsarbete i en organisation har uthållighet och kan hantera 
förändringsmotstånd eftersom det är vanligt förekommande vid olika typer av förändringar (se t.ex. Kotter, 
2012). Ett problem är dock när det blir så viktigt att driva igenom en förändring att välgrundade argument 
avfärdas som förändringsmotstånd. Under detta aktionsforskningsprojekt fick jag samma känsla och möttes 
av liknande reaktioner som när jag arbetade med att ta fram ett beslutsunderlag för huruvida polisens 
omdiskuterade PUST/Siebel-projekt skulle avbrytas eller fortsätta. Jag kunde iaktta tydliga paralleller kring 
beslutsfattande och genomförande mellan PUST/Siebel och de faktorer som framkommit vid intervjuer och 
observationer vad gäller genomförandet av centraliseringen av polisens länskommunikationscentraler. Min 
undran var om det genom att beakta de slutsatser jag hade dragit rörande PUST/Siebel gick att påverka 
förändringsprocessen vad gäller polisen ledningscentraler så att polisen kunde få bättre förutsättningar att 
uppfylla sina grunduppdrag?  
                                                             
131 Se t.ex. Sveriges radio 2012-12-02: ”Polisens metoder motverkar inte rattfylla”, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2479826,  SVT Nyheter 2008-12-02: ”Polisen arbetar fel mot 
rattfylla”, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-arbetar-fel-mot-rattfylla?mobilmeny=0; DN 2011-10-02: ”Uppblåsta siffror 
över uppklarade brott”, http://www.dn.se/nyheter/sverige/uppblasta-siffror-over-uppklarade-brott/; Aftonbladet 2011-09-26: 
”Polisen myglar. Forskare: De anklagar oskyldiga och fuskar med brottsstatistiken”, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13681864.ab;  Aftonbladet 2012-03-24: ”Anklagar oskyldiga för att nå sina mål. 
Dokument visar hur cheferna jobbar för att få bättre statistik”, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14572763.ab  



153 

 

 
Allison och Zelikow (1999) har definierat tre modeller som kan åskådliggöra hur beslutsfattande går till. Den 
första modellen kallas ”rationell aktör” och där handlar det om att fastställa mål och tillgängliga resurser och 
sedan analysera och gradera olika alternativ utifrån hur väl de kan uppnå fastställda mål. Den andra modellen 
går ut på att beslut fattas av en eller flera personer som har en central position i en organisation, där det 
antas att de är informerade till fullo och genom beslutet vill maximera utfallet. De två forskarna har 
emellertid funnit att organisationer ofta väljer en lösning som ligger i linje med hur de agerat historiskt sett. 
Den tredje modellen speglar att beslut är ett resultat av förhandlingar mellan de som har makt och ett spel 
mellan personer placerade på olika hierarkiska nivåer (Allison & Zelikow, 1999). Som alla modeller så är det 
en förenkling av verkligheten. När det gäller centraliseringen av ledningscentralerna så går det att se att 
beslutet att centralisera följer ett tidigare mönster, där det finns ett grundläggande antagande inom polisen 
att centraliseringar leder till bättre och effektivare verksamhet (se Sveiby, 1994). De aktörer som har varit 
emot en centralisering har varit väldigt mycket svagare än de som har drivit denna fråga. Ett motstånd mot 
centraliseringen har därför inte haft kraft att kunna utmana det rådande förändringsperspektivet hur 
ledningscentralerna och annan verksamhet bör organiseras. 

Det går att hitta förklaring till att det råder skillnader i uppfattning om betydelsen av person- och 
lokalkännedom när organisationsformer kring polisens ledningscentraler diskuteras. Samma information kan 
tolkas på olika sätt på grund av skillnader i förkunskap, perspektiv och mål (Bolman & Deal, 2003; Lin, Geng, 
& Whinston, 2005). Det finns också en tendens att människor tar till sig information som de redan lärt sig, 
accepterat och förstått och avvisar annan information. Fenomenet brukar kallas selektiv perception 
(Dearborn & Simon, 1958). Vidare tillmäts olika former av statistiska utdrag som tagits fram med hjälp av 
informationsteknologi ofta en stor betydelse när olika förhållanden diskuteras. Denna typ av information ger 
ett precist intryck, men viss typ av verksamhetskunskap synliggörs inte (Holgersson, 2015a).  

Organisationsforskare pekar på att många viktiga beslut påverkas av beslutsfattares egna kognitiva process 
(se t.ex. Hambrick & Mason, 1984) och att det kan vara problematiskt för beslutfattare att separera intellekt 
från känslor (se t.ex. Damasio, 1995; Schwartz, 2000). Det är ett skäl till att det kan vara svårt att lyckas 
påverka en förändringsprocess även om det finns mycket väl underbyggda argument. En rädsla att förlora 
ansiktet har stor betydelse för att en förändringsaktivitet fortsätter trots att den borde justeras eller 
avbrytas, där beslutsfattare ofta fokuserar på positiva indikatorer när de värderar utfallet av den pågående 
förändringsprocessen (Sleesman m.fl., 2012). Vidare, för att inte riskera sin egen karriär, undviker en del 
anställda att lyfta fram negativ information och för inte fram en uppfattning om att en påbörjad 
verksamhetsförändring borde avbrytas (Keil & Robey, 2001).  

Utifrån de inledande kontakterna jag hade med centrala aktörer för centraliseringen av polisens 
ledningscentraler drog jag slutsatsen att det inte fanns något utrymme att tänka i andra banor än den lösning 
som förespråkats av genomförandekommittén. Politiker som hade haft kontakt med ansvariga politiker på 
riksnivå förmedlade att det fanns en uppfattning ”att förändringen ska genomdrivas till varje pris”. Det första 
officiella tecken på ett annat tonläge gav Ygemans statssekreterare uttryck för i mitten av juli 2016 efter ett 
besök i Kalmar då hon i media framförde att ”Polisorganisationen är inte helig”132. Om den inte är bra måste 

                                                             
132 Sveriges radio P4 Kalmar 2016-07-13: ”Polisorganisationen är inte helig”, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6472743   
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den ändras ytterligare menade hon. Även Ygeman gjorde liknande uttalande under hösten ”att klarar inte 
organisationen att leverera måste man justera den”133. Hänvisning skedde till en delrapport från 
Statskontoret som skulle komma sista september 2016.  

Inrikesminister Ygeman träffade ett antal kommunalpolitiker från Norrland 3 oktober 2016. Jag följde med 
på mötet och möjligheten att skapa virtuella regionledningscentraler för att både kunna erhålla en lokal 
förankring och samtidigt kunna underlätta en central styrning lyftes fram. Ygeman var öppen till att prova 
idén och testa denna typ av teknik. Jag följde också med kommunalpolitikerna till ett möte med rättspolitiska 
talesmän för partierna i alliansen. Även under detta möte påtalades möjligheten att skapa virtuella 
ledningscentraler, men föranledde inte några kommentarer från de närvarande politikerna. Däremot 
resulterade detta möte i en inbjudan att träffa en av dessa rättspolitiska talesmän, där möjligheten och 
vinsten med att skapa virtuella regionledningscentraler diskuterades. Vid möten med Ygeman föreslog 
denne att vi skulle träffas och att jag skulle höra av mig per mail för att bestämma en tid. Så gjordes, men 
Ygeman hörde aldrig av sig.    

I Statskontorets rapport som presenterades sista september 2016 påtalades att införandet av 
regionledningscentraler har medfört ambitionshöjningar. En annan rubrik i rapporten hade lydelsen att steg 
har tagits för att komma närmare medborgarna. Även om det i slutet av avsnittet ledningscentraler i 
Statskontorets rapport bl.a. påtalades att: ”Några stordriftsfördelar i kvantitativa avseenden kommer inte 
att kunna göras” så var det lätt att få uppfattningen att centraliseringen av ledningscentralerna var ett steg 
i rätt riktning för att på ett ändamålsenligt sätt nå upp till målet med reformen, bl.a. för att komma närmare 
medborgarna. Vid intervju med ansvarig för Statskontorets rapport framkom dock en helt annan bild134. 
Detta såg jag som viktig att förmedla för att inte Statskontorets rapport skulle bli ett hinder gällande det 
identifierade behovet av att utveckla en mer lokal förankrad ledningsverksamhet. Jag spred omgående dessa 
slutsatser till vissa politiker som tillhör det största regeringspartiet samt till politiker i alliansen. Efterhand 
spred jag också slutsatserna till vissa andra personer som kunde tänkas ha ett intresse av att känna till detta 
förhållande. Att välja en mer offensiv och extensiv spridning kunde uppfattas som konfrontativ och 
bedömdes inte gynna den samverkande strategi som valts.     
 
Inom polisen var det tydligt att det var svårt att ens diskutera en annan lösning än den organisationsskiss 
som genomförandekommittén tagit fram. Ett vanligt begrepp inom polisens operativa verksamhet är så 
kallad omfallsplanering. Det handlar om att fundera på lösningar om en händelseutveckling tar en annan 
riktning än den planerade. Jag tänkte att det var en möjlig ingång att hänvisa till att det var viktigt att ta fram 
ett omfall gällande om det kommer ett externt krav på att polisen måste organisera ledningscentralerna så 
att det blir en tydligare lokal förankring. Skulle det vara möjligt att konstruera en virtuell lösning? Det var en 
inriktning som bl.a. framfördes inför och under workshopen i september 2016. Med tanke på de slutsatser 
som framkommit vid forskning kring beslut bedömde jag att det var viktigt att verka för att 
beslutsfattare/chefer inte riskerar att tappa ansiktet om det sker en förändring av nuvarande 
verksamhetsidé. Av den anledningen bedömdes det som viktigt att förändringsförslaget med en virtuell 
lösning som lyfts fram i rapporten inte ses som ett steg tillbaka i utvecklingen, utan som ett steg framåt. 

                                                             
133 SVT Nyheter 2016-09-02: ”Ygeman: Polisen har inte levererat”, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ygeman-polisen-har-inte-
levererat 
134 Se bilaga 2. 
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Förslaget handlar inte om en återgång till länskommunikationscentraler utan om att behålla nuvarande 
organisatoriska grundtanke, men att skapa kluster som är fördelaktiga för verksamheten både på kort och 
lång sikt. 

Under oktober 2016 blev jag tillsammans med sju andra forskare inbjuden till justitieminister Morgan 
Johansson med anledning av att denne ville få uppslag på hur brottsförebyggande aktiviteter skulle kunna 
utvecklas. Jag fokuserade på polisens möjlighet att utveckla sin brottsförebyggande verksamhet och i det 
sammanhanget nämnde jag möjligheten att skapa virtuella regionledningscentraler. Något intresse för 
denna fråga visades inte vare sig under eller efter detta möte.  

Räddningstjänsten i Östersund hade funderat på att skapa förutsättningar för en närmare samverkan med 
räddningstjänsten i Medelpad genom en teknisk lösning. Med anledning av de tankar som jag fört fram om 
möjligheterna att utnyttja virtuell teknik kopplade en kommunpolitiker i Strömsund ihop mig med 
befattningshavare inom räddningstjänsten. Denna samverkan ledde till ett möte i Östersund där MSB, 
räddningstjänsten och länsstyrelsen medverkade. Det framkom att det fanns ett stort behov att polisen åter 
placerade sin ledningsverksamhet i Trygghetens hus. Två olika spår utkristalliserade sig. Det ena spåret 
handlade om att räddningstjänsten i Jämtland skulle förbättra sin samverkan med räddningstjänsten i 
Sundsvall genom att utnyttja videokonferensteknik. Det andra spåret handlade om att försöka påverka 
polisen att skapa en virtuell ledningscentral i region nord genom att utnyttja liknande teknik som 
räddningstjänsten. En grundidé med polisspåret var att försöka uppmuntra och möjliggöra för polisen i 
region nord att kunna genomföra en begränsad försöksverksamhet med en virtuell lösning, där operatörer 
vid vissa tidpunkter arbetade från Östersund. Det konstaterades att det var viktigt att ”polisen inte 
uppfattade att man gick över huvudet på dem”. Vidare drogs slutsatsen att det fanns ett behov av att 
samverka mellan de bägge spåren så att de kunde bidra till varandras utveckling. 

Den 20 november hade jag en presentation på Motormännens helnykterhetsorganisations jubileums-
konferens. Jag åskådliggjorde olika problem som är kopplade till centraliseringen av polisens 
ledningscentraler och som har relevans för polisens förmåga att agera mot rattfylleri. Jag lyfte även fram 
lösningsförslaget med virtuella regionledningscentraler. Med på mötet var drygt hundra personer från olika 
delar av landet som brinner för att ingen ska behöva dö av rattfylleri. Både under föredraget och efter 
föredraget blev det tydligt att de problembilder som jag redovisade var högst relevanta vad gäller polisens 
förmåga att agera mot rattfylleri. Personer från olika delar av landet redovisade bland annat vad som hänt 
när de ringt till polisen och exemplifierade på ett tydligt sätt de svårigheter som uppstår när 
ledningscentralerna ansvarar för stora geografiska områden.  

Den 21 november deltog jag i ett seminarie på Södertörns högskola där temat var effekter av polisens 
omorganisation och hur polisen bör gå vidare. Slutet av seminariet bestod av en paneldebatt där jag, Lars 
Wierup från DN, samt Rikspolischefen Dan Eliasson medverkade. Jag fokuserade på att lyfta fram effekter av 
polisens centralisering av sin ledningsverksamhet samt att presentera lösningsförslaget att skapa virtuella 
regionledningscentraler. Flera chefer inom polisen som var åhörare på seminariet uttryckte spontant att idén 
med virtuella ledningscentraler var mycket intressant och att det fanns ett behov av att få en högre grad av 
lokal förankring.  Jag fick även möjlighet till ett kortare enskilt samtal med Rikspolischefen i samband med 
seminariet. Han visade en nyfikenhet till förslaget och gav intrycket att ha en positiv inställning till att testa 
virtuell teknik. Han föreslog att vi skulle boka in och träffas vid ett annat tillfälle.  
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Den 6 december hade landshövdingen i Jämtland, en riksdagsledamot och två kommunalråd från Jämtland 
(Strömsund och Krokom) ett möte inbokat med Rikspolischefen. Jag blev tillfrågad att medverka på mötet. 
Med på mötet var även chefen för region nord och tillförordnade chefen för polisområde Jämtlands län. 
Mötet genomfördes i en positiv och konstruktiv anda. Rikspolischefen ställde sig positiv till möjligheten att 
utnyttja virtuell teknik undersöktes genom att det genomfördes en test av en sådan lösning i region nord. 
Diskussion kring hur en sådan test skulle kunna genomföras hänsköts till ett redan inplanerat möte i region 
nord där jag skulle presentera lösningsförslag för den strategiska ledningsgruppen. Samma dag publicerades 
dock ett yttrande i Östersundsposten från riksdagsledamoten som var med på mötet med Rikspolischefen: 
”Rikspolischefen lovar lokal ledningscentral”135. Förutom att det var en felaktig slutsats av vad som 
avhandlats på mötet var yttrandet mycket kontraproduktivt. Yttrandet gav intrycket att Polismyndigheten 
backade och gick tillbaka till det gamla sättet att organisera verksamheten. Rikspolischefen gick omgående 
ut och dementerade påståendet: ”Rikspolischefen dementerar Åslings uppgifter: En lokal ledningscentral är 
inte aktuell”136.  

Istället för att kunna utnyttja ett positivt samtalsklimat och inställning för att utveckla verksamheten skapade 
riksdagsledamotens yttrande en situation som mycket väl hade kunnat resultera i att mötet i region nord 
ställdes in och att hela idén med att utnyttja virtuell teknik som föreslås i denna rapport avfärdades. Förutom 
att jag tog kontakt med chefer i region nord och beklagade yttrandet framförde jag att förhållandet att 
politikern dragit en felaktig slutsats utifrån vad som behandlades på mötet kommer framgå i en 
forskningsrapport. Ett nytt rapportutkast distribuerades i mitten av december till ett antal nyckelpersoner. 
Den nya versionen lades inte upp på nätet och spreds till en mycket begränsad krets. Detta för att minimera 
risken för att det skulle komma mer kritik utifrån vad som presenterades i rapporten vid ett tillfälle som för 
den fortsatta utvecklingsprocessen var känslig.  

Som tur var så reagerade chefen i region nord på ett professionellt sätt när det gäller yttrandet från politikern 
av vad som behandlats på mötet och intog inte ett förhållningssätt som skapade låsta positioner. Det som 
hände åskådliggör risken att enskilda aktörer på grund av okunskap och obetänksamhet kan förstöra en 
förändringsprocess. Det planerade föredraget som jag skulle ha för strategisk ledningsgrupp i region nord 
genomfördes som planterat.  

Den slutsats jag hade dragit innan mötet med den strategiska ledningsgruppen i region nord var att frågan 
kring regionledningscentralen var ett känsligt ämne. På ett personligt plan var och är det för mig helt 
ointressant hur polisen i region nord organiserar sin ledningsverksamhet. Mig veterligen känner jag ingen 
som har arbetat på ledningscentralen i Östersund. Jag har i samband med intervjuer per telefon haft kontakt 
med vissa som har arbetat där, men har faktiskt haft en mer omfattande interaktion med de som förespråkar 
en lösning med en  regionledningscentral i Umeå än de som var och är motståndare till denna idé. Jag drog 
dock slutsatsen att jag riskerade att hamna i facket förändringsmotståndare om jag presenterade det jag 
funnit i min forskning kring effekterna av att skapa stora ledningscentraler. Detta trots att jag borde räknas 
som objektiv i frågan. Jag kom därför fram till att jag under mötet först skulle presentera två andra förslag 
på hur polisens verksamhet kunde förbättras som inte hade någon koppling till regionledningscentralen. 

                                                             
135 Östersundsposten, 2016-12-06: ”Åsling: Rikspolischefen lovar lokal ledningscentral”. https://www.op.se/logga-in/asling-
rikspolischefen-lovar-lokal-ledningscentral  
136 Östersundsposten, 2016-12-06: ”Rikspolischefen dementerar Åslings uppgifter: En lokal ledningscentral är inte aktuell”. 
https://www.op.se/logga-in/rikspolischefen-dementerar-aslings-uppgifter-en-lokal-ledningscentral-ar-inte-aktuell  
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Tanken med detta var att visa att jag var inriktad på att förbättra verksamheten. Att utvecklingen av 
ledningsverksamheten bara var en av många andra identifierade utvecklingsbehov, där jag utarbetat 
lösningsförslag. På mötet med den strategiska ledningsgruppen i region nord presenterade jag därför först 
ett förslag på hur utredningsverksamheten kunde förbättras. Sedan redovisade jag ett förslag på hur 
verksamhetsförlagd utbildning skulle kunna vara positivt för region nord. Därefter kom jag till frågan om 
regionledningscentralerna. Förslaget kring verksamhetsförlagd utbildning mottogs på ett mycket positivt 
sätt och det fanns ett intresse från region nord att omgående prova denna idé. Vad gäller förslaget att nyttja 
virtuell teknik fick den biträdande regionpolischefen i uppdrag att hantera frågan. Han delegerade senare 
detta arbete till den operativa chefen i region nord. Vid samtal med biträdande regionpolischef i mitten av 
februari fick jag information om att de arbetade med frågan och skulle höra av sig.  

Den 26 januari hade jag en kort föredragning av rapporten på en konferens om framtidens skadeplats. Det 
påtalades att det förslag till lösning som jag lämnat kunde vara intressant för andra aktörer. MSB ställde en 
fråga om det fanns en möjlighet att jag kunde presentera studien i Revinge i maj 2017. Efter diskussion med 
personal på MSB framkom att det fanns ett behov av ytterligare datainsamling för att konkretisera hur andra 
aktörer kunde använda sig av virtuell teknik.  

Eftersom det fanns ett önskemål om att prova verksamhetsförlagd utbildning genomförde jag en aktivitet i 
Åre under påsken 2017. Jag, tillsammans med en lärare vid polisutbildningen i Umeå, och åtta polisstudenter 
deltog i polisverksamheten i Åre under tre dygn. Aktiviteten var mycket lyckad och jag fick positiv feedback 
både från regionpolischefen och flera andra chefer i region nord. Min bedömning är att aktiviteten i Åre var 
positiv för samtalet kring hur virtuell teknik kunde användas i ledningsarbetet i region nord. Mitt intresse för 
att utveckla verksamheten blev därigenom tydligt och bidrog till, som jag tolkade det, att mitt förslag om 
användandet av virtuell teknik i ledningsarbetet sågs som ett förändringsförslag bland många andra och inte 
som förändringsmotstånd och bakåtsträvande.  

Kontakt togs med operativ chef i region nord. Det konstaterades att en ökad användning av virtuell teknik 
skulle kunna göra verksamheten mer resurseffektiv och att verksamheten skulle kunna utvecklas kvalitativt 
med hjälp av sådan teknik. Vid samtal med befattningshavare i region nord framkom att det uppfattades 
finnas en stor potential i att skapa en virtuell ledningsmiljö i gränssnittet mellan befälen på 
regionledningscentralen och PKC-befälen, jour FU-ledaren och stationsbefälen. De menade därför att det 
vore intressant att genomföra en test med virtuell teknik för att underlätta samverkan mellan och med dessa 
funktioner. Det framfördes att efter en testperiod kunde tekniken utvärderas för att kunna fortsätta 
verksamhetsutvecklingen och hitta bra lösningar för att vidmakthålla den lokala kunskapen och den lokala 
förankringen. En annan lösning som direkt uppfattades som lockande att genomföra var att komplettera 
nuvarande stabsrum i RLC i Umeå med ett antal skärmar så att det upplevs som att man sitter runt samma 
bord trots att befattningshavare som ingår i stab fysiskt befinner sig på olika platser i region nord. Om en 
allvarlig händelse inträffar i exempelvis Jämtland och det konstateras att den behöver ledas i särskild 
ordning, så kallad särskild händelse, skulle således operationscentrum (R3) fysiskt kunna sitta i Jämtland 
liksom planerare (R1) medan stabschef (SC) och underrättelsetjänsten (R2) skulle kunna sitta i Umeå, 
kommunikationsansvarig (R7) i Sundsvall och kommenderingschefen (KC) i Luleå. Genom att skapa ett 
virtuellt stabsrum går det att anpassa bemanning både efter tillgängliga resurser och efter kompetens för 
att skapa bästa förutsättningar att hantera en händelse. Med en sådan lösning i region nord är det i Umeå 
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som allt kopplas ihop och även där den regionala staben fysiskt är placerad men att funktionsföreträdare tas 
in från olika delar av regionen genom att utnyttja virtuellt teknik (se exempel i skiss nedan). 

 

Figur 18. Virtuellt stabsrum där funktioner som ingår i regionledningsstaben fysiskt befinner sig på olika 
platser   

Den 22 maj hade jag möte med Rikspolischefen med anledning av den aktivitet som jag hade genomfört i 
Åre. Jag passade även under mötet på att återkoppla vad som hänt gällande förslaget med att använda 
virtuell teknik på regionledningscentralerna. Jag skrev på uppmaning från Rikspolischefen en kort text om 
den verksamhetsförlagda utbildningen och skrev även på eget initiativ en kort text om hur en test av virtuell 
teknik skulle kunna genomföras i region nord:  

Sätt upp ett antal ytterligare ”TV-skärmar” i bl.a. stabsrum i region nord (ledningscentral) samt på några 
andra platser i region nord för att kunna knyta stationsbefäl och JOUR-fu ledare närmare till RLC, samt att göra 
det möjligt att hantera större händelser genom att fysiskt nyttja befattningshavare som sitter på olika platser i 
regionen. Redan nu används videoteknik så det handlar bara om att använda väl beprövad teknik för att 
förbättra verksamheten inom ramen för RLC verksamhet. Tekniken är inte dyr och handlar om inköp av en 
hyllvara. Genom att göra detta kan ett virtuellt arbetssätt prövas utan att dyr IT-utveckling måste ske. En 
sådan aktivitet visar att Polismyndigheten är framåt och bedömningen, i samverkan med befattningshavare i 
region nord samt utifrån den forskning jag har gjort, är att verksamheten skulle förbättras och att kostnaden 
för inköp av ”TV-skärmar” snabbt skulle betala sig (utdrag från mail till Rikspolischefen, 24 maj, 2017).   

 

Den 23 maj hade jag en redovisning i Revinge av möjligheten att använda virtuell teknik i ledningsarbete. 
Flera aktörer uttryckte sig positivt till den föreslagna lösningen och jag fick också påpekade från annan 
forskare som gjorde att jag såg att det finns ett behov av att tydliggöra att den virtuella lösning jag föreslår i 
denna rapport inledningsvis handlar om användning av väl beprövad teknik. Det handlar inte om avancerad 
informationsdelning i realtid av information i IT-system som är fallet när det gäller exempelvis Luftfarts-
verkets system.  

Den 29 maj fick jag ett e-mail från Rikspolischefen, där han skrev att förslaget gällande verksamhetsförlagd 
utbildning skulle tas upp på ledningsgruppsmöte i mitten av juni. Vad gäller förslaget att utnyttja virtuell 
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teknik skulle han be regionpolischefen i nord att ”titta på” teknikfrågan. Jag hade sedan tidigare ett 
lunchmöte inplanerat två dagar senare med regionpolischefen i nord. Det blev självklart att ta upp dessa två 
frågor. Mötet den 31 maj blev därför längre än ett lunchmöte, utan omfattade hela eftermiddagen. När det 
gäller test av virtuell teknik i region nord skulle regionpolischefen ta upp frågan med den operativa chefen. 
Utfallet av detta möte är inte känd när denna text skrivs.  

Det finns således positiva signaler gällande att den form av virtuella lösningar som föreslås i denna rapport 
kommer att testas i region nord. Samtidigt finns det farhågor. De lösningar kring användning av virtuell teknik 
som diskuterats med region nord rör sig inte om någon nyutveckling av teknik. Det handlar om att använda 
redan vedertagen teknik på ett sätt som är fördelaktigt för verksamheten. Efter att studerat polisens IT-
utveckling i 20 år kan jag konstatera att det varit vanligt att det funnits ett intresse av att fokusera på ny 
spännande teknik och stora framtida IT-lösningar framför att se hur snabb effekthemtagning skulle kunna 
ske med hjälp av lösningar som inte är så ”spännande” tekniskt sett (se exempelvis Holgersson, 2005). Min 
bedömning är att det finns en risk att så blir fallet även vad gäller lösningsförslagen som lyfts fram i denna 
rapport.  

En annan farhåga är att en minskad kritik mot regionledningscentralen tolkas som att det inte är så angeläget 
att sträva efter en lösning där verksamheten får en högre lokal förankring. Det finns ett behov att verka för 
att det blir tydligt att det finns ett sådant utvecklingsbehov. Denna rapport trycks under sommaren 2017. 
Ett syfte var att denna ska bidra till att personer utanför polisen får inblick i polisverksamhet och de val 
polisen gör. Förutom denna rapport har jag även skrivit en forskningsartikel till Stockholm Criminology 
Symposium med titeln ”The reorganisation of the Swedish Police with a focus on the police command 
centres”. Sett ur ett samhällsintresse finns det ett stort behov att försöka påverka polisen att anamma de 
förslag som denna studie mynnat ut i. Jag kommer med anledning av detta agera för att försöka bidra till att 
så sker.  

Det kommer vara intressant att följa hur förändringsprocessen utvecklas och studera både interna och 
externa aktörers agerande. Detta kommer att redovisas i en särskilt rapport/forskningsartikel. Redan tidigt 
förra året hade jag en hypotes att det med tanke på tidigare erfarenheter kunde vara intressant att ställa 
frågan vad det var som försvårade/hindrade att realisera de förslag som presenteras i denna 
forskningsstudie? När det gått över ett år sedan förslaget om att använda virtuell teknik presenterades går 
det att konstatera att frågan är högst relevant.    
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Bilaga 1 – Utdrag larmsamtal till Polisen137 

 

Samtalstid Operatör på Polisen Inringare/ljud i bakgrund hos inringare 
 - Polisen 112  
  - Ja, hej det är Mandus Granberg här 

från Gnarptorp 
 - Hej, hej  
  -Vi blir hotade här av ett par 

mopedkillar som saboterar och sparkar 
på soptunnor här utanför vår dörr. Så vi 
skulle gärna vilja ha upp [Paus] polisen 
hit. 

 - Hur många är dom? Hur många är 
dom då? 

 

  - Ett helt gäng [Paus] 
 -Vilken adress är du på?  
  Äh, Gnarptorp 390. 

0.24 -Gnarptorp 190, i Blekinge eller 
vilken stad? 

 

  - Ja, Blekinge Karlskrona. 
 -Karlskrona?   
  - Rödeby [Paus] 
  - Jag ska bara kolla för nu kommer 

mamma här. 
 -Vad sa du? Gnarptorp?  
  - Ja. 
  - Vänta lite, du  
  [svagt i bakgrunden] Är de kvar? 
  [Svagt, annan person hörs i 

bakgrunden]: Ja, de springer och 
gömmer sig i buskarna här ute 

  - De springer och gömmer sig i 
buskarna här ute. 

 - Hmm  
  - Men de är här. 
 - Vad heter gatuadressen du är på?  
  - Äh, den heter [Paus] Gnarptorp 390, 

Alltså vi bor mitt inne i skogen. 
0   1.01 - Okey. [Längre paus]  

 - Ja ska se här [Längre paus]  
  - För att det hade varit bra om ni hade 

kunnat komma så fort som möjligt. 
 - Vilket nummer ringer du ifrån?  

                                                             
137 Namn, adress, telefonnummer etc har anonymiserats genom att ha tilldelats andra namn/nummer 
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  - Äh, 44444. 0455 [Inringare har 
blekingedialekt, medan operatör pratar 
skånska] 

 - Vad sa du? 4a?  
  - 44444, alltså 0455 
 - 0455. Vad heter du?  
  - Mandus Granberg. 
 [Längre paus]   
 - Magnus?  
  - Mandus. 
 - Mandus?  
  - Ja. 
 - Grenberg.  
  - Granberg. 
 - Och det är huset i Skogen?  
  - Ja. 
 - Vi ska se här. Häng kvar lite bara.  
 [Paus]  
 - Nu ska vi se här.  

1.38 [Längre Paus. Man hör operatör 
knappa på tangentbord] 

 

 - I Karlskrona ja?  
  - Ja. 
 - Gnarptorp 109?  
  - 390. 
 - 390.   
  - Ja 
 - Gnarptorp  
  - Ja 
 - Vi ska se här vad jag hittar. Vänta 

här då. 
 

 [Längre Paus. Man hör operatör 
knappa på tangentbord] 

 

02.01  - För de håller på och skjuter nånting 
här 

 - Okey.  
  - Våra hundar är livrädda precis som 

jag. 
 - Ja, jag förstår det.  
 [Längre Paus]  

02.16 - Hur har de hotat er då?  
  - Ja, de har hotat med att döda oss och 

om vi inte talar om olika saker och sånt. 
 - Okey.  
  - Och nu är de här uppe och skjuter och 

de har, och de har sparkat på våra 
soptunnor  
[Hör någon ropa i bakgrunden]  
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[Inringare skriker]: VA!!!?  
[Någon hörs svagt i bakgrunden]: 
De sköt dom. De sköt dom allihop. 
[Inringare skriker]: Men, jag är med 
polisen nu!  

  - Ja, skicka ambulans också.  
02.46 - Vad är det som har hänt då?  

  - Pappa sköt dom. 
 - Förlåt?  
  - Pappa sköt dom. 
 - Vad har han skjutit med?  
  - Jag vet inte. Nåt gevär. 
 [Längre Paus. Man hör operatör 

knappa på tangentbord] 
 

 - Okey.  
  [Inringare frågar någon i bakgrunden]: Har 

du skjutit två killar? 
[Pappa hörs svara i bakgrunden]: Ja. 

  - Okey. Skicka både polis och ambulans. 
 - Hmm.   
 - Häng kvar lite bara. [Paus]  
 - Är de skadade då?  
  [Ingringare frågar pappa]: Är de 

skadade? 
[Pappa svarar i bakgrunden]: Ja. 

  - Ja. 
 - Hmm. Häng kvar [Längre Paus]  
  - Hallå? 
 - Hallå   

03.23 [Längre Paus] - Hallå? [Paus] 
  - Hallå? 
 - Ja, jag är kvar här. Vi ska se här. 

Ett ögonblick bara.  
 

 [Längre Paus]  
 - Där är två [Tystnad, sannolikt 

trycker operatör på sekretessknapp 
för att prata med annan i 
ledningscentral] 

 

  Va? 
 [Längre Paus]  

03.44 - Jag är med dig här fortfarande.  
  - Ja 
 [Längre Paus]  
 - Jag ska se här. Jag ska skriva här.  
  - Det är rätt så bråttom. 
 -Ja, jag förstår det.  
 [Längre Paus]  
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04.02 - Du sa Gnarptorp 390?  
  - Ja. 
 - I Karlskrona?  
  - Ja 
 - Och det ligger uti skogen?  
  - Ja 
 [Längre Paus]  
  - Vänta du får prata med pappa annars. 
 - Hmm. [Paus]  
 - Är dom. Det är alltså två stycken 

som blivit skjutna? 
 

  - Ja. 
 - Hmm.  

04.24 [Längre Paus. Man hör operatör 
knappa på tangentbord] 

 

 - Jag kan prata med din pappa.  
  - Ja 
  [Ropar till sin pappa]: Pappa! 

[Pappa svarar]: Ja. 
[Säger till sin pappa]: Polisen. 

  - Ja, här är Sebastian. 
 - Hej. Vad är det som har hänt här?  
  - Jag har skjutit två killar. 
 - Okey.  
  - De har hållit på och terroriserat oss i 

ett halvår nu 
 - Ja.  
  - Och nu kom de här och sade att de 

skulle döda pojkarna. Jag har två 
utvecklingsstörda pojkar här. Jag 
tappade besinningen och sköt. 

 - Ja, är ni i Karlskrona?  
  - Vad sa du? 
 - Tillhör ni Karlskrona?  
  - I Karlskrona ja. Det är Karlskrona ja. 

05.05 [Längre Paus]  
 - Var ligger det nära?  
  - Ovanför Rödeby. 
 - Ovanför Rödeby?  
  - Ja. 

05.15 [Längre Paus. Man hör operatör 
knappa på tangentbord] 

 

 - Äh. Har de avlidit?  
  - Jag vet inte. Jag har inte vågat titta på 

dem. Några kom undan också. Det var 
fler. Det var ett helt jävla gäng. Tror de 
var 7-8 stycken. 

 Ja.  
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 [Längre Paus. Man hör operatör 
knappa på tangentbord] 

- De andra försvann. 
 

 Okey. [Paus] Vad har du för 
personnummer? 

 

  - 570000-2217 
 Förlåt?  
  2217. 
 - Ja, vi skickar ambulans och polis 

till platsen. 
 

  - Två ambulanser. Det är två killar. 
 - Då ska vi se här.   
 [Längre Paus]  
 - Ett ögonblick bara.  
  - Ja. 
 [Längre Paus]  

06.09 - Stämmer det? Vilket 
telefonnummer ringer du ifrån? 

 

  - 0455  
 - Ja.  
  - 44444 
 - Ja. Häng kvar.  
  - Okey 
 [Längre Paus. Man hör operatör 

knappa på tangentbord] 
[Pappa säger till någon]: Kan du hänga 
in den i mitt vapenskåp?  
 

06.59 - Och de andra har försvunnit? 
 

 

  - Ja. 
 - Ja  
  - Min fru körde efter dem med bilen. 

Jag vet inte var de tog vägen. 
 - Var de ute i er trädgård eller?  
  - Ja. 
 - Hmm [Paus]  
  - De ringde in och sade att de skulle 

döda pojkarna. För pojkarna ringde och 
bad om att få upp en bil. 

 Hmm [Paus]. Var det då. Sköt du 
dem i trädgården? 

 

  Ja. 
 - Var du ute i trädgården också?  
  - Jag sprang ut när pojkarna började 

skrika att de skulle döda dem. 
 - Hmm.  
 [Längre Paus. Man hör operatör 

knappa på tangentbord] 
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07.38 - Ser du om dom ligger kvar – 
pojkarna som du har skjutit? 

 

  - Ja, de ligger kvar. 
 Ja. 

Skriker dom eller hört någonting? 
[svårt att höra sista orden]  

 

  - Nej, det tror jag inte. 
 - Nej.  
  - Jag vet inte [ohörbart] 
 - Kan du göra så att du går ut och 

hör om pojkarna säger något eller 
skriker någonting? 

 

  - Jag kan inte gå ut där. 
 - Du har inte gått ut och kollat 

Har ni möjlighet att gå ut och kolla 
vad de har för skador? 

 

  - Jag ska höra med pojkarna. Vänta lite. 
 - Jättebra.  
  - Ja. 
 [Pratar internt med annan i 

ledningscentral]: Ambulans är inte 
budad 

 

08.26  - Jag tror de lever. De rör sig i alla fall. 
 - Ja.  
  - Nån stönar. 
 - Ja  
 [Paus. Man hör operatör knappa 

på tangentbord] 
 

08.34 - Ambulansen är på väg  
  - Ja. 
 - En av pojkarna stönade?  
  - Båda tror jag. 
 - Båda.  
 [Längre Paus. Man hör operatör 

knappa på tangentbord] 
 

08.49 - Vet du var du har träffat dem?  
  - Nej. Jag bara sköt. Jag tappade 

besinningen alldeles. Jag blev… 
 - Ja, jag förstår det [Avbryter 

pappans berättelse] 
 

  - Jag bara sköt vilt omkring mig. 
 - Hmm.  
 [Längre Paus. Man hör operatör 

knappa på tangentbord] 
 

09.14 - Kan du försöka lämna en bättre 
vägbeskrivning till ert hus? 

 

  [Tystnad] 
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 - Sebastian?  
  [Man hör hur pappan säger tyst]: 

Helvete, helvete, helvete 
 - Sebastian?  
  - Ja. 
 - Kan du försöka lämna en bättre 

vägbeskrivning till ert hus? 
 

  - Ja, äh. Genom Rödeby. 
 - Genom Rödeby?  

09.34  - Förbi kyrkan och skolan åt det hållet. 
 - Ett ögonblick bara.   
  - Ja. 

09.41 [Längre Paus. Man hör operatör 
knappa på tangentbord] 

 

  - Och sen. Vänta lite. [Man hör någon 
ropa i bakgrunden] 

  - Den ena är död säger han pojken. 
 - Hur vet ni det?  
  - Vad sade du? 
 - Hur vet ni det?  
  - Det vet jag inte. Han är uppstirrad han 

också. 
 - Vad sa du?  
  - Han är uppstirrad han också. Jag vet 

inte hur han vet det. Det var pojken 
som kom in här.  

 - Okey.  
  - Kör igenom Rödeby. 
 - Hmm.  
  - Och sedan kommer man fram till en 

skylt. Där det står Liden 9  
 - Vad sa du, förbi kyrkan… så 

kommer man fram till en skylt 
[Avbryter pappans vägbeskrivning]  

 

  - Ja, genom Rödeby. Du ska genom hela 
byn. 

 - Ja  
  - Och sedan kommer man till en skylt 

där det står Liden 9. 
 - Ett ögonblick. [Paus]. Kommer 

[Tystnad och tonläge som indikerar 
att pappan ska fortsätta] 

 

  - Till en skylt där det står Liden 9. 
 - En [Paus]  

-Skylt [Paus] [Hör hur operatör 
knappar]  
- Vad stod det på skylten? 

 

  - Liden. 
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 Niden?  
  - Liden ”L” 
 Liden?  
  - Ja. 9. 
 - Ett ögonblick.  
 [Paus. Man hör operatör knappar 

på tangentbord] 
 

10.39 - Liden 9.  

  Ja. Och det är till höger. Svänger man 
in. 

10.51 [Längre Paus. Man hör operatör 
knappar på tangentbord] 

 

 - Hmmm  
  - Och sedan är det exakt 2.7 kilometer. 
 - Ett ögonblick. [Paus. Hör hur 

operatör knappar på tangentbord] 
 

  - Och där  
 2.7? [avbryter pappan]  
  - Kilometer 
 - Ja.  
  - Och då svänger man höger. Liten liten 

grusväg. Man ser den nästan inte 
förrän man kört förbi den. 

 - Hmm  
  - Och  
 - Hmm  
  - Sen bor vi längst in på vägen där. 

11.20 Hmm [Paus. Man hör hur operatör 
knappar på tangentbord] 

 

 Som sagt ambulansen är på väg. 
Kan ni göra så att ni går ut och 
tittar lite hur det är med pojkarna? 
För de ligger ju trotsallt bara där de 
ligger. 

 

  - Ja [Suck!] 
 - Och bara kollar läget så väntar jag 

i telefonen. 
 

  - Ja. 
 - Okey.  
  - Jag vet inte om jag klarar att gå ut. 
 - Nej, det förstår jag –men om du 

kan be någon annan kanske? 
 

  Ja. [Säger till någon i bakgrunden]: Kan 
du titta till pojkarna ute Bea?  

  - Min tös skulle gå ut där 
 - Hmm. [Paus. Man hör hur 

operatör knappar på tangentbord] 
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11.47  Vänta lite häng kvar. Jag måste ut och 
spy. 

 Ja, ja gör det. [Hör hur pappan går iväg från telefon] 
 [Suck!] Åååååh!!! [Låter som 

operatör lider] 
 

 [Pratar internt]: Nej, det är det 
inte. En dotter. Det är 
gärningsmannen. Ja, nu. 

 

 [Någon annan operatör säger i 
bakgrunden]: Ambulans på väg. 

 

 [Pratar internt]: Han har gått och 
spytt.  
Ja, bra.  
Han är ute och kräker. 
Han är ute och spyr nu. 
Han är ute och spyr. 
Han kommer nog tillbaka. 
Fy faan vad tragiskt! 
[Tystnad] 

 

13.05  - Ja 
 Hur är det med dig? 

 
 

  -Jag mår inte bra. 
 Nej, jag förstår det. [Paus] Hur är 

det med pojkarna? 
 

  - Den ena rör sig i alla fall lite. 
 - Ja [Man hör hur operatör knappar 

på tangentbord] 
 

 - Det är bra. [Paus] Hur gamla är 
pojkarna ungefär? 

 

  - 16-17 så där runt. 
 - Ja. Men försök samla dig lite och 

ta det lugnt. 
 

  - Ja. 
 - Så kommer det pers, så kommer 

det ambulans och polispersonal 
och tar hand om dig. 

 

  - Ja. 
 - Så det blir bra. [Paus] Vad var det 

du sköt med? 
 

  - Hagelbössa. 
13.48 - Hmm. [Paus. Man hör hur 

operatör knappar på tangentbord] 
 

 - Men vi håller kontakten lite till. 
Vem är det mer som är i huset med 
dig? 

 

  - Det är min pojk och hans kompis, och 
min dotter. 
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 [Paus. Man hör hur operatör 
knappar] 

 

14.09 - Hmm.  
 - Hur mår dom då?  
  - Dom mår inte bra. 
 - Nej. Jag förstår det. Vad är det 

som ligger bakom detta då? 
 

  - De har terroriserat oss. Vi har ju 
 - Vänta ett tag Sebastian [Operatör 

avbryter pappan] 
 

  - Ja. 
 - Vill du försöka förklara vägen lite 

bättre? Häng kvar. Du sade 
Rödeby? 

 

 - Ja [Operatör pratar med någon i 
bakgrunden och trycker ned 
sekretessknapp] 

 

  - Hallå? 
 - Jag är med dig.  
  - Hallå? 
 - Jag är med.  
  - Ja. 
 - När patrullen kör i Rödeby. Ska de 

förbi, genom hela Rödeby? 
 

  - Ja, precis. 
 - Genom hela Rödeby  

[Paus. Operatör knappar på 
tangentbord] 

 

 - Förbi kyrkan?  
  - Ja.  
 - Och sen så förbi kyrkan   
  - Ja.  
 [Paus. Operatör knappar på 

tangentbord] 
 

 - Och sen när de kört förbi kyrkan. 
Var ska de köra? 

 

  - Genom hela byn och ut genom byn. 
Sen är det nog en kilometer eller nåt till 
skylten kommer. 

14.59 - Okey [Paus. Operatör knappar på 
tangentbord] 

[Pappan pratar i bakgrunden lite tyst 
med personer i hus] 

15.14 - Är det den här skylten det står 
Liden 9? 

 

  - Ja precis. Det är ungefär 2 km från att 
man passerat ut genom Rödeby. 

 - Och där svänger man höger? 
 

 

  - Ja.  
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 [Paus. Operatör knappar på 
tangentbord] 

 

15.26 - Och var tar de sen vägen?  
  - Sedan är det exakt 2.7 kilometer. Sen 

svänger man höger igen. På en liten 
liten grusväg. Den syns knappt. 

 - Hmm [Paus. Operatör knappar på 
tangentbord] 

 

  - Det står en röd brevlåda precis där de 
ska svänga. 

15.48 - Sen svänger man höger in på 
grusvägen? 

 

  - Ja. 
 - Och sedan har ni en röd brevlåda 

sade du. Eller är det en röd 
brevlåda vid grusvägen? 

 

  - Ja, ja precis. Den är lätt att missa 
vägen. Den syns inte. 

16.11 - Har ni nån som kanske kan gå ut 
och möte upp patrullerna? 

 

 - Nån som känner sig mogen för 
det? 

 

  - Barnen kanske [ohörbart] 
 - Ja, att de går ut och har med sig 

en ficklampa ifall de inte syns. 
 

  - Vi har 
 - Vänta lite [avbryter pappan]  
 - Längst in på grusvägen är det 

huset [pratar sannolikt med 
patrull] 

 

  - Ja, det är en lampa tänd där ute. 
 - Ja [Paus]  
 - Kan ni göra så att nån går ut och 

ställer sig vid den här brevlådan? 
 

  - Ja, det är en halvkilometer dit är det? 
 

 - Hmm, okey.  
 - En [paus]  

- halv [paus]  
- kilometer [paus]  
- från lådan till ert hus [Paus. 
Operatör knappar på tangentbord] 
 

 

  - Lite mer kanske. 
 - Ja.  
  - De gick ut för de skulle leta efter 

någon kompis. Jag vet inte var de tog 
vägen här. 
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 [Samtalet fortsätter i drygt 24 
minuter] 
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Bilaga 2 – Intervju med ansvarig för statskontorets rapport om polisens 
omorganisation 
 

Frågor ställdes angående vad Statskontoret hade skrivit i sin rapport, bl.a. vad som låg till grund för rubriken att 
”Införandet av regionledningscentraler har medfört ambitionshöjningar”. Två frågor hade skickats till Statskontoret 
innan intervjutillfället. För att underlätta läsning har vissa ord, upprepningar, stakningar etc tagits bort i nedanstående 
redovisning av intervjun. 

Införandet av regionledningscentralerna har medfört ambitionshöjningar och då var det lite grand hur ni såg på 
det? 

Först så ska man ju komma ihåg att när vi gjorde intervjuerna så var det egentligen bara Stockholm och Väst som hade 
gått in i de nya regioncentralerna. […] därför har vi inte kunnat titta på något djup. […] Men det vi uppfattar när vi 
pratar med regionerna det är ju att alla regionerna utanför Stockholm tycker att det är, har varit, ett alldeles för stort 
storstadsperspektiv i uppbyggnaden av RLC. Man tycker att det är konstigt att man inte kunnat göra några 
stordriftsfördelar alls. Att det inte ens funnits den ambitionen och att det fanns ju ett tidigt arbete vi hänvisar till om 
den övergripande strukturformen för LKC och PKC, där man hade räknat hur många man skulle behöva på varje ställe, 
och säger att det där stämde ju inte sen när man väl fortsatte med arbetet, utan då var det ju i princip att de gamla 
LKC:erna skulle flytta in i det nya RLC:et. En fråga som man lyft på flera ställen är ju vissa funktioner som man vet att 
man inte behöver. Viltolyckor, att man skulle ha en särskild befattningshavare som bara sysslade med det. Det är det 
som är väldigt ambitiöst.       

Om man tänker sig rubriken det här införandet av regionledningscentraler har medfört ambitionshöjningar. Jag 
fattar inte riktigt är det ambitionen att ta hand om farligt gods och sådant som är ambitionshöjningen?  

Nej, utan snarare det här att så uttalat peka ut särskilda operatörer för en väldigt massa olika specialområden. Att det 
som man inte haft tidigare. 

Okey, så att den andra frågan jag skrev ”har succesiva ambitionshöjningar att i alla fall ledande företrädare för en 
region menar att man måste utöka personalen i regionledningscentralen”. Det är alltså för att kunna bemanna de 
här specialistfunktionerna? 

Ja, precis. Och det succesiva att det såg ut på ett sätt när man tog fram projektdirektiven och sen har det succesivt 
efterhand att NOA jobbat vidare med det här projektet så har det uppkommit fler och fler specialistfunktioner och 
behövs fler och fler folk i RLC:erna.  

Okey, för jag tänkte på det här att öka personalstyrkan. Jag har intervjuat lite grand och då var det många som 
sade att svarstiderna hade blivit så långa på RLC så man var tvungen att ha mer personal, men det är inte sådana 
ambitionshöjningar.  

Nej, för det har vi inte kunnat titta på […] Sen har jag läst en massa om region nord i sommar här. Men riktigt vad som 
är barnsjukdomar. Vad som är dom här vanliga sommarproblemen. Vad som faktiskt beror på reformen. Det har vi 
inte gått i botten med. Inte ens börjat med. 

Jag läste en rubrik på sidan åtta ”Steg har tagits för att komma närmare medborgarna” rubriken är någon slags 
sammanfattande värdering. Och då tänkte jag lite på de här centraliseringarna i nord, men även på andra ställen 
så har ju ledningscentraler och även nedläggning av polisstationer varit steg som många uppfattar gör att man 
kommer längre från medborgarna. Hur tänkte ni där?  
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Där har vi konkret tittat på verktyg som handlar om arbetet i lokalpolisområdena. Vi har lämnat styrningsformen. Vi 
har inte heller tittat på lokalfrågan för den känns inte som den har landat riktigt ännu. [..] Vi har tittat att man tagit 
fram de här verktygen, alltså medborgarlöften, kommunpoliser, områdespoliser […] 

Det står om ledningscentralerna på sidan 50/51 att några stordriftsfördelar i kvantitativa avseenden kommer inte 
att kunna göras”. Hur tänkte ni där med anledning av implementeringar av den nya organisationen - att ni skulle 
kolla om resurserna används på ett effektivt sätt? […].  
 
Man trodde att man skulle kunna vara färre i regionledningscentralerna för att få ut folk. Men man ser när man bygger 
upp RLC och de nya PKC:erna att då kommer man faktiskt att svälja mer folk. 
 
Ett argument som framfördes från ledningen var ju att spara resurser var ju ett sätt att få ut personal i linjen nära 
medborgarna. Det var ett argument att spara. Då blir det ju nästan tvärt om. Om det går åt mer resurser så blir det 
ju mindre […] 

Ja absolut.    

Så ser ni också på det hela? 

Jättekonstigt. Jag håller helt med […] 

Jag fick liksom inte riktigt ihop det. 

Nej, det går inte ihop 

Det var så konstigt för det står ju i början här att man kommer närmare medborgarna i den här slutsatsen på sidan 
åtta och sedan när man läser ledningscentralerna och fattar att argumentet var att de skulle spara resurser, och så 
gör man inte det, då fick jag inte riktigt ihop det. Vad var det som stod emellan som jag inte hade fattat liksom. 
Men då förstår jag att ni också har den uppfattningen att egentligen är det konstigt det hela. 

Ja, precis. Det finns ingen logisk kedja.  

Det är snarare tvärt om. 

Ja, precis [skratt]  
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Bilaga 3 – Redovisning av kommunikation i ett ärende138 
 

Tid Operatör Anmälare 
00.00 Polisen 112. Vad har inträffat?  
  Ja, hej detta var Carina väktare 

på Stokab.  
 Hallå där.  
  Hej du. Jag har fått 

inbrottslarm på 
Johannesbergsgymnasiet här i 
Köpingstad. 

00.15 Hmm.    
  Och det bara rasar in med 

sektioner som går. Det är 
någonting som rör sig i skolan.  

 [Tystnad, knappar sannolikt in uppgifter]  
  Och det är olika ställen. Jag var 

här tidigare förut och då kunde 
jag inte hitta någonting. Då var 
det bara en sektion som går, 
men de här sektionerna går 
hela tiden nu. 

 Är du på plats? Olika.  
  Ja, jag är utanför. 
 Yes, inga servicebilar eller städbilar utanför? Vad du 

kan se? 
 

  Nej, jag har inte sett någonting 
och skolan är ganska nedsläckt 
också.  

 Ja, Ähh.   
  Sedan går de med ett kort 

mellanrum hela tiden. Jag får 
ju alltid ett sms när larmena 
går. 

 Ja, absolut.  
 Ähh [Tystnad, knappar sannolikt in uppgifter]   
01.08  Jag vet inte om du hör det, 

men det går ju larm hela tiden 
typ. 

 Ja.  
  Känns lite olustigt när man 

ändå var här precis 
01.16 Absolut För en stund sedan 
 [Tystnad, knappar in uppgifter]   
01.39 Hur når jag dig?  
  Vad sa du? 
 Hur når jag dig. Vilket nummer?  
  070  
 Ja. 00 

                                                             
138 Namn, adress, telefonnummer etc har anonymiserats genom att ha tilldelats andra namn/nummer 
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 00 
 Ja  
  0000 
 Toppen. Vart står du? På vilken sida?  
  På innergården står jag.  
 Ähh. Pååå ineeergåården. Yes. Står du vid bilen eller?  
  Ähh. Jag står vid bilen precis 

utanför gör jag. 
 Du står vid bilen sade du?  
  Ja, jag står vid bilen precis 

utanför huvudentrén gör jag. 
 

I det här läget anropas patrull av annan operatör (se nedan) som utgår från uppgifter som finns registrerade i IT-
system. Samtalet med inringare fortsätter ytterligare cirka 4 minuter.  

Kommentar: Att notera är att operatör skrivit in Johannesbergsskolan och inte Johannesbergs-gymnasiet samt även 
lagt in fel telefonnummer till anmälare (framgår senare). Att lägga in och utgå från uppgifter i IT-system är viktigt i de 
stora centralerna i och med att områdena är stora, att det är ett stort tryck med inkommande samtal, att det är många 
patruller att hålla reda på, samt att det kan vara flera operatörer inblandade i samma ärende (som i detta fall) och att 
dessa kan sitta långt ifrån varandra i ledningsrum.  

I en mindre central är det inte osannolikt att aktuellt ärende hade larmats ut efter 15 sekunder. Det fanns en hög 
person och lokalkännedom, vilket minimerade behov av informationsinhämtning (t.ex. telefonnummer till 
samverkanspartner) och patruller fick ofta information omgående att börja styra mot adress innan eventuell 
ytterligare informationsinhämtning fortsatte.  

 

Tid Operatör Polispatrull 
02.11 90-order Norra området och order hund 37-1210 kom   
02.27  37-1210 Stationen Köpingstad 

kom 
 Johannesbergsskolan, Kvällsvindsvägen 11 A får vi ett 

inbrottslarm väktare är på plats utanför skolan. 
Skolan är nedsläckt, men sektioner går hela tiden 
enligt väktaren. Ähh kom. 

 

  Vad sa du att skolan hette 
kom? 

 Johannesbergsskolan, kom.  
  Och adressen är? 
 Kvällsvindsvägen 11 A. Ängslyckan, Köpingstad, kom.  
03.00  Stämmer det när du skriver in i 

Stormsystemet när du skriver 
in Johannesbergsskolan för 
den ligger inte där kom? 

 När vi slår på Johannesbergsskolan så får vi den 
adressen, kom.  

 

 Ja, 37-1210 är det så att det inte stämmer så får vi 
forska i det i så fall. Men det är den adressen vi har 
fått från Stokab, kom.  
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  Ja, vi är på väg. Det finns en 
skola som heter 
Johannesbergsgymnasiet. Men 
vi åker dit till Kvällsvindsvägen 
först där, kom.  

 Lysande, jag tackar för det 90. Klart slut.  
[03.22]   

 

Väktare ringer åter till polisen efter knappt 10 minuter. 

 

Tid Operatör Väktare 
09.48 Polisen  
  Ja, hej det är Carina väktare på 

Stokab. 
 Tjena.  
  Polisbilen till 

Johannesbergsgymnasiet 
behövs inte längre.  

 Ska vi se. Varför då?   
  Det är teknisk fel på det här 

larmet. 
 Då återkallar jag det här då.  
  Ja. 
 Ska vi se. Ja, då tack, tack.  
  Tack, hej hej. 
10.12   

 

Patrull har letat efter väktare/rätt adress i drygt åtta minuter och tar kontakt med ledningscentralen. 

 

Tid Operatör Polispatrull 
10.23 37-1210 90 kom  
  Kan du repetera adressen på 

det här larmet vi fick? Jag fick 
för mig att det var 
Kvällsvindsvägen 11 A, 
stämmer det kom? 

 Ja, det är vad det står här och Johannesbergsskolan, 
kom. 

 

  Har du någon anmälare till det 
här, kom? 

 Ja, jag har ett telefonnummer. Finns även på status 
95, men 0707 000000, 0707 000000. Och nu skrevs 
det in att larmet är återkallat. Att det ska vara 
tekniskt fel. Men ni kan väl prova att ringa det här 
kom?  

 

11.17   
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Patrull har försökt nå väktare/hitta plats i ytterligare fem minuter och tar åter kontakt med ledningscentralen.  

 

Tid Operatör Polispatrull 
14.57 37-1210 90 kom  
  Då har vi ringt det här numret 

och det var ingen som svarade 
på det. Har ni något 
snabbvalsnummer som ni kan 
slå till Stokab och kolla om det 
verkligen var Kvällsvindsvägen 
11 A för det är verkligen två 
helt olika adresser om man nu 
pratar om 
Johannesbergsskolan och 
Kvällsvindsvägen 11 A, kom. 

 Jag ska kolla vänta.  
 

 

Tid Operatör, polisen Stokab, larmföretag 
19.04  Välkommen till Stokabs 

larmscentral. Du kommer nu få 
prata med en av våra 
operatörer 

  Stokabs larmcentral, det är 
Magnus. 

 Hej, det är polisens ledningscentral Johannes.  
  Ja, hej. 
 Vi fick ett inbrottslarm av er i Köpingsstad, 

Johannesbergsskolan.  
 

  Hmm. Vänta jag ska kika? 
Johannesbergsgymnasiet, 
Västergatan 15. 

 Det var återkallat vad jag fick till mig?  
19.48  Hmm, vi ska se va som står i 

loggan. 
 Vi pratade med Carina nån väktare där som snackade 

om något tekniskt fel.  
 

  Ja, precis. Vi fick en väldigt 
massa inbrottslarm där 
samtidigt. Ja. 

 Ja.  
  Då ska vi se här. Kollegan håller 

på att skriva i loggen samtidigt. 
Det är därför. Ja, där är vi 
färdiga. Så kontaktman 
kontaktar tekniska kontoret 
står det avslutat som.  

 Vad bra. Tack för hjälpen.  
  Ingen fara. 



187 

 

20.19 Hej, hej  
 

Patrullen har nu varit involverad i ärendet i nästan 20 minuter.  

Kommentar: Patrullen får inte ihop det. Adressen verkar inte stämma och anmälaren går inte att nå. Kan det vara 
någon annan som är utsatt för något – att det inte alls handlar om en skola? Kan någon ha blivit tvingad att säga att 
det är ett tekniskt fel? Vad är det för adress? Poliser är generellt inriktade att reagera på saker som avviker från det 
normala. De upplever det hela som märkligt.  

De har också sedan tidigare en frustration över hur den stora ledningscentralen hanterar ärenden och att det inte är 
ovanligt att det blir missuppfattningar vad gäller adresser. Det är mer än tio år sedan området togs över av den stora 
ledningscentralen så det kan inte förklaras med inkörningsproblem.    

 

Tid Operatör Polispatrull 
21.09 37-1210 90 kom  
  Begelvägen, Köpingstad, kom. 
 Då var det Johannesbergsgymnasiet på Västergatan 

15. Och jag har pratat med Stokabs larmcentral som 
har sagt att det är teknisk fel där så vi behöver inte 
åka fram kom 

 

  Då vill jag att ni kontrollerar då 
vem som har sagt 
Kvällsvindsvägen 11 A och vad 
det kommer ifrån. För det var 
dit vi åkte. Och vi vet att 
Johannesbergsgymnasiet ligger 
på en helt annan adress så 
därför ställde vi frågan direkt 
när vi fick larmet, kom. 

 Jag, tror att vi fick det som Johannesbergsskolan och 
att operatören skriver in det och trycker <Enter> så 
kommer den där adressen upp, kom. 

 

 Den adressen är alltså kopplad om man skriver 
Johannesbergsskolan så det är därför den dyker upp 
där, kom. 

 

  Är det Kvällsvindsvägen 11 A så 
är det lägenheter i ett hus. Så 
det blir väldigt konstigt. Så när 
man drar en slutsats att det är 
en skola istället för ett 
gymnasie så blir det väldigt fel, 
kom. 

 Då är det våran Admin som lagt in fel i vårat system 
här, kom. 

 

  Går det att få en flagga där. Så 
det inte händer igen. Så när vi 
ställde våran motfråga om ni 
är helt tvärsäkra på att ni har 
rätt uppgifter från början från 
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larmcentralen så blir det lite 
otrevlig stämning. Men det 
mobilnumret som ingen 
svarade på. Var gick det 
någonstans, kom? 

 Det vet jag inte. Jag är inte den som skrev in det från 
första början där. Men vad jag fick det så skulle det 
väl gå till Stokab kom.  

 

  Ja, eftersom det var en sådan 
kommentar att vi skulle ringa 
dit för att få reda på mer 
information och att vi inte får 
mer information på det 
numret så blir det ännu mer 
tveksamt om det blev bra från 
början, kom.  

 Ja, precis. Vi skriver bara in här och vi motringer inte 
och vi motkollar inte alla adresser på det sättet. Ähh. 
Jag ska flagga den adressen för Admin och hoppas att 
de tar bort den så det inte blir fler fel där kom. 

 

  Ja, det är nödvändigt. Det ska 
inte bli någon mer gång. Slut 

 Klart, slut.  
23.38   
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