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Förord 
Detta examensarbete utfördes under våren 2018 som en avslutande del av tre års studier på 

programmet Flygtransport och logistik vid Linköpings Universitet.  
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varmt tack till alla de personer som ställt upp på intervjuer under arbetets gång och med stort 

engagemang bidragit med kunskap och erfarenheter. Tack även till Anders Leicht på 

Polismyndigheten för korrekturläsning av rapporten och kunskapshöjande förklaringar. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Tobias Andersson Granberg samt examinator Krisjanis 

Steins som under arbetets gång besvarat funderingar och hjälpt oss att höja rapportens nivå. 

Rebecka Lundin & Caroline Säwensten 

Norrköping 2018-06-29  
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Sammanfattning 
I och med ett ökande antal försvunna personer årligen i Sverige har efterforskning av försvunna 

personer blivit ett allt vanligare räddningsuppdrag för Polisen. Enligt lagen om skydd mot 

olyckor är det Polismyndighetens ansvar att utföra efterforskning av försvunna personer i fall 

som inte avser fjäll-, sjö- eller flygräddningstjänst. Polisen använder i första hand sina egna 

sökresurser till detta, men vid vissa sökinsatser kan externa aktörer behöva kallas in för att hjälpa 

till när Polisens resurser inte räcker till eller om specialresurser krävs. Polisen samverkar därför 

med organisationer som Sjöfartsverket, Hemvärnet, SAR Sweden och Missing People som kan 

kallas in vid räddningstjänst med stöd av lagen om skydd mot olyckor. 

Detta arbete syftade till att ge Polisen i region Stockholm ett beslutsunderlag som kan stötta 

deras arbete med koordinering av externa aktörer avseende när de bör kopplas in i 

efterforskningsprocessen. Idag saknas en dokumenterad kartläggning över när externa aktörer 

ska sättas i beredskap och det råder även delade meningar kring ämnet. Räddningsledaren hos 

Polisen behöver tillräckligt med underlag för att kunna bedöma och ta beslut gällande om externa 

aktörer ska kopplas in. Samtidigt är tid en kritisk faktor vid efterforskning av försvunna personer 

och beslutstagandet får därför inte ta för lång tid eftersom liv står på spel. 

Initialt utfördes en litteraturstudie för att få en grundläggande teoretisk kunskap och förståelse 

inom området. Genom intervjuer med Polisen och externa aktörer kunde en nulägesbeskrivning 

utformas som beskriver hur efterforskningsprocessen går till idag med fokus på hur samverkan 

och informationsdelning fungerar mellan aktörerna. Nulägesbeskrivningen innefattar även en 

inventering av vilka sökresurser som finns att tillgå både hos Polisen i region Stockholm samt 

hos flera av de externa aktörer som Polisen ofta samverkar med vid efterforskning av försvunna 

personer. Resultatet analyserades sedan för att tydliggöra vad som fungerar bra och vilka 

förbättringar som skulle kunna genomföras. Utifrån detta togs ett beslutsunderlag fram i form av 

en tidslinje som beskriver att externa aktörer bör kopplas in tidigt i efterforskningsprocessen. 

Slutligen drogs slutsatsen att efterforskningsprocessen kan förbättras genom att åtgärder som 

förbättrar samverkan och informationsdelning utförs. Dessa åtgärder kan bidra till att arbetet med 

efterforskning av försvunna personer effektiviseras vilket i sin tur leder till att försvunna 

personer kan hittas snabbare. 
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Abstract 
With an increasing number of missing persons annually in Sweden, search and rescue operations 

are more frequently conducted by the Police today. According to the Civil Protection Act, the 

Police is responsible for search and rescue operations of missing persons in cases not involving 

mountain-, sea- or aviation rescue services. The Police primarily use their own resources, but 

some rescue operations require support from external actors when additional or special resources 

are needed. Therefore, the Police collaborate with several organizations such as the Swedish 

Maritime Administration, Swedish Armed Forces, SAR Sweden and Missing People Sweden 

which can be summoned to participate in search and rescue operations. 

The purpose of this thesis was to create a timeline of the search and rescue process to help the 

Police with decision making regarding when external resources should be linked to the process. 

Today, there is no documented review of when external resources should be put in readiness 

before a rescue operation. There are also split opinions about this subject since the police officer 

in charge needs sufficient support to assess and decide whether to call in external resources or 

not. At the same time, time is a critical factor in search and rescue operations and decision 

making must therefore not take too long when lives are at risk. 

Initially, a literature study was conducted to gain basic theoretical knowledge and understanding 

to create the foundation of the thesis. As part of the data collection, interviews were held with the 

Police and several external actors. Based on the information obtained from the interviews, a 

description of the rescue process was made, focusing on collaboration and information sharing 

between the involved actors of the response system. It also includes an inventory of which 

resources that can be used in search and rescue operations in Stockholm. The result was then 

analyzed to clarify what works well in the process and which improvements could be made. 

Based on this, a decision basis in the form of a timeline was presented, showing that external 

actors should be called in early in the rescue process. 

Finally, it was concluded that the rescue process can be more effective by implementing 

measures to improve cooperation and information sharing. These actions can help to improve 

search and rescue operations and make them more effective, which in turn helps missing persons 

to be found faster. 
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1. Inledning 
År 2017 tog Polisen emot ca 21 500 samtal angående personer som försvunnit i Sverige. Av 

dessa ledde enligt Polisen (2018) 423 stycken till räddningsinsats enligt lagen om skydd 

mot olyckor (LSO) då det förelåg fara för liv eller allvarlig risk för den försvunne personens 

hälsa1. LSO syftar till att bereda skydd mot olyckor för Sveriges invånare genom att tilldela 

skyddsansvaret till staten eller kommunerna i landet (SFS 2003:778). Vad som avgör om 

händelsen leder till en räddningsinsats eller inte beror på olika egenskaper hos den försvunna 

personen samt de potentiella riskfaktorer som finns i dennes omgivning vid försvinnandet. 

Exempel på dessa kan vara ålder, hälsostatus, väderleksförhållanden och terrängens farlighet. 

Polisen gör sedan en bedömning utifrån dessa faktorer för att ta fram en angelägenhetsgrad för 

vilken åtgärd som skall vidtas (Polisen 2016).   

När en person anmäls försvunnen och Polisen ska påbörja en sökinsats är det många olika 

aktiviteter och aktörer som måste organiseras och samverka för att öka chanserna att så snabbt 

som möjligt återfinna den försvunna personen. Polismyndigheten bär ansvaret för efterforskning 

av försvunna personer i Sverige enligt 4 kap. förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor i 

fall som avses i 4 kap. 1–6§§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Polisens egna resurser 

räcker dock inte alltid till, varvid de kan ta hjälp från Försvarsmakten eller andra myndigheter 

och frivilligorganisationer som exempelvis Missing People och orienteringsklubbar 

(Polisen u.å.). Samtliga organisationer som samverkar med Polisen vid efterforskning av 

försvunna personer kommer hädanefter i rapporten att kallas externa aktörer. De resurser som 

dessa aktörer innehar kommer att benämnas som externa sökresurser. 

Räddningsledaren är den person som bedömer och beslutar vilka och hur många polisiära 

resurser som behövs vid en räddningsinsats (Polisen u.å.a). Det är även räddningsledaren som tar 

beslut gällande om, vilka och hur många externa aktörer som ska kallas in till insatsen. 

Beredskapen hos sökresurserna visar hur förberedda de är inför att påbörja en sökinsats när 

Polisen behöver deras medverkan och enligt Svenska Akademien (2015, s.98) är beredskap att ha 

något klart för användning. Tiden det tar för sökresurserna från att de blir inkopplade av Polisen 

tills att de är redo att ta sig till området för sökinsatsen kallas anspänningstid. Anspänningstid 

definieras av MSB (2015) som den tid det tar från att larm inkommer till räddningstjänsten till 

dess att första fordonet lämnar stationen. 

1.1 Problemformulering 
Efterforskning av försvunna personer (EFP) styrs av Polisen men då det är resurskrävande kan de 

inte alltid hantera det helt på egen hand utan de behöver ta hjälp av externa aktörer som 

exempelvis Missing People, Sjöräddningssällskapet och SAR Sweden. Samordning, planering 

och informationskanaler mellan Polisen och externa aktörer är en komplex verksamhet som inte 

följer uppgjorda mallar. Det medför att beslutsfattande angående om och när en räddningstjänst 

                                                
1 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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enligt LSO ska påbörjas, vilka externa aktörer som ska kallas in och hur dessa koordineras kan 

variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet samt vem som är vakthavande befäl 

hos Polisen vid händelsen. 

Vid efterforskning av försvunna personer kan värdefull tid gå förlorad då Polisens EFP-

beredskap som tillämpas vid LSO samt externa aktörer inte alltid synkroniseras väl, i form av att 

de inte sätts i beredskap inför eller under en räddningsinsats. Med beredskap menas här att en 

sökresurs sätts i beredskapsläge för att vara förberedd och klar inför att kallas in till en 

räddningsinsats och bistå Polisens arbete. Risken finns att resurserna kontaktas först när de 

behövs men att de då inte har haft tid att förbereda sig och inte alltid kan inställa sig för att arbeta 

direkt när behovet uppkommer. Genom att sätta externa aktörer i beredskapsläge inför en 

räddningsinsats kan anspänningstiden kortas eftersom de då redan hunnit förbereda sin 

utrustning och kan rycka ut snabbare efter att larmet inkommit. 

Idag finns ingen dokumenterad kartläggning om när externa aktörer brukar kopplas in i 

efterforskningsprocessen. Information om detta samt deras personella och materiella resurser, 

uthållighet, kompetens och anspänningstid är viktig att ha som grund så att Polisen kan fatta 

välgrundade beslut och koppla in rätt resurser i rätt tid. Särskilt viktigt är att kartlägga hur långa 

anspänningstider de olika aktörerna har eftersom att med ökad kunskap om detta kan Polisen i 

planeringsfasen av efterforskningsprocessen skapa ett mer tidseffektivt flöde för när de olika 

sökresurserna ska sättas in. 

En kartläggning av hur sökresurserna används samt en inventering av dessa ökar möjligheten för 

Polisen att utnyttja dem på ett mer effektivt sätt. Att minska risken att värdefull tid går till spillo 

samt öka chanserna för att rätt sökresurs är på rätt plats i rätt tid är av yttersta vikt då det är 

människors liv och hälsa som står på spel. 

1.2 Syfte 
Syftet är att skapa ett beslutsunderlag som gör gällande under vilka faser i 

efterforskningsprocessen som externa aktörer bör kopplas in. Därmed har en kartläggning av 

processen för efterforskning av försvunna personer gjorts samt en inventering av vilka aktörer 

och resurser som finns att tillgå, vilken kompetens dessa innehar och när i processen de behövs. 

1.3 Frågeställningar 

Fyra frågeställningar har formulerats för att garantera att syftet med examensarbetet uppnås. Den 

första frågeställningen syftar till att ta reda på hur efterforskningsprocessen går till i nuläget. Den 

andra avser att inventera vilka resurser som finns att tillgå för att genom den tredje identifiera 

vilka roller de tillgängliga resurserna har i efterforskningsprocessen. Den sista frågeställningen 

avser att nå fram till rekommendationer angående när sökresurser bör sättas i beredskap och 

därefter vara på plats för att delta i efterforskningen. De fyra frågeställningarna är: 
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•  Vilka aktiviteter ingår och i vilken ordning utförs de i processen för efterforskning av 

försvunna personer i nuläget och vilka steg eller faser kan identifieras? 

•  Vilka sökresurser finns att tillgå och vad har de för kapacitet i form av personella och 

materiella resurser, anspänningstid, uthållighet och kunskap? 

•  Vilka roller har olika aktörer i efterforskningsprocessen och hur samverkar 

de/koordineras deras kunskaper, verktyg och metoder? 

•  I vilken fas av efterforskningsprocessen ska respektive aktörs sökresurser sättas i 

beredskap? 

1.4 Avgränsningar 
Kartläggningen och inventeringen avser Polisen och externa aktörer vid efterforskning av 

försvunna personer inom Stockholms län. Den tidsperiod i efterforskningsprocessen som 

undersökts sträcker sig från att första larmsamtal inkommit till regionledningscentralen (RLC) 

tills dess att räddningstjänst enligt LSO avslutas. I rapporten har endast fall som lett till 

räddningsinsatser enligt LSO behandlats. 

1.5 Rapportens disposition 
Rapporten är indelad i flera huvudkapitel där kapitel 1 inleder med beskrivning av 

problembakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel 2 presenteras de metoder 

och tillvägagångssätt som använts för att uppnå syftet med arbetet. Den teoretiska referensramen 

presenteras i kapitel 3 där all relevant teori för arbetet redovisas. Kapitel 4 utgörs av en 

nulägesbeskrivning av hur efterforskningsprocessen går till idag samt verksamhetsbeskrivningar 

av de involverade aktörerna. Analys av nulägesbeskrivningen presenteras i kapitel 5 tillsammans 

med ett beslutsunderlag i form av en tidslinje som tagits fram för att underlätta Polisens 

beslutstagande under efterforskningsprocessen. I kapitel 6 diskuteras arbetets metod, resultat, 

hållbarhet och etik samt framtida studier i ämnet. Slutligen redovisas slutsatsen av arbetet samt 

svaren på frågeställningarna i kapitel 7. 
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2. Metod 
Följande kapitel beskriver de metoder som har tillämpats under arbetets gång för att uppnå syftet 

med rapporten. I samband med att metoderna förklaras beskrivs även tillvägagångssättet kopplat 

till specifik metod. Tillvägagångssättet beskriver hur examensarbetet har genomförts och de steg 

som tagits redogörs i Figur 1. En nulägesbeskrivning har utförts för att kartlägga vilka resurser 

som finns att tillgå i dagsläget, hur de samverkar och vad de uppnår för resultat. Genom 

datainsamling i form av en litteraturstudie och intervjuer av insatta personer från olika 

organisationer har vi fått en uppfattning om vad som fungerar bra och mindre bra i 

efterforskningsprocessen.  

Nulägesbeskrivningen sammanställdes sedan till en tidslinje som visar nyckelaktiviteter i 

efterforskningsprocessen och när de externa aktörerna kontaktas. Som ett komplement till 

informationen som intervjuerna gav har även två händelserapporter från tidigare utförda 

efterforskningar lästs, jämförts och analyserats. Både ett lyckat och ett mindre lyckat fall har 

undersökts för att hitta faktorer som fungerade bra och mindre bra samt för att kunna jämföra hur 

efterforskningsprocessen fortgick för de respektive fallen. Tidslinjen som konstruerats jämfördes 

därefter med händelserapporterna för att se om dessa stämde överens gällande vilka beslut som 

togs när i efterforskningsprocessen och när externa aktörer kopplades in. På så sätt kunde 

författarna även bilda en uppfattning om hur verklighetstrogen tidslinjen blev. 

Slutligen genomfördes en analys av nulägesbeskrivningen som låg till grund för utformandet av 

en ny tidslinje. Den nya tidslinjen visar när externa aktörer bör kopplas in i 

efterforskningsprocessen för att tidigare kunna bidra till arbetet och på så sätt effektivisera 

sökandet. Tidslinjen tillsammans med en sammanställning av de olika aktörernas förmågor kan 

bidra till ökad förståelse och kunskap om de externa aktörerna och även användas som ett 

beslutsunderlag vid efterforskning av försvunna personer. Med hjälp av beslutsunderlaget får 

räddningsledaren hos Polisen som ansvarar för och koordinerar sökresurserna vid 

räddningsinsatser enligt LSO ett underlag att följa vid beslutsfattande gällande när externa 

aktörer ska kopplas in. 

 

Figur 1. Stegen som genomförts under examensarbetet 

2.1 Metodansats 
Metodansatsen kan vara kvalitativ eller kvantitativ (Eliasson 2013). Kvalitativa metoder är bra 

att använda vid tillfällen där det är viktigt att förstå området. Under arbetes gång ökar förståelsen 

och tydligheten kring vad området faktiskt innebär. Flera av metoderna är flexibla vilket är bra 

då den som utför arbetet kan lägga sig på en nivå som är bra för både personen och arbetet. Det 
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går att samla in information och data så länge arbetet pågår och det är lätt att anpassa metoden 

efter hur arbetet går. Kvalitativa metoder fungerar bra för att utreda fenomen som inte går att 

bestämma en mängd eller sätta en siffra på (Eliasson 2013).  Riktningen i kvalitativa metoder är 

ofta att hitta kategorier, beskrivningar eller modeller som på ett så bra sätt som möjligt kan 

beskriva ett speciellt fenomen eller sammanhang (Larsson 1986). 

Kvantitativa metoder är bra att använda när arbetet och resultatet eftersträvar värden som ska 

vara mätbara (Eliasson 2013). Metoden riktar sig till arbeten där önskan är att beskriva 

omvärlden genom att genomföra mätningar eller tester (Larsson 1986). Förarbetet är viktigt då 

kvantitativa undersökningar sällan går att komplettera med information. Efterarbetet är snabbt 

gjort och går även att förbereda vilket underlättar analysen. Analyser av arbetet kan göras 

upprepade gånger vilket är bra om något skulle gå fel. Kvantitativa metoder går inte ner på 

djupet av en fråga på samma sätt som kvalitativa metoder och kan därför kräva mindre tid och 

resurser (Eliasson 2013). 

Examensarbetet var en kvalitativ studie som utfördes för att öka förståelsen för 

efterforskningsprocessen hos både författarna och inför framtida forskning inom området. Ju mer 

information som införskaffades desto tydligare blev bilden av hur efterforskningsprocessen är 

uppbyggd och fungerar. I takt med att förståelsen ökade, ökade även nivån på arbetet eftersom 

författarna fick bättre insikt i problemet och kunde, utöver att förstå efterforskningsprocessen i 

nuläget, analysera djupare hur processen skulle kunna förbättras. Dessutom medförde de nya 

kunskaperna möjligheten att på egen hand hitta publicerat material som stöttade den information 

som redan samlats in och de förändringar som ansågs relevanta. Eftersom arbetets syfte var att 

kartlägga och beskriva sammanhanget kring efterforskning av försvunna personer och inte att 

utföra beräkningar valdes en kvalitativ metodansats. 

2.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utförs för att bättre förstå det område som undersöks (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013). Innan litteraturstudien genomförs är det vanligt att först göra en 

litteratursökning (Ejvegård 2009). En litteratursökning innebär att med hjälp av nyckelord eller 

sökord leta i databaser för att finna litteratur som kan förklara ämnet. Enligt Merriam (1994) 

genomförs sedan litteraturstudien för att inför arbetet veta vad som tidigare forskats kring och 

vilka misstag som gjorts. Om detta inte görs finns risken att tidigare forskning upprepas eller att 

resultatet inte bidrar med några nya kunskaper. Den litteratur som valts kan även förbättra den 

grund som finns om ämnet vid valet av problemområde (Merriam 1994). Med en bred grund kan 

behovet och utförandet av en ny undersökning styrkas. 

En litteraturstudie har genomförts för att leta fram tidigare forskning och publikationer inom det 

problemområde som studerats. Litteraturen som kopplats till problemområdet har givit en 

teoretisk grund och förståelse som var nödvändig för att kunna genomföra planerade intervjuer. 

Därefter har litteraturen funnits som stöd för att se hur väl verkligheten stämmer överens med 
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teorierna för att på så sätt kunna finna förslag på förändringar vilket bidragit till framtagandet av 

ett beslutsunderlag. 

Litteraturen för examensarbetet söktes fram genom funktionen UniSearch på Linköpings 

universitets bibliotek och även genom att leta i relevanta hyllor, såsom Samhällsvetenskaplig 

forskningsmetodik och Produktstyrning, direkt i biblioteket. För att välja ut litteratur som ansågs 

relevant har titlarna skummats igenom och nyckelord som passar in på problemområdet tittats 

efter. Sammanfattningen till de titlar som ansågs kunna bidra till examensarbetet lästes och om 

det passade in lästes litteraturen i sin helhet. Exempel på nyckelord som använts vid 

litteratursökningen är samverkan, koordinering, Managing Search Operations, emergency 

logistics, search and rescue, missing people, emergency response systems och 

frivilligorganisationer. 

2.3 Intervjuer 

Intervjuer är ett sätt att inhämta information genom kommunikation mellan intervjuare och en 

eller flera respondenter. Syftet är att förmedla bland annat kunskap, erfarenheter, åsikter och 

upplevelser deltagarna emellan (Krag Jacobsen 1993). Intervjuer kan vara antingen kvalitativa 

eller kvantitativa. Vilken typ av intervju som väljs grundas utifrån syftet av projektet och kan 

inte vara ett slumpmässigt val där känslan får avgöra (Trost 2010). 

Förberedelsearbetet inför intervjun har stor påverkan för hur slutresultatet kommer att bli och till 

vilken grad det genererar information som återger respondentens utlåtande. Beroende på vad 

man vill få ut för resultat kan olika typer av intervjuer utformas där innehåll och struktur varierar 

(Lantz 2013). Graden av struktur på intervjuerna beror på hur stor kunskap intervjuaren har inom 

forskningsområdet. Enligt Gillham (2008) kan graden av struktur delas in i tre faser; Den 

ostrukturerade intervjun, den halvstrukturerade intervjun samt den strukturerade intervjun.  

Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att inte ha några förbestämda frågor eller stödord, 

där respondenten får berätta mer fritt om sina kunskaper och upplevelser om ämnet. Den 

halvstrukturerade intervjun är mer flexibel på så sätt att den kan innehålla spontana frågor som 

inte är planerade från början (Gillham 2008). Ofta är själva intervjun strukturerad medan 

frågorna ställs på ett ostrukturerat sätt (Trost 2010). Det finns utrymme för spontana frågor men 

den utgår samtidigt från en struktur, vilket ger respons av hög kvalitet. Denna typ av intervju 

kräver en högre grad av både förberedelser av intervjun samt analys, tolkning och presentation 

av intervjumaterialet. En strukturerad intervju utformas oftast i form av enkäter och 

frågeformulär. Där är frågorna färdigformulerade redan i förväg och ställs i en viss ordning. 

Frågorna är slutna och svaren förväntas vara korta och enkla utan utrymme för utsvävningar 

(Gillham 2008).  

Det finns även ett mått på standardisering vid intervjuer, vilket avgör till vilken grad frågorna 

och intervjusituationen är lika för alla intervjuade. Hög standardisering innebär att samma frågor 

ställs vid varje intervjusituation och de utförs på liknande sätt. Med låg standardisering kan 
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intervjuaren istället anpassa sig efter situationen och det språk som respondenten använder sig 

av. Frågorna kan därmed ställas i den ordning som passar situationen och följdfrågor kan flikas 

in på passande ställen beroende på vad respondenten har svarat på de tidigare frågorna. En låg 

grad av standardisering tillåter därför större variationsmöjligheter under intervjun. Generellt sett 

har en kvalitativ intervju hög grad av standardisering och låg grad av strukturering (Trost 2010). 

Om en intervju skall utföras personligen eller via telefon beror på en del logistiska faktorer. Det 

kan handla om vilka personer som finns tillgängliga att intervjua, om de har tid över och en plats 

ledig att vara på för intervjun. Personliga intervjuer är mer tidskrävande än telefonintervjuer på 

grund av resväg till platserna för intervjuerna. Fler telefonintervjuer kan därför hållas under 

samma tidsåtgång som en personlig intervju. Telefonintervjuer är användbara då de flesta 

människor äger en telefon idag. Det är enkelt att tillämpa då intervjuaren och respondenten 

befinner sig på olika platser geografiskt sett (Frey & Oishi 1995). 

Intervjuer har genomförts med personer som är ansvariga för efterforskning inom Polisen, 

Missing People Sweden, Sjöfartsverket, SAR Sweden och Storstockholms brandförsvar. Även 

Hemvärnet och Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) kontaktades men svar från dessa aktörer 

erhölls sent i arbetet vilket ledde till att intervjuer inte hann genomföras. Urvalet av 

organisationer baserades på rekommendationer från Bengt Gustavsson, regionansvarig för 

efterforskning av försvunna personer hos Polisen i Stockholms län, som berättade vilka externa 

aktörer Polisen oftast samverkar med under sökinsatser. Organisationer som sällan kallas in för 

att hjälpa Polisen bedömdes inte vara relevanta för just detta arbete då det inte skulle bidra med 

tillräckligt mycket information för att påverka slutresultatet. Intervjuerna hölls direkt på 

respondentens arbetsplats och vid ett undantagsfall via telefon. Längden på intervjuerna 

varierade från 20 minuter upp till två timmar beroende på hur involverad organisationen är i 

efterforskningsprocessen eftersom de då har antingen mer eller mindre information att dela med 

sig av kring ämnet. Detaljer angående själva intervjuerna visas i Tabell 1, däribland 

respondenternas titel inom sin organisation. Vidare i rapporten kommer respondenterna att 

refereras till enligt sin titel. 
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Tabell 1. Information om genomförda intervjuer 

Person Titel, organisation Datum Tidsåtgång 

Bengt Gustavsson Regionansvarig för efterforskning 

av försvunna personer i 

Stockholms län, Polisen 

9/4-18 2 timmar 

Johan Mårtensson Nationell 

räddningstjänstsamordnare, 

Sjöfartsverket 

18/4-18 45 minuter 

Anders Mattson och 

Fredrik Andersson 

Vakthavande befäl, Polisen 23/4-18 1timme 45 minuter 

Mathias Pernehagen Hundförare och sakkunnig inom 

MSO, Polisen 

24/4-18 15 minuter 

Tord Sundqvist Räddningsledare och 

styrelseledamot, SAR Sweden 

25/4-18 1 timme 50 minuter 

Barry Levis Yttre befäl, Räddningstjänsten 

Storstockholm 

27/4-18 20 minuter 

Jörgen Olsson Verksamhetsledare, Missing 

People Sweden 

27/4-18 1 timme 50 minuter 

 

Intervjufrågor förbereddes i god tid innan intervjuerna för att få ut så mycket information som 

möjligt när intervjun väl hölls. Dessa frågor återfinns i Bilaga 1 till och med Bilaga 7. Intervjun 

genomfördes på ett halvstrukturerat sätt då även öppna frågor ställdes som tillät respondenten att 

tala relativt fritt. På så sätt erhölls bredare information som inte nödvändigtvis hade framkommit 

vid mer slutna frågor. Följdfrågor ställdes när det passade, exempelvis om något område kändes 

extra intressant och givande för analysdelen. Beroende på vad respondenten svarade kunde 

frågorna ställas i blandad ordning utefter vad som föll sig naturligt för stunden. Frågorna ställdes 

på ett sådant sätt att förutfattade meningar eller egna åsikter från intervjuarna inte lös igenom. 

Frågorna som ställdes vid intervjuerna syftade främst till att få reda på hur 

efterforskningsprocessen ser ut hos varje organisation och vilka resurser de innehar. Även 

information om vilka arbetsmetoder som används, hur samverkan med andra organisationer 

fungerar och upplevs, vilken beredskap och anspänningstid de har samt angående dess 

uthållighet och kunskaper inom området för efterforskning av försvunna personer. I stor 

utsträckning ställdes samma typ av frågor till de olika aktörerna så att deras svar kan jämföras 

med varandra i analysdelen för att hitta likheter och skillnader mellan dem. 

Varje intervju spelades in efter godkännande av respondenten. Detta för att underlätta 

sammanställningen av data efter att intervjuerna hållits. Under intervjuerna antecknade den ena 

intervjuaren medan den andra ställde frågorna. På så sätt kunde frågeställaren koncentrera sig på 

att hålla ett bra flyt genom intervjun medan personen som antecknade kunde snappa upp 
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kroppsspråk och särskilda reaktioner från respondenten som inte kan återspelas via 

ljudupptagningen. Sammanställning av data genomfördes så snart som möjligt efter 

intervjutillfället när informationen fortfarande fanns färskt i minnet. Det ihopsamlade materialet 

gicks sedan igenom av båda intervjuarna för att klargöra att båda hade samma uppfattning om 

informationen som getts. 

2.4 Kvalitativ analys 

Tematisk analys är en kvalitativ analysmetod som kan användas vid forskning. I tematisk analys 

struktureras data utifrån relevanta teman eller områden som antingen bestämts i förväg eller som 

tas fram utifrån det material som har samlats in. Har teman tagits fram i förväg är analysen 

deduktiv, även kallad teoristyrd, medan den är induktiv, även kallad empiristyrd, om teman 

baseras på det insamlade materialet. De teman som tas fram ska även vara kopplade till någon av 

arbetets frågeställningar vilket innebär att relevanta teman väljs av forskaren. Det är vanligt att 

framtagande av teman kombineras i praktiken och att den tematiska analysen därmed både är 

deduktiv och induktiv. Detta passar bra i arbeten där halvstrukturerade intervjuer genomförs 

eftersom intervjuerna ofta börjar med en öppenhet mot ämnet och efter hand blir mer fokuserade 

på specifika delar av ämnet (Langemar 2008).  

För deduktiv tematisk analys väljs teman ut baserat på teorier och tidigare resultat inom 

forskning. Dessa teman styr sedan vilka frågor som ställs på intervjuerna för att dessa ska 

generera så relevant och informativt material som möjligt. När teman väljs ut utifrån induktiv 

tematisk analys transkriberas det insamlade materialet och läses sedan igenom många gånger för 

att skapa en bra överblick. Därefter markeras viktiga nyckelord i texterna som kan kopplas till 

frågeställningarna och sorteras under övergripande begrepp eller preliminära teman. Härifrån 

utförs sedan samma sorts analys för både deduktiv och induktiv tematisk analys. För varje tema i 

taget ska all text gås igenom och information som passar in ska sorteras till det temat. Här märks 

det om de teman som tagits fram behöver utvecklas eller förändras och då kan slutgiltiga teman 

bestämmas. Till sist sammanfattas och struktureras det insamlade materialet under respektive 

tema (Langemar 2008). 

Genom att använda tematisk analys har teman som både är kopplade till teorin och empirin tagits 

fram. Arbetet började på ett deduktivt sätt med att syfte, frågeställningar och teori belyste viktiga 

teman inom området för efterforskning av försvunna personer. Utifrån dessa formulerades 

intervjufrågorna på ett sätt så att respondenten först fick berätta mer fritt och därefter besvara 

frågor som var mer styrda för att kunna besvara de teman som tagits fram. Efter att intervjuerna 

genomförts övergick arbetet till att vara induktivt. Det material som intervjuerna gav 

transkriberades och lästes igenom flera gånger för att finna likheter mellan informationen som 

intervjuerna genererat. De teman som återfanns här jämfördes med de teman som först bestämts 

och gav vilka slutgiltiga teman som analysen av arbetet fokuserar på. De teman som valdes var 

samverkan i stort med inriktning på informationsdelning för att analysera djupare. 
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2.5 Reliabilitet och validitet 
Ett sätt att bedöma trovärdigheten av ett arbete är genom att titta på måtten reliabilitet och 

validitet (Eliasson 2013). Reliabilitet handlar om pålitlighet och hur väl det går att lita på att 

samma resultat kan åstadkommas om arbetet genomförs igen. Om man exempelvis använder ett 

måttband av gummi för att mäta en längd är risken stor att måttbandet är olika hårt utsträckt vid 

olika mättillfällen (Ejvegård 2009). Reliabiliteten blir därmed låg eftersom man inte kan lita på 

att en meter med måttbandet är exakt lika lång vid varje mätning.  

Reliabilitet vid intervjuundersökningar kan testas genom att svar jämförs mot varandra. 

Undersökningen kan anses vara av bättre reliabilitet ju mer svaren stämmer överens eller ju 

mindre avvikelsen mellan dem är. Ett annat sätt att testa reliabiliteten är genom kontrollfrågor. 

Testet går då ut på att frågor som liknar varandra men formuleras olika ställs vid olika tillfällen 

under intervjun. Om svaren stämmer överens föreligger god reliabilitet (Ejvegård 2009). 

Validiteten för arbetet avgör om det är giltigt och hur väl det mäter vad det ska, alltså det som 

arbetet är tänkt att mäta (Eliasson 2013). Validering är inga problem om det finns mått och 

metoder sedan tidigare men det gäller att se upp då måtten kan vara olika beroende på vem som 

frågas (Ejvegård 2009). Det är därför viktigt att veta vad måttet står för, vad som räknas med och 

vad som inte gör det. Detta visas bland annat vid jämförelse av statistik från olika länder. Vid 

mätning av en stats yta kan vissa välja att räkna bort vattenytor såsom stora sjöar och fjordar 

medan andra inte gör det, vilket medför att resultatet skiljer sig åt beroende på vem som utfärdat 

statistiken. 

Att pröva validiteten är svårare än att bedöma reliabiliteten. Detta då det krävs att det finns ett 

annat mått på det som undersöks för att kunna genomföra en jämförelse. Om undersökningen 

handlar om hur meteorologer tror att vädret ska bli nästa lördag kan en jämförelse ske när 

lördagen kommit och gått. Prognosen som undersökningen fick fram kan då jämföras med hur 

vädret faktiskt blev. Utförs sedan en jämförelse mellan de senaste lördagarnas prognoser kan en 

uppfattning fås om vilken meteorolog som ger prognoser med högst validitet (Ejvegård 2009).   

Begreppen reliabilitet och validitet hör tätt ihop vilket visas av att en högre reliabilitet ger bättre 

förutsättningar för en hög validitet. Viktigt att tänka på är dock att god reliabilitet är en 

nödvändighet för, men gör det inte självklart, att valideringen är god. Låg reliabilitet ger dock 

konstaterat en låg validitet (Ejvegård 2009).  

I denna rapport var en riskfaktor att utfallet av intervjuerna kunde variera beroende på vem som 

intervjuades från varje organisation. Alla människor inom en organisation har inte exakt samma 

åsikter eftersom de delvis baseras på egna upplevelser och kunskaper. För att öka chansen för en 

hög reliabilitet hölls intervjuer med så många externa aktörer som möjligt för att se om de gav 

liknande svar. Ju fler respondenter som uppgav samma information, desto mer trovärdig och 

säker blev den. Vid de tillfällen då respondenternas svar skiljdes mycket åt framställdes dem som 

personliga åsikter i rapporten för att inte verka som fakta. De svar som skiljde sig från mängden 



   
 

 
11 

 

kontrollerades även genom att försöka hitta motsvarande information i skriftlig litteratur som 

kunde stötta påståendet. Dessutom skickades sammanställd data från intervjuerna tillbaka till 

respektive respondent för denne att kunna läsa igenom och validera att informationen var korrekt 

tolkad. 

De händelserapporter som tagits del av under arbetets gång valdes ut av Polisen efter önskemål 

från författarna om att få undersöka skillnaden mellan insatser som haft olika resultat. Eftersom 

det råder sekretess kring många händelserapporter skickade Polisen de rapporter som de kände 

sig bekväma med att ge ut, där identifierande information tagits bort. Därför hade resultatet av 

analysen kunnat bli annorlunda om arbetet gjorts om igen fast med andra händelserapporter 

eftersom efterforskningsprocessen varierar från fall till fall. För att undvika allt för stor differens 

i resultaten jämfördes händelserapporterna med information från intervjuer och skriftlig litteratur 

för att kunna avgöra om händelseförloppen under räddningsinsatserna verkade vara normalfall 

eller om några händelser var avvikande. Händelserapporterna användes därefter för att validera 

att tidslinjen som tagits fram var rimlig och stämmer överens med verkligheten.  
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3. Teori 

I följande kapitel presenteras de huvudområden som den teoretiska delen av rapporten är 

uppbyggd på. Arbetet grundar sig i att undersöka logistiken i efterforskningsprocessen och det är 

därför ett viktigt område att beskriva. Kort förklaras vad efterforskning är och därtill den metod 

som används. Även logistiska begrepp som samverkan, koordinering och informationsdelning 

beskrivs. Till sist redogörs hur frivilligorganisationer kan bidra till ett arbete. 

3.1 Logistik 
Begreppet logistik kan definieras på en mängd olika sätt beroende på vem som tillfrågas. Jonsson 

och Mattson (2011) ger följande definition av logistik:   
  

Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, 

från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av använd 

produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters 

behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg 

kapitalbindning och små miljökonsekvenser.   

(Jonsson & Mattsson 2011, s. 20)   
  

En annan beskrivning av logistik återges av Storhagen (2003):   
  

De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt 

kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt 

kostnad.   

(Storhagen 2003, s.17)   
  

Definitionerna kompletterar varandra och essensen av dem båda handlar om att skapa lönsamma 

flöden avseende bland annat tid, pengar, lager, miljö och kundnöjdhet. Logistik kan betraktas 

både inom en enskild organisation samt genom flera organisationer som ett integrerat flöde. 

Logistiksystem sträcker sig oftast längre än en separat organisation, utan normalfallet är att flera 

organisationer och aktiviteter är beroende av varandra och kräver samverkan för att erhålla ett 

positivt resultat från verksamheten (Jonsson & Mattson 2011). 
 

3.1.1 Blåljuslogistik 
Blåljuslogistik tillämpas för att planera och styra räddningsfordon, personal i dessa 

fordon samt personal på skadeplatsen i syfte att förebygga eller minska skada vid olyckor eller 

liknande händelser. Det innebär att blåljuslogistik används för att hantera de räddnings- och 

responssystem som finns (Linköpings universitet 2012). Ett räddningssystem består av ett antal 

resurser som organiseras för att förhindra och bistå när det sker olyckor eller händelser som ger 

skada på människor, material och natur. Responssystemet ansvarar för att fördela nödvändiga 

resurser i syfte att rädda och lindra skada när en olycka eller händelse skett. 
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Medverkande inom räddnings- och responssystemen i Sverige är bland andra ambulans, 

kommunal och statlig räddningstjänst, polis, SOS Alarm, frivilligorganisationer och enskilda 

(Yousefi Mojir 2016). Den statliga räddningstjänsten består av flera olika tjänster, däribland 

finns Sjö- och flygräddningen vilken Sjöfartsverket är ansvariga för (MSB 2016). Det finns även 

fjällräddning samt efterforskning av personer som inte omfattas av flyg-, sjö- eller fjällräddning 

där Polisen har ansvaret. Utöver dessa ansvarar Kustbevakningen för miljöräddning till sjöss och 

Länsstyrelsen för räddning vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  

De aktörer som utför räddningsverksamhet jobbar enligt Fredholm (2010) i nätverk för att kunna 

hantera det behov som uppstår. Över åren har det märkts att samarbete är en viktig faktor för att 

klara av de nödsituationer som sker. Problemet är att många organisationer endast tittar på sitt 

eget arbete och det system som de utgör. Fredholm (2010) anser att de istället bör undersöka hur 

och med vilka regler och villkor som tillfälliga nätverk och dess organisation skulle kunna 

fungera och hanteras. Det skulle även kunna planeras mer inför det arbete som ska hantera 

koordinering av responsen vid nödsituationer (Fredholm 2010) då snabb respons är av stor 

betydelse vid en nödsituation och kan effektivisera hanteringen av material och återhämtning 

(Sheu 2007; Yousefi Mojir & Pilemalm 2016). Utöver att planera responsen är det även viktigt 

att förbereda omkringliggande arbete som utförs vid en nödsituation. Att kunna hantera de 

konsekvenser som påverkar samhället är minst lika viktigt som att hantera den faktiska 

responsen. Detta kan exempelvis handla om evakuering, krishantering och samtalsstöd. 

Hanteringen av nödsituationer kan delas upp i fyra delar. Den första är att hantera nödsituationen 

som den fysiska process den innebär, den andra är att ta hand om människor och det sociala 

sammanhanget de befinner sig i och den tredje är att hantera hotade eller påverkade funktioner i 

samhället. Den sista delen är att styra de resurser som finns och behövs för att hantera de tre 

första delarna. Olika aktörer ansvarar för att hantera olika delar av nödsituationen och under 

tiden som situationen hanteras ändras behovet. Det kan innebära att om den första delen är under 

kontroll så läggs större fokus på att hantera övriga delar. I och med detta är det viktigt att de 

olika aktörerna koordinerar sitt arbete för att lyckas bemöta det skiftande behovet (Fredholm 

2010). 

Vilka förberedelser som gjorts, kompetens och erfarenhet som finns samt juridiska 

förutsättningar påverkar hur styrningen av responsen vid en nödsituation kommer fungera 

(Fredholm 2010). Förberedelser som kan göras är att i sin planering detaljerat beskriva hur 

hanteringen av nödsituationer ska genomföras. Det kan handla om att ha struktur, organisera 

samarbete och styrning samt att formulera planer för hur responsen av olika typer av 

nödsituationer kan utspela sig. En annan viktig förberedelse är att veta att oväntade saker kan 

hända (KBM u.å.). Finns det en medvetenhet om det oväntade ökar förmågan att hantera en 

nödsituation. Kompetensen hos de inblandade är en förutsättning som innebär att använda 

förmågor, färdigheter eller egenskaper för att lösa en viss situation (Svenska Akademien 2009, 

s.1564). Exempel på kompetens är vilken tidigare erfarenhet som finns samt om de inblandade 

har fått någon träning eller utbildning för att kunna utföra ett så bra jobb som möjligt (Fredholm 
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2010). Juridiska förutsättningar vid en nödsituation skiljer sig från land till land. I Sverige 

handlar det främst om två lagar där den ena reglerar hur direkt arbete vid en nödsituation ska 

utföras (Lag om skydd mot olyckor) och den andra organiseringen av kommuner och landsting 

under nödsituationer som sker i fredstid (Lag om extraordinära händelser i fredstid hos 

kommuner och landsting) (Fredholm 2010).  

3.1.2 Humanitär logistik 
Humanitär logistik är ett delområde inom logistik där logistiksystem används för att spara tid och 

hjälpa människor. Detta skiljer sig något från den traditionella synen på logistik som ofta 

används av företag. För en företagslogistiker innebär sparad tid sparade pengar och den inkomst 

som företaget får in från sina kunder behöver då inte gå åt till att "betala" tid. Humanitära 

logistiker ser sparad tid som en fråga om liv och död och vill med sitt arbete göra en skillnad i 

det sociala livet istället för ett företags ekonomi. Den humanitära logistiken hjälper människor i 

nöd med hjälp av volontärer och genom ett mer effektivt arbete inom detta område kan fler 

nödställda få hjälp (Larson 2014). 

Den ideala responsen vid en nödsituation är planerad, koordinerad, konsekvent och 

anpassningsbar. Tyvärr lyckas inte alltid alla fyra kriterier uppfyllas i den nuvarande humanitära 

logistiken. Ett problem som ofta uppkommer i de situationer där humanitär logistik behövs är att 

ansvarig myndighet som tar emot hjälp utifrån ofta inte vet vilken kompetens och resurser de 

hjälpande grupperna har. De har ofta inte heller koll på vilka av de hjälpande grupperna som har 

anlänt till platsen där hjälparbetet ska utföras. Ett annat problem är att det saknas koordinering 

och kommunikation mellan de hjälpande grupperna. För att uppnå så bra respons som möjligt 

bör den humanitära logistiken ta hjälp av andra organisationer som har ytterligare kunskaper och 

förståelse för responsprocessen. Exempel på organisationer är sådana som tillhör internationella 

efterforsknings- och räddningssamfund (Tatham & Spens 2014).  

3.1.3 Frivilligorganisationer 

Personer som arbetar i frivilligorganisationer så som Missing People och SAR Sweden gör detta 

av fri vilja på sin egen fritid. De utgör en ovärderlig resurs från samhället med en vilja att hjälpa 

andra och de försöker även uppmuntra fler personer att följa deras exempel (Miller 2011). I 

Sverige är det vanligtvis staten som ansvarar för invånarnas hälsa i form av sjukvård, 

räddningstjänst och liknande. Det är så pass ovanligt att frivilligorganisationer etablerar sig på 

den marknaden att det saknas en generell uppfattning om vad den svenska ideella sektorn 

omfattar. En stor drivfaktor som frivilligorganisationer generellt sett över världen har är att 

uppmärksamma de sociala problem som finns i samhället och försöka få staten att ta större 

ansvar för dessa (Wijkström 1997). Frivilligorganisationen kan användas som en länk mellan 

statliga organisationer och befolkningen genom att förse människorna med information, som vid 

efterforskning av försvunna personer kan handla om att sprida efterlysningar och att sköta 

kontakten med anhöriga. 
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Vid räddningsinsatser kan frivillorganisationer bistå med nödvändiga resurser och vara till hjälp i 

arbetet att hitta försvunna personer. Några fördelar med att samverka med frivilligorganisationer 

är exempelvis att öka effektiviteten och servicekvaliteten genom att frivilligorganisationer utökar 

den offentliga sektorns kapacitet och har även tillgång till specialresurser (Austin 2003). Dock 

utgör de samtidigt en extra arbetsbelastning för Polisen eftersom de måste ta ansvar för dem och 

koordinera deras arbete (Skar, Sydnes & Sydnes 2016). Ytterligare nackdelar är att det kan vara 

svårt att mäta frivilligorganisationernas ansvarsområden och prestanda samt att det kostar mer i 

form av extra personalresurser och informationssystem (Austin 2003). Vidare menar Skar et al. 

(2016) att de ansvariga för en räddningsinsats har en tendens att använda sig av informella 

metoder vid samverkan med frivilligorganisationer och undviker att följa uppgjorda mallar och 

rutiner. Enligt Austin (2003) visar hittills genomförd forskning inom området på att fördelarna 

väger upp för nackdelarna. Generellt sett ses frivilligorganisationer som en värdefull hjälpresurs 

men den måste hanteras och nyttjas på ett bättre och mer effektivt sätt (Simpson & Hancock 

2009; Skar et al. 2016). 

3.2 Efterforskning 
Efterforskning av en försvunnen person utförs av Polisen om det föreligger fara för personens liv 

eller allvarlig risk för dennes hälsa (Ahlgren 2017). Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

beskriver i kapitel fyra vilka skyldigheter som staten har. Paragraf fyra, som förklarar 

efterforskning av försvunna personer i andra fall, fastslår att de myndigheter som regeringen har 

bestämt ska ”efterforska personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan 

befaras att det föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa” (SFS 2003:778). 

Om personen som försvunnit är sjuk, ett barn eller en åldring inleds efterforskningen snabbt 

(Ahlgren 2017). Är det däremot en vuxen i normal sinnesstämning som vandrat iväg efter ett gräl 

väntar Polisen med att påbörja efterforskning. Hur Polisen väljer att göra beror på fallets karaktär 

och är därmed prövat från fall till fall.  

3.2.1 Managing Search Operations (MSO) 

Metoden som används av Polisen vid efterforskning i Sverige utgår från en metod som kallas 

Managing Search Operations (MSO). MSO utvecklades i Nordamerika och Storbritannien och 

uppmärksammades i Sverige efter flera försvinnanden i början av 1990-talet, vilka ledde till en 

önskan om gemensamma rutiner för efterforskning. Grunderna för den handbok som Polisen 

använder sig av idag kommer från den första utbildningen som togs fram i Sverige 1998 som 

kallades Efterforskning av försvunnen person (EFP) (Polisen 2016). I den svenska versionen har 

psykiska och fysiska faktorer om hur personer beter sig vid ett försvinnande lagts till för att 

effektivisera metoden (Polisen u.å.a.).  

Metoden går ut på att inhämta bakgrundsinformation om den försvunna personen för att ta reda 

på dess hälsotillstånd, dagliga rutiner och annan information som kan vara till nytta för att kunna 

spåra personen. Tillsammans med tillgänglig statistik över försvunna personer görs en 

kartläggning av försvinnandet för att ta reda på var personen kan befinna sig, där målet är att 
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göra sökområdet så litet möjligt (Nyström 2000). Den försvunna personen kan passa in på en 

specifik kategori där några av de vanligaste är barn mellan ett och tre år, barn mellan fyra och 

sex år, barn mellan sju och tio år, dementa, deprimerade och bärplockare (Polisen 2016). 

Deprimerade, äldre och dementa står tillsammans för ungefär 50 procent av de försvinnanden 

som Polisen jobbar med2. För varje kategori finns det objektsprofiler som generellt beskriver hur 

personer inom kategorin agerar utifrån insamlat material från tidigare fall. Den generella 

objektprofilen tillsammans med information som samlas in om den försvunne personen skapar en 

individuell objektsprofil.  

Det är viktigt att snabbt bestämma angelägenhetsgraden för försvinnandet, vilken delas upp i 

ovisshetsläge, beredskapsläge och nödläge (Polisen 2016). Till hjälp finns en blankett med olika 

faktorer som tas med i bedömandet av angelägenhetsgraden. Exempel på dessa faktorer är ålder, 

fysisk och medicinsk status, väderlek och klädsel. Det är även viktigt att komma igång med 

arbetet tidigt och därför finns något som kallas Inledande åtgärder (INL) (Polisen 2016). INL står 

för Informationsinhämtning, Närsök och Ledstångssök. Informationsinhämtning handlar om att 

ta reda på så mycket som möjligt om den försvunna personen. Inhämtningen är bredare än den 

grundläggande informationen såsom namn, kroppsbyggnad, ålder och klädsel. Tanken är att 

skapa en bild gällande hur personen tänker, agerar och vilka platser den skulle kunna ty sig till. 

Dementa väljer exempelvis ofta att ta sig till en tidigare bostad eller arbetsplats då det är platser 

som betyder något speciellt. Det är därför av vikt att få reda på vilka dessa platser är genom 

informationsinhämtningen (Erlandsson 2017).  

Två platser kopplade till den försvunne personen som kan uppkomma under 

informationsinhämtningen är Point Last Seen (PLS) och Last Known Position (LKP). PLS är en 

plats där den försvunne personen med säkerhet har iakttagits. Platsen och tiden då iakttagelsen 

gjorts ska dokumenteras och kan därefter uppdateras om PLS med en senare tidpunkt 

uppkommer. Om det finns flera iakttagelser vid olika tidpunkter kan de placeras på en karta för 

att visa hur den försvunne rört sig och eventuellt även en möjlig riktning den följer. LKP är de 

platser där spår efter den försvunne hittats. Spåret är ett föremål som säkert tillhör den försvunne 

och kan exempelvis vara ett fordon eller en mobiltelefon. Eftersom LKP är ett spår som inte 

behöver upptäckas genom en iakttagelse utan kan hittas vid ett senare tillfälle är betydelsen lägre 

än för PLS. Det är dock fortfarande ett viktigt spår då den försvunne med stor sannolikhet har 

befunnit sig på platsen. De LKP som hittas kan precis som PLS också prickas ut på en karta och i 

bästa fall sammanfaller punkterna (Polisen 2016). 

Närsök innebär att påbörja sök i närheten av där personen sågs senast (Polisen 2016). Vissa av de 

försvunna, framförallt barn, dementa och suicidala, befinner sig ofta i närheten av platsen de 

försvunnit från (Erlandsson 2017). Ibland kan de fortfarande vara kvar i bostaden trots att de 

anmälts vara försvunna hemifrån vilket bevisar hur viktigt ett närsök är. Söket måste genomföras 

noga, alla utrymmen ska undersökas och låsta dörrar ska öppnas. Vid närsök har även PLS stor 

                                                
2 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28. 
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betydelse (Polisen 2016). När platsen identifierats kan den analyseras, exempelvis kan utblicken 

från platsen ge indikationer på var den försvunne valt att ta vägen. Vad den försvunne har sett 

och hur den då kan ha tänkt hjälper Polisen att kartlägga försvinnandet och var den försvunne 

kan befinna sig. En annan viktig del med att söka i närområdet är att genomföra sökprocessen 

upprepade gånger under efterforskningen alternativt att närområdet bevakas under tiden. Detta 

för att utesluta möjligheten att den försvunne personen kan ha gått iväg och sedan återvänt till 

närområdet utan att upptäckas (Polisen 2016). 

Ledstångssök betyder att söka utmed ledstänger såsom vägar eller kraftledningsgator (Polisen 

2016). I terräng är ledstänger tydliga och lätta att följa, vilket många gör nästan omedvetet 

(Erlandsson 2017). Eftersom många försvunna följer ledstänger är det betydelsefullt och 

resurseffektivt att söka längs dessa. Av försvunna personer som har gått vilse är det vanligt att de 

följer ledstänger och ungefär var tredje försvunnen som anträffas i samband med en 

räddningsinsats anträffas på eller i omedelbar anslutning till en ledstång (Polisen 2016). I 

anslutning till en ledstång innebär att personen kan ha fortsatt gå när ledstången slutar, ungefär 

20 till 50 meter längre in. Eftersom så många försvunna hittas längs ledstänger är det viktigt att 

tidigt börja leta längs dessa. Det är även viktigt att vara noggrann och söka vidare längs 

ledstången om den plötsligt verkar sluta då den med stor sannolikhet bara ändrat form. 

Uppskattningsvis löses 75 procent av försvinnanden inom fyra till sex timmar om INL 

genomförts på ett konsekvent sätt (Polisen 2016). 

När INL genomförs sätts även ett sökområde upp och delas in i sektorer (Polisen 2016). Det 

första steget för att bestämma sökområdet är att analysera terrängen som området består av. 

Detta görs genom att först studera en karta, därefter flyga över området med helikopter eller 

flygplan och till sist att utforska området från marknivå genom att köra igenom det med 

exempelvis en bil. Genom analysen kan olika upptäckter gällande terrängen göras som kan ge 

indikationer på hur sökarbetet bör genomföras. Analysen undersöker vägnätet, bebyggelsen, 

ledstänger, hur mark och vegetation ser ut samt om området är platt eller ojämnt och backigt 

(Polisen 2016). Ett sökområde med stort vägnät innebär mycket ledstångssök och eventuellt även 

iakttagelser från boende nära glest trafikerade vägar. Bebyggelse kan å ena sidan innebära många 

obebodda hus, stora tomter eller uthus att genomsöka men å andra sidan kan iakttagelser ha 

gjorts och därmed kan dörrknackning vara en viktig metod. Ledstänger kan vara vad som helst 

som är lätt att följa, inte bara vägar, och det är därför intressant att få reda på var telefonledningar 

går, bäckar finns och om det finns skoterspår eller liknande. Mark och vegetation bestämmer hur 

bra framkomlighet som sökområdet har och information som är viktig här är om och var det 

finns sankmarker, vattendrag och olika typer av skog. Om området är platt eller backigt visar på 

framkomlighet för den försvunne men också vilka vägar eller riktningar som den kan ha valt 

(Polisen 2016). 

Sökområdet skapas utifrån en plats som kallas Initial Planning Point (IPP) och det är en plats 

som inte ska väljas för fort (Polisen 2016). En person kan hinna långt från sin bostad eller platsen 

den försvunnit från och det är därför bra att antingen välja LKP eller PLS som sökområdets IPP. 
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När man fastställer IPP kan både LKP och PLS användas men i normalfallet är det PLS som blir 

IPP. När IPP fastställts kan sökområdet skapas och då behövs grundläggande information 

(Polisen 2016). Det handlar om att bestämma vilken kategori som den försvunna personen tillhör 

utifrån informationsinhämtningen som gjorts. Genom kategorisering erhålls bättre förståelse för 

hur långt den försvunna kan ha rört sig och var det är vanligt att de återfinns. Därefter används 

en tabell med sannolikhetszoner för att avgöra vilken distans personen kan befinna sig inom 

räknat från IPP. Zonerna delas in i median-, 75%- och max-zonen. Figur 2 visar hur IPP och 

sannolikhetszonerna förhåller sig till varandra. Inom medianzonen har hälften av försvunna 

personer av den valda kategorin hittats, inom 75%-zonen har 75 procent hittats och till sist visar 

maxzonen det största området som någon inom kategorin har hittats. Utanför 75%-zonen har i 

princip alla hittats längs en ledstång vilket visar att den sökmetoden är effektiv här (Polisen 

2016).  

 

Figur 2. Beskrivning av hur IPP och sannolikhetszonerna förhåller sig till varandra 

När sannolikhetszonerna valts placeras de ut på en karta med IPP som mittpunkt och ger det 

teoretiska sökområdet vilket är det första steget i att skapa ett sökområde (Polisen 2016). Nästa 

steg är att bestämma var den yttre gränsen för sökområdet ska gå. Gränsen ska vara tydlig ute i 

naturen och inte gå att missa och bör därför inte vara markeringar eller linjer som endast syns på 

en karta. Vägar, stigar, kraftledningar och vattendrag är exempel på bra och tydliga gränser. Om 

det inte går att hitta en bra gräns i naturen kan avspärrningsband dras där gränsen ska gå. Utifrån 

det sökområde som nu finns undersöks vilka naturliga barriärer som finns med utgångspunkt i 

IPP (Polisen 2016). Om det är hinder som den försvunne inte skulle kunna passera kan delarna 

bortom hindret tas bort från det teoretiska sökområdet för att på så sätt minimera sökområdet. 

För att på ett hanterbart sätt söka igenom hela sökområdet delas det upp i sektorer. Ett vanligt 

använt mått för uppdelningen är att en sökresurs ska hinna söka igenom sektorn under ett 

arbetspass. Det innebär vanligtvis en yta på ungefär en till en och en halv kvadratkilometer. 
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Precis som den yttre gränsen ska även sektorerna delas upp genom naturliga gränser som är 

tydliga att se. I vissa fall kan detta leda till att sektorerna ibland inte delas i önskad storlek vilket 

kan åtgärdas med hjälp av avspärrningsband eller genom att följa koordinater med hjälp av GPS 

(Polisen 2016).  

Vilken sektor som ska prioriteras vid söket bedöms genom Mattson-metoden. Mattson-metoden 

går ut på att en grupp personer får all information om den försvunne personen samt kartan över 

sökområdet med sektorerna markerade och att de därefter individuellt ska bedöma sannolikheten 

att den försvunne befinner sig i en sektor (Polisen 2016). Gruppen bör helst bestå av personer 

med olika kompetenser såsom erfarna poliser och representanter från externa aktörer. Om det 

finns möjlighet bör även personer med god kännedom av området, terrängen eller den försvunne 

personen ingå i gruppen. Sektorerna och även möjligheten att den försvunne befinner sig utanför 

sökområdet graderas mellan ett och nio. Därefter sammanställs gruppens resultat och en 

procentandel för varje sektor beräknas. Procentandelen som genereras kallas för Probability Of 

Area (POA). POA blir vanligen högre för vissa sektorer och det är där som söket prioriteras 

(Polisen 2016). När sök sedan genomförs i en sektor får sökresursen efteråt bedöma 

sannolikheten för att ha anträffat den försvunna personen vilket kallas Probability Of Detection 

(POD). Vilket värde POD bedöms ha påverkas bland annat av rådande väder, vegetation och tid 

på dygnet. I takt med att sektorer söks av minskar POA för den sektorn och söket riktas då mot 

en annan sektor med högre POA. För att beräkna värdet av ett utfört sök multipliceras POA med 

POD vilket ger sannolikheten att ha hittat den försvunna personen, vilket benämns som 

Probability Of Success (POS). POS beräknas för varje enskilt sök och adderas därefter ihop för 

att visa hur långt arbetet har kommit. När de adderade POS når 50 procent indikeras att halva 

arbetet utförts. De adderade POS är därmed ett verktyg för att bedöma när eftersöket ska avslutas 

då det kan visa att området sökts igenom så väl att det inte är rimligt att den försvunne personen 

befinner sig där (Polisen 2016).  

3.3 Samverkan 
Organisationer som exempelvis myndigheter, privata företag och frivilligorganisationer 

samarbetar ibland med varandra för att lösa problem som den enskilda organisationen själv inte 

har resurser eller kunskaper nog att klara av. Denna interaktion kallas samverkan och innebär ett 

utbyte av kunskap, resurser och information för att öka möjligheten att bemästra krävande 

arbetsuppgifter. Begreppet samverkan har ett underbyggt antagande om att gränser finns och att 

de skall överskridas. Samverkan bygger på att deltagarna har relativt stor frihet att gå utanför 

traditionella och formella gränser, som exempelvis att kunna ta beslut utan att först behöva 

dubbelkolla det med sin ordinarie verksamhet eftersom det tar onödig tid och riskerar att bromsa 

upp samverkansaktiviteterna. Brist på beslutskraft kan således leda till minskad handlingskraft i 

samverkan mellan organisationer (Lindberg 2009). 

Genom samverkan kan man dra nytta av resurser från andra organisationer när det råder brist 

inom den egna organisationen. En sådan organisation benämns som resursberoende och måste se 
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till att ha tillgång till externa resurser för att klara av sin verksamhet. Det kan handla om både 

ekonomiska och fysiska resurser såsom personal och utrustning. Dessa resurser kan erhållas från 

andra organisationer som har tillgång till dem under förutsättning att samverkansrelationer 

skapas. Inom offentlig sektor finns ofta flera argument till att samverka med andra 

organisationer. Det kan exempelvis handla om ekonomiska fördelar genom ökad effektivitet eller 

att samverkan ses som den optimala lösningen på komplexa problem i samhället (Lindberg 

2009). 

Vid införande av samverkan mellan organisationer brukar först dess förutsättningar redovisas för 

att förutspå om samverkan kommer att vara framgångsrik eller inte. Danermark (2000) förklarar 

vikten av att kartlägga hur organisationerna är uppbyggda samt vem som äger rätten till vilka 

beslut som skall tas och var de skall tas. Samverkan mellan organisationer sker under 

förutsättning att de har samma syn på de problemområden som finns i samhället och tar ett 

gemensamt ansvar för att arbeta tillsammans för att lösa problemen (KBM 2008). Förtroende för 

varandra är en viktig aspekt för att uppnå framgång med samverkan, liksom respekt för andras 

åsikter, kompetens och syften. Detta kan ta tid att bygga upp och därmed eventuellt begränsa 

antalet deltagare i samverkansaktiviteterna (Lindberg 2009). 

Faktorer som kan hämma en lyckad samverkan är att det kan finnas olikheter och 

intresseskillnader mellan deltagarna, samt olika beroendeförhållanden. Det kan också handla om 

skillnader i arbetssätt och uppdrag. Därmed finns en risk att samverkansdeltagarna bevakar 

varandra och har svårt att komma fram med resultat. Vidare kan språkbruket skilja sig mellan 

deltagarna och när varje part bär med sig sina egna internt etablerade begrepp och teorier till en 

samverkanssituation kan detta bromsa samverkan. Kommunikation är därför av yttersta vikt för 

att lösa dessa språkbrukskonflikter i samverkansprojekt. Det kan också hända att det mål man vill 

nå med samverkan är orimligt i proportion till verksamhetens förutsättningar. Därmed kan 

ansvarig person för samverkansprojektet "få skulden" när deltagarna blir missnöjda över att 

målen inte kan nås trots ansträngningar. I dessa situationer är det inte den ansvarige som är 

skyldig för detta utan begränsningarna grundas på beslut från överordnade (Lindberg 2009). 

Ytterligare ett problem som kan uppkomma i samverkan mellan organisationer är att deltagarna 

inte har någon kännedom om varandras kapaciteter, vad de kan och får göra, vilket kan orsaka 

orealistiska krav och förväntningar. Det medför att man får lära sig att kompromissa och nöja sig 

med en lösning som är tillräckligt bra istället för att försöka hitta den optimala lösningen 

(Lindberg 2009). 

3.3.1 Privat-offentlig samverkan 

Privat-offentlig samverkan är en mer utvecklad och strukturerad form av samverkan inom 

krisberedskap som går ut på att privata och offentliga aktörer samarbetar utefter gemensamma 

överenskommelser (KBM 2008). Samverkan syftar till att hitta metoder för att tillsammans 

kunna ta ansvar för områden som är viktiga för samhällets säkerhet och beredskap. De 

samhällsviktiga områdena är i behov av insatser från flera ansvariga myndigheter och andra 
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organisationer samt att samhällets resurser används på ett effektivt sätt. 

Krisberedskapsmyndigheten (2008) definierar privat-offentlig samverkan på följande sätt: 

”Privat-offentlig samverkan är ett frivilligt, överenskommet samarbete mellan privata 

och offentliga aktörer i syfte att stärka samhällets krisberedskap”. 

          (KBM 2008, s.8) 

Privat-offentlig samverkan kan vara mer eller mindre omfattande. I vissa fall handlar det endast 

om informationsdelning mellan organisationer, vilket kan utföras genom informella möten. Mer 

omfattande samverkan utförs genom att aktörerna sluter avtal eller överenskommelser med 

varandra för att tillsammans lösa gemensamma problem och koordinera resurser som ansvarar 

för olika åtgärder (KBM 2008).  

På senare år har behovet av samverkan mellan organisationer ökat, mycket till följd av att det 

ställs högre krav på organisationer generellt samt att ramarna för deras verksamhet stramas åt allt 

mer (Lindberg 2009). I offentlig sektor och särskilt inom krishantering har nya 

samverkansformer tagits fram för att organisationer tillsammans ska kunna bemästra utmaningar 

så som resursbrist och budgetnedskärningar (Yousefi Mojir 2016). Vissa myndigheter är även 

förpliktade att samverka med andra organisationer genom förordningar. Samverkan sker dock 

inte alltid problemfritt eftersom organisationer kan skilja sig åt angående organisering, regelverk 

samt kunskaps- och förklaringsmodeller (Lindberg 2009). 

Åtgärder under en räddningsinsats kan ske parallellt av olika aktörer, men det är viktigt att den 

aktör som har störst kompetens inom området eller står högst juridiskt sett kan leda och 

koordinera insatserna för att underlätta samverkan. Varje enskild aktör kan utföra insatser utefter 

deras egen specialkompetens men ingen aktör kan ”äga” en händelse, utan de begränsas till att 

fatta beslut inom ramarna för den gemensamma målbild som fastställts (Hasslevall 2008).  

3.3.2 Koordinering 

En grupp som jobbar mot samma mål är inte starkare än sin svagaste länk. Det gäller därför att 

alla gör sitt yttersta för att så snabbt och bra som möjligt nå målet som satts upp. Risken för att 

arbetet fortskrider ineffektivt ökar ju större gruppen är och experiment visar att koordinering av 

grupper har större chans att lyckas ju färre som deltar. Det krävs endast att en medlem tappar 

förtroende för de andra eller uppdraget för att en negativ spiral ska starta och koordineringen 

misslyckas. Om en person som inte känner förtroende för sin grupp har möjlighet att byta till en 

annan grupp minskar risken för att koordineringen misslyckas. Ett sätt att se till att 

koordineringen fungerar är att ta lärdom av tidigare tillfällen då koordineringen misslyckats samt 

att omgruppera sig (Yang, Xu, Meng & Tang 2017). 

Koordinering har ofta sin grund i förebyggande åtgärder i form av planering, utbildning och 

övningar. Därtill har även kommunikation och samverkan visat ge positiva resultat för ett väl 

fungerande koordineringsarbete (Drabek & McEntire 2002). Vid en regionledningscentral är det 
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av yttersta vikt att räddningsledaren har full behörighet, utbildning och erfarenhet för att 

koordinera och dirigera resurser. De befäl som brister i dessa kompetenser har en tendens att 

strikt följa de regelverk och mallar som satts upp som hjälpmedel för att kunna fatta beslut. Det 

är viktigt att befälhavare är flexibla, kreativa och drivande i sina beslut. Därför bör dessa utgöras 

av personer med höga positioner inom verksamheten som har mycket erfarenhet och auktoritet 

(Quarantelli 1979).  

Genom att jobba tillsammans för att nå ett mål kan dubbelarbete minskas då organisationerna 

kan dela med sig av den information som de samlat på sig (Quist 2009). En annan effekt av 

koordinerat arbete är att något som en organisation inte kan utföra på egen hand kan bli avklarat 

om två eller fler samarbetar. Koordinering av ett arbete är en viktig del av responsarbetet vid en 

nödsituation (Fredholm 2010). Det är samtidigt krävande eftersom information om situationen 

kan vara knapphändig och snabba beslut måste tas under tids- och resursbegränsningar (Chen, 

Sharman, Rao & Upadhyaya 2008). Det kan exempelvis handla om att koordinerat arbete ger 

större chans att klara av alla de fysiska situationer som uppstår vid en stor skogsbrand. Detta då 

arbetet tar lång tid vilket kräver att de som arbetar byts av och att arbetet spänner sig över ett 

stort område vilket innebär att flera organisationer jobbar tillsammans mot samma mål. Ett annat 

exempel är att responsen i flera kommuner samarbetar och koordineras för att lyckas hantera en 

översvämning som drabbar en hel region (Fredholm 2010). 

3.4 Informationsdelning 

För att uppnå en effektiv samverkan vid efterforskning av försvunna personer krävs väl 

inarbetade informationskanaler aktörerna emellan då en tidig kontakt mellan parterna under 

responsprocessen ger möjlighet att förutse vilka resurser och vilken hjälp som kommer att 

behövas (Yousefi Mojir 2016; Turoff & Van de Walle 2007). Detta ger bra förutsättningar för att 

kunna ta snabba och raka beslut som ofta är av yttersta vikt vid en nödsituation där tidsfaktorn 

kan vara livsavgörande. Arbetet under en räddningsinsats blir mer effektivt om det på förhand 

står klart vilken typ av information övriga aktörer behöver samt när de behöver den (Hasslevall 

2008). Ju snabbare insatsledare hinner samla in, analysera och sprida information, desto mer 

effektiv och snabb blir deras respons (Turoff &Van de Walle 2007). Samtliga medverkande 

aktörer bör vara väl insatta i fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden hos respektive 

organisation. Ju större kunskap och förståelse som finns för varandras uppdrag och synsätt, desto 

bättre fungerar samverkan (Hasslevall 2008).  

Informationsutbyte i form av tal men även bilder, ritningar och filmer kan vara avgörande för att 

en insats hanteras snabbt och effektivt (Ridderstolpe 2016). Det handlar dels om själva arbetet 

men även om att en person i nöd kan få hjälp snabbare. Information är även en viktig komponent 

i arbetet för att se till att resurser används på bästa möjliga sätt (Mattson 2002). 

Informationsflöden kan ses som att de inte genererar något direkt värde, ofta ur en ekonomisk 

synvinkel, trots att viktiga indirekta värden produceras. Då tidskraven ökar i en försörjningskedja 

blir informationsutbytet mellan involverade parter allt viktigare (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 
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2013). Leverantörer och kunder har stor nytta av ett välfungerande informationsutbyte 

sinsemellan för att optimera leverantörens verksamhet och öka kundens tillfredsställelse. Det kan 

exempelvis handla om att leverantören i god tid får reda på kunders efterfrågan för att med 

framförhållning kunna planera sin verksamhet. Vid efterforskning av försvunna personer innebär 

detta att Polisen måste hålla kontinuerlig kontakt med respektive sökresurs under en 

räddningsinsats för att med framförhållning kunna planera den fortsatta sökinsatsen. Det kan 

exempelvis handla om sökresursernas beredskap, anspänningstid, position, uträttat arbete, 

sökresultat med mera. Effektiv informationsdelning ger möjlighet att rätt information når fram 

till rätt person i rätt tid. 

Till följd av utvecklingen av informationsteknologin finns det idag goda möjligheter att 

implementera en gynnsam informationsdelning företag emellan. Utbytet av information kan ske 

med hjälp av olika kommunikationsmetoder där informationen behandlas online eller offline 

(Mattsson 2002). Om metoden är online eller offline beror på vilken kontakt sändaren och 

mottagaren har. Är de i direktkontakt med varandra under hela informationsbehandlingen räknas 

metoden som online, annars sker den offline. De olika kommunikationsmetoderna kan även vara 

olika passande beroende på situation såsom om utbytet sker spontant eller rutinmässigt, 

ostrukturerat eller välstrukturerat och fördefinierat samt stort och högfrekvent eller smått och 

lågfrekvent (Mattsson 2002). Vilken metod som används kan även påverkas av hur stor 

investering som krävs och om utbytet är tillfälligt eller kontinuerligt och långvarigt. 

3.4.1 Rakel 

Ett kommunikationssystem som används av flera samhällsviktiga verksamheter i Sverige kallas 

Rakel (MSB 2012). Rakel är en akronym för Radiokommunikation för effektiv ledning och 

används främst vid olyckor eller kriser eftersom det är ett säkert och effektivt 

kommunikationsmedel. Användarkretsen består av organisationer och myndigheter som ansvarar 

för skydd och säkerhet. Räddningsledare kan även ge övriga aktörer tillgång vid särskilda 

händelser med stöd av räddningstjänstlagen (Regeringskansliet 2005) men det ställs krav på 

hanteringen och att användarna har adekvat utbildning3. Systemet försörjs av en egen strömkälla 

och informationen skickas krypterad vilket ser till att obehöriga inte kan lyssna av vad som sägs 

(MSB 2012). Det har dock hänt att Rakel-nätet scannats vilket medför risken att delar av nätet 

upptas av scanningen och att enheter som jobbar med en räddningsinsats inte kan nå varandra 

(Höglandsnytt 2016). En annan risk är att sekretessbelagd information kan nå fel händer. 

Mobilerna som används med Rakel har inbyggda filter som filtrerar bort ljud som inte är en 

människas röst. Filtret ser till att kvaliteten på samtalets ljud förhöjs och det är då säkrare att rätt 

information når fram. En annan fördel med Rakel-systemet är att kommunikationen kan fungera 

även om det inte finns kontakt med Rakel-nätet. Så länge som det finns två eller fler enheter som 

är satta i direktläge och befinner sig inom ett avstånd på två kilometer från varandra kan de 

kommunicera. Med Rakel går det även att ha gruppsamtal vilket underlättar och effektiviserar 

                                                
3 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28. 
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kommunikationen och informationsspridningen (MSB 2012). Problem med kontakten och 

störningar har dock uppdagats vid flera tillfällen och poliser har under insatser stått utan 

möjlighet till uppbackning på grund av detta (Hansson 2009). Vid ett tillfälle har poliserna på 

plats istället använt mobiltelefon för att nå länskommunikationscentralen och därigenom fått 

hjälp. 

I första hand används Rakel för att kommunicera genom tal men det går även att ta reda på 

positionen hos en användare, skicka nödlarm, göra statusändringar, hantera larm och aktivera 

olika sorters funktioner (MSB 2012). Exempel på funktioner som kan aktiveras är att det går att 

öppna en garageport eller aktivera ett inbrottslarm. Eftersom kommunikationen genom Rakel är 

gjord för tal önskar blåljusmyndigheterna polis, räddningstjänst och försvar istället ett eget 4G-

nät från telebolagen där bilder och ritningar kan skickas (Ridderstolpe 2016). Även regeringen är 

medveten om att Rakel främst är anpassat för talad kommunikation och önskade tillsätta en 

utredning för ett säkrare system (SVT Nyheter 2016). Det säkrare systemet ska kunna använda 

digitala tjänster som att spåra ett registreringsnummer ute i fält eller skicka röntgenbilder från en 

ambulans till ett sjukhus. På grund av att känslig information kommuniceras genom Rakel är det 

viktigt att hantera sin Rakel-mobil på rätt sätt. Förvaring ska ske på ett sådant sätt att mobilen 

inte kan hamna i orätta händer och därigenom förmedla information till obehöriga (MSB 2012). 
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4. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet redogör för hur efterforskningsprocessen ser ut i region Stockholm och vilka interna och 

externa resurser som finns att tillgå för Polisen. Därtill beskrivs även hur verksamma inom 

Polisen och de externa aktörer som undersökts anser att processen och samverkan mellan de 

olika aktörerna fungerar. Informationen är till stor del baserad på intervjuer som har genomförts 

med de verksamma men stödjs även av publicerat material. Delkapitel 4.6 och 4.7 är endast 

baserade på publicerat material då inga intervjuer med dessa aktörer hölls. Kapitlet avslutas med 

en sammanställning av efterforskningsprocessen i form av en tidslinje samt två tabeller som 

redogör för anspänningstider, utbildning och resurser som de olika aktörerna har. Aktörernas 

nulägesbeskrivningar presenteras utan inbördes ordning. 

4.1 Efterforskningsprocessen 
Efterforskningsprocessen startas med att operatörer på RLC hos Polisen tar emot samtal 

angående att något har hänt, exempelvis att en person har försvunnit4. Vakthavande befäl har då 

det yttersta ansvaret för den mottagna anmälan och beslutar vilken insats som ska göras5. I 

samband med samtalet påbörjas en händelserapport där den information som operatören får samt 

direktiv från vakthavande befäl antecknas4. Beroende på hur akut händelsen är kan det skickas 

olika många resurser till platsen men en patrull skickas direkt för att påbörja inledande åtgärder. 

Efterforskning sker dels genom inre spaning och dels som direkt arbete ute i fält (Hasslevall 

2008). Inre spaning är en mycket viktig del som går ut på att intervjua personer i den försvunna 

personens närhet. Informationen som genereras används för att kartlägga den försvunna personen 

och var den skulle kunna hittas. Arbete ute på fältet är bland annat närsök och ledstångssök 

(Hasslevall 2008). 

Närsök utförs inom syn- och hörhåll från platsen där personen försvunnit, vilket är den plats där 

sista kända spåret efter personen finns5. Detta kan exempelvis vara där personen sågs senast eller 

där signaler från personens mobiltelefon uppfattats genom pejling. Polisen utför sök i närområdet 

även om exempelvis ett försvunnet barns föräldrar eller förskolelärare säger att de letat överallt4. 

Det är vanligt att en skärrad person som letar efter någon missar små utrymmen eller en stängd 

dörr och därför är det av stor vikt att Polisen börjar leta från mitten och jobbar sig utåt. När huset 

är helt genomsökt kan poliserna med hög säkerhet avgöra om barnet finns på platsen eller ej. 

Polisen i Stockholm brukar även, med anhörigas godkännande, skicka ut ett så kallat "multifax". 

Multifax är ett meddelande med objektsbeskrivning som skickas till bland andra väktare och 

allmänna kommunikationsmedel. Med den informationen kan personer ute i samhället ha 

uppmärksamhet efter den försvunna personen4. Sök utmed ledstänger innebär att följa stigar, 

bäckar och kraftledningar (Erlandsson 2017). Det är viktigt att söka ledstänger "till botten" vilket 

                                                
4 Anders Mattson och Fredrik Andersson, Vakthavande befäl vid Polisen i Stockholm. Intervju den 23 april 2018 på 
Polishuset i Stockholm. 
5Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju den 
9 april 2018 på Polishuset i Stockholm.  
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innebär att exempelvis fortsätta söka en bit in i skogen där en stig slutar6. Det är ofta på dessa 

platser som den försvunna personen inte längre vet vad den ska göra och kanske ger upp eller 

sätter sig och väntar. 

I Polisregion Stockholm är det vakthavande befäl som vid beslut om räddningsinsats enligt LSO 

blir räddningsledare för insatsen6. Att inleda räddningstjänst enligt LSO sker när det är fara för 

liv eller allvarlig risk för hälsan och i polisregion Stockholm händer det oftast när Polisen inser 

att de inte på egen hand kan hitta den försvunna personen7. Ett av de första beslut som ska tas är 

att utse en polisinsatschef som ska ha rätt utbildning och gärna vara operativ insatsledare, för att 

ha den bästa kapaciteten för att lyckas rädda den försvunne6. Räddningsledaren fastställer även 

sökområde vilket bestäms utifrån den försvunna personen. Att starta statlig räddningstjänst är att 

"öppna verktygslådan enligt LSO" och det sänder även en signal till alla inblandade att 

situationen är allvarlig. Genom räddningstjänst kan räddningsledaren kalla in andra myndigheter 

att hjälpa till så länge deras egen verksamhet inte blir lidande (Hasslevall 2008). Även personer 

mellan 18 och 65 år kan genom tjänsteplikt beordras hjälpa till i den mån personens kunskaper, 

hälsa och krafter tillåter (SFS 2003:778). I och med räddningstjänst kan räddningsledaren även 

be frivilligorganisationer att hjälpa till7. I samband med det har de deltagande personerna från 

frivilligorganisationerna rätt till ersättning för resekostnader, förlorad eller skadad egendom, 

personskada samt ersättning för utebliven arbetsinkomst6. Ersättning betalas ut till personer som 

deltagit genom tjänsteplikt eller frivilligt enligt de bestämmelser som Lagen om skydd mot 

olyckor beskriver (SFS 2003:778). 

När inledande åtgärder påbörjats finns det flera aktiviteter i ett eftersök att genomföra. Det 

handlar om att besluta nivån för angelägenhetsgraden, därefter ska objektsprofilen identifieras 

för att veta vem det är som eftersöks och sedan ska sökområdet fastställas7. Sökområdet delas 

sedan upp i sektorer som begränsas med naturliga avgränsningar såsom vägar, bäckar och 

liknande. När sökområdet delats upp i sektorer ska dessa bedömas utifrån vilken sektor som det 

är mest troligt att den försvunna personen kan befinna sig i6. Sektorerna bedöms av flera 

personer som anger en poäng mellan ett och nio. Därefter beräknas snittet mellan dessa personers 

bedömning och poängtalen anges i procent av samtliga avgivna poäng där den högsta 

procentsatsen indikerar i vilken sektor som söket ska påbörjas7. 

Ett eftersök tilldelas ett antal polisiära resurser till en början och samtidigt undersöks vilka 

externa sökresurser som kan komma att behövas7. Vilka och hur många resurser som krävs är 

kopplat till vilken terräng som sökområdet består av. Polishunden är alltid den bästa sökresursen 

i terrängområden och den får alltid söka i den mest prioriterade sektorn. Även polishästar är en 

resurs som används vid ledstångssök eftersom de har en förmåga att skapa nyfikenhet från 

                                                
6 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju den 
9 april 2018 på Polishuset i Stockholm. 
7 Anders Mattson och Fredrik Andersson, Vakthavande befäl vid Polisen i Stockholm. Intervju den 23 april 2018 på 
Polishuset i Stockholm. 
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människor som kommer fram och frågar vad som har hänt och på så vis kan även de hålla 

ögonen öppna efter den försvunne personen. Externa aktörer som är effektiva vid terrängsök är 

Hemvärnet, orienteringsklubbar och i vissa fall Missing People. För ledstångssök använder sig 

Polisen ofta av SAR Sweden som har fyrhjulingar och motorcyklar som körs fram och tillbaka 

längs vägar och stigar8. De olika sökresurserna ska efter ett sök bedöma sin procentuella chans 

att ha upptäckt den försvunna personen i sektorn. Talet beräknas tillsammans med procentsatsen 

gällande sannolikheten i att personen befinner sig där9. För varje sök minskas sannolikheten i 

den sökta sektorn och den sektor som då har högst sannolikhet blir nästa att genomsökas. 

När det handlar om att leta efter försvunna personer enligt LSO ianspråktas, i Polisregion 

Stockholm, sakkunniga poliser ur EFP-beredskapen som lednings- och kunskapsstöd åt 

räddningsledaren och polisinsatschefen8. De sakkunniga har bra kunskaper om hur sökmetoden 

EFP fungerar och bistår genom att ta fram vilka sökområden som ska användas och föreslå vilka 

metoder som bör användas. Dessa ger därmed förslag på hur efterforskningen ska gå till och kan 

redan tidigt ge förslag på vilka resurser som kan komma att behövas. I slutändan är det 

räddningsledaren som tar beslut med hjälp av det underlag som finns, däribland ingår åsikter och 

förslag från den sakkunniga9. 

När Polisen kallar in externa aktörer organiseras detta genom att en ansvarig från varje 

organisation väljs ut för att bilda en ledningsgrupp tillsammans med polisinsatschefen. Det kan 

exempelvis vara en chef för polishundgruppen, en koordinator från SAR Sweden, en insatschef 

från Hemvärnet och en operativ chef från Missing People. Respektive person i ledningsgruppen 

ansvarar då för sina egna sökresurser och skriver en förteckning över samtliga individer som 

medverkar i sökinsatsen. Om någon av dessa drabbas av en olycka eller liknande har de rätt till 

ersättning för detta. Polisen är enligt lag även ansvariga för de medverkande personernas 

arbetsmiljö, vilket innebär att de måste erbjuda dem stöd om de exempelvis skulle påträffa en 

avliden person och behöver hjälp att bearbeta det. Skulle Polisen inte hjälpa till med det arbetet 

kanske de aldrig hade fått några externa sökresurser som är villiga att medverka vid insatserna. 

Detta är även något Polisen har i åtanke när de väljer vilken extern resurs som ska hjälpa till vid 

vilket tillfälle eftersom de vill undvika att oerfarna personer ska riskera att hitta en avliden 

person. Hur dessa situationer ska hanteras tar Polisen upp på deras utbildningar för att förbereda 

sökarna på att det kan hända och även hur de ska bete sig ur ett brottsperspektiv för att inte 

förstöra teknisk bevisning kring platsen8. 

Efter att sökning utförts och om chansen att hitta den försvunna personen vid liv inte längre 

föreligger avslutas efterforskningen9. Räddningstjänst avslutas antingen om det inte längre 

föreligger fara för personens liv eller hälsa eller om bedömning görs att sökområdet är så noga 

                                                
8 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju den 
9 april 2018 på Polishuset i Stockholm 
9 Anders Mattson och Fredrik Andersson, Vakthavande befäl vid Polisen i Stockholm. Intervju den 23 april 2018 på 
Polishuset i Stockholm. 
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genomsökt att ytterligare sök sannolikt inte kommer leda till att den försvunna personen 

anträffas. Bedömningen görs utifrån de procentuella satser som beräknats för de olika sektorerna. 

Hur länge en insats kan pågå varierar men Bengt Gustavsson10, regionansvarig för efterforskning 

av försvunna personer i Stockholms län, menar att det är vanligt att personen hittas under de 

inledande åtgärderna. Som längst har en polisiär insats, enligt regionansvarigs10 erfarenhet, 

pågått under tre efterföljande arbetspass à nio timmar styck.  

Efter att statlig räddningstjänst avslutats flyttas ärendet över till en utredare inom Polisen som 

fortsätter informationsinhämtningen genom att prata med anhöriga, ringa till sjukhus för att se 

om personen ligger inlagd, kontrollerar bankomattransaktioner med mera. Polisen har som mål 

att alla utredare ska vara utbildade inom EFP, vilket de nästintill helt lever upp till idag. Polisen 

har mottagit viss kritik från utredarna att informationsinhämtningen tidigare under 

efterforskningsprocessen är för knapphändig10. Poliserna pratar inte med tillräckligt många 

anhöriga och arbetskamrater som de skulle behöva göra. En orsak till detta kan vara att det är 

svårt att genomföra det under kvällar och nätter då det är svårt att få tag på anhöriga. Det kan 

även vara problematiskt när Polisen pratar med nära anhöriga eftersom många anhöriga inte 

delger viss känslig information om den försvunne personen som exempelvis mentala problem 

eller brottslig bakgrund. Regionansvarig10 menar att Polisen är medvetna om att 

informationsinhämtningen är en svag länk som kan förbättras. En bred informationsinhämtning 

är en förutsättning för att kunna göra en enhetlig bedömning av vem den försvunne personen är 

och vidta åtgärder utifrån den informationen. Här har frivilligorganisationer såsom Missing 

People en viktig social roll genom att de fortsätter efterforskningen vid de fall där den försvunne 

personen inte har återfunnits. Detta görs dels i form av skallgångar men främst genom fortsatt 

informationsinhämtning. Att Missing People fortsätter att leta efter att Polisen avslutat 

räddningsinsatsen ger de anhöriga ett viktigt stöd. Detta arbete genomförs i samverkan och enligt 

direktiv av Polisens utredningsgrupp10. 

4.2 Polisen 
År 2017 tog Polisen emot ungefär 21 500 samtal om försvunna personer i Sverige. Av dessa 

polisanmäldes cirka 7000 fall och 423 stycken ledde till räddningsinsats enligt LSO. De flesta 

försvunna personer återfinns inom några timmar medan 10-15 personer per år aldrig hittas, vilket 

huvudsakligen är av deprimerade och dementa personer11. År 2017 skrevs 5028 

händelserapporter angående försvunna personer i Polisregion Stockholm varav 1945 ledde till 

polisanmälan, där 1387 av dem var av prioritet 1 och 2. Cirka 30 av dessa leder till 

räddningsinsats enligt LSO i Polisregion Stockholm (Polisen 2018). Ärenden av prioritet 1 

bedöms vara av sådan karaktär att ett omedelbart ingripande måste ske och målet är att en 

polispatrull skall sättas in som resurs inom fyra minuter från att larmet inkommer till Polisen 

(Polisen 2017a). Ungefär hälften av anmälningarna om försvunna personer inkommer mellan 

                                                
10 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju 
den 9 april 2018 på Polishuset i Stockholm 
11 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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klockan 15:30-23:00 och de flesta berör personer mellan 0-25 år samt personer över 65 år. 

Hälften av de som omkommer i samband med ett försvinnande gör det under det första dygnet 

(Polisen 2018). Därför är det viktigt att sökinsatsen påbörjas så fort som möjligt och det är något 

som Polisen lägger stor vikt på att lära ut under deras utbildningar12. Antal anmälningar av 

försvunna personer i Stockholms län har legat på en jämn nivå de senaste fyra åren medan antalet 

händelserapporter ökar för varje år, vilket visas i Figur 3 (Polisen 2018). Händelserapporter 

påbörjas när någon ringer upp till RLC och säger att någon har försvunnit. Då skriver operatören 

ner i händelserapporten vad som har hänt, vem inringaren är och vilka åtgärder som vidtas. 

Varför differensen är stor mellan antal polisanmälningar och antal händelserapporter beror på att 

de flesta händelser inte leder till en polisanmälan. Det beror oftast på att det inte föreligger fara 

för liv eller hälsa eller att personen hittats kort efter att samtalet inkommit12. 

 

Figur 3. Antal händelserapporter och anmälningar angående försvunna personer i Stockholms län år 
2014-2017 (Polisen 2018a) 

I Polisregion Stockholm finns flera egna resurser till förfogande vid efterforskning av försvunna 

personer. Exempel är polisbilar, motorcyklar, helikoptrar, polisflyg, polisbåtar, Unmanned Aerial 

Vehicle (UAV), tjänstehundar, rytteri och regionala insatsstyrkan. Det finns även en 

beredskapsgrupp på drygt 20 poliser där sakkunniga inom sökmetoden EFP ingår. En sådan 

beredskapsgrupp inom EFP finns endast i Polisregion Stockholm men de sakkunniga kan vid 

behov även bistå med sin kunskap till ledare för räddningsinsatser i andra regioner i Sverige12. 

Polisbilar och motorcyklar kan direkt kopplas in om de är lediga och beredskapsgruppen rings in 

                                                
12 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju 
den 9 april 2018 på Polishuset i Stockholm. 
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direkt för att kunna hjälpa till så fort som möjligt. Även Polisens tjänstehundar kan kopplas in 

omedelbart då de finns tillgängliga dygnet runt13. 

Polisen har ingen fastställd responstid vid efterforskning av försvunna personer14. Det finns 

patruller som jobbar ute i fält dygnet runt som direkt kan skickas till platsen när beslut om 

räddningstjänst tagits. Framkörningstiden beror på var patrullen befinner sig och hur långt det är 

till sökområdet och därför finns inga simulerade responstider. Beredskapsgruppen är i beredskap 

under tiden de jobbar och då går det snabbt att få ut dem till platsen. Om de däremot kallas in 

under natten kan responstiden bli längre beroende på var de bor i förhållande till sökområdet. 

Under framkörningen ska de få information om ärendet för att förbereda sig mentalt och börja 

kunna ge direktiv till polisinsatschefen. Därmed kan poliserna på plats påbörja de inledande 

åtgärderna under tiden den sakkunnige kör dit. Under räddningsinsatser ska alltid planering för 

kommande operationsperiod göras för att avgöra vilka sökresurser som kommer att behövas 

senare i sökinsatsen. Polisen har då framförhållning genom att kontakta både interna och externa 

resurser för att ta reda på deras aktuella beredskap. Detta för att undvika glapp i sökinsatsen när 

sökresurserna ska bytas av14. 

Enligt nationella bestämmelser ska en söksektor inte göras större än att den kan sökas igenom 

under en operationsperiod på nio timmar15. Hur lång tid det tar att söka igenom en sektor varierar 

beroende på hur vana sökresurserna är att söka i den terräng söket utförs i. När en sökresurs har 

sökt igenom en sektor ska de få möjlighet till rast och vila. Hur lång vila som behövs beror på 

vilken typ av sökresurs det är. Polisen har en logistikgrupp som ser till att mat och dricka 

levereras till sökresurserna på platsen. Även Hemvärnet brukar bistå med detta och i vissa fall 

kopplas även kommunal räddningstjänst in för att bidra med förnödenheter14.  

Enligt lag ska Polisen varje år redovisa den förmåga varje region har gällande efterforskning av 

försvunna personer14. I dokumentet ska det ingå vilka befintliga interna och externa resurser som 

finns, samt vilka utbildningar respektive resurs har. Dessutom ska det anges vilken förmåga som 

tänkt skaffas inför framtiden, vilket i dagsläget innebär att fortsätta utbilda egen personal och 

externa aktörer. Alla poliser som medverkar vid räddningsinsatser av försvunna personer är inte 

utbildade inom EFP, men framöver kommer studenterna på Polishögskolan ha en dags 

grundutbildning inom EFP. Även UAV-piloter ska utbildas inom EFP då UAV är ett effektivt 

hjälpmedel vid sökinsatser . Polisen riktar in sig på vissa målgrupper, främst de ledande 

funktionerna, som utbildas inom EFP för att alla ska använda samma språkbruk och veta hur 

efterforskningsprocessen fungerar14. Polisens egen tolkning av MSO kallas EFP och innehåller 

de mest väsentliga delarna från MSO men är anpassad efter svenska förhållanden. Idag använder 

                                                
13 Mathias Pernehagen, Narkotikahundförare och sakkunnig inom MSO vid Polisen i Stockholm. Telefonintervju 
den 24 april 218. 
14 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju 
den 9 april 2018 på Polishuset i Stockholm. 
15 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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sig Polisen av de engelska akronymerna som härstammar från MSO som används internationellt. 

Genom användning av engelska akronymer underlättas samverkan med externa aktörer 

internationellt då alla kan kommunicera på samma språk och använda samma begrepp. Polisen 

har gjort försök att hitta på svenska akronymer i och med att EFP-metoden togs fram, men det 

visade sig vara svårt16. I och med detta har förvirring skapats hos vissa externa aktörer som 

känner sig osäkra på vilket språk som faktiskt ska användas17.  

4.2.1 Räddningsledare 

Räddningsledaren är den viktigaste funktionen vid efterforskning av försvunna personer17. Enligt 

lag ska det i samtliga polisregioner finnas ett tillräckligt antal räddningsledare för att kunna leda 

räddningstjänst som avser efterforskning av försvunna personer (Polisen 2017b). Det ska alltid 

finnas tillgång till en räddningsledare dygnet runt, den rollen får aldrig stå tom17. När ett larm 

inkommer till Polisen är det vakthavande befäl som har det yttersta ansvaret för vilka åtgärder 

som ska vidtas18. Beslutet om Polisen ska leta efter en försvunnen person tas av vakthavande 

befäl som då utser, och i Polisregion Stockholm blir, räddningsledare för insatsen. För att få 

verka som räddningsledare måste personen ha utbildning inom EFP, rätt kompetens och 

tillräcklig erfarenhet17. Räddningsledaren måste ta aktivt ansvar för ledningen av insatsen så att 

den genomförs snabbt och effektivt (Polisen 2017b). Det är endast räddningsledaren som kan ta 

beslut om och när externa aktörer ska sättas in, se till att rätt mängd sökresurser finns på rätt plats 

i rätt tid samt alla resterande beslut som finns att ta enligt LSO16. 

Räddningsledaren är den person som tar beslut under hela efterforskningen18. Räddningsledaren 

har som uppgift att under hela förloppet göra bedömningar utifrån den information och det 

underlag som finns. Det finns tre kritiska bedömningar att besluta om som vakthavande befäl och 

räddningsledare18. Dessa är: 

1.  Ska Polisen leta efter den försvunna personen? 

2.  Ska räddningstjänst enligt LSO startas? 

3.  Ska efterforskningen avslutas? 

Den första bedömningen sker när samtal kommer in och innebär att vakthavande befäl ska 

bedöma om det är eller kan leda till fara för liv eller hälsa. Den andra bedömningen sker då 

vakthavande befäl anser att det föreligger fara för liv eller allvarlig risk för hälsan och 

räddningsledaren kan även ta i beaktande om ytterligare resurser, eller resurser som Polisen inte 

har, behövs. I Polisregion Stockholm finns det många polisiära resurser som kan sättas in för att 

genomföra efterforskningen. Det innebär att räddningstjänst i många fall inte behöver startas 

                                                
16 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
17 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju 
den 9 april 2018 på Polishuset i Stockholm. 
18 Anders Mattson och Fredrik Andersson, Vakthavande befäl vid Polisen i Stockholm. Intervju den 23 april 2018 på 
Polishuset i Stockholm. 
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eller att det startas upp efter en längre tid om personen ännu inte hittats. Den tredje bedömningen 

genomförs när eftersök inte lett till att den försvunne personen hittats. I de fall där 

räddningstjänst har startats är det räddningsledaren som ska bedöma om efterforskningen ska 

avslutas medan det annars är vakthavande befäl som genomför den bedömningen19.  

Vakthavande befäl19 på RLC i Stockholm menar att jobbet som vakthavande befäl och rollen 

som räddningsledare vid efterforskning av försvunna personer är en "bedömningssport". Fallen 

de jobbar med är sällan svarta eller vita utan det handlar ofta om att själv bedöma hur allvarlig en 

situation är. Det är alltså inte säkert att det finns en tydlig väg att gå. Istället är det viktigt att 

använda erfarenhet tillsammans med känslan som de själva och poliserna de jobbar med, 

operatörer och polispatruller, har angående situationen. Vid tveksamma fall fyller 

räddningsledaren i ett frågeformulär som fungerar som ett beslutsstöd för att bedöma 

angelägenhetsgraden. Utöver att räddningsledaren själv fyller i formuläret kan även poliserna 

som pratar med anhöriga ombedjas att fylla i det för att räddningsledaren ska veta hur angelägen 

de uppfattar situationen. Formuläret är ett bra hjälpmedel och kan ge en bild av hur allvarlig 

situationen anses vara utifrån flera personers perspektiv1920. Dessutom kan en bredare bild skapas 

när flera personers uppfattning och kunskap används vilket ger räddningsledaren större underlag 

för sitt beslutsfattande. Vid fall där det ter sig uppenbart om Polisen behöver ingripa eller ej tar 

vakthavande befäl ofta beslut efter sin egen erfarenhet och känsla utan att fylla i formuläret fullt 

ut19. 

Regionansvarig20 anger att ett vakthavande befäl med stor erfarenhet uttryckt att räddningstjänst 

enligt LSO inte inleds tillräckligt snabbt utifrån den information som finns vid EFP. Oftast fattas 

perfekta beslut, men det finns enstaka gånger då besluten bör fattas lite snabbare. En orsak till att 

besluten kan dröja är att det ibland inkommer flera ärenden samtidigt där några måste prioriteras 

högre än andra. Regionansvarig20 försöker uppmuntra vakthavande befäl att hellre starta upp 

räddningstjänst ”för tidigt” och sedan avsluta den än att den ska påbörjas för sent. Han menar att 

statlig räddningstjänst ska ses som en möjlighet istället för något att vara rädd för att sätta igång. 

Att leda och ansvara för en räddningsinsats är enligt vakthavande befäl19 viktiga förutsättningar 

för att en insats ska lyckas. De uttrycker också att det gäller att stå för de beslut som tas. Vad 

som än händer ska ansvarig polis kunna stå upp för sitt beslut inför anhöriga eller i utredningar 

vilket visar på vikten av vakthavande befäls arbete. Vakthavande befäl19 berättar att de i 

efterhand ofta funderar på om de gjorde rätt val eller om de kunde ha gjort något annorlunda men 

pekar också på att det är lätt att stå med facit i hand och ifrågasätta vilka beslut som tagits. För 

att lätt kunna gå tillbaka och titta på vilken information som fanns och vilka beslut som togs är 

dokumentation en viktig del av EFP19. Dokumentationen är även viktig för att under fallets gång 

                                                
19 Anders Mattson och Fredrik Andersson, Vakthavande befäl vid Polisen i Stockholm. Intervju den 23 april 2018 på 
Polishuset i Stockholm. 
20 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju 
den 9 april 2018 på Polishuset i Stockholm. 
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ha ett arbete som flyter på så bra som möjligt. Om det inte finns dokumenterat vilka 

bedömningar som gjorts, områden som sökts av och metoder som använts kan det orsaka att 

dubbelarbete utförs eller att något missas i samband med att personal byts ut21. 

Informationsdelning sker både genom kommunikationssystemet Rakel och mobiltelefoner. 

Operatörer och polisresurser använder sig av Rakel och detsamma gäller under insatser. Beslut 

som vakthavande befäl/räddningsledaren tar förmedlas till operatörerna som genom Rakel 

informerar det vidare till polispatrullerna. Att kommunicera genom Rakel är även ett sätt för 

vakthavande befäl att informera sig om de insatser som pågår och kontinuerligt stämma av vilka 

resurser som kan komma att behövas. De kan dessutom höra vad som kommuniceras mellan 

poliserna som är inkopplade i fallet för att säkerställa att allt går rätt till och att personalen följer 

de beslut som tagits. Kommunikation genom mobiltelefoner används i de fall där vakthavande 

befäl vill diskutera något direkt med befäl på plats eller om det handlar om information eller 

diskussion som endast befälet behöver veta om och där övriga poliser inte behöver höra allt som 

sägs21. 

Samverkan med externa aktörer fungerar bra utifrån vakthavande befäls21 perspektiv. De ser inte 

hur samverkan fungerar ute i fältet men de anser att de externa aktörerna ofta är välorganiserade 

och att kommunikationen fungerar väl när hjälp behövs. Dessutom är det flera eftersökta 

personer som har hittats med hjälp av frivilligorganisationer. En svårare faktor med att ta hjälp 

av externa aktörer är att det krävs bra underlag för att be om hjälpen. Det är svårt att sätta externa 

aktörer i beredskap innan man vet att de faktiskt behövs. Innan behovet av frivilligorganisationer 

uppstår används polisens egna resurser till dess att man inser att det inte går att komma vidare 

utan ytterligare hjälp som externa aktörer kan bidra med. När frivilligorganisationer kopplas in 

har Polisen ansvar för deras arbetsmiljö vilket innebär att ledningen ute på plats behöver veta 

vilka frivilliga sökare som skickas ut, hur många de är, var de befinner sig och hur det går att få 

tag på dem. Detta kan i vissa fall göra det krångligare för Polisen att ta hjälp av de frivilliga då 

det i en del miljöer blir svårt att hålla uppsikt över dem. Eftersom de externa aktörerna ofta är 

frivilliga kan det ta en stund innan de är på plats. I vissa fall har det hänt att den eftersökta 

personen hittas under den tiden som Polisen väntar in frivilligorganisationer21. 

4.2.2 Hundförare 

Hos Polisen i Stockholm finns patrullhundförare och sökhundar i beredskap dygnet runt22. Det 

finns en minimibemanning som regleras genom föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet 

(FAP) i Rikspolisstyrelsens författningssamling (Polisen u.å.c). Enligt FAP ska det finnas en 

minimibemanning på minst tre hundekipage i Stockholms län dygnet runt22. Vissa tidpunkter, 

exempelvis dagtid eller vid utbildningsdagar, kan det finnas det fler ekipage på plats, medan det 

                                                
21 Anders Mattson och Fredrik Andersson, Vakthavande befäl vid Polisen i Stockholm. Intervju den 23 april 2018 på 
Polishuset i Stockholm. 
22 Mathias Pernehagen, Narkotikahundförare och sakkunnig inom MSO vid Polisen i Stockholm. Telefonintervju 
den 24 april 2018. 
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nattetid kan ske avsteg från FAP då man endast har ett eller två ekipage i beredskap. 

Hundförarna är utbildade inom MSO och får även årlig fördjupning och fortbildning inom 

efterforskning23. 

Sökhundar gör mest nytta vid terrängsök och framförallt vid orörd terräng där ingen har påbörjat 

en sökning i form av en skallgång eller genomspringning med hjälp från orienteringsklubbar23. 

Den orörda terrängen är den som ger hundarna och hundförare störst möjlighet att lyckas med 

uppdraget. Hunden används för att kunna detektera mänsklig vittring på långa avstånd ute i 

skogen med hjälp av vinden. Vanligen går hunden i motvind och kan då uppfatta en människa på 

upp till tre kilometers avstånd och kan sedan kryssa sig fram i vinden för att hitta personen23. 

Det finns alltid patrullhundförare i tjänst och de har i princip ingen anspänningstid alls utan när 

de får uppdraget åker de direkt till sökområdet22. Den tid det tar att göra i ordning hunden är i 

princip den tid det tar att lasta ur hunden ur bilen när de kommit fram till sökområdet. Det som 

tar tid är själva framkörningen till sökområdet samt att hundföraren måste vänta på att få ett 

terrängavsnitt att söka igenom med hjälp av kartstöd eller utpekande av sökområde. Hur lång 

uthållighet sökhunden har beror dels på vilken terräng som skall genomsökas och hur erfaren 

hunden är, samt vilken väderlek som råder. Ibland kan även hundens ålder spela roll, då en äldre 

hund inte alltid orkar lika mycket som en ung. En "normal" polishund i "normal" väderlek kan 

vara igång i totalt fem, sex timmar men då krävs det att den vilar ungefär en gång per timme. Då 

läggs hunden ner på marken och förses med vatten och ibland mat om den har sökt under lång 

tid. Hundarna återhämtar sig snabbt, redan efter femton minuters vila är de redo att fortsätta 

arbeta fem, sex timmar igen. Det är en billig och driftstark sökresurs med lång uthållighet22.  

Räddningsledaren beslutar om och när ett hundekipage sätts i beredskap inför en sökinsats. 

Mathias Pernehagen22 arbetar som narkotikahundförare och instruktör hos Polisen i Stockholm. 

Han sitter även i beredskapsgruppen som sakkunnig inom MSO, vilket innebär att han har stor 

kunskap om efterforskning av försvunna personer. Sakkunniges23 erfarenhet är att 

hundpatrullerna är bland det första vakthavande befäl kallar in för ett eftersök, och det görs ofta 

även innan vakthavande befäl har tagit beslut om att inleda räddningstjänst. Detta eftersom det är 

så pass ofta som hundarna lyckas hitta personen tidigt, vilket gör att vakthavande befäl slipper 

inleda räddningstjänst. I de flesta fall prioriteras hundpatrull och helikopter som första resurs att 

söka igenom ett sökområde23. Detta för att spara på mänskliga resurser som ska ut och söka i 

skogen, då exempelvis en skallgång är betydligt mer resurskrävande jämfört med ett 

hundekipage. Enligt sakkunnige23 har samverkan inom Polisen förbättrats avsevärt de senaste två 

åren. Idag har de flesta befattningshavare som arbetar med efterforskning fått samma utbildning 

vilket gör att de använder samma språkbruk och begrepp vid sökinsatser. Det finns idag en 

                                                
23 Mathias Pernehagen, Narkotikahundförare och sakkunnig inom MSO vid Polisen i Stockholm. Telefonintervju 
den 24 april 2018. 
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struktur som tidigare saknats, men som har förbättringspotential även om den idag är avsevärt 

mycket bättre jämfört med vad den har varit24.  

I Stockholm samarbetar Polisen mycket med SAR Sweden som får årlig och planlagd utbildning 

av Polisen inom EFP, bland annat för att öka den gemensamma förmågan24. Med samma 

kunskap om sökmetoden, samverkan och lagstiftning blir det mer lättjobbat och därmed har 

samverkan förbättrats överlag, men det kan variera beroende på försvinnandets art. Vid känsliga 

fall, som när ett barn som försvunnit, blir sökinsatsen mer stressig än om det är en medelålders 

man som försvunnit. Dessa stressiga situationer uppstår vid känsliga fall som blir massmedialt 

intressanta eller då tiden börjar rinna ut för att hitta personen vid liv. Vid dessa kritiska lägen 

brukar det vanligtvis bra samarbetet försämras men återetableras snart igen24. Sakkunnige24 anser 

att externa sökresurser generellt sett används i den utsträckning som det behövs. I vissa fall kan 

det hända att Polisen missar att kalla in vissa externa aktörer men generellt sett finns ett bra 

system i region Stockholm där Polisen tar hjälp av de externa aktörer som finns då 

räddningstjänst enligt LSO inleds. När de väl kallats in tycker sakkunnige24 att de används på ett 

bra sätt. 

Vid frågan om externa aktörer bör kallas in tidigare i efterforskningsprocessen anser 

sakkunnige24 att det beror på försvinnandets art. Är det massmedialt intressant kan det i vissa fall 

bli en nackdel om folk tar egna initiativ och börjar ge sig ut för att leta själva. Direkt när Polisen 

har fått en struktur och utarbetat en räddningsplan anser sakkunnige24 att de ska ta hjälp av 

externa aktörer i den mån det krävs. Polisen ska främst använda sig av sina egna resurser som 

arbetar med EFP på heltid och är utbildade inom det området för att nå bästa resultat. Därutöver 

ska de ta hjälp av de externa aktörer som finns och framförallt frivilligorganisationer som har fler 

resurser jämfört med Polisen i vissa fall, främst i form av frivilliga sökare24. 

4.3 Missing People Sweden 

Missing People Sweden är en ideell organisation som bistår Polisens arbete vid räddningsinsatser 

när det gäller efterforskning av försvunna personer. Alla medverkande personer agerar på 

frivillig basis och det gäller såväl för de som leder sökinsatserna, de arbetande på regionala 

avdelningar, jouren samt frivilliga privatpersoner som deltar i skallgångar (Missing People u.å.). 

Missing People som organisation är uppdelat i så kallade regionavdelningar. Varje 

regionavdelning har en verksamhetsledare och en regional ledningsgrupp som sköter det 

administrativa arbetet, där verksamhetsledaren dirigerar ut arbetsuppgifter till ledningsgruppen. 

När de går in i operativ fas kan både verksamhetsledaren och ledningsgruppen gå in i en operativ 

roll25. 

                                                
24 Mathias Pernehagen, Narkotikahundförare och sakkunnig inom MSO vid Polisen i Stockholm. Telefonintervju 
den 24 april 2018. 
25 Jörgen Olsson, Verksamhetsledare för Missing People Sweden i Stockholm. Intervju den 27 april 2018 på 
Conveco i Stockholm. 
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Missing People har en jour som kan kontaktas dygnet runt, året om. När en anmälan inkommer 

till jouren kontrolleras detta alltid först med Polisen för att se att det finns en polisanmälan samt 

att det inte finns några invändningar mot att påbörja informationsinhämtning eller publicera 

efterlysningar (Missing People u.å.). Internt kontaktas den regionala verksamhetsledaren och 

ledningsgruppen, oavsett tid på dygnet. Vid ett larm av högsta prioritet som kommer in nattetid 

kan det hända att även privatpersoner kallas in för att medverka i en skallgång26. Efter 

godkännande av Polisen och anhöriga publicerar Missing People en efterlysning på deras 

Facebook-sida och Twitter-konto. Varje Facebook-inlägg har en räckvidd på mellan 200 000–1 

500 000 personer vilket betyder att så många människor vet om att en person saknas och 

resulterar i att tips från allmänheten inkommer. Det är även på deras sociala medier som kallelser 

till skallgångar publiceras, samt genom sms till de sökare som redan finns registrerade i ett 

skallgångsregister där de som kallas bor inom det aktuella länet där försvinnandet har inträffat. 

Totalt har 50 000 personer anmält sig som sökare i skallgångsregistret och kan då kontaktas 

direkt genom sms (Missing People u.å.). I region Stockholm har Missing People problem med att 

samla ihop tillräckligt många frivilliga sökare26. En orsak till detta tros vara att många väljer att 

hjälpa till lokalt i närheten av där man bor och där gemenskapen och grannsamverkan är stor. 

Detta är vanligare i mindre städer och byar där invånarna generellt sett har närmre relationer till 

varandra och staden eftersom de bor på en mindre yta. Stockholmsområdet är stort vilket gör att 

exempelvis personer som bor söder om city är mindre motiverade att hjälpa till vid en sökinsats 

norr om city då avstånden är långa och den personliga kopplingen till området och dess invånare 

saknas26. 

Ungefär 80–85 procent av de händelser som når Missing People inkommer genom att anhöriga 

kontaktar jouren. Vidare inkommer 5–10 procent av fallen från Polisen när de behöver extra 

resurser och de resterande 5–10 procent genom att Missing People själva kontaktar Polisen för 

att erbjuda sin hjälp om Polisen publicerat en efterlysning av försvunnen person. Något som 

blivit allt vanligare de senaste två åren är att anhöriga som ringt till Polisen för att anmäla ett 

försvinnande blivit ombedda att även kontakta Missing People. De som tar emot anmälan om 

försvinnanden hos Polisen i Stockholm vet att Missing People finns och agerar, och därmed kan 

bistå med extra stöd till de anhöriga26. 

Historiskt sett har Missing People kallats in av Polisen för att genomföra skallgångar26. Idag 

handlar det i större utsträckning om informationsinhämtning och anhörigkontakt som Polisen vill 

ha hjälp med. Med tanke på att Polisen allt oftare uppmanar personen som ringer in för att 

anmäla ett försvinnande att även kontakta Missing People är det inte ovanligt att Missing People 

hinner börja arbeta med ärendet redan innan Polisen gjort det, beroende på vilken prioritet 

                                                
26 Jörgen Olsson, Verksamhetsledare för Missing People Sweden i Stockholm. Intervju den 27 april 2018 på 
Conveco i Stockholm. 
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Polisen lägger på ärendet. Den information Missing People får fram överlämnar de kontinuerligt 

till Polisen när de fått godkännande från anhöriga att göra det27. 

Antal eftersök enligt LSO som Missing People deltar i årligen uppgår till ungefär fem stycken27. 

Jörgen Olsson27, verksamhetsledare hos Missing People i Stockholm, menar att det är svårt för 

Polisen att gå över till LSO eftersom de måste ha något specifikt att gå på för att inleda 

räddningstjänst. Missing People har fört dialoger med Polisen om varför så få händelser övergår i 

räddningstjänst enligt LSO vid efterforskning av försvunna personer. Missing People befarade att 

det hade med en mentalitetsinställning hos Polisen att göra men ju mer information de erhöll 

förstod de att det grundade sig i samma problem som även Missing People har; man måste veta 

var man ska börja söka. Antal fall som Missing People blir inkallade som extern resurs av 

Polisen enligt LSO blir därför få eftersom Polisen själva sällan inleder en räddningsinsats enligt 

LSO när personer anmäls försvunna27. Verksamhetsledaren27 menar att angelägenheten att kalla 

in Missing People varierar beroende på vilket polisområde i Stockholm som handhar ärendet. 

Inom Polisområde Stockholm syd upplever han att Missing People kallas in direkt när 

vakthavande befäl beslutat att inleda räddningsinsats enligt LSO27. I Polisområde Stockholm city 

är de mer avvaktande, vilket verksamhetsledaren27 tror kan bero på att vakthavande befäl i det 

området inte jobbat tillräckligt mycket ihop med Missing People att de inte känner till deras 

kapacitet och kompetenser. I Polisområde Stockholm nord blir Missing People allt oftare 

inkopplade tidigt i efterforskningsprocessen27. 

Vid räddningsinsatser enligt LSO arbetar Missing People under Polisens direktiv och inom 

Missing People utses då tre roller; Operativ chef, administrativ chef/anhörigkontakt och 

gruppchef. Normalt sett, när Polisen inte är operativa, sitter alla tre roller hos Missing People. 

När räddningsinsats enligt LSO har inletts sitter den operativa chefen istället oftast hos Polisen. 

På senare tid medverkar den administrativa chefen allt oftare vid intervjuer som Polisen håller 

med anhöriga. Trots att Polisen sitter bredvid och redan har ställt samma fråga får den 

administrativa chefen från Missing People ofta ett annat och mer utvecklat svar när denne ställer 

frågan istället. Den administrativa chefen sitter ofta kvar hos de anhöriga efter att Polisen lämnat 

platsen eftersom de anhöriga tenderar att dela med sig av mer information ju längre den 

personliga kontakten pågår. I vilken utsträckning Missing People och SAR Sweden medverkar 

vid intervjuer och insatser beror på vem som är polisinsatschef och sakkunnig från Polisen vid 

den aktuella sökinsatsen och hur intresserade de är av att ta hjälp från frivilligorganisationer27. 

Verksamhetsledaren27 menar att de poliser som har kvar bilden av att Missing People arbetar 

som civilspanare är mindre benägna att använda dem som extern resurs medan de poliser som 

träffat ledningen från Missing People personligen är mer öppna för att samarbeta.  

Missing People har en operativ ledningsgrupp på 17 personer och en hundgrupp som är utbildade 

efter Missing Peoples egna kriterier27. Den största resursen Missing People har är frivilliga 

                                                
27 Jörgen Olsson, Verksamhetsledare för Missing People Sweden i Stockholm. Intervju den 27 april 2018 på 
Conveco i Stockholm. 
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personer som hjälper till vid skallgångar. I Stockholm är det generellt sett svårt att få ut stora 

volymer, det kan handla om cirka 50–100 personer per sökinsats. Fler personer medverkar om 

det är ett barn som försvunnit, medan medelålders män genererar färre frivilliga sökare. Missing 

People har nyligen inlett ett samarbete med ett företag som utvecklar undervattensrobotar som 

kan användas för att söka efter försvunna personer under vattenytan för att komplettera dykares 

arbete. Utöver detta har Missing People även tillgång till UAV som är utrustad med 

värmekamera28. 

Missing People ska enligt sitt interna regelverk kunna vara igång och börja arbeta inom två till 

sex timmar beroende på larmets prioritet. Vid ett larm av prioritet ett, vilket innebär 

räddningstjänst enligt LSO, samt prioritet två som är inte är polisstyrt är anspänningstiden två 

timmar. I Stockholm har Missing People ambitionen att vara igång med den initiala insatsen 30 

minuter efter att ha mottagit ett ärende. Den initiala insatsen behöver inte betyda att vara på plats 

vid ett sökområde, utan det kan handla om att påbörja informationsinhämtning. Hur snabbt de 

kan vara på plats vid sökområdet beror på trafikläget på vägarna fram till sökområdet28. 

Verksamhetsledaren28 önskar att Missing People vid räddningsinsatser enligt LSO får använda 

blåljus på sina bilar vid utryckningar till sökområdena eftersom de ofta förlorar värdefull tid när 

de hamnar i kö.  

Det händer att Missing People sätts i beredskap av Polisen inför en eventuell räddningsinsats. 

Eftersom Missing People inte har någon skyldighet att hjälpa till när det inte handlar om en 

räddningsinsats enligt LSO sätts de därför i "frivillig beredskap". År 2017 sattes Missing People 

i beredskap ungefär lika många gånger som de blev inkopplade som extern resurs vid 

räddningsinsatser enligt LSO. Då förvarnar Polisen om att en sökinsats är på gång, varvid 

Missing People går upp i någon form av beredskapsläge. När ärendet inkommer till Missing 

People går de upp i "stabsläge" varpå en telefonkonferens påbörjas för att planera sökinsatsen. 

Bilar hämtas upp för att finnas tillgängliga för att åka till sökområdet och de som befinner sig på 

jobbet åker hem för att förbereda kläder och utrustning så att det är färdigt28. 

Frivilliga sökande kontaktas vid ungefär hälften av fallen först när Polisen beslutat om att 

räddningsinsats enligt LSO ska inledas. Missing People vill ibland genomföra ett sök även om 

Polisen inte övergår till räddningstjänst enligt LSO, varvid de frivilliga sökarna i det läget 

kontaktas redan innan beslutet tagits28. Missing People får rent juridiskt genomföra sök i princip 

var och när de vill eftersom allemansrätten råder29. Däremot kan räddningsledaren från Polisen 

med stöd av LSO i vissa fall behöva spärra av och utrymma ett område om det är nödvändigt för 

att genomföra räddningsinsatsen30. 

                                                
28 Jörgen Olsson, Verksamhetsledare för Missing People Sweden i Stockholm. Intervju den 27 april 2018 på 
Conveco i Stockholm. 
29 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju 
den 9 april 2018 på Polishuset i Stockholm. 
30 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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När ett ärende inkommer till jouren kontaktas alltid Polisen i första hand för att kontrollera om 

det finns en polisanmälan av den försvunne personen, om den har skyddad identitet eller befinner 

sig i pågående brottsutredning. Rent principiellt ska Missing People inte vara inblandade vid fall 

där brott ligger bakom försvinnandet. Vid fall där Polisen inte vill använda sig av Missing People 

vid sökinsatser ombeds de vanligen att inte genomföra skallgångar men däremot gärna påbörja 

informationsinhämtning. De enda gångerna Polisen säger nej även till informationsinhämtning är 

då det finns brottsmisstanke bakom försvinnandet eftersom det stör polisutredningen31.  

Missing People har ett motto som innebär att de inte slutar leta förrän personen är funnen. 

Skallgång utförs under så lång tid det behövs tills att man i princip kan utesluta att personen 

finns i det undersökta sökområdet. Missing People har snarare problem med att få sökarna att gå 

hem då de inte vill sluta leta förrän personen är återfunnen. Vid flera sökinsatser har Missing 

People arbetat dygnet runt, under förutsättning att sökarna byts av. Begränsningen utgörs av att 

den utbildade personalen inte är tillräckligt många för att kunna bytas av när de leder insatserna. 

Eftersom Missing People är en frivilligorganisation har de sina vanliga heltidsjobb på sidan av 

som de måste sköta samtidigt. Det leder ibland till att deras sökinsatser måste avbrytas på grund 

av brist på insatsledare. Vid de fallen kan de söka assistans av regionsavdelningar från 

angränsande län som kan avlasta arbetet31. 

Verksamhetsledaren31 anser att Missing People inkallas i rätt tid av Polisen förutom när det 

gäller vid räddningstjänst enligt LSO, då de skulle kunna kopplas in tidigare i processen. Det är 

Polisens arbete att komma fram till beslut om räddningstjänst eller inte, men båda parter jobbar 

på att Missing People oftare ska sättas i beredskap inför en eventuell räddningsinsats. 

Verksamhetsledaren31 anser att det finns förbättringspotential angående detta och att en möjlig 

lösning kan vara att Missing People får tillgång till Rakel för att öka samverkansmöjligheterna. 

Idag kommunicerar Missing People med Polisen via telefon och även vid tillfällen då Missing 

People har kritisk information om ett ärende måste de kontakta Polisen via 114 14 som ibland 

kan ha upp till en timmes kötid31. 144 14 är numret som används för att komma i kontakt med 

Polisen vid ärenden som inte är akuta, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott (Polisen 

u.å.d). Verksamhetsledaren31 önskar att Missing People får tillgång till en direktlinje till 

vakthavande befäl hos Polisen men tror att det kan dröja innan det blir verklighet. Han upplever 

inte att det finns en motvilja hos Polisen i detta ärende, men att de inte vet hur de ska hantera 

problemet. Regionansvarig32 upplever inte något behov från Polisens sida att tilldela Missing 

People Rakel eftersom de sällan kallas in vid räddningstjänst. Dessutom har systemägaren MSB 

höga krav på användarna av Rakelsystemet vilket gör det mer komplicerat att få tillgång till 

det33.  Regionansvarig32 menar dock att välfungerande informationskanaler är avgörande när 

                                                
31 Jörgen Olsson, Verksamhetsledare för Missing People Sweden i Stockholm. Intervju den 27 april 2018 på 
Conveco i Stockholm. 
32 Bengt Gustavsson, Regionansvarig för efterforskning av försvunna personer vid Polisen i Stockholms. Intervju 
den 9 april 2018 på Polishuset i Stockholm. 
33 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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Polisen skickar ut resurser till sökområdet så att alla inblandade parter kan kommunicera med 

varandra under insatsen. 

Enligt verksamhetsledaren34 bör Polisen generellt sett koppla in Missing People tidigare i 

efterforskningsprocessen, både när det gäller informationsinhämtning och skallgångar. "Ju 

tidigare vi kommer in i efterforskningsprocessen desto större chans har vi att hjälpa till i tid" 

menar verksamhetsledaren34. De tillfällen Missing People känner att de är sent ute är vid 

brådskande ärenden där det handlar om minuter eller sekunder mellan liv och död. Att då hamna 

i telefonkö i upp till en timme hos 114 14 när information om händelsen ska förmedlas till 

vakthavande befäl hos Polisen skapar en frustration och maktlöshet hos uppringaren från Missing 

People34. I övrigt upplever verksamhetsledaren34 att samverkan med Polisen fungerar bra. Han 

upplever att kunskapen om och inställningen till varandras organisationer beror mycket på om 

personliga möten har skett mellan dem eller inte. De polisinsatschefer som träffat operativa 

ledare från Missing People har fått god insikt i vilken förmåga Missing People besitter34. 

Verksamhetsledaren34 upplever att de polisinsatschefer som inte haft någon personlig relation till 

ansvariga för Missing People hellre väljer att kalla in SAR Sweden som extern resurs då man 

känner till dem och deras förmåga bättre.  

Missing People samverkar sällan med andra externa aktörer under själva räddningsinsatserna. 

Den enda aktören de stöter på vid sökinsatser är SAR Sweden, där verksamhetsledaren34 menar 

att finns lite personliga skiljaktigheter mellan några av medlemmarna i organisationerna. SAR 

Sweden har setts som "specialisterna" medan Missing People har setts som "folket", men 

verksamhetsledaren34 upplever att den attityden försvinner mer och mer. Samverkan med SSRS, 

Frivilliga Flygkåren och Röda korset fungerar bra enligt verksamhetsledaren34 och tillsammans 

med de organisationerna sker även samverkansövningar två, tre gånger per år. Då övar Missing 

People på att sköta samordningsrollen med hjälp av Rakel för att koordinera sökresurserna. Den 

typen av övningar har enligt verksamhetsledaren34 varit värdefulla och vid nästa övning kommer 

även någon från Polisen att medverka som observatör. Verksamhetsledaren34 hoppas att Polisen i 

framtiden kan medverka även som aktiv part i samverkansövningarna. En risk med att Missing 

People leder samverkansövningar är att de lär ut en struktur som inte nödvändigtvis stämmer 

överens med hur det fungerar vid skarpa insatser. Här måste polisen gå in och engagera sig mer 

och även tydliggöra vilka resurser man har för avsikt att använda samt att utbilda och öva dessa 

resurser35.  

Hos Polisen har man börjat undersöka om det finns behov att skapa en funktion som 

samordningsansvarig som jobbar med att sköta kontakten med externa aktörer34. Det skulle 

kunna förbättra arbetssätt, samverkansformer och informationsdelning. Polisbefäl i Flemingsberg 

har använt Missing People som en kompletterande resurs till en stor del av sitt arbete med 

                                                
34 Jörgen Olsson, Verksamhetsledare för Missing People Sweden i Stockholm. Intervju den 27 april 2018 på 
Conveco i Stockholm. 
35 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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efterforskning av försvunna personer och de menar även att Missing People bör ges möjlighet till 

att jobba mer effektivt då det ger större avkastning för Polisen36. Verksamhetsledaren36 tror att 

man idag befinner sig i ett första stadie till att förbättra samverkan mellan Polisen och externa 

aktörer, samt att Polisen idag har ändrat synsätt och ser att frivilligorganisationerna kan bidra 

med hjälp utan att vara konkurrerande. Verksamhetsledaren36 upplever en stor skillnad i hur 

Missing People blir bemötta av stationsbefäl och vakthavande befäl hos Polisen idag jämfört 

med tre, fyra år sedan. Då höll Polisen en formell och kort ton, medan de idag vill hjälpa externa 

aktörer att utföra ett bra arbete genom att vara mer samarbetsvilliga. 

4.4 SAR Sweden  
SAR (Search and Rescue) Sweden är en ideell organisation vars huvudsakliga arbetsuppgift är 

att hjälpa Polisen vid efterforskning av försvunna personer. De arbetar utefter Polisens 

arbetsmetoder inom EFP och medlemmarna är även särskilt utbildade för att kunna delta vid 

räddningsinsatser. SAR Sweden arbetar endast vid fall där Polisen beslutat om räddningsinsats 

enligt LSO och kallat på förstärkning från dem. Precis som Missing People är även SAR Sweden 

tillgängliga dygnet runt, året om (SAR Sweden 2017). 

SAR Sweden består av tre huvudsektioner; en fordonsgrupp, en hundgrupp samt en administrativ 

grupp. Varje grupp ansvarar för sin egen träning och praktiska övningar, men också för att 

gemensamma övningar genomförs. Vidare sköter styrelsen den övergripande 

verksamhetsutvecklingen och samordning av grupperna (SAR Sweden u.å.b). SAR Sweden har 

50 aktiva sökresurser som alla är utbildade inom sökteknik och hur en brottsplats ska hanteras37. 

Medlemmarna är även utbildade i efterforskningsmetoden MLSO (Managing Land Search 

Operations), de kan navigera med karta och kompass samt i mörker och de kan utföra första 

hjälpen och hjärt-lungräddning med defibrillator ((D)HLR) (SAR Sweden u.å.a). Eftersom de 

utbildats i HLR är de även SMS-livräddare för att utnyttja sina kunskaper till fullo37. Som SMS-

livräddare kan medlemmarna hjälpa personer som får hjärtstopp i närheten av där medlemmen 

befinner sig. 

Utöver de mänskliga resurserna har organisationen även fyrhjulingar, terrängmotorcyklar, 

sökhundar, UAV med IR-system och utrustade bilar. Från Polisen har de fått radioapparater som 

använder Rakel-nätet för att förenkla kommunikationen under räddningsinsatser37. 

Räddningsledaren37 för SAR Sweden, vilken inte ska blandas ihop med räddningsledaren hos 

Polisen, kan genom dessa radioapparater få tillgång till information som Polisens resurser har 

och kan även kontakta RLC därigenom. En annan fördel med Rakel är att det genom en 

knapptryckning går att skicka koordinaterna för enheten till RLC37. Räddningsledaren för SAR 

Sweden kan då ta reda på exakt var en sökresurs befinner sig vilket exempelvis kan vara 

                                                
36 Jörgen Olsson, Verksamhetsledare för Missing People Sweden i Stockholm. Intervju den 27 april 2018 på 
Conveco i Stockholm. 
37 Tord Sundqvist, Räddningsledare för SAR Sweden. Intervju den 25 april 2018 på Globe Lounge Café i 
Stockholm. 
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behjälpligt vid de tillfällen när en ensam fyrhjulingsförare hittar en livlös person. Det är SAR 

Swedens fem mest erfarna sökare som använder Rakel38.  

Responstiden för SAR Swedens räddningsledare Tord Sundqvist är ungefär 1,5 timme oavsett 

vilken typ av larm det rör sig om och var i Stockholms län det är38. Får han ett larm kan han 

avbryta ett ledningsmöte på jobbet eftersom han då blivit kallad till räddningstjänst av Polisen. 

Hemma är allt färdigpackat och klart för att direkt när han kommer hem kunna åka på ett larm. 

Det händer även att SAR Sweden sätts i beredskap genom att de får ett förlarm eller larm om 

särskild händelse från Polisen för att så snabbt som möjligt kunna komma och hjälpa till. 

Beredskap är något SAR Sweden av flera anledningar uppskattar. Dels är beredskap en fördel för 

att de hinner förbereda sig mentalt på att få komma ut och hjälpa till samt att de kan ha större 

förutsättning att lyckas ju tidigare de är på plats. Dels upplevs det mer positivt att få ett samtal på 

kvällstid och hamna i beredskap då än att bli uppringd mitt i natten. Samtidigt är det 

känslomässigt tufft att sättas i beredskap då det ofta tyder på att insatsen är av kritiskt slag och att 

det kan handla om brott38. 

SAR Sweden blir endast utkallade av Polisen om efterforskningen är räddningstjänst enligt LSO. 

Deras huvudsakliga syfte är att komma ut till platsen så fort som möjligt och rädda liv38. SAR 

Sweden har god uthållighet och kan tack vare sin utrustning utföra sök i flera dygn och sova 

under en gran om det krävs. När organisationen hjälpte till vid en skogsbrand i Västmanland sov 

de i hängmattor bland träden sex nätter i rad. I samband med att SAR Sweden kontaktas får 

räddningsledaren hos organisationen en objekts- och platsbeskrivning. Utifrån beskrivningarna 

tas beslut om vilka resurser som behövs utifrån det geografiska läget, vilken person som söks, 

när personen försvann och varför. Löpande under insatsen utvärderas det om fler resurser behövs 

och om de måste bytas av. I första hand letar SAR Sweden längs ledstänger men behöver de gå 

djupare in i skogen, vilket också bedöms under insatsens gång, skickas hund- och fotpatruller in. 

Till en början brukar fem hundpatruller vara på plats medan resten sätts i beredskap. De extra 

resurserna fyller sedan på under hela dygnet. Det är viktigt att tänka på att det är en viss stress att 

leta efter en döende människa och det tar på krafterna. Därför behöver medlemmarna bytas av 

med jämna mellanrum för att inte bli slutkörda38. 

SAR Sweden kan ibland vara på plats innan Polisen och har då möjligheten att påbörja sök 

utmed ledstänger redan innan söksektorer tagits fram38. De söker då genom att åka med sina 

fordon längs med ledstängerna men får inte stanna och sätta ner fötterna eller störa hundpatruller. 

Behörigheten för förarna i det här skedet gäller att säkerställa att den saknade personen inte 

befinner sig längs ledstängerna. Anledningen till att SAR Sweden jobbar på det här viset är för 

att resurserna ska utnyttjas och komma ut och leta så snabbt det är möjligt. När söksektorer sedan 

tagits fram kommuniceras de ut till förarna som påbörjar sök utifrån dem istället. Efter att en 

sektor sökts av fortsätter ledstångssöket inom sektorn för att säkerställa att den saknade personen 

                                                
38 Tord Sundqvist, Räddningsledare för SAR Sweden. Intervju den 25 april 2018 på Globe Lounge Café i 
Stockholm. 
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inte gått ut från sektorn och sedan tillbaka in igen. När en ledstång söks för andra gången är 

metoden att köra motsatt håll jämfört med första gången för att se området från så många vinklar 

som möjligt. Detta medför att exempelvis något som gömts i skuggan från ena hållet kan 

upptäckas från det andra hållet39. 

SAR Sweden använder även framkörningen till samlingsplatsen som en del av söket39. Sökarna 

kommer från olika håll i Stockholmsområdet vilket innebär att den saknade personen eventuellt 

kan hittas genom att framkörningsvägarna koordineras. Räddningsledaren39 för SAR Sweden 

föreslår därför vägar som sökarna kan åka för att hålla utkik utmed så många vägsträckor som 

möjligt fram till samlingsplatsen. Objektsbeskrivningen och eventuellt en bild skickas ut till 

sökarna, och uppdateras när ny information inkommer, för att de ska veta vem de ska hålla utkik 

efter. Informationen skickas genom SAR Swedens utlarmningskanal Supertext39 vilket är en 

gratis kommunikationskanal som fungerar för alla telefoner genom en applikation eller sms 

(Supertext u.å.). 

Hur många fall som SAR Sweden kopplas in i varierar men kan vara ungefär tio till 30 per år39. 

Under de sju år som räddningsledaren39 för SAR Sweden varit aktiv har han medverkat vid 

ungefär 65 räddningsinsatser. Vid fall där den försvunne är dement, suicidal eller ett barn i en 

skog kopplas SAR Sweden alltid in. Det är i dessa fall extra bra med närsök då suicidala och 

unga ofta befinner sig nära sitt hem och det är även otroligt viktigt eftersom anhöriga kan missa 

att leta i källare, garage och på vindar. Enligt SAR Swedens räddningsledare39 är det en 

nödvändighet att närsök utförs samt att Polisen befinner sig i närheten av hemmet. Med detta 

säkerställt har efterforskningen kommit långt och fokus och koncentration kan läggas på nästa 

del av sökområdet. 

Under hela räddningsinsatsen utför SAR Sweden dokumentation av de händelser som sker39. Vid 

insatsens slut läggs informationen in som en rapport i Polisens händelserapport. Rapporten 

innehåller information gällande vem som var försvunnen, vilka resurser som använts och 

klockslag som varit relevanta under insatsen, exempelvis när fynd gjorts. SAR Sweden kan även 

skicka in filer som visar hur sökarna har rört sig under insatsen och exakt talar om vilka delar 

som har sökts av. Dessa filer kan sakkunniga hos Polisen analysera samt vara av intresse om den 

försvunne personen inte hittats eller om något brott begåtts. När insatsen avslutats håller Polisen 

i en gemensam debriefing vilket ger alla medverkande resurser en avslutning av fallet. De går 

igenom händelsen, vad som gjorde att allt startades, hur det utvecklades och hur allt slutade. Här 

erbjuds alla även fler möjligheter att prata mer om fallet om det skulle behövas för att kunna 

släppa det och gå vidare39. 

SAR Sweden ser sig själva som en extra samhällsresurs som kan fokusera på 

efterforskningssituationer så att Polisen istället kan lägga mer kraft på andra polisiära uppdrag 

                                                
39 Tord Sundqvist, Räddningsledare för SAR Sweden. Intervju den 25 april 2018 på Globe Lounge Café i 
Stockholm. 
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som exempelvis vid skjutningar. Organisationen skulle vilja hjälpa till mer men 

räddningsledaren40 för SAR Sweden är förstående till varför de inte kopplas in oftare. Han är 

medveten om att det finns ett antal beslut att ta innan Polisen startar räddningstjänst och externa 

aktörer kopplas in. Räddningstjänst enligt LSO innebär dessutom ofta att poliser får arbeta 

övertid och större kostnader40. 

Räddningsledaren40 för SAR Sweden anser att samverkan med Polisen fungerar fantastiskt bra. 

Kunskapsnivån hos poliserna kan vara lite ojämn vilket SAR Swedens räddningsledare40 tror kan 

bero på att MLSO-metoden inte har implementerats helt och hållet. Detta har dock förbättrats 

genom tydligare organisation och en resursgrupp för sakkunniga inom efterforskning av 

försvunna personer hos Polisen. För att säkerställa ett bra samarbete har SAR Sweden och 

Polisen samverkansmöten någon gång per år där forensisk ansvarig, radioansvariga och 

utbildningsansvariga från Polisen går igenom och uppdaterar medlemmarna om hur arbetet ska 

gå till40.  

Samverkan med övriga aktörer är inte lika tydlig och det kan bero på att aktörerna specialiserar 

sig på olika saker och medverkar vid olika delar av efterforskningsprocessen40. SAR Sweden och 

Försvarsmakten har jobbat tillsammans flera gånger men ansvarsområdena ser olika ut för de 

olika aktörerna. Försvarsmakten är mer av ett "fotfolk" som vill ha tydliga söksektorer för att inte 

kontaminera området för hundpatrullerna. De kommer ofta in i senare skeden och kan då få i 

uppdrag att hitta en person som kanske inte längre är vid liv vilket SAR Swedens 

räddningsledare40 kan tycka är en otacksam och tuff uppgift. Frivilliga som deltar i Missing 

People kan sakna utbildning som medlemmarna i SAR Sweden har men räddningsledaren för 

SAR Sweden40 anser att medlemmarna i Missing People är ”entusiastiska, har oerhört mycket 

hjärta och ger allt de har”. 

4.5 Sjöfartsverket 
I Sverige ansvarar staten för sjö- och flygräddning, fjällräddning, eftersök av försvunnen person 

och miljöräddning till sjöss. Dessa uppdrag fördelas ut av staten till olika myndigheter som blir 

ansvariga för respektive del. Fjällräddning och efterforskning av försvunna personer är 

Polismyndigheten ansvariga för medan Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningstjänst 

(Sjöfartsverket 2016). Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänst då någon är eller befaras 

vara i sjönöd samt för sjuktransporter från fartyg. En typ av uppdrag är efterforskning och 

räddning (Search and Rescue), vilket ska kunna utföras dygnet runt. Sjöfartsverket ansvarar 

genom flygräddningstjänst för att lokalisera flygplan som har eller befaras ha havererat 

alternativt då lufttrafiken hotas av fara (Sjöfartsverket 2018f). Sjö- och flygräddningstjänsten är 

organiserad som en egen avdelning inom Sjöfartsverket och består av tre enheter; övergripande 

                                                
40 Tord Sundqvist, Räddningsledare för SAR Sweden. Intervju den 25 april 2018 på Globe Lounge Café i 
Stockholm. 
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ledning som organiserar den regionala SAR-verksamheten, Sjö- och flygräddningscentralen 

(JRCC) samt Sjöfartsverkets helikopterverksamhet (Sjöfartsverket 2013). 

Sjö- och flygräddningsinsatserna leds från den nationella sjö- och flygräddningscentralen JRCC 

(Joint Rescue Co-ordination Centre) som är stationerad i Göteborg och bemannad dygnet runt 

(Sjöfartsverket 2018f). Där arbetar en minutoperativ insatsledning som tar emot larm, bedömer 

prioritet, larmar ut resurser samt leder och koordinerar räddningsinsatserna. Det är en 

räddningsledare tar beslut om en räddningsinsats ska inledas eller inte41. På JRCC finns 

befattningar som räddningsledare utan att det bedrivs räddningstjänst men de kan inte agera som 

räddningsledare förrän det är beslutat om räddningstjänst42. Så fort beslut om räddningstjänst 

tagits får sjö- och flygräddningscentralens ledning tillgång till att använda samtliga resurser från 

samhällets myndigheter och organisationer till insatsen. Om räddningsledaren behöver avlastning 

finns det funktioner både till havs och i luften som kan hjälpa till med detta. Funktionen benämns 

som On Scene Coordinator (OSC) och kan exempelvis vara en skeppare på en räddningsenhet 

som på plats ute i fält får i uppdrag att leda en sökinsats41. 

Sjöfartsverket ansvarar för att det finns tillräckligt med resurser för att utföra de statliga sjö- och 

flygräddningsinsatserna (Sjöfartsverket 2018e). Enligt förordningen om skydd mot olyckor 

(FSO) ska Sjöfartsverket utforma en förteckning över vilken förmåga myndigheten besitter i 

dagsläget samt vilken förmåga de tänkt skaffa sig i framtiden (Sjöfartsverket 2016). Förmågan 

visar i vilken utsträckning Sjöfartsverket har tillgång till räddningsresurser för att klara av de 

räddningsinsatser som behöver utföras. De resurser som finns till förfogande är bland annat 

sjöräddningsbåtar, flygplan, svävare, vattenskotrar och helikoptrar. Sjöfartsverket äger själva 

endast sina egna räddningshelikoptrar, ett sextiotal lotsbåtar och farledsfartyg samt 

sjömätningsfartyg och isbrytare som även dom är SAR-resurser41. Resterande resurser som 

används vid sjö- och flygräddningstjänstuppdrag kommer från andra myndigheter och 

organisationer som SSRS, Sjöpolisen, Kustbevakningen och Försvarsmakten med flera 

(Sjöfartsverket 2018a). Resurserna är indelade enligt fyra olika SAR-nivåer baserat på 

tillgänglighet, kapacitet och kompetens, vilket redovisas i Tabell 2 (Sjöfartsverket 2013). 

Tabell 2. SAR-nivåer för sjö- och flygräddningens resurser (Sjöfartsverket 2013) 

SAR Nivå 1 Resurser som har en planerad beredskapstid 

på 15 minuter. De är utrustade, utbildade och 

övade för att kunna genomföra efterforskning 

och lokalisering i tuffa väderförhållanden, 

pejla nödsändare samt undsätta nödställda 

genom att exempelvis vinscha upp dem från 

havet, fartyg eller otillgänglig miljö.  

•  Sjöfartsverkets 

räddningshelikoptrar 

•  Sjöräddningsenheter och 

svävare från SSRS 

                                                
41 Johan Mårtensson, Nationell räddningstjänstsamordnare på Sjöfartsverket. Intervju den 18 april 2018 på 
Vallfarten Linköpings universitet. 
42 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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SAR Nivå 2 Resurser som är utrustade, utbildade och 

övade för efterforskning och lokalisering, 

undsättning av nödställda samt pejling. 

•  Försvarsmaktens 

helikoptrar och flygplan 

•  Kustbevakningens och 

Sjöfartsverkets sjögående 

enheter 

•  Flygplatsräddningstjänst 

SAR Nivå 3 Övriga räddningsresurser som kan användas 

vid olika räddningstjänstuppgifter, som 

exempelvis efterforskning och lokalisering. 

•  Ambulanshelikoptrar 

•  Försvarsmaktens, 

Sjöpolisens och 

Kommunalräddningstjänsts 

sjögående enheter 

•  Övriga sjögående, 

flygande och vägburna 

räddningsresurser 

SAR Nivå 4 

övriga 

resurser 

Resurser som kommer från övriga 

myndigheter, organisationer, företag och 

enskilda personer som behövs vid en 

räddningsinsats. 

Till exempel Missing People, 

SOS Alarm och SMHI 

 

I dagsläget har Sjöfartsverket sju räddningshelikoptrar med besättning som är särskilt tränade för 

sjö- och flygräddningsinsatser som kan vinscha upp personer från havet, fartyg eller otillgänglig 

miljö (Sjöfartsverket 2018c). Besättningen ombord helikoptrarna består av fyra personer, varav 

två piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare (Sjöfartsverket 2018e). Helikoptrarna är 

exklusiva men utgör en viktig resurs när man söker över stora, öppna ytor43. Sjöfartsverkets 

helikoptrar larmas direkt via JRCC, Rakel eller telefon (Sjöfartsverket 2018b). Vid ett 

normaluppdrag ska anspänningstiden för helikoptern vara 15 minuter men detta kan påverkas av 

väder, vind och långa avstånd som förlänger planeringsbehovet inför insatsen (Sjöfartsverket 

2018e). Sjöfartsverkets mål för sjöräddningstjänst vid efterforskning på svenskt vatten är vid 90 

procent av fallen vara på plats inom 60 minuter vid sökområdet och då påbörja en spaningsinsats 

(Sjöfartsverket 2018c). 

Sjöfartsverket ser ett behov av att dela med sig av aktuellt beredskapsläge för sina 

räddningshelikoptrar samt information om SAR-verksamheten på deras hemsida. Samverkande 

organisationer kan dock inte använda informationen som grund för resursplanering utan måste 

kontakta Sjöfartsverket enligt standardrutin för att säkerställa det aktuella beredskapsläget. 

Beredskapsläget för räddningshelikoptrarna delas upp i tre olika lägen (Sjöfartsverket 2018a): 

•  I beredskap 

                                                
43 Johan Mårtensson, Nationell räddningstjänstsamordnare på Sjöfartsverket. Intervju den 18 april 2018 på 
Vallfarten Linköpings universitet. 
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•  I beredskap med begränsad SAR-förmåga 

•  Ur beredskap med prognos 

Att en räddningshelikopter finns i beredskap betyder att den står utstationerad och är redo att 

användas vid räddningsuppdrag. Den är fullt utrustad med förmåga att flyga över hav i svåra 

väderförhållanden med utbildad personal som är övade för räddningsuppdrag. Helikoptrar som 

finns i beredskap med begränsad SAR-förmåga är av typen att de inte når kvalifikationerna att 

utföra SAR-uppdrag i full utsträckning, exempelvis då de saknar vinsch att undsätta nödställda 

med. En helikopter som är ur beredskap med prognos innebär att den inte står utstationerad för 

tillfället, exempelvis då den används vid ett uppdrag eller är på service. Prognosen visar då när 

helikoptern beräknas vara tillbaka i beredskapsläge igen. 

Resurserna som används vid sjö- och flygräddningstjänst kan hålla igång länge under en 

sökinsats under förutsättning att de löser av varandra. I en manual som insatsledningen använder 

visar en kurva hur länge eftersöket ska pågå beroende på vilken temperatur det är i vattnet. Detta 

är vid fall där det misstänks att den nödställde personen har hamnat i vattnet och kurvan anger då 

den teoretiska möjligheten att hinna undsätta personen när den fortfarande är vid liv. Vissa 

sökinsatser kan pågå i 10–20 timmar där personal behöver bytas ut kontinuerligt och båtar samt 

flygande resurser behöver tankas med jämna mellanrum. Sjöräddningsbåtar som byggs i Sverige 

idag dimensioneras för att klara tio timmars drift på en tank när de körs i full fart44. 

Sjö- och flygräddningstjänsten bygger på samverkan mellan stat, kommun och andra aktörer som 

tillsammans arbetar för att rädda liv. Samverkan är en förutsättning för att räddningssystemet ska 

fungera effektivt. När Sjöfartsverket disponerar resurser från andra aktörer vid räddningsinsatser 

handlar det främst om båtar och flygande enheter från SSRS, Kustbevakningen, Polisen och 

Försvarsmakten (Sjöfartsverket 2018d). Dessa resurser kan också hjälpa till vid polisiära 

räddningsinsatser så länge sjö- och flygräddningstjänstens uppdrag inte äventyras. Vid de fall där 

sjö- och flygräddningen bistår med resurser till Polisen vid EFP kommer de till sökområdet med 

sina resurser och väl på plats är det polisinsatschefen som bedriver den fältmässiga 

uppdragsledningen för samtliga resurser i den polisiära räddningsinsatsen44.  

Något som blir allt vanligare i Sverige idag, men ändock sker sällan, är att flera räddningstjänster 

utför räddningsinsatser parallellt med varandra vid samma ärende44. När exempelvis en 

försvunnen person rapporteras befinna sig vid kusten kan det råda ovisshet kring vilken 

räddningstjänst som är ansvarig. Sjö- och flygräddningen är ansvarig för SAR till sjöss medan 

den kommunala räddningstjänsten har ansvaret vid hamnar, kanaler och strandlinjer. Polisen är 

ansvarig för efterforskning av personer som försvunnit på andra platser än de som omfattas av 

sjö- och flygräddning. Eftersom en försvunnen person i många fall rör på sig blir det därför svårt 

att avgöra vilken räddningstjänst som är ansvarig då personen kan röra sig mellan de olika 

ansvarsområdena. SOS Alarm har en huvudroll vid dessa fall eftersom de tar emot larmsamtalen 

                                                
44 Johan Mårtensson, Nationell räddningstjänstsamordnare på Sjöfartsverket. Intervju den 18 april 2018 på 
Vallfarten Linköpings universitet. 
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via 112. Eftersom SOS Alarm inte är knutna till någon separat myndighet larmas den 

räddningstjänst som utifrån den information som inkommer bedöms ha räddningstjänstansvaret 

för händelsen. Detta är ett riskmoment eftersom den information som kommer in kan vara 

knapphändig vilket gör det svårt för larmoperatörerna att under tidspress avgöra vilken 

räddningstjänst som ska larmas. För att minska risken för att fel räddningstjänst larmas har sjö-

och flygräddningscentralen sedan tre år tillbaka blivit inkopplade för medlyssning så fort 

larmsamtalet har med vatten att göra för att kunna hjälpa till med bedömningen av vilka resurser 

som behövs45. Johan Mårtensson45, nationell räddningssamordnare vid systemledningen på 

Sjöfartsverket, menar att Polisen främst är intresserade av medlyssning när det är brottslig 

bakgrund men sällan vid andra fall. Detta eftersom RLC redan har hög arbetsbelastning med 

ständigt inkommande larmsamtal vilket gör att det inte finns tid eller resurser för medlyssning. 

Räddningssamordnaren45 tror att Polisen i framtiden kommer att ägna sig åt medlyssning i större 

utsträckning för att säkerställa att rätt räddningstjänst larmas initialt. 

Vid ett fall av försvunnen person under 2017 rådde dessa omständigheter där det var svårt att 

avgöra vilken räddningstjänst som skulle larmas, varav det beslutades att använda tre olika 

räddningstjänster samtidigt med en räddningsledare från vardera myndighet45. Genom att koppla 

ihop polisinsatschefen, den kommunala räddningsledaren och OSC från sjö- och flygräddningen 

med varandra via Rakelsystemet kunde en kontinuerlig kommunikation upprätthållas under 

insatsen så att respektive enhet visste vad som skulle göras och när. Eftersom målet var att hitta 

samma person effektiviserades sökinsatsen genom att räddningstjänsterna samverkade för att 

personen skulle hittas så snabbt som möjligt. Enligt räddningssamordnaren45 var insatsen ”ett 

skolboksexempel på hur räddningsinsatser går till när samverkan fungerar som bäst”. Både 

Polisen och den kommunala räddningstjänsten upplevs av räddningssamordnaren45 dock vara 

något mer återhållsamma när det kommer till att ta hjälp av resurser utanför sin egen verksamhet. 

Han tror att många räddningsinsatser hade kunnat kortas ner om samhällets samlade resurser 

används i större utsträckning än de gör idag45. 

Sjö- och flygräddningen har rapporteringsskyldighet att höra av sig till Polisen när de utför en 

räddningsinsats eller när det har inträffat en olycka45. Rapporteringen sker med en automatiserad 

delgivning via den tekniska plattformen CordCom. Enligt lag måste Polisen få reda på detta för 

att undersöka om det rör sig om ett brott. Räddningssamordnaren45 anser att samverkan med 

Polisen fungerar bra överlag. Dock anser han att Polisen och Sjöfartsverket av naturlig anledning 

har lite olika syn på när människor är i livsfara. Framförallt sjö- och flygräddningen är direkta 

och vill agera så snabbt som möjligt medan Polisen är något mer avvaktande45.  

Polisens sökmetod vid efterforskning av försvunnen person bygger på den internationella MSO-

metoden, kompletterad med vissa delar som visats sig effektiva i Sveriges miljö46. 

                                                
45 Johan Mårtensson, Nationell räddningstjänstsamordnare på Sjöfartsverket. Intervju den 18 april 2018 på 
Vallfarten Linköpings universitet. 
46 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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Räddningssamordnaren47 menar att det hade varit en stor fördel om en tolkning av internationella 

SAR-metoder görs för att tillämpa i den polisiära räddningstjänsten vid EFP. Detta för att 

underlätta samverkan mellan organisationerna då det går lättare att bedriva en sökinsats om de 

inblandade sökresurserna använder samma metod och språkbruk. Räddningssamordnaren47 anser 

att det finns utvecklingspotential inom detta område men att det kan ta tid att implementera 

eftersom Polisen genomgår en stor omorganisering för tillfället där de 21 Polismyndigheterna 

och Rikspolisstyrelsen ska slås samman till en myndighet; Polismyndigheten. 

Vid ett försvinnande i Sävsjö i februari 2018 fick Polisen ta emot kritik för hur man skötte 

efterforskningsprocessen då det tog 12,5 timmar från att det första larmet inkom tills att två 

hundförare från Polisen48 hittade en försvunnen kvinna och hennes dotter, endast några hundra 

meter ifrån platsen där de senast setts (Johansson Wennergren 2018). Även Missing People var 

på plats med sin UAV utrustad med värmekamera och hade fått ett värmeutslag någonstans i det 

området som hundförarna var på väg till där de sedan fann personerna48. En internutredning 

pågår för att utreda om räddningsinsatsen hade kunnat utföras på ett annat sätt (Johansson 

Wennergren 2018). Här menar räddningssamordnaren47 att sjö-och flygräddningstjänsten som 

kallar in samhällets samlade resurser skiljer sig från Polisen som i första hand dimensionerar 

räddningsinsatser med egna resurser. Enligt räddningssamordnaren47 kan det dock ibland finnas 

särskilda skäl till varför Polisen inte kan kalla in externa aktörer. Det kan exempelvis handla om 

att en brottslig gärning ligger bakom försvinnandet eller att det rör sig om en farlig människa. 

Dessa överväganden behöver sällan göras inom sjö- och flygräddningen eftersom den 

problematiken inte finns där på samma sätt. Räddningsledaren47 menar att Sjöfartsverket därmed 

naturligt är mer öppna för samverkan mellan olika organisationer för att hjälpas åt när det 

handlar om liv som är i fara. 

Polisen i Malmö, Göteborg och Umeå har nära samarbete tillsammans med sjö- och 

flygräddningen och bedriver samverkan regionalt för SAR47. Den ansvarige för EFP hos Polisen 

i regionerna sitter med i en grupp på systemledningen vid sjö- och flygräddningen och 

implementerar stötvis metoder från SAR till Polisens arbete med EFP och vice versa. Han ska 

även skriva en utbildningsmanual för polisiära räddningsledare som förhoppningsvis kan spridas 

vidare till de övriga sex polisregionerna. Denna nära samverkan och kunskapsutbyte har enligt 

räddningssamordnaren47 hitintills gett goda resultat vid räddningsinsatser den senaste tiden. 

4.6 Svenska Sjöräddningssällskapet 
Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) är en ideell förening baserad på frivillighet och 

medlemskap, med syftet är att rädda liv till sjöss. De är ensamma i Sverige om att ha sjöräddning 

som huvudsaklig arbetsuppgift och deltar vid cirka 80 procent av alla sjöräddningsuppdrag som 

genomförs, vilket motsvarar cirka 10 000 per år. SSRS har beredskap dygnet runt, året om 

                                                
47 Johan Mårtensson, Nationell räddningstjänstsamordnare på Sjöfartsverket. Intervju den 18 april 2018 på 
Vallfarten Linköpings universitet. 
48 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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(SSRS 2017, 2018). Enligt SSRS (2018) tror många att alla sjöräddningsresurser som finns i 

Sverige tillhör staten och att även SSRS är statligt finansierade. Dock är det samarbetet mellan 

de frivilliga sjöräddarna inom SSRS och de statliga resurserna som resulterat i den 

framgångsrika sjöräddning som finns i Sverige idag. Samarbetet med staten är inget som tas för 

givet utan behöver ständigt vårdas och utvecklas för att sjöräddningen ska fortsätta fungera 

framgångsrikt (SSRS 2018). 

SSRS arbetar både proaktivt och reaktivt för att öka säkerheten till sjöss. Det proaktiva arbetet 

genomförs i form av informationsspridning om sjösäkerhet samt att erbjuda sin hjälp i ett tidigt 

skede innan händelser blivit akuta för att minska antal skarpa sjöräddningslarm (SSRS 2017; 

SSRS 2018). SSRS försöker även ha hög beredskap i form av bemanning av sina enheter så att 

responstiden är så kort som möjligt när en olycka väl inträffar. Ett av målen för verksamheten är 

att förbättra informationsdelning och samverkan med andra aktörer. Samverkan har alltid varit 

skälet till att räddningsinsatser varit framgångsrika inom svensk sjöräddning (SSRS 2017).  

Samtliga räddningsstationer ska vara utrustade med rätt resurser, välutbildade frivilliga 

sjöräddare samt moderna sjöräddningsbåtar. Detta för att ha de bästa förutsättningarna för att 

kunna uppnå målet att nå en nödställd person inom en timme efter att larm inkommit. Den 

målsatta responstiden ska gälla under de flesta väderleksförhållanden och överallt inom svenskt 

sjöräddningsområde. Med specialutrustade sjöräddningsbåtar är målet för responstiden 45 

minuter (SSRS 2017).  

SSRS har resurser i form av frivilliga sjöräddare, sjöräddningsbåtar och svävare. 

Svävarverksamheten har utvecklats mycket de senaste 20 åren till följd av att svävaren är en 

viktig resurs när tidsfaktorn är avgörande. En svävare kan snabbt ta sig fram när isen varken bär 

eller brister vilket är av högsta prioritet om en nödställd har hamnat i nära nollgradigt vatten 

(SSRS 2017). Dessutom är svävaren en nationell resurs som kan flyttas runt beroende på var 

efterfrågan finns (SSRS 2018).  

En nödvändighet för att SSRS som organisation ska gå runt är tillgång till frivilliga sjöräddare. 

Totalt i hela Sverige arbetar drygt 2 300 frivilliga sjöräddare hos SSRS och samtliga har jour 

hundratals timmar årligen. För att klara av målet på 15 minuters anspänningstid innebär det att de 

frivilliga sjöräddarna som har jour alltid måste befinna sig inom en kvart från räddningsbåten och 

vara beredda på att släppa den syssla man höll på med, oavsett om det är jobb, familjeliv eller 

fritidssysslor. De frivilliga sjöräddarna utbildas bland annat inom egensäkerhet, Basic SAR, 

framförande av olika båttyper, navigation, sjukvård och brandbekämpning (SSRS 2018). De 

senaste 15 åren har antalet frivilliga sjöräddare ökat men på många räddningsstationer saknas det 

tillräckligt många för att klara av en anspänningstid på 15 minuter (SSRS 2017). Dock visade 

medelanspänningstiden gott resultat år 2017 då den låg på tio minuter. Antal besättningsmän vid 

ett sjöräddningsuppdrag varierar vanligen mellan två till fyra personer (SSRS 2018).  
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4.7 Försvarsmakten 
Försvarsmakten ansvarar för Sveriges militära försvar och har i uppgift att värna och skydda 

landets och medborgarnas säkerhet. På ett internationellt plan kan det handla om att arbeta 

fredsbevarande i länder där oroligheter och krig pågår. Inom Sverige kan det istället handla om 

att delta i räddningsinsatser vid skogsbränder, översvämningar eller försvunna personer 

(Försvarsmakten u.å.b). År 2012 genomförde Försvarsmakten cirka 80 räddningsinsatser i 

Sverige med stöd av LSO, där majoriteten av dem var efterforskningar av försvunna personer 

(Försvarsmakten u.å.a).  

Från Försvarsmaktens resurser är Hemvärnet den viktigaste vid efterforskning av försvunna 

personer. Soldaterna som verkar i Hemvärnet är i beredskap dygnet runt och kan därför snabbt 

komma på plats till sökområdet om Polisen efterfrågar deras förmågor (Försvarsmakten u.å.a). 

Dock kan Försvarsmaktens speciella resurser som helikoptrar och svävare ta cirka tre timmar att 

få ut till sökområdet beroende på larmtid. Detta beror på om sökresurserna finns tillgängliga och 

om det finns specialutbildad personal som kan köra dem (Polisen u.å.b). Försvarsmaktens 

helikoptrar används frekvent av Polisen vid efterforskningsinsatser och svävarna kan användas 

till stora och otympliga transporter49. Utöver detta finns även tjänstehundar för sök i 

skogspartier, motorcyklar som är lämpliga för ledstångssök, båtar och fordon med 

översnökapacitet (Försvarsmakten u.å.a; Polisen u.å.b). Försvarsmakten är skyldiga att bistå en 

räddningsinsats enligt LSO om tid och resurser finns tillgängligt (Försvarsmakten u.å.a). 

Försvarsmakten avgör själva vilka resurser som kan ställas till förfogande och i normalfallet blir 

det Hemvärnet. När Försvarsmakten larmar ut en hemvärnsresurs är deltagandet frivilligt för 

hemvärnspersonalen49.  

Försvarsmakten, och då även Hemvärnet, använder samma typ av Rakelradio som Polisen. 

Skillnaden är att radiostationerna bara har ett mindre antal talgrupper som är gemensamma. 

Därutöver har bägge organisationerna sina egna, interna, talgruppsuppsättningar. Detta för att de 

inte ska kunna tjuvlyssna på varandra förutom när de arbetar tillsammans på de gemensamma 

talgrupperna49. 

4.8 Storstockholms brandförsvar 
Storstockholms brandförsvar utgörs av ett samarbete mellan tio kommuner som ansvarar för att 

hålla 1,2 miljoner människor trygga. De har beredskap dygnet runt och den gäller även för vissa 

speciella funktioner som exempelvis räddningsdykning, vilket är en avancerad form av dykning 

som utövas inom räddningstjänsten. Räddningsdykning skiljer sig från normala dykuppdrag 

eftersom det utförs vid nödsituationer där det inte finns mycket tid att planera dykinsatsen. Det 

ställer höga krav på dykarna som måste ha genomgått en certifierad utbildning för att bli 

yrkesprofessionella (Hedberg 2004). Brandförsvaret utför räddningstjänst vid brand eller 

nödläge, förbyggande arbete och tillsyn. Det förebyggande arbetet är en mycket viktig och stor 

                                                
49 Anders Leicht, Ämnesansvarig Räddningstjänst på Kompetenscentrum 1 vid Polisen. Mailkontakt 2018-06-28 
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del av den dagliga verksamheten (Storstockholms brandförsvar u.å.). Vid efterforskning av 

försvunna personer är den kommunala räddningstjänstens roll att bistå Polisen när de ber om 

hjälp50. 

Om Polisen saknar en specifik resurs eller om den är inte är tillgänglig för tillfället när de 

behöver den för efterforskning kan den kommunala räddningstjänsten stötta upp med sina 

resurser50. Storstockholms brandförsvars bemanning som är i beredskap måste först och främst 

ha förmåga att täcka det interna behovet. Därför kan de inte använda för många av eller alla sina 

resurser som är i tjänst för att hjälpa Polisen vid en räddningsinsats. Detta beror på att 

brandförsvaret då själva kan sakna resurser som behövs vid ett internt larm om dessa är utlånade 

till Polisens insats. För att undvika att beredskapen blir för låg måste extra personal kallas in när 

Polisen ber om hjälp och därmed kan anspänningstiden för en sökinsats vara allt från en till flera 

timmar för resurser från Storstockholms brandförsvar50. Brandförsvarets resurser sätts inte i 

beredskap under efterforskningsprocessen utan Polisen kontaktar operativ chef på 

räddningstjänstens larmcentral som då konsulterar med räddningschef i beredskap och därefter 

beslutar om det finns någon möjlighet att hjälpa till. Om brandförsvaret har möjlighet att hjälpa 

till vet de direkt att Polisen behöver dem och personal rings då in för att direkt kunna bistå 

Polisen50.  

Enligt yttre befäl50 Barry Levis bistår brandförsvaret Polisen vid tillfällen där resurser såsom 

höjdfordon och vatten-, kem- eller rökdykare behövs. De kan även hjälpa till med rappellering 

vid svår terräng så som klippor där det är svårt att ta sig förbi för egen hand. Brandförsvarets 

personal är inte utbildade inom EFP och de utsätter inte heller sin personal för säkerhetsrisker. 

Detta gör att de bistår Polisen med specialkompetenser som endast används under specifika 

tillfällen. Det kan exempelvis handla om att en stegbil önskas av Polisen för att få en bra vy av 

ett område. Brandförsvarets resurser anländer till sökområdet så fort de kan efter att de 

efterfrågats och stannar kvar tills dess att de inte längre behövs50. 

Brandförsvaret har ett 40-tal vattendykare i Stockholm50. Hur bra uthållighet dessa resurser har 

beror på flera faktorer, däribland hur djupt de går och hur länge de befinner sig på det djupet. 

Dykarna kan inte befinna sig på djupt vatten i flera timmar utan att bytas av och deras totala 

uthållighet är därför beroende av hur många dykare som kan sättas på ett specifikt ärende för att 

byta av varandra. På grund av dykarsjukan krävs det längre tid för dykarna att ta sig upp ju 

djupare de dyker och desto längre tid tar det också innan de kan dyka igen. Återhämtningstiden 

efter ett dyk på djupt vatten kan röra sig om flera dagar50.  

Förr bad Polisen om brandförsvarets hjälp med jämna mellanrum men sedan Polisen fått egna 

vattendykare behöver de inte lika ofta göra detta50. Det innebär att den kommunala 

räddningstjänsten inte används särskilt ofta vid efterforskning av försvunna personer och att de 

inte har någon samverkan med andra aktörer inom det området. Yttre befäl50 anser att samverkan 

                                                
50 Barry Levis, Yttre Befäl på Räddningstjänsten Storstockholm. Intervju den 27 april 2018 på Johannes brandstation 
i Stockholm. 
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med Polisen fungerar bra. Eftersom poliser och brandmän jobbar tillsammans vid andra 

nödsituationer har de ofta en personlig kontakt sedan innan vilket underlättar för arbete och 

samverkan även vid efterforskning av försvunna personer51. 

4.9 Sammanställning 
Hur efterforskningsprocessen ser ut, när beslut om räddningstjänst tas och när externa aktörer 

kontaktas i ett generellt fall med grund i det som framkommit vid genomförda intervjuer 

presenteras i tidslinjen i Figur 4. Förloppet i tidslinjen förutsätter att angelägenhetsgraden är så 

pass hög att resurser skickas direkt och att det efter ett par timmar och genomförd INL beslutas 

om räddningstjänst enligt LSO. 

Efterforskningsprocessen startar med att ett samtal inkommer till Polisen. Operatören startar en 

händelserapport och påbörjar informationsinhämtning genom samtalet med inringaren. En patrull 

skickas till platsen för försvinnandet för att påbörja inledande åtgärder och då först 

informationsinhämtning. Samtidigt bedömer vakthavande befäl angelägenhetsgraden för 

försvinnandet och kan därefter besluta om fler resurser bör skickas till platsen. Närsök och 

ledstångssök utförs som en del av de inledande åtgärderna men om den försvunna personen ännu 

inte hittats beslutar vakthavande befäl att starta räddningstjänst enligt LSO om det föreligger fara 

för liv eller allvarlig risk för hälsan. Räddningstjänst kan dock även startas endast baserat på 

ingångsuppgifterna från anmälaren om det föreligger fara för liv eller hälsa redan då. 

När räddningstjänst startats kontaktas sakkunniga i EFP-beredskapsgruppen för att fungera som 

kunskapsstöd och ta fram sökområde som delas upp i sektorer. Även de externa aktörerna 

kontaktas. SAR Sweden och Försvarsmakten kontaktas tidigt då de kan bidra med fordon som är 

viktiga resurser i början av efterforskningen. Det kan exempelvis handla om att få in en 

helikopter eller att påbörja ledstångssök med fyrhjulingar. Om Sjö- och flygräddningen eller 

kommunal räddningstjänst har resurser som Polisen önskar få hjälp av kontaktas även dessa 

aktörer relativt snabbt efter att räddningstjänst startats då det ofta handlar om resurser som är en 

tillgång tidigt i efterforskningen.  

Så snart SAR Sweden kommit till platsen för eftersöket påbörjar de ledstångssök. När sedan 

sökområdet tagits fram förmedlas detta ut till resurserna som då påbörjar sektorsök. I det här 

skedet kontaktas de sökresurser som ska genomföra sök i sektorerna. Det kan vara Missing 

People, Hemvärnet eller en orienteringsklubb. Dessa kan då bidra med många frivilliga 

sökresurser som till exempel kan genomföra skallgång. Efter att eftersök har utförts och 

sannolikheten att hitta den försvunna personen i sökområdet är låg eller att det inte längre anses 

föreligga fara för liv eller hälsa tas beslut om att avsluta räddningstjänst enligt LSO.  

                                                
51 Barry Levis, Yttre Befäl på Räddningstjänsten Storstockholm. Intervju den 27 april 2018 på Johannes brandstation 
i Stockholm. 
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Figur 4. Efterforskningsprocessen för ett generellt fall 

Tidslinjen i Figur 4 som beskriver efterforskningsprocessen utifrån nulägesbeskrivningen 

stämmer väl överens med den metod som Polisen använder, lär ut och beskriver i sin handbok 

(Polisen 2016). Den framtagna tidslinjen har även jämförts med två händelserapporter för att 

bekräfta att den stämmer överens med verkliga fall. Jämförelsen visade att händelserapporterna 

stämmer med flödet som tidslinjen beskriver trots att de handlar om två helt skilda fall. Eftersom 

tidslinjen beskriver ett generellt fall går inte alla delar att applicera på alla fall och vissa 

aktiviteter som beskrivs utförs därför inte. I händelserapport D-20160119-0126 följs tidslinjen 

genom att inkommande samtal når operatör hos Polisen som startar händelserapport och 

informationsinhämtning. Därefter skickas polispatrull till platsen samtidigt som 

angelägenhetsgraden bedöms och anses vara hög vilket resulterar i att räddningstjänst enligt LSO 

startas. Polispatrull har nu anlänt till platsen för försvinnandet och utför informationsinhämtning 

medan externa aktörer kontaktas parallellt och ledstångssök beordras. När ytterligare 

informationsinhämtning gjorts och resurser påbörjat sök hittas de försvunna personerna avlidna 

och räddningstjänst avslutas. Händelserapport 5300-20180404-0978 beskriver också 

inkommande samtal och att händelserapport och informationsinhämtning startas. Patrull skickas 

till platsen och utför ledstångssök. Därefter startas räddningstjänst enligt LSO och polispatrull 

skickas till anhöriga för att utföra informationsinhämtning. Externa aktörer kontaktas och sedan 

påbörjas närsök som när sökområde framtagits genomförs utifrån det. Ledstångssöket 

intensifieras med hjälp av externa sökresurser och resulterar i att den försvunne personen hittas 

vid liv och räddningstjänst avslutas. 
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Vilken beredskap, anspänningstid, kompetens och resurser som de undersökta aktörerna har samt 

om Rakel används av dessa har sammanställts i Tabell 3 och 4.  

Tabell 3. Sammanställning av Polisens och externa aktörers förmågor 

 Polisen Sjöfartsverket Försvarsmakten 

och Hemvärnet 

Kommunal 

räddningstjänst 

Beredskap Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt 

Sätts i beredskap 

inför 

räddningsinsats 

Ja Ibland Nej Nej 

Anspänningstid 4 minuter 15 minuter för 

räddnings-

helikopter 

Beror på resurs-

tillgänglighet 

En till flera timmar 

beroende på 

resurstillgänglighet 

Responstid Framkörningstid 1 timme 3 timmar Framkörningstid 

Uthållighet Några dygn Så länge de 

behövs 

Beror på 

resurstillgång 

Så länge de behövs 

Kompetens inom 

EFP 

EFP 1 INLeda 
insatsgrund 
EFP 2 Leda insats 
EFP 3 
Räddningsledare 
EFP 4 Sakkunnig 

Basic SAR, 
Advanced 
SAR, 
SAR-OSC 

EFP Sökmetoder Ingen 

Resurser Helikoptrar, 

tjänstehundar, 

bilar, motorcyklar, 

flygplan, UAV, 

sjöpolisenhet, 

polisrytteri, 

regionala 

insatsstyrkan, EFP-

beredskapsgrupp 

(sakkunniga)   

Helikoptrar, 

båtar, svävare, 

flygplan, 

vattenskotrar, 

stödgrupp 

(sakkunniga) 

Tung helikopter, 

lätt helikopter, 

motorcyklar, 

fordon, svävare, 

hundar, material, 

båtar, översnö-

kapacitet 

Stegbil, vatten-, 

kem- och 

rökdykare, 

fyrhjulingar, båtar 

Rakel Ja Ja Ja Ja 
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Tabell 4. Sammanställning av Polisens och externa aktörers förmågor 

 SAR Sweden Missing People SSRS 

Beredskap Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt 

Sätts i beredskap inför 

räddningsinsats? 

Ibland Oftast Nej 

Anspänningstid 30-60 minuter 30 minuter för att 
påbörja  
informations-

inhämtning 

10-15 minuter 

Responstid 1,5 timme 2 timmar 45-60 minuter 

Uthållighet I princip så länge de 

behövs 

Så länge de har 

tillgängliga resurser 

Så länge de behövs 

Kompetens inom EFP EFP Sökmetoder, 

brottsplatshantering, 

navigering med karta 

och kompass samt i 

mörker 

EFP Sökmetoder Egensäkerhet, Basic 
SAR, navigering, 
sjukvård  

 
Resurser Fyrhjulingar, UAV 

med värmekamera, 

terrängmotorcyklar, 

eftersökshundar 

(godkända av 

polisen), utrustade 

bilar 

Operativ  
ledningsgrupp, 
frivilliga personer, 

UAV, hundgrupp, 

undervattens-robot (via 

samarbete) 

Sjöräddningsbåtar, 

svävare, sjöräddare 

Rakel Ja Nej Ja 
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5. Analys 
I kapitlet analyseras nulägesbeskrivningen och kopplingar till teorikapitlet görs. Genom tematisk 

analys kunde vissa teman identifieras både under litteraturstudien och i nulägesbeskrivningen. 

Det främsta var samverkan och inom det området var det informationsdelning som framkom 

oftast, vilket beskrevs vara ämnen som ligger till grund för en effektiv efterforskningsprocess. 

Drabek och McEntire (2002) menar att kommunikation och samverkan visat positiva resultat för 

ett välfungerande koordineringsarbete, vilket utgör en viktig del av responsprocessen vid en 

nödsituation (Fredholm 2010). Då tidskraven ökar i en responsprocess är det viktigt med en tidig 

kontakt mellan aktörerna (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013) vilket förutsätter att det finns 

väletablerade informationsflöden dessemellan för att uppnå effektiv samverkan (Yosefi Mojir 

2016; Van de Walle 2007). Det visar på att god samverkan och effektiv informationsdelning 

mellan organisationer är förutsättningar för att efterforskningsprocessen ska fungera på bästa sätt 

där tid är en avgörande faktor, vilket gör dem intressanta att analysera djupare. 

Därefter analyseras efterforskningsprocessen i form av en tidslinje som framtagits och beskriver 

nuläget. Utifrån detta konstrueras en ny tidslinje som visar ett förbättringsförslag till hur 

efterforskningsprocessen kan gå till och som går att använda som beslutsunderlag hos Polisen. 

Analysen förutsätter att efterforskningen leder till att räddningstjänst startas enligt LSO då det är 

medverkan från externa aktörer som sker vid dessa tillfällen som undersöks.  

5.1 Samverkan mellan aktörer 
Polisen tar idag hjälp av externa aktörer vid fall där deras egna resurser inte räcker till. En sådan 

organisation bedöms enligt Lindberg (2009) som resursberoende eftersom de måste ha tillgång 

till externa resurser för att klara av sin verksamhet (Jonsson & Mattson 2011). Det kan handla 

om resurser såsom personal och utrustning som andra organisationer har tillgång till, och dessa 

kan erhållas genom att samverkansrelationer skapas. Polisen samverkar idag med flera olika 

myndigheter och frivilligorganisationer där både personliga och professionella relationer skapats 

genom åren. Det har skapat insikt i varandras organisationer och enligt Hasslevall (2008) ökar 

graden av effektiv samverkan i takt med ökad kunskap och förståelse för respektive organisation. 

Alla inblandade parter har samma mål med samverkan, vilket är att rädda liv. Det är enligt 

Krisberedskapsmyndigheten (2008) en förutsättning för samverkan att ha en gemensam syn på 

de problem som finns samt ett gemensamt ansvarstagande för att tillsammans lösa dem. 

Hur samarbetet under efterforskningsprocessen anses ska gå till varierar både mellan aktörer och 

dess personal beroende på erfarenhet, kunskap och personliga preferenser. Respondenterna från 

de externa aktörerna uppgav genomgående att samverkan med Polisen till största del fungerar 

bra. De menar dock att det beror på vilka som är räddningsledare och polisinsatschef för insatsen 

eftersom deras kunskapsnivåer och erfarenhet inom EFP varierar. Poliser med goda och 

personliga relationer till frivilligorganisationerna är mer benägna att kalla in dem än de poliser 

som aldrig varit i kontakt med dem. Det handlar också om synen som poliserna har på 

frivilligorganisationer, där vissa fortfarande ser dem som civilspanare medan andra anser dem 
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vara högst kompetenta och behjälpliga under efterforskningsprocessen. Enligt Lindberg (2009) 

finns det en risk att sådana olikheter, intresseskillnader och olika beroendeförhållanden kan 

hämma en lyckad samverkan. Därmed är det av stor vikt att alla inblandade parter som arbetar 

med efterforskning av försvunna personer hos Polisen får träffa de externa aktörer som 

medverkar vid räddningsinsatser för att skapa personliga relationer och eliminera förlegade 

fördomar och missuppfattningar om varandras organisationer. 

Under en sökinsats enligt EFP-metoden används idag många olika beteckningar såsom POD, 

POA, IPP med mera. I Polisens egen tolkning av MSO har de engelska begreppen bevarats trots 

att metoden blivit ”försvenskad” till EFP. Flera respondenter från de externa aktörerna uttryckte 

osäkerhet över vilket språk som ska användas för olika begrepp inom EFP-metoden. Vissa 

använder de engelska beteckningarna medan andra använder svenska, vilket kan skapa förvirring 

när de sedan ska arbeta tillsammans. Lindberg (2009) menar att samverkan kan bromsas när 

varje part bär med sig internt etablerade begrepp till en samverkanssituation så att språkbruket 

skiljer sig åt mellan dem. Polisen har idag samverkansmöten minst en gång per år med de 

externa aktörer de samverkar med vid efterforskning av försvunna personer. Detta ger möjlighet 

till att lyfta frågan angående vilket språk som ska användas vid EFP så att det står klart för alla 

inblandade parter. Enligt Lindberg (2009) är kommunikation av yttersta vikt för att lösa dessa 

språkbrukskonflikter. Detta skulle minska risken för missförstånd mellan olika sökresurser under 

en räddningsinsats och även spara tid då alla förstår varandra direkt utan extra diskussion kring 

begreppens betydelse. 

Frivilligorganisationernas arbete är uppskattat av Polisen som anser att de är mycket kompetenta 

och de utgör enligt Miller (2011) en ovärderlig samhällsresurs. Genomgående hade samtliga 

respondenter god inställning till SAR Sweden och Missing People och betonade i synnerhet 

deras arbetsmoral och välvilja att hjälpa andra. Både SAR Sweden och Missing People uppgav 

att de vill medverka vid efterforskning av försvunna personer i större utsträckning än de gör idag. 

Polisen är medvetna om detta men är lite försiktiga med att koppla in frivilligorganisationer då 

det, som även Skar, Sydnes & Sydnes (2016) påpekar, innebär fler resurser att koordinera och 

ansvara för. Mänskliga resurser hos Polisen kan då bli den begränsade faktorn om det inte finns 

tillräckligt många tillgängliga för att leda frivilligorganisationernas arbete under en sökinsats. 

Ytterligare en anledning till att Polisen tvekar på att koppla in frivilligorganisationer är för att de 

vill minimera risken att en sökare utan erfarenhet och kunskap påträffar en avliden person under 

sökinsatsen. Eftersom Polisen inte har någon vetskap om de frivilliga sökarnas bakgrund är det 

svårt att avgöra vilka som klarar av att hantera en sådan situation och det är Polisen som ansvarar 

för deras arbetsmiljö. Här väljer Polisen i större utsträckning att koppla in SAR Sweden istället 

för Missing People eftersom SAR Sweden är utbildade inom MLSO och brottplatshantering. Det 

finns även en generell syn bland aktörerna att SAR Sweden upplevs som en mer professionell 

frivilligorganisation medan Missing People ses som mer oerfarna eftersom många av de frivilliga 

sökarna enbart deltar vid enstaka sökinsatser. Detta tillsammans med vissa skiljaktigheter mellan 



   
 

 
59 

 

SAR Sweden och Missing People utgör en grund för att Polisen kallar in SAR Sweden oftare än 

Missing People. 

5.2 Informationsdelning 
Vid efterforskning av försvunna personer sker kommunikation inom Polisen via Rakel eller 

mobiltelefoner. Rakel används också för informationsdelning mellan Polisen och de flesta 

externa aktörer för att kontinuerligt uppdatera räddningsledaren om vilka sökresurser som 

befinner sig på vilken plats i vilken tid genom hela efterforskningsprocessen. Hasslevall (2008) 

menar att välinarbetade informationskanaler mellan aktörer är ett måste under responsprocessen 

för att kunna förutse vilka resurser och vilken hjälp som kommer att behövas. Externa aktörer 

som befinner sig ute i fält kan genom Rakel skicka sina positioner direkt till räddningsledaren så 

att denne fortlöpande kan koordinera och planera räddningsinsatsen i form av vilka sökresurser 

som behövs vid vilken tidpunkt. 

Informationsdelning har visat sig vara nödvändig under hela efterforskningsprocessen men 

särskilt vid vissa tillfällen är den kritisk. Det första är då larm inkommer till SOS Alarm och 

operatörerna under tidspress ska fatta rätt beslut i form av vilken räddningstjänst som ska larmas 

utifrån den information som inkommer. Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) menar att vikten 

av informationsutbyte mellan involverade parter i en försörjningskedja ökar i takt med ökade 

tidskrav så att planering av verksamheten ska kunna ske med framförhållning. Sjö- och 

flygräddningen medlyssnar idag under de larmsamtal som handlar om vatten medan Polisen i 

vissa fall medlyssnar vid fall med brottslig bakgrund. På så sätt kopplas de in tidigt i processen 

och får reda på information om fallet tidigare än om de inte hade medlyssnat. Eftersom de 

medlyssnande oftast har större kunskap och erfarenhet inom sina områden kan de då hjälpa 

operatörerna att snabbare fatta rätt beslut angående vilka resurser som behövs för insatsen. Om 

fler aktörer medlyssnar vid samtalen kan chansen öka att rätt beslut tas, men då krävs det att 

resurser i form av operatörer på RLC och JRCC finns tillgängliga till detta. En fördel med 

medlyssning är att de involverade aktörerna blir medvetna om fallet även om 

räddningstjänstansvaret bara tilldelas en av dem. Den myndighet som inte blev tilldelad 

räddningstjänstansvaret kan då ha med detta i bakhuvudet och göra sig beredda på att eventuellt 

hjälpa till med extra resurser om försvinnandet är av den art att det är troligt att många 

sökresurser kommer att behövas. Myndigheten hamnar då i ett slags beredskapsläge redan då 

istället för att kallas in senare och förlora tid genom att börja förbereda sina resurser först då. 

Enligt delar av Storhagens (2003) definition av logistik ska rätt vara hamna på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt, hos rätt kund. Under efterforskningsprocessen måste rätt material förmedlas till rätt 

sökresurs som ska befinna sig på rätt plats i rätt tid. Enligt Ridderstolpe (2016) kan 

informationsutbyte i olika form vara avgörande för att en insats hanteras snabbt och effektivt. 

Kartor över sökområden och objektsprofilering av den försvunna personen är exempel på 

underlag som måste skickas ut från Polisen till de insatsledare som deltar i insatsen ute i fält. 

Underlagen ligger till grund för de beslut som tas angående vilka sökresurser som ska larmas till 
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platsen. Turoff och Van de Walle (2007) menar att ju snabbare insatsledaren erhåller information 

som ska analyseras och vidareförmedlas till olika resurser, desto snabbare blir responsen. Det 

skildrar även efterforskningsprocessen eftersom ju snabbare underlagen kommer till 

insatsledarna, desto snabbare kan de ta beslut om vilka resurser som behövs, och därmed kan 

sökresurserna larmas och komma till sökområdet snabbare. 

Enligt nulägesbeskrivningen har alla medverkande aktörer tillgång till Rakel i större eller mindre 

utsträckning. Undantaget är Missing People, vilka ser ett problem i detta eftersom de förlorar 

värdefull tid på att sitta i telefonkö när de måste kontakta Polisen via 114 14. Risken finns att den 

försvunna personens tillstånd hinner bli livshotande under tiden Missing People sitter i telefonkö 

till Polisen. Information som Missing People har om personen når då fram till Polisen senare än 

vad den hade behövt göra om Missing People kunde kontakta Polisen via Rakel eller en direkt 

telefonlinje. Det är frustrerande för Missing People att sitta på information som är avgörande för 

att kunna rädda liv utan möjlighet att själva kunna ingripa eftersom det är Polisen som måste 

utföra räddningsinsatsen. Enligt Mattson (2002) och Ridderstolpe (2016) är välfungerande utbyte 

av information av yttersta vikt för att en insats ska hanteras snabbt och effektivt så att personer i 

nöd kan få hjälp snabbare. I detta fall utgör dock telefonkön en flaskhals i informationsflödet 

mellan Missing People och Polisen då båda parter själva har kapacitet att sända ut och ta emot 

informationen, men telefonkön ligger som en bromskloss mellan dem.  

För att Polisen ska kunna ta del av Missing Peoples informationsinhämtning tidigt under 

efterforskningsprocessen behöver Missing People få tillgång till Rakel eller en direkt telefonlinje 

till vakthavande befäl. Eftersom Missing People kan påbörja sin informationsinhämtning 

angående den försvunne personen redan 30 minuter efter att larm inkommit hinner de få fram 

mycket information som Polisen inte alltid har själva. Detta eftersom informationsinhämtning är 

Polisens svaga länk medan det är en av Missing Peoples främsta förmågor som de utför på ett 

effektivt sätt med start tidigt i efterforskningsprocessen. Polisen anser dock att Missing People 

inte medverkar vid tillräckligt många räddningsinsatser enligt LSO för att det ska vara värt att 

tilldela dem Rakelapparater. En önskan från Missing People är att utredning bör göras för att 

undersöka deras möjligheter att på något sätt kunna få en direktkontakt med Polisen för att kunna 

tilldela dem information som kan rädda liv. Genom att dela med sig av insamlad information 

minskar även risken att båda organisationerna utför dubbelarbete (Quist 2009). 

Genom att samverka med Missing People kan Polisen få hjälp med informationsinhämtning 

under efterforskningsprocessen. Framförallt visade det sig att Missing Peoples nära kontakt med 

anhöriga gör att mer information om den försvunne personen kommer fram snabbare än när 

Polisen själva håller intervjuer med anhöriga. Enligt Wijkström (1997) kan 

frivilligorganisationer ses som en länk mellan statliga organisationer och befolkningen genom att 

förse människorna med information. Vid efterlysning av försvunnen person når Missing People 

ut till flera hundra tusen personer genom publicering i deras sociala kanaler. På så sätt delas 

informationen till fler människor som kanske hört eller sett något om den försvunne så att denne 

kan hittas snabbare. Missing People kanske främst är till hjälp vid de räddningsinsatser där 
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Polisen redan har sökt utan framgång och när ärendet skickas till utredning efter avslutad insats. 

Det handlar då inte längre om att rädda liv, men Missing People kan då vara ett stort stöd för 

anhöriga och även fortsätta utreda fallet och eventuellt utföra skallgångar på eget bevåg. 

5.3 Efterforskningsprocessen 
Att starta räddningstjänst enligt LSO innebär utifrån nulägesbeskrivningen att få tillgång till 

många olika sorters extra resurser genom externa aktörer. Om och när räddningsledaren anser att 

ytterligare resurser krävs utförs bedömningar gällande möjligheten att genomföra detta. I nuläget 

väljer Polisen att i första hand endast använda sina egna resurser och det är av flera anledningar. 

En anledning är att det finns många polisiära resurser i Region Stockholm som kan sättas in vid 

en efterforskning. Förutom detta krävs det tillräckligt med underlag att gå på för att 

räddningsledaren ska be om externas hjälp och dessutom blir Polisen ansvariga för de frivilligas 

arbetsmiljö vilket kräver extra ledning och uppmärksamhet på var de frivilliga befinner sig. Brist 

på information kan enligt Chen, Sharman, Rao och Upadhyaya (2008) göra det krävande att ta 

snabba beslut under tids- och resursbegränsningar. Samtidigt önskar både SAR Sweden och 

Missing People att få vara med och hjälpa till oftare och de ser gärna att de kopplas in tidigare 

eller sätts i beredskap för att kunna hjälpa till på bästa sätt. Både Sheu (2007) och Yousefi Mojir 

och Pilemalm (2016) skriver att snabb respons har stor betydelse för en nödsituation och det har 

enligt Fredholm (2010) märkts över åren att samarbete är en viktig faktor för att kunna hantera 

nödsituationer. Polisen påvisar även detta själva genom statistik gällande överlevnadsgrad för de 

försvunna. Hälften av de som omkommer i samband med ett försvinnande gör det under det 

första dygnet. Det är därmed viktigt att komma igång med eftersök tidigt för att hitta den 

försvunna personen snabbt. Genom att ta hjälp av externa aktörer tidigt i 

efterforskningsprocessen möjliggörs att framtaget sökområde söks igenom snabbare vilket kan 

leda till att fler försvunna personer hittas i tid. 

Hur vakthavande befäl väljer att bedöma ett fall beror mycket på erfarenhet. Vakthavande befäl 

Mattson och Andersson beskriver sitt jobb som en ”bedömningssport” och de påtalar även att 

fallen de arbetar med sällan är svarta eller vita. Ahlgren (2017) beskriver att hur snabbt Polisen 

påbörjar efterforskning beror på fallets karaktär. Handlar det om barn, sjuka eller äldre påbörjas 

efterforskningen snabbt medan det kan dröja lite om det handlar om en vuxen som troligtvis vill 

vara i fred efter ett gräl (Ahlgren 2017). Vakthavande befäl anser att erfarenhet och känslan de 

själva har, såväl som poliserna de jobbar med, är en viktig tillgång eftersom det sällan finns en 

tydlig väg att gå. Quarantelli (1979) menar att erfarenhet är en viktig färdighet hos ett 

vakthavande befäl och påtalar att flexibilitet, kreativitet och driv är betydelsefullt vid 

beslutsfattande. Om ett befäl saknar erfarenhet följs ofta regler och mallar strikt för att beslut ska 

kunna tas (Quarantelli 1979). Vakthavande befäl beskriver hur de ofta utifrån erfarenhet vet 

vilket beslut de ska ta men att de vid tveksamma fall helt eller delvis följer de mallar som finns. 

I och med att frivilliga har längre anspänningstid eftersom de måste jobba klart eller stämma av 

med jobb och liknande bör kontakt med dessa aktörer ske i ett tidigare skede i 
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efterforskningsprocessen. De kan då både mentalt och fysiskt hinna genomföra förberedelser för 

att om och när vakthavande befäl beslutar om räddningstjänst enligt LSO direkt ha möjlighet att 

bistå Polisen. Inom humanitär logistik är synen på logistik att genom sparad tid kunna hjälpa 

människor och att den tid som sparas kan vara skillnaden mellan liv och död (Larson 2014). I 

efterforskningsprocessen är detta speciellt viktigt eftersom det faktiskt handlar om liv och död 

och frivilligorganisationernas medverkan vid efterforskning är ett tydligt exempel på det Larson 

(2014) beskriver. Om dessa organisationer fick sin önskan om att få hjälpa till tidigare uppfylld 

skulle ännu mer tid kunna sparas och försvunna personer hittas snabbare vilket visar att deras 

önskan återigen stöttas av litteraturen. Som verksamhetsledaren från Missing People uttrycker 

sig: ”Ju tidigare vi kommer in i efterforskningsprocessen desto större chans har vi att hjälpa till i 

tid”. Å andra sidan är Polisen medveten om att de externa aktörerna vill bli inkopplade tidigare 

men de vet också om sina egna begränsningar. Det arbetsmiljöansvar som tillkommer Polisen 

kan väga över fördelen med att få in fler resurser vilket också bekräftas av Skar, Sydnes och 

Sydnes (2016) som påpekar att ansvaret och koordineringen av resurserna utgör en extra 

arbetsbelastning.  

När externa aktörer medverkar vid efterforskning av försvunna personer görs fler resurser 

tillgängliga vilket kan effektivisera processen. Det ger även chans för frivilligorganisationer som 

innehar stora kunskaper att bidra till arbetet. Austin (2003) förklarar att effektiviteten och 

servicekvaliteten kan öka när frivilligorganisationer utökar kapaciteten vid efterforskning och att 

de även har specialresurser som kan bidra till arbetet. En annan fördel med att koppla in externa 

aktörer är bidraget som Missing People tillför arbetet med informationsinhämtning. Förutom att 

anhöriga kan ha lättare för att prata med en frivillig än en polis märker även Polisen hur Missing 

People fyller en social roll som anhörigstöd. Det innebär alltså att Missing People kan uppfylla 

en av delarna som Fredholm (2010) beskriver tillhör hantering av en nödsituation. Den första 

delen handlar om att ta hand om den fysiska processen som situationen kräver vilket går att 

jämföra med efterforskningsprocessen som Polisen hanterar. Den andra delen handlar om att ta 

hand om människor som är påverkade av sammanhanget. Här passar Missing Peoples arbete med 

den sociala roll de fyller vid efterforskning av en försvunnen person in. 

När tidslinjen i Figur 4 jämfördes med två händelserapporter visade det sig att de försvunna 

personerna hittas efter att externa aktörer kontaktats och är på plats för att hjälpa till. I EFP-

metoden som Polisen följer står det inte beskrivet när externa aktörer bör kopplas in och 

eftersom uppdraget som räddningsledare beskrivs som en "bedömningssport" varierar 

bedömningar och beslut samt när dessa tas från fall till fall och person till person. Enligt Tatham 

och Spens (2014) är den ideala responsen vid en nödsituation planerad, koordinerad, konsekvent 

och anpassningsbar. Utifrån den information som har samlats in kan det konstateras att tre av de 

fyra kriterierna uppfylls under Polisens efterforskningsarbete i nuläget. Den förbestämda metod 

som följs och den mängd resurser som krävs visar på att efterforskningen är planerad och 

koordinerad. Koordineringen märks även av genom att samverkan sker med externa aktörer och 

Polisen bestämmer var och när dessa resurser ska befinna på olika ställen samt vilket arbete de 
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ska uträtta vid vilken tid. Eftersom försvinnanden kan vara av olika karaktär är det av intresse att 

ha en respons som kan anpassas till de olika fallen vilket Polisen har. Av den anledningen är 

arbetet inte konsekvent eftersom olika beslut och utföranden sker vid olika räddningsinsatser, 

men å andra sidan är grunden och arbetsmetoderna som ligger bakom besluten konsekventa för 

varje fall.  

Genom att förändra tidslinjen så att externa aktörer kontaktas tidigare i efterforskningsprocessen, 

se Figur 5, och sätts i beredskap kan efterforskningsarbetet och samverkan med externa aktörer 

bli mer konsekvent. Missing People kan då tidigare utföra och medverka vid 

informationsinhämtning vilket ger vakthavande befäl en bättre grund att stå på vid sina 

bedömningar. Det gör att Missing Peoples kapacitet nyttjas på ett mer effektivt sätt vilket enligt 

Simpson & Hancock (2009) samt Skar, Sydnes & Sydnes (2016) gör frivilligorganisationen till 

en mer värdefull hjälpresurs. Frivilligorganisationerna har dessutom möjlighet att få tag på och 

använda fler av sina resurser när dessa har tid att förbereda sig istället för att behöva släppa allt 

de gör på stående fot. Om situationen sedan övergår till räddningstjänst enligt LSO kan de 

externa aktörerna snabbt vara på plats och påbörja sök vilket ökar chansen för att hitta den 

försvunna personen vid liv. Skulle situationen inte bli så allvarlig att räddningstjänst startas kan 

Polisen återigen kontakta de externa aktörerna för att meddela att de inte längre är i beredskap.  

Förändringarna i tidslinjen som visas i Figur 5 markerade med röd text berör endast när externa 

aktörer kontaktas och påbörjar efterforskning. Förslaget är att kontakten sker så fort som 

angelägenhetsgraden bedömts för att ge externa aktörer möjlighet att förbereda sig inför att 

räddningstjänst enligt LSO startas. För att förändringen ska kunna implementeras smidigt samt 

med tanke på hur ofta de externa aktörerna medverkar i nuläget har kontakten med de externa 

aktörerna placerats i samma ordning i den nya tidslinjen som i den som visar nuläget. Förslaget 

innebär därmed att kontakt med externa aktörer tas med SAR Sweden först och Missing People 

sist. Ordningen bör dock anpassas efter fallet och kan istället genomföras omvänt om Polisen 

främst behöver hjälp med informationsinhämtningen eller anhörigstöd.  

Att effektivisera efterforskningsprocessen stöttas av det material som Polisen följer vid 

efterforskning av försvunna personer då de anser att det är viktigt att påbörja arbetet tidigt 

(Polisen 2016). Både Missing People och SAR Sweden har uttryckt att de gärna vill hjälpa till 

oftare och tidigare i responsprocessen. Dessutom har de möjlighet att hjälpa till länge då deras 

uthållighet är hög. Polisens uthållighet beskrivs i Tabell 3 vara några dagar vilket handlar om att 

de inte kan lägga alla sina resurser på ett fall eftersom det pågår fler händelser av olika slag i hela 

polisregionen. När några dagar har gått och överlevnadschansen sjunkit väljer de därför att 

avsluta räddningstjänst enligt LSO medan vissa externa aktörer fortfarande kan ha möjlighet att 

fortsätta sökarbetet om de har resurser och tid till det. 

SAR Sweden har resurser som passar bra för att söka längs ledstänger och har vid tillfällen 

påbörjat sök innan Polisen är på plats och sökområde tagits fram. De är medvetna om att allt 

arbete de utför kan leda till att den försvunna personen hittas och använder därför ibland även 
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framkörningen till sökområdet som en del av efterforskningen. Enligt Erlandsson (2017) följer 

många som har försvunnit ledstänger eftersom de är lätta att följa och med tanke på hur många 

som hittas längs ledstänger förklarar Polisen (2016) att det är viktigt att tidigt påbörja den sortens 

sök. Med fler resurser tillgängliga kan sök genomföras på flera ställen samtidigt vilket står i 

enighet med hur Polisen vill att närsök utförs. Polisen förklarar att det är viktigt att upprepat söka 

i närområdet eller att området är under bevakning för att utesluta att den försvunna personen 

återvänt till området utan att upptäckas (Polisen 2016). 

Missing People är, förutom skallgång som de är kända för, duktiga på informationsinhämtning 

och anhörigkontakt. Verksamhetsansvarig för Missing People i Stockholm förklarade även att de 

har större chans att hjälpa till i tid om de blir inkopplade tidigt i efterforskningsprocessen. Både 

Nyström (2000) och Erlandsson (2017) beskriver informationsinhämtningen som en viktig del av 

efterforskning och påtalar hur det handlar om mer än att bara samla in den grundläggande 

informationen såsom namn, ålder och klädsel. Det handlar om att få in så mycket information 

som möjligt för att skapa en bild av personen, hur den tänker och var den skulle tänkas ha tagit 

vägen. Med Missing Peoples hjälp kan den här sortens information samlas in tidigare och 

snabbare då anhöriga ofta kan ha lättare att berätta detaljer för Missing People än för Polisen. Att 

ha ordentligt med information är dessutom viktigt vid fastställandet av IPP vilket krävs för att ta 

fram ett sökområde (Polisen 2016). Om informationsinhämtningen brister kan det därför dröja 

innan sök inom sökområdet kan påbörjas. 
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Figur 5. Jämförelse av tidslinje för nuläge (övre tidslinje) och beslutsunderlag för när externa aktörer 
skulle kunna kopplas in i efterforskningsprocessen (undre tidslinje) där förändringar är skrivna i röd text 
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Tidslinjerna i Figur 5 kan tillsammans med Tabell 3 och 4 fungera som ett beslutsunderlag som 

stöttar bedömningar och beslut under efterforskningsprocessen. Informationen tydliggör när 

externa aktörer kan kontaktas, vad de kan bidra med i efterforskningsarbetet och hur lång tid de 

behöver för att ta sig till relevant plats. Med den informationen tillgänglig är vakthavande befäl 

från början medveten om vilka möjligheter som finns och kan planera insatsen utifrån det. Mer 

om hur beslutsunderlaget kan användas i praktiken beskrivs i kapitel 6.2. Hela beslutsunderlaget 

finns samlat i Bilaga 8. 
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6. Diskussion 
I kapitlet förs fyra diskussioner kopplade till examensarbetet. Dessa berör metod, resultatets 

rimlighet och genomförbarhet, hållbarhet och etik samt framtida studier. För metoden diskuteras 

för- och nackdelar med det tillvägagångssätt som använts och vad som hade kunnat göras 

annorlunda. Därefter diskuteras om resultatet som genererats är rimligt och om tidslinjen som 

tagits fram går att implementera hos Polisen. Sedan förs diskussion gällande de etiska aspekter 

som arbetet har stött på och om förbättringsförslaget som tagits fram är socialt hållbart. Till sist 

diskuteras förslag på framtida studier som uppdagats under arbetets gång och som kan vara 

intressanta att genomföra. 

6.1 Metod 
En av metoderna som användes vid datainsamlingen var halvstrukturerade intervjuer. Den typen 

av intervju gav respondenterna möjlighet att tala relativt fritt utöver att ge svar på de planerade 

frågorna som ställdes. Det medförde att ytterligare relevant information framkom, vilket hade 

missats om respondenten endast tilläts svara precist på de bestämda frågorna. Intervjutekniken 

tillät även intervjuarna att ställa frågor som väcktes under intervjuns gång samt följdfrågor om 

något svar behövde utvecklas ytterligare eller var extra relevant. Ostrukturerade intervjuer hade 

förmodligen medfört ett öppnare samtal med fler personliga åsikter och berättelser från 

respondenterna, men tack vare en mer strukturerad variant hölls intervjuerna inom ramarna för 

syftet med rapporten. Fler personliga åsikter hade kunnat leda till att rapporten blivit vinklad åt 

ett håll som nödvändigtvis inte stämmer överens med verkligheten då alla har olika uppfattning 

och erfarenhet kring hur saker fungerar. Därför är det möjligt att resultatet av rapporten hade sett 

annorlunda ut om andra personer än de utvalda respondenterna hade intervjuats också eller 

istället. Ett önskvärt scenario hade varit att intervjua fler personer inom varje organisation för att 

validera informationen från varje part. Ju fler personer som uppger samma sak, desto mer ökar 

trovärdigheten att informationen stämmer och upplevs lika. Dessvärre fanns inte tid över för 

detta och det hade eventuellt blivit svårare att komma fram till ett resultat om informationen hade 

varierat kraftigt. 

Intervjufrågorna utformades tidigt under arbetets gång i takt med att intervjuer bokades in. 

Frågorna formulerades på ett sådant sätt att de gav utrymme för utvecklade svar från 

respondenterna men samtidigt säkerställde att svar till kärnfrågan erhölls. Eftersom frågorna 

skrevs så tidigt i arbetet var de relativt breda och många i syfte att även täcka områden som inte 

var säkerställda att ingå i rapporten vid det laget. Om frågorna istället skrivits efter att 

litteraturstudien varit färdig hade mer ingående och precis data kunnat erhållas om de i högre 

grad varit underbyggda av teori kring ämnet. Intervjun hade då kunnat fokuseras på det 

huvudsakliga syftet med rapporten så att mer detaljerad information erhållits. Dock kom den 

breda informationen till användning ändå eftersom det skapade en större förståelse till varför 

efterforskningsprocessen fungerar som den gör idag. Det beror på ett flertal olika faktorer som 

varken var uppenbara från början eller nämnda i tidigare litteratur men som tack vare öppna 
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frågor framkom under intervjuns gång. Denna information knöt samman vissa områden och hade 

en stor bidragande roll till slutresultatet.  

Det som lade grunden till författarnas förståelse och kunskap om efterforskning av försvunna 

personer var att medverka på ett årligt samverkansmöte mellan Polisen och Missing People samt 

en Case-övning med Rebecca Stenberg från CARER där hela EFP-metoden utövades steg för 

steg. Författarna erhöll då en mer ingående förståelse kring hur efterforskningsprocessen 

fungerar som är svår att uppnå genom enbart litteraturstudier. Att personligen medverka vid 

samverkansmötet gav en direkt insyn i hur samarbetet mellan organisationerna fungerar och vad 

som görs, eller inte görs, för att förbättra det. Vidare kunde förhållningssätt mellan båda parter 

och dess medlemmar identifieras som skapade en uppfattning om eventuella beroendeställningar 

och attityder sinsemellan. Dessa personliga upplevelser kan vara svåra att skildras genom 

intervjuer och litteraturstudier. Det utgjorde dock en risk att ha vissa förutfattade meningar kring 

organisationerna redan innan intervjuerna eftersom det är lätt hänt att intervjun styrs i riktning att 

komma åt just de svaren. Till följd av detta ställdes inga slutna frågor utan intervjuerna hölls 

utefter samma förutsättningar som för övriga respondenter. Dock kunde vissa relevanta områden 

som tagits upp under samverkansmötet senare tas upp vid intervjun för att ge respondenten 

möjlighet att utveckla det ytterligare.  

Det transkriberade materialet skickades ut till respektive respondent för att ge samtliga möjlighet 

att läsa igenom och uppge eventuella korrigeringar som måste göras. En fördel med att låta 

respondenterna validera texten var att eventuella missuppfattningar från intervjuerna kunde 

uteslutas. Dessutom kunde information som var tveksamt uppfattad redas ut och få ytterligare 

förtydligande. Nackdelen var att inte alla respondenter återkom i frågan, men genom att låta 

regionansvarig för EFP i Stockholm läsa igenom samtliga intervjusammanställningar kunde 

åtminstone uppenbara felaktigheter uteslutas. De respondenter som läste igenom det 

sammanställda materialet återkom med feedback som åtgärdades av författarna. Dock behövde 

vissa delar av texten tas bort eller omformuleras efter respondentens önskemål, vilket gjorde att 

åsikter och information som var relevanta för resultatet försvann. Det blev därför svårare att 

motivera åtgärdsförslagen när vissa problemområden inte kunde uppdagas och analyseras. Stor 

förståelse finns dock från författarnas sida att vissa utlåtanden kan stjälpa mer än hjälpa inom 

verksamheter där flera olika organisationer samverkar. Alla respondenter var måna om att bevara 

den goda samverkan som byggts upp mellan aktörerna idag, vilket är ett gott tecken på att 

samtliga har ambition att förbättra EFP-verksamheten ytterligare genom att arbeta tillsammans 

som ett team. 

Analysen i denna rapport baserades på en blandning av deduktiv och induktiv analys. Under 

litteraturstudien som genomfördes i början av arbetet återkom vissa ämnen genomgående i det 

material som studerades kring efterforskning av försvunna personer. Tidigare studier tog upp 

olika former av samverkan och informationsdelning som centrala delar av en 

efterforskningsprocess. De ämnesområden som identifierades var även till stor del de som 

frågeställningarna i rapporten grundades i. Vid intervjuerna som utfördes efter litteraturstudien 
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ställdes frågor som delvis riktade in sig mot samverkan och informationsdelning, men med 

efterforskningsprocessen som huvudfokus. Detta för att inte medvetet rikta respondenternas svar 

till att enbart handla om de teman som valts ut i förväg. Genom halvstrukturerade intervjuer 

lämnades utrymme för mer spontana svar från respondenterna där de utifrån sin egen kunskap 

och erfarenhet kunde återge sina egna åsikter kring vad som är viktigt för en effektiv 

responsprocess. De ämnen som var återkommande i alla intervjuer stämde väl överens med de 

ämnen som lyfts redan vid litteraturstudien och därmed kunde ett mönster identifieras av 

återkommande ämnen. 

Fördelar med tematisk analys var att rapporten kunde avgränsas något för att fokusera på de 

ämnen som verkade ha störst inverkan på hur efterforskningsprocessen fungerar. Istället för att 

studera ett bredare område på ytan kunde istället större fokus läggas på att djupare utforska ett 

fåtal utvalda ämnesområden. En risk med det är dock att arbetet blir för nischat och att 

essentiella delar av efterforskningsprocessen förbises när fokus ligger på vissa redan förbestämda 

ämnen. Det är lätt att författarna låser sig till just de ämnena och endast söker efter information 

som berör dem.  

6.2 Resultatets rimlighet och genomförbarhet 
Resultatet visar att åsikter angående hur efterforskningsprocessen ska gå till skiljer sig åt både 

mellan poliser inom Polisregion Stockholm samt de externa aktörer som de samverkar med. 

Regionansvarig för EFP i Stockholm anser att räddningstjänst enligt LSO hellre ska startas för 

tidigt och sedan eventuellt avslutas om det inte behövs. Vakthavande befäl hos Polisen anser 

dock att de inte kan koppla in externa innan de har tillräckligt med underlag och de sätts därmed 

inte i beredskap. De externa aktörerna visade villighet och möjlighet till att kopplas in tidigare i 

processen och sätts gärna i beredskap inför en räddningsinsats även om det senare beslutas att 

ingen räddningsinsats enligt LSO ska inledas. Resultatet visar därför att tidigareläggning av 

räddningstjänst enligt LSO och inkoppling av externa aktörer är möjligt först då vakthavande 

befäl delar samma uppfattning om att det kan vara till fördel att tidigarelägga aktiviteter i 

efterforskningsprocessen trots bristande underlag. Till syvende och sist är det dock vakthavande 

befäl som tar besluten och måste kunna stå för dessa. En möjlighet till att ändra deras inställning 

till när räddningstjänst bör startas är genom att regionansvarig för EFP kallar in vakthavande 

befäl till en genomgång eller utbildning kring fördelarna med att starta räddningstjänst tidigare. 

Det kan också göra att vakthavande befäl känner stöttning i sina beslut och har lättare att stå för 

dem om direktiv om det har kommit från högre instanser. Det kan även vara viktigt att förtydliga 

för vakthavande befäl att startad räddningstjänst inte innebär att externa aktörer måste kallas in. 

Beslutet att starta räddningstjänst ger alla inblandade en indikation på att situationen är allvarlig 

för den försvunne och ger dessutom möjligheten att ta hjälp av externa aktörer. Den hjälpen 

behöver dock inte efterfrågas direkt utan det bör ske när det blir tydligt att hjälpen behövs.  

Generellt sett bör resultatet av rapporten vara genomförbart så länge det finns juridisk, 

ekonomisk och tidsmässig möjlighet för Polisen att göra det. Det krävs dock att samtliga 
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inblandade resurser får teoretisk utbildning inom detta för att känna trygghet i att utföra det i 

praktiken. Författarna uppmuntrar till fler samverkansmöten mellan Polisen och externa aktörer 

för att klargöra för alla inblandade exakt hur efterforskningsprocessen går till, vilka beslut som 

tas och vad de grundas på. I och med att det är en så komplex verksamhet med många aktörer 

inblandade måste det finnas en gemensam förståelse och kunskap om varför systemet ser ut som 

det gör och varför det fungerar som det gör. Detta för att externa aktörer ska få kunskap om 

varför vissa personliga önskemål eller åsikter inte är implementerbara i praktiken. Istället för att 

skapa en frustration eller förvirring kring varför vissa förslag inte anses vara genomförbara kan 

de istället få valida anledningar till besluten. 

Om det av Polisen upplevs som en för stor arbetsbörda att sätta externa aktörer i beredskap 

tidigare föreslår författarna att de kan börja försiktigt genom att fokusera på förbättrad 

samverkan och informationsdelning. Det kan upplevas som en enklare ingång till ett 

förändringsarbete och leder indirekt till att efterforskningsprocessen hanteras mer effektivt. En 

mer effektiv hantering kommer i sin tur automatiskt leda till snabbare beslut och tidigareläggning 

av inkallning av externa aktörer eftersom många aktiviteter i kedjan kan kortas ned. 

6.3 Hållbarhet och etik 
De etiska aspekter som var relevanta för detta projekt är framförallt att efterforskning av 

försvunna personer kan grunda sig i brottsfall eller självskadeförsök. Vissa människor försvinner 

inte av misstag utan väljer själva att "försvinna" från samhället av olika anledningar och vill 

därmed inte bli återfunna. Det kan handla om personer som är deprimerade, har stora 

ekonomiska skulder, är utsatta för våld eller förtryck, har självmordsbenägenhet eller av andra 

anledningar inte vill vara en del av samhället längre. Detta är såklart känsligt och syftet med 

rapporten var inte att inskränka på någons identitet eller levnadssituation. Istället var tanken att 

försöka bidra till en mer effektiv efterforskningsprocess så att fler människor kan hittas snabbare. 

Därmed är chansen större att de försvunna personerna vidhållit så god hälsa som möjligt efter 

tiden för försvinnandet. På så sätt verkar syftet med rapporten för ett hållbart system där Polisen 

sparar tid och resurser genom ett effektivare arbetsflöde som förhoppningsvis genererar att hitta 

fler försvunna personer vid god hälsa vilket sparar både människoliv och sjukvårdsresurser.  

För att undvika etiska problem i rapporten har fallen i huvudsak beskrivits i generella termer 

utifrån ett perspektiv där fokus inte ligger på detaljer kring själva försvinnandet utan snarare hur 

responsprocessen fungerade. Händelser med mindre lyckade efterforskningsprocesser har 

behandlats i rapporten eftersom de problem som uppstod vid dessa behövde identifieras så att 

åtgärdsförslag kunde tas fram. Dock inriktades rapporten i huvudsak på arbetsprocesser och 

samverkan mellan olika sökresurser så vid de enskilda fallen togs inte närmare information om 

de försvunna personerna upp då det är irrelevant för resultatet i just denna studie. Därför var 

även händelserapporterna som erhölls från Polisen anonymiserade för att inte avslöja personliga 

detaljer runt den försvunne personen och dess anhöriga. 
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En etisk synvinkel som kan komma upp i och med att ett beslutsunderlag tas fram är att externa 

aktörer får för mycket information när de sätts i beredskap utan att de senare behöver hjälpa till 

vid sökinsatsen. Det kan handla om att de informeras om fallet i samband med att de sätts i 

beredskap för att så snabbt som möjligt kunna sätta sig in i efterforskningen när de väl 

efterfrågas om att hjälpa till. I vissa fall kan efterforskningen avklaras utan externa sökresurser 

eller att en del av de externa aktörer som satts i beredskap behövs men inte alla. Det skulle då 

kunna innebära att information om specifika fall finns hos organisationer eller personer som då 

inte bör veta så mycket som de gör. När en resurs sätts i beredskap skulle Polisen kunna delge 

endast den mest väsentliga informationen som krävs för att de externa aktörerna ska kunna 

förbereda sig inför en eventuell insats. Det kan vara ålder, fysisk och medicinsk status på den 

försvunna personen, ungefärligt sökområde och när Polisen vill att sökresurserna ska inställa sig. 

På så sätt kan Polisen undvika att sprida vidare känslig information till externa parter. Detta bör 

diskuteras mer för att se hur det skulle kunna påverka arbetet med efterforskning.  

Under arbetets gång erhölls en stor del internt material från Polisen som beskriver EFP-metoden 

både övergripande och i detalj, vilka resurser de innehar, vem som är ansvarig för vilka beslut 

med mera. Vissa delar av denna information bör av olika anledningar fortsättningsvis hållas 

oåtkomliga för allmän beskådan. Polisen får inte riskera att deras verksamhet störs eller påverkas 

negativt av att internt material hamnar i fel händer. Utomstående personer bör inte veta allt om 

hur Polisens arbete och metoder går till eftersom det kan hämma räddningsinsatserna. Därför 

skickades den färdigställda rapporten till Regionansvarig hos Polisen för ett slutgiltigt 

godkännande att den kan publiceras offentligt. Rapporten skrevs på ett relativt övergripande sätt 

för att undersöka själva responsprocessen kring ett försvinnande utan att gå in på personliga 

detaljer. 

Att koppla in frivilligorganisationer i efterforskningen av försvunna personer medför extra 

arbetsbelastning för Polisen. Det kan därför anses att förbättringsförslaget som presenteras i 

Figur 5, vilket rekommenderar att kontakten med externa aktörer bör ske tidigare i 

efterforskningsprocessen, är socialt ohållbart. Anledningen till att förbättringsförslaget har 

konstruerats på detta vis handlar om att externa aktörer kan tillföra viktiga resurser vilket medför 

effektivisering i efterforskningen. Det kan tänkas att förändringar i arbetsfördelningen hos 

Polisen skulle kunna se till att arbetsbelastningen inte blir högre när frivilligorganisationer 

medverkar. Ett sätt att fördela arbetet är att någon eller några poliser jobbar med att ta ansvar för 

frivilligorganisationernas arbetsmiljö istället för att vara ute och söka efter den försvunna 

personen. Det skulle innebära att några färre poliser är ute och söker men att de sökresurser som 

externa aktörer bidrar med kan väga upp för den minskningen. I slutändan kan förändringen leda 

till att Polisen kan ta hjälp av frivilligorganisationer utan att arbetsbelastningen blir för hög. Ett 

annat sätt att undvika extra arbetsbelastning för Polisen är att ge utvalda externa resurser en 

adekvat utbildning som gör att de blir mer självgående. På så sätt kan insatsledningen avlastas 

från flera arbetsuppgifter och de externa aktörerna kan till stor del lösa sina uppgifter själva. 
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6.4 Framtida studier 
Syftet med rapporten var att kartlägga Polisens sökresurser samt de externa aktörerna och deras 

resurser som de kan ta hjälp från vid räddningstjänst enligt LSO. Detta för att ta fram en tidslinje 

över vilka sökresurser som bör kopplas in vid vilken tid under efterforskningsprocessen för att 

göra den mer effektiv. Resultatet visade att det finns flera olika delar av efterforskningsprocessen 

som var för sig är intressanta att genomföra vidare studier på för att utvärdera om de går att 

förbättra. Flera förbättringsåtgärder av dessa områden leder då fram till en effektivare 

efterforskningsprocess. 

Ett av områdena som är intressant för framtida studier är huruvida operatörer från RLC och 

JRCC bör medlyssna vid inkommande larmsamtal till SOS Alarm där det handlar om försvunnen 

person. Alternativt om det skapas en tjänst hos Polisen som koordinator där uppdraget är att 

samordna och koordinera externa aktörer för att underlätta räddningsledarens arbete. Ytterligare 

något som skulle kunna undersökas är om Polisen och dess externa aktörer kan ha en gemensam 

databas där sökresursernas aktuella beredskapsläge uppdateras i realtid. På så sätt kan Polisen 

undkomma momentet där de måste ringa till varje extern aktör för att ta reda på vilka sökresurser 

de har tillgängliga att bistå vid en räddningsinsats. Idag redovisar exempelvis Sjöfartsverket sitt 

aktuella beredskapsläge för sina räddningshelikoptrar på deras hemsida, men en lättåtkomlig 

gemensam plattform skulle förmodligen spara värdefull tid. 

Idag sker informationsdelning under efterforskningsprocessen mestadels genom Rakel alternativt 

mobiltelefon. Alla externa aktörer utom Missing People har välfungerande informationskanaler 

mellan sig och Polisen. Vidare studier kan undersöka huruvida det är motiverat att förse även 

Missing People med Rakel eller åtminstone en direkt telefonlinje till Polisen istället för att fastna 

i telefonkö hos 114 14. Detta skulle inte endast förbättra kommunikationen mellan parterna utan 

även fungera som att Polisen ”erkänner” Missing People som en etablerad extern resurs som tas 

på allvar. Om Polisen väljer att investera i hjälpmedel för att förbättra samverkan med 

frivilligorganisationer medför det att frivilligorganisationerna förstår att Polisen ser dem som en 

seriös och väletablerad sökresurs.  

En möjlig vidare forskning i syfte att effektivisera responssystemet vid efterforskning av 

försvunna personer är att utföra simuleringar av det. De responstider som framtagits i denna 

rapport bör kunna jämföras med simulerade responstider och ge en mer tids- och 

verklighetsbaserad uppfattning av hur responsprocessen ser ut idag och efter förbättringsåtgärder 

skulle kunna se ut i framtiden. 
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7. Slutsats 
Rapporten visar att det finns möjlighet att effektivisera efterforskningsprocessen ytterligare 

genom förbättringsåtgärder inom samverkan och informationsdelning. Genom utveckling av 

system inom samverkan och informationsdelning kan Polisens gemensamma arbete med externa 

aktörer skötas mer effektivt, vilket kan korta ner räddningsinsatser så att försvunna personer 

hittas tidigare än de gör i dagsläget.  

Svar på de frågeställningar som presenterades i början av rapporten redovisas nedan: 

•  Vilka aktiviteter ingår och i vilken ordning utförs de i processen för efterforskning av 

försvunna personer i nuläget och vilka steg eller faser kan identifieras? 

Efterforskningsprocessen är annorlunda från fall till fall men generellt sett följer den tidslinjen i 

Figur 4. Det börjar med att ett samtal inkommer gällande att en person försvunnit. Då startar 

operatören en händelserapport och påbörjar informationsinhämtningen. En polispatrull skickas 

till platsen för försvinnandet och samtidigt bedömer vakthavande befäl angelägenhetsgraden för 

fallet. Därefter skickas fler polisiära resurser till platsen och utför närsök och sedan även 

ledstångssök. När detta inte resulterar i att den försvunna personen hittats väljer vakthavande 

befäl att starta räddningstjänst för att få tillgång till fler resurser. Sakkunniga kopplas då in och 

får ta del av all information om den försvunna personen för att kunna bestämma ett sökområde. 

Även externa aktörer kontaktas och då gärna SAR Sweden och Försvarsmakten tidigt eftersom 

de har fyrhjulingar och motorcyklar som passar bra att använda vid ledstångssök. Om resurser 

som Sjö- och flygräddningen eller kommunal räddningstjänst har skulle behövas kontaktas även 

dessa aktörer tidigt. När SAR Sweden kommit fram till platsen för söket påbörjar de snabbt 

ledstångssök. När ett sökområde tagits fram startar sektorsöket och därefter anländer Missing 

People till platsen vid de tillfällen de medverkar. När det inte längre föreligger fara för liv eller 

hälsa tar räddningsledaren beslut om att räddningstjänst ska avslutas. Ärendet förs då vidare till 

en utredare som fortsätter informationsinhämtningen. Missing People fortsätter vanligen att söka 

genom skallgångar och informationsinhämtning efter att räddningstjänst avlutas om den 

försvunne personen inte återfunnits.  

Utifrån tidslinjen i Figur 4 kan två faser identifieras - före och efter räddningstjänst startats. I 

fasen före räddningstjänst använder sig Polisen främst av sina egna resurser medan de när 

räddningstjänst startats har stöd av lagen att kalla in externa aktörers sökresurser. Det finns 

tillfällen då Polisen tar hjälp av Missing People med informationsinhämtning redan innan 

räddningstjänst startats, men det sker efter muntlig överenskommelse och inte enligt LSO.  Det 

går även att identifiera faser i vakthavande befäls och räddningsledarens arbete. Där handlar det 

om tre bedömningsfaser i form av att bedöma om det finns fara för liv eller hälsa, om och när 

räddningstjänst enligt LSO ska startas samt om och när efterforskningen, oavsett om det gäller 

räddningstjänst enligt LSO eller ej, ska avslutas. De två första bedömningarna och besluten 

genomförs av vakthavande befäl medan den sista antingen sker av vakthavande befäl i de fall där 

det inte gäller räddningstjänst enligt LSO eller av räddningsledaren när det gör det. 
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•  Vilka sökresurser finns att tillgå och vad har de för kapacitet i form av personella och 

materiella resurser, anspänningstid, uthållighet och kunskap? 

Sökresurserna som finns att tillgå vid efterforskning av försvunna personer sträcker sig från 

människor och djur till fordon av olika slag. Exakt vilka förmågor de olika aktörerna har 

redogörs för i Tabell 3 och 4. 

•  Vilka roller har olika aktörer i efterforskningsprocessen och hur samverkar 

de/koordineras deras kunskaper, verktyg och metoder? 

Polisen har enligt LSO ansvar för att efterforskning av försvunna personer utförs och tar hjälp av 

externa aktörer för att kunna göra detta på ett organiserat och effektivt sätt. Deras roll är att ta 

beslut, leda och utbilda. SAR Sweden är en tillgång vid ledstångssök och i terräng då de har 

fyrhjulingar och motorcyklar. Missing People tillför många frivilliga sökresurser till skallgångar 

och andra sökmetoder som kräver många mänskliga resurser samt att de är en tillgång vid 

informationsinhämtning. De innehar även en viktig social roll mot anhöriga och allmänheten. 

Sjöfartsverkets roll är att utföra search and rescue vid insatser som sker på vatten, vilket även 

SSRS gör men på frivillig basis. Försvarsmakten är ett "fotfolk" som kan bidra med många 

resurser vid exempelvis skallgång. De har även specialresurser som kan komma till användning. 

Kommunal räddningstjänsts roll är att bistå med specialresurser såsom vattendykare och stegbil. 

Den kommunala räddningstjänsten bistår med resurser som Polisen kan nyttja vid sökinsatsen 

men de deltar personligen inte aktivt. 

Räddningsledare hos Polisen är den som beslutar om vilka resurser som ska kontaktas för att 

kunna hjälpa till vid en räddningsinsats. Sakkunniga ur beredskapsgruppen hos Polisen gör sin 

bedömning av vilka resurser som kan komma att behövas i samband med att ett sökområde tas 

fram och detta meddelas vidare till räddningsledaren. Polisen undersöker därmed vilka resurser 

och kunskaper som är av intresse att få hjälp av och beslutar sedan om vilka av dessa som ska 

kontaktas och när. Genom dessa bedömningar och beslut har koordineringen av resurserna 

påbörjats. När resurserna sedan är på plats utförs ytterligare koordinering för att efterforskningen 

ska vara så effektiv som möjligt.  

•  I vilken fas av efterforskningsprocessen ska respektive aktörs sökresurser sättas i 

beredskap? 

Externa aktörers sökresurser bör enligt tidslinjen i Figur 5 sättas i beredskap i ett tidigt skede i 

fasen före räddningstjänst enligt LSO startas. Frivilligorganisationer bör kontaktas med hänsyn 

till den anspänningstid som står i Tabell 4 för att sökresurserna ska ha möjlighet att så snabbt 

som möjligt efter att räddningstjänst startats kunna vara på plats och bistå Polisens arbete.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till Regionansvarig för 

efterforskning av försvunna personer i Stockholms län 
 

•  Vem bär ansvaret för en räddningsinsats vid efterforskning av försvunna personer? 

•  Vilka sökresurser finns att tillgå inom Polisen, hur många? 

o  Vad har de för utbildning/kunskaper? 

•  Behöver dessa resurser förberedas eller kan de sättas i arbete omgående? 

•  Om de behöver förberedas – hur lång tid behöver de på sig innan de är redo 

(anspänningstid)? 

o  Hur lång tid behöver hundförarna på sig? 

o  Hur lång tid behöver de patrullerande poliserna på sig? 

o  Hur lång tid behöver helikoptern på sig? 

•  Hur uthållig är varje resurs? Hur lång tid kan de arbeta? 

•  Finns det någon dokumenterad arbetsmetod som ni använder vid efterforskning av 

försvunna personer? 

•  Hur går efterforskningsprocessen till från larm till avslutad insats i stora drag? 

•  Finns det några faser som efterforskningsprocessen delas upp i? 

•  Vilka externa aktörer kan kopplas in i eftersöket? 

o  Vilken extern aktör (eventuellt även vilka sökresurser, vilket behov finns) 

använder ni er oftast av och varför? 

•  Vem beslutar om och när externa aktörer ska kopplas in? 

o  Vad grundar sig de besluten på? 

o  Behöver Polisen vara på plats för att externa aktörer ska få arbeta (kanske olika 

beroende på aktör)? 

•  Hur planeras koordineringen av interna och externa sökresurser? 

o  Har ni möjlighet att sätta sökresurser i beredskap (eventuellt tidigare än idag)? 

•  Hur kontaktas externa aktörer och hur fortsätter ni hålla kontakten (vilken 

informationskanal används)? 

•  Vad har de externa aktörerna för roll i eftersöket – vad får de för uppgifter? 

•  Hur upplever du att samverkan med externa aktörer fungerar? 

•  I vilken fas av efterforskningsprocessen kopplas externa aktörer in? 

•  Delar ni ut någon information om händelsen till externa aktörer innan beslut om 

räddningsinsats tas (sätts de i beredskap)? Varför/Varför inte? 

•  Upplever du att det finns några problem i samband med att koppla in externa aktörer? I så 

fall – vilka? 

•  Kräver ni att de externa aktörerna har någon speciell utbildning? 

o  Utför ni någon utbildning för de externa aktörerna? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Sjöfartsverket 
 

•  Vilken roll har du på Sjöfartsverket?  

•  Kommer larmen direkt till er eller blir ni kontaktade av Polisen? 

•  Är det ni som sköter planeringen av räddningsinsatsen eller får ni ”order” av Polisen? 

o  Finns det någon dokumenterad arbetsmetod ni använder er utav? 

•  Vilka sökresurser har ni? 

o  Hur lång uthållighet har era respektive sökresurser? Hur länge kan de arbeta? 

•  Vilken information behöver ni få av Polisen innan ni kan påbörja ett eftersök? 

o  När önskar ni få denna information av Polisen? 

o  När får ni den informationen i dagsläget? 

•  Hur upplever du att samverkan med Polisen fungerar? 

•  Hur upplever du att samverkan med andra aktörer fungerar? 

•  Finns det något du skulle vilja ändra på inom efterforskningsprocessen och samverkan 

med andra organisationer för att nå ett bättre resultat? 

•  Finns det några dokumenterade samverkansmetoder i nuläget som ni använder er utav? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till Räddningsledare 
 

•  Vad har du för roll vid efterforskning av försvunna personer?  

•  Vad har du för utbildning inom EFP?  

•  Måste en räddningsledare vara utbildad inom EFP för att få leda en 

sådan räddningsinsats?  

•  Hur ser relationen ut mellan räddningsledare, yttre befäl, vakthavande 

befäl, polisinsatschef och operatörer? (Vi har en aning men vill klara ut det)  

•  Kan du beskriva processen från att du får ett larm om en saknad person tills att 

räddningsinsatsen avslutas?  

o  Vem beslutar hur akut situationen är, gör sökområden? 

o  Hur håller ni kontakten?  

  Hur skickas information om sökinsatsen, till exempel sökområde, kartor?  

o  Ser du att det finns några tydliga faser som processen kan delas upp i? (Vi har vår 

idé, förklara om det behövs)  

•  Hur vet du vilka resurser som finns tillgängliga för en sökinsats?  

•  Hur lång tid behöver respektive sökresurs på sig från att larm inkommer till att bli redo 

att börja arbeta?  

•  Hur lång uthållighet har era respektive sökresurser? Hur länge kan de arbeta?  

•  Hur tar du beslut om vilka resurser som ska kopplas in (både polisens och externa)?  

•  Hur upplever du att samverkan med andra aktörer fungerar?  

o  Tycker du att externa aktörer kommer in i rätt tid?  

  Skulle de kunna sättas i beredskap/kallas in tidigare?  
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till Hundförare 
 

•  Vad har du för roll vid efterforskning av försvunna personer? 
•  Vad har du för utbildning inom EFP? 

•  Hur lång anspänningstid har ni som hundförare? 
•  Hur lång uthållighet har hundförare? Hur länge kan ni arbeta med hunden? 

•  Hur många hundförare och hundar finns tillgängliga i Stockholm? 

•  Tycker du att någon sökresurs används för ofta/sällan? 
o  Bör hundar användas oftare/tidigare? 

  Finns det tillräckligt många hundar eller skulle de behöva utökas för att 
kunna användas mer? 

  Finns det en maxgräns för hur många hundar som kan användas vid en 
insats? 

•  Hur tycker du att samverkan inom Polisen fungerar? 
•  Hur tycker du att samverkan med andra aktörer fungerar? 

•  Anser du att externa aktörer används tillräckligt? 
o  Skulle de kunna bli inblandade tidigare?  
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Bilaga 5 – Intervjufrågor till SAR Sweden 
 

•  Vad har SAR Sweden för roll vid efterforskning av försvunna personer? 
•  Vilka sökresurser innehar ni som kan bistå Polisens arbete vid efterforskning av 

försvunna personer? 
o  Hur många av varje resurs? 
o  Hur lång uthållighet har era respektive sökresurser? Hur länge kan de arbeta? 

•  Hur lång tid behöver respektive sökresurs på sig från att larm inkommer till att bli redo 
att börja arbeta? 

•  Kontaktas ni endast av Polisen eller även direkt av privatpersoner? 
•  Hur många räddningsinsatser medverkar ni i per år? 

•  När i efterforskningsprocessen kopplas ni vanligen in? Vad är det ni kan hjälpa Polisen 
med huvudsakligen? 

o  Sätts ni i beredskap av Polisen inför en räddningsinsats? 
o  Anser ni att ni kopplas in i rätt tid eller vill ni komma in tidigare i processen? 

•  Vilken information behöver ni få av Polisen innan ni kan påbörja ett eftersök? 
o  När önskar ni få denna information av Polisen? 

•  Finns det några dokumenterade samverkansmetoder i nuläget som ni använder er utav? 

•  Hur upplever du att samverkan med Polisen fungerar? 

•  Hur upplever du att samverkan med andra aktörer fungerar?  
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Bilaga 6 – Intervjufrågor till Kommunal räddningstjänst 
 

•  Vad har Räddningstjänsten för roll vid efterforskning av försvunna personer? 

•  Vilka sökresurser innehar ni som kan bistå Polisens arbete vid efterforskning av 

försvunna personer? 

o  Hur många av varje resurs? 

•  Hur lång tid behöver respektive sökresurs på sig från att larm inkommer till att bli redo 

att börja arbeta? (Vad har ni för anspänningstid?) 

•  Hur lång uthållighet har era respektive sökresurser? Hur länge kan de arbeta? 

•  Finns ni tillgängliga som hjälp dygnet runt eller när kan ni kontaktas? 

•  Hur många räddningsinsatser medverkar ni i per år? 

•  När i efterforskningsprocessen kopplas ni vanligen in? Vad är det ni kan hjälpa Polisen 

med huvudsakligen? 

o  Anser ni att ni kopplas in i rätt tid i processen? 

•  Vilken information behöver ni få av Polisen innan ni kan påbörja ett eftersök? 

o  När önskar ni få denna information av Polisen? 

•  Finns det några dokumenterade samverkansmetoder i nuläget som ni använder er av? 

•  Hur upplever du att samverkan med Polisen fungerar? 

•  Hur upplever du att samverkan med andra aktörer fungerar? 
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Bilaga 7 – Intervjufrågor till Missing People Sweden 
  

•  Vad har Missing People Sweden för roll vid efterforskning av försvunna personer? 

•  Hur många sökinsatser deltar ni i varje år (när det är räddningstjänst enligt LSO)? 

•  Vilka sökresurser innehar ni som kan bistå Polisens arbete vid efterforskning av 

försvunna personer? 

o  Hur många av varje resurs? 

•  Hur lång tid behöver respektive sökresurs på sig från att larm inkommer till att bli redo 

att börja arbeta? 

•  Finns ni tillgängliga som hjälp dygnet runt eller när kan ni kontaktas? 

•  Kontaktas ni endast av Polisen eller även direkt av privatpersoner? 

•  När i efterforskningsprocessen kopplas ni vanligen in? 

o  Sätts ni i beredskap av Polisen inför en räddningsinsats? 

o  Anser ni att ni kopplas in i rätt tid eller vill ni komma in tidigare i processen? 

•  Hur lång uthållighet har era respektive sökresurser? Hur länge kan de arbeta? 

•  Vilken information behöver ni få av Polisen innan ni kan påbörja ett eftersök? 

o  När önskar ni få denna information av Polisen? 

•  Finns det några dokumenterade samverkansmetoder i nuläget som ni använder er utav? 

•  Hur upplever du att samverkan med Polisen fungerar? 

•  Hur upplever du att samverkan med andra aktörer fungerar? 
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Bilaga 8 – Beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget består av två tabeller och en figur. Tabellerna tydliggör förmågorna hos 

Polisen och externa aktörer. Figuren visar två tidslinjer där den översta förklarar hur 

efterforskningsprocessen går till i nuläget och den undre beskriver när externa aktörer skulle 

kunna kontaktas för att tidigare kunna hjälpa till. 

 Polisen Sjöfartsverket Försvarsmakten 

och Hemvärnet 

Kommunal 

räddningstjänst 

Beredskap Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt 

Sätts i beredskap 

inför 

räddningsinsats 

Ja Ibland Nej Nej 

Anspänningstid 4 minuter 15 minuter för 

räddnings-

helikopter 

Beror på resurs-

tillgänglighet 

En till flera timmar 

beroende på 

resurstillgänglighet 

Responstid Framkörningstid 1 timme 3 timmar Framkörningstid 

Uthållighet Några dygn Så länge de 

behövs 

Beror på 

resurstillgång 

Så länge de behövs 

Kompetens inom 

EFP 

EFP 1 INLeda 
insatsgrund 
EFP 2 Leda insats 
EFP 3 
Räddningsledare 
EFP 4 Sakkunnig 

Basic SAR, 
Advanced 
SAR, 
SAR-OSC 

EFP Sökmetoder Ingen 

Resurser Helikoptrar, 

tjänstehundar, 

bilar, motorcyklar, 

flygplan, UAV, 

sjöpolisenhet, 

polisrytteri, 

regionala 

insatsstyrkan, EFP-

beredskapsgrupp 

(sakkunniga)   

Helikoptrar, 

båtar, svävare, 

flygplan, 

vattenskotrar, 

stödgrupp 

(sakkunniga) 

Tung helikopter, 

lätt helikopter, 

motorcyklar, 

fordon, svävare, 

hundar, material, 

båtar, översnö-

kapacitet 

Stegbil, vatten-, 

kem- och 

rökdykare, 

fyrhjulingar, båtar 

Rakel Ja Ja Ja Ja 
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 SAR Sweden Missing People SSRS 

Beredskap Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt 

Sätts i beredskap inför 

räddningsinsats? 

Ibland Oftast Nej 

Anspänningstid 30-60 minuter 30 minuter för att 
påbörja  
informations-

inhämtning 

10-15 minuter 

Responstid 1,5 timme 2 timmar 45-60 minuter 

Uthållighet I princip så länge de 

behövs 

Så länge de har 

tillgängliga resurser 

Så länge de behövs 

Kompetens inom EFP EFP Sökmetoder, 

brottsplatshantering, 

navigering med karta 

och kompass samt i 

mörker 

EFP Sökmetoder Egensäkerhet, Basic 
SAR, navigering, 
sjukvård  

 
Resurser Fyrhjulingar, UAV 

med värmekamera, 

terrängmotorcyklar, 

eftersökshundar 

(godkända av 

polisen), utrustade 

bilar 

Operativ  
ledningsgrupp, 
frivilliga personer, 

UAV, hundgrupp, 

undervattens-robot (via 

samarbete) 

Sjöräddningsbåtar, 

svävare, sjöräddare 

Rakel Ja Nej Ja 
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