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Sammanfattning 
Polismyndigheten är en myndighet vars syfte är att hantera, utreda och förebygga 

brottslighet i Sverige. Myndigheten är indelad i sju regioner med tillhörande 

polisområden och lokalpolisområden. Södra Lappland i polisområde Västerbotten är ett 

lokalpolisområde som utgör ett geografiskt stort område karaktäriserat av glesbygd och 

långa avstånd. Antalet polisiära händelser som inträffar i området är begränsat, 

personaltätheten är på sina håll låg och mycket arbetstid spenderas på transporter. Detta 

leder till en konflikt mellan servicegrad till allmänheten, kostnad/resursfördelning och 

arbetsmiljö.  

 

Syftet med studien är därför att studera förbättringsmöjligheter för polisens bemanning 

av ingripandeverksamheten i Södra Lappland genom att studera och jämföra ett antal 

olika bemanningsscenarier. Scenarierna utvärderades utifrån sannolikheten att kunna 

hantera prio 1, prio 2 och prio 3-ärenden som kommer till polisens kännedom genom 

allmänheten inom olika tidsgränser med den valda bemanningen. Dessutom gjordes en 

jämförelse med ett norskt förslag på utryckningstider för norsk polis. För att studera 

problemet skapades en modell som simulerar händelser utifrån inhämtad statistik och 

beräknar tidsåtgången för patruller att hantera ärendena utifrån de förutbestämda 

scenarierna. Scenarierna har analyserats och vägts mot varandra för att slutligen rendera 

i slutsatser om förbättringsmöjligheter i det framtida arbetet med planering av 

bemanningen i lokalpolisområde Södra Lappland. 

 

Studien visar att ärendefrekvensen av ärenden som kommer till polisens kännedom 

genom allmänheten i de olika kommunerna i Södra Lappland tenderar att följa 

kommunernas respektive befolkningsmängd. Fördelningen av ärendena ser ungefär 

likadan ut oavsett om de studeras utifrån dagskift, kvällsskift, nattskift, helgtid eller 

utifrån prioritet. Resultatet visar också att det är fördelaktigt att ha patruller i både det 

östra och det västra området för att öka sannolikheten till kortare utryckningstider. 

Lycksele, Storuman och Vilhelmina är strategiska orter för bemanningsplaneringen av 

ingripandeverksamheten genom sin geografiska placering samt att de utgör orterna med 

störst befolkning och ärendeinflöde. Av de studerade scenarierna är de sannolika 

utryckningstiderna mest fördelaktiga när en patrull utgår från Lycksele, Vilhelmina och 

Storuman då 45% av ärendena förväntas kunna hanteras inom trettio minuter och 83% 

inom en timme. Det är även det scenario som ligger närmast de föreslagna 

utryckningstiderna i det norska förslaget. Resultatet kräver relativt mycket personal i 

förhållande till ärendefrekvensen varpå en översyn bör göras som ett nästa steg i syfte att 

skapa kreativa lösningar av bemanningsproblemet för att nå en väl avvägd praktisk 

lösning mellan servicegrad, arbetsmiljö och praktisk genomförbarhet. 
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Abstract  
 

Title: From mountains to city – a study of the manning problem of patrolling units of the 

Swedish Police in rural areas 

 

 

The Swedish Police Authority is an authority with objective to handle, investigate and 

prevent criminality in Sweden. The authority is divided into seven regions with 

corresponding police areas and local police areas. South Lapland in police area 

Västerbotten is a geographically big local police area with rural areas and long travelling 

distances characterizing the area. The number of incidents needing police resources is 

limited, the number of police workers is sometimes low, and a lot of work time is spent 

on transports, leading to conflicts in degree of service to the public, costs/resource 

allocation and working environment.   

 

The purpose of the study is to investigate possible improvements of the manning of the 

patrolling units in South Lapland by studying and comparing several manning scenarios. 

The scenarios were evaluated by the probability to handle incidents reached by the police 

through the public with priority 1, 2 and 3 within certain time references using the chosen 

scenario manning. A comparison with a Norwegian proposition of time limits for call outs 

of the Norwegian Police was also made. To study the problem, a model that simulates 

incidents based on processed statistics was created, to calculate the time consumption for 

patrols to handle incidents given the different scenarios. The scenarios have been analysed 

and internally compared to end up in conclusions of possible improvements of the 

manning of patrols in South Lapland.  

 

The study shows that the frequency of incidents reaching the police through the public in 

the different communities in South Lapland tend to correlate with the population in the 

communities. The distribution of incidents does not differ much when studying either day 

shift, evening shift, night shift, weekends or priority. The result shows that it seems to be 

preferable to have patrols in both west and east areas of South Lapland to increase the 

probability of decreasing the call out time. Lycksele, Storuman and Vilhelmina seem to 

be important cities for the manning planning due to their geographically strategic 

placement, together with the fact that these cities have the biggest population and incident 

frequency. Having one patrol in Lycksele, Storuman and Vilhelmina is shown to be the 

most preferable scenario studied, with 45% of the incidents handled within 30 minutes 

and 83% within one hour. This scenario is also the scenario closest to the Norwegian 

proposition of call out time limits. The result with three patrols in the area needs a lot of 

workers in relation to the incident frequency, which makes further studies of creative 

solutions to reach a well-balanced solution between service level, working environment 

and practical implementation as the next suggested step.  
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Terminologi  

IGV: Ingripandeverksamheten. Ingripandeverksamheten är den avdelning inom 

Polismyndigheten som har till arbetsuppgift att hantera polisiära ärenden ute på fältet.  

RLC: Regionsledningcentral. Polisens ledningscentral som hanterar ärenden och 

patrullstyrning i de olika områden som ledningscentralen har ansvar över.  

HR: Händelserapport. Ärenden som rings in av allmänheten eller på annat sätt hanteras 

av Polismyndigheten registreras i händelserapporter hos RLC. I händelserapporten 

registreras prioritetsbedömning sam information om hur ärendet fortlöper.  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

 

1.1.1. Polismyndigheten och organisation 

 

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet vars 

syfte är att hantera, utreda och förebygga 

brottslighet i Sverige (Sveriges Rikes Lag 2018). 

Polisen är en del i rättsväsendet som arbetar för 

att säkerställa rättstrygghet och rättssäkerhet för 

invånarna där målet är att minska brottsligheten 

och öka tryggheten i linje med den gällande 

kriminalpolitiken. Polisens verksamhetsidé är 

”närmare medborgarna, mer tillgängliga och 

tillsammans leder vi det brottsbekämpande 

arbetet för trygghet, rättssäkerhet och 

demokrati”. Rättsfrågan har på senare år varit 

mycket aktuell och Polismyndigheten har nyligen 

genomgått en rad större strukturella förändringar.  

 

År 2015 genomgick Polismyndigheten sin hittills 

största omorganisation där de tidigare 21 

polismyndigheterna slogs samman till en 

gemensam myndighet. Den nya organisationen 

delades in i sju regioner där varje region har ett 

helhetsansvar för polisverksamheten inom det 

angivna området. Varje region delas in i ett antal 

polisområden som i sin tur delas in i ett antal 

mindre lokalpolisområden. Lokalpolisområdena 

består i ett antal kommuner. Varje region har en 

huvudort där bland annat regionsledningen och 

ledningscentralerna finns. I figuren till höger 

visas Polismyndighetens regionsindelningar. 

(Polismyndigheten 2018). 

 

Studiens fokus ligger på lokalpolisområde Södra Lappland som ligger i polisområde 

Västerbotten i Region Nord. Huvudorten för Region Nord är Umeå. Region Nord delas 

in i polisområde Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland där dessa 

områden följer länsgränserna. Polisområde Västerbotten delas in i lokalpolisområde 

Södra Lappland, Skellefteå och Umeå. Södra Lappland består sedermera av kommunerna 

Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Nedan i figur 2 visas en 

karta över polisområde Västerbotten.  

Figur 1. Regionsindelning Polismyndigheten. 

Källa: Polismyndigheten. 
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Figur 2. Polisområde Västerbotten visas ovan markerat med röd linje. Källa: Google Maps. 

 

Kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele har alla varsin 

större tätort med en tillhörande polisstation. Undantaget är Storumans kommun som har 

två polisstationer genom en polisstation i Storuman och en polisstation i Tärnaby. 

Lycksele utgör huvudorten i lokalpolisområdet och Umeå är huvudorten för 

polisområdet. Polisstationerna i Södra Lappland har i huvudsak personal för 

brottsutredning, ingripandeverksamhet, lokalpolisområdesledning och olika funktioner 

inom stöd och service. I Umeå finns specialistgrupper såsom insatsgrupp, 

kriminaltekniker, hundenhet, materialförråd, specialkompetens inom exempelvis 

narkotika/barnutredning/IT-forensik med mera, HR-avdelningen, kompetenscentrum 

samt större delen av områdets olika ledningsfunktioner.  

 

1.1.2. Polisens uppgift och medborgarlöften i Södra Lappland 

 

Polisens uppgifter styrs utifrån regeringens regleringsbrev som ges ut årsvis. Där beskrivs 

polisens övergripande fokus från vilket det lokala arbetet sedan styrs efter. 2018 års 

regleringsbrev beskriver att Polismyndigheten ska arbeta för att brottsligheten ska minska 

och människors trygghet ska öka i hela landet. Polismyndigheten ska bidra till ett högt 

förtroende för myndigheten och rättsväsendet i sin helhet (Regeringen 2017, s.1). Det 

lokala polisiära arbetet bestäms därefter utifrån möten med kommun och medborgare 

genom de lokala områdes-och kommunpoliserna som finns utvalda för samtliga 

lokalpolisområden respektive kommuner. Dialogen med kommun och medborgare 
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renderar i medborgarlöften som representerar en sammanfattning av den lokala 

problembilden som polisen ska arbeta med på lokal nivå (Polisen 2018).  

 

Utöver möten med medborgare och representanter från kommunerna har 

trygghetsundersökningar gjorts i enkätform till kommuninvånarna där syftet är att få 

ytterligare underlag för polisens trygghetsarbete i Södra Lappland. Enkäterna har bland 

annat visat att få synliga poliser och svårigheter att komma i kontakt med polisen är två 

av de mest frekvent förekommande svaren på frågan om vilka problem som anses störst 

när det kommer till brottslighet och otrygghet i kommunerna. Svaranden har beskrivit att 

det är ett problem att det på grund av de långa avstånden tar lång tid innan polisen kommer 

och att polisen ibland inte kommer alls. Sammantaget leder det till en upplevd otrygghet 

bland allmänheten (Enebjörk, Nyström 2017).  

 

1.1.3. Uppkomst till problemformuleringen 

 

Lokalpolisområde Södra Lappland utgör ett stort geografiskt område som är 

karaktäriserat av glesbygd och långa avstånd. Det har under lång tid varit svårt att 

rekrytera personal till området och personaltätheten är låg till mycket låg för de flesta 

orterna. Antalet HR är begränsat, tiden som spenderas på olika transporter är stor, 

möjligheten till förstärkning är begränsad och variationerna i arbetsuppgifterna gör att det 

ställs krav på kunskap inom ett brett spektrum av kunskapsområden för personalen som 

arbetar i Södra Lappland. Igenkänningsfaktorn bland allmänheten är hög till mycket hög 

för de anställda och personalen förknippas ofta även privat med polisarbetet.   

 

Samhället och Polismyndigheten möter idag en förändrad brottslighet med ett tuffare 

klimat, vilket ställer större krav på myndigheten, dess anställda och arbetsmiljön i stort.  

Samtidigt har myndigheten den senaste tiden haft svårigheter att få de tilldelade 

resurserna att räcka till. Lokalpolisområde Södra Lappland ställs därmed liksom andra 

polisområden inför avvägningen mellan personaltäthet, kostnader, arbetsmiljö och 

servicenivå till allmänheten, där det för Södra Lapplands del är de långa avstånden som 

utgör den tydligast begränsade faktorn. Det är därmed viktigt att hitta lösningar där 

Polismyndigheten kan serva befolkningen på ett så bra sätt som möjligt samtidigt som 

arbetsmiljön för personalen kan säkerhetsställas och den relativa kostnaden hålls så låg 

som möjligt utifrån detta.  

 

Ett steg i det ledet är att se över ingripandeverksamheten för att hitta förbättringar i hur 

bemanningen ska planeras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv i relation till servicegraden 

till allmänheten. I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2018 framgår att 

”Polismyndigheten ska analysera i vilken utsträckning det finns likvärdiga möjligheter 

att få akut hjälp från polisen över hela landet” (Regeringen 2017, s 3). Studien avser att 

behandla området för att undersöka om statistiken över tidigare HR kan användas för att 

i framtiden planera bemanningen av ingripandeverksamheten på ett bättre sätt i Södra 

Lappland. Det slutliga målet är att skapa en bättre avvägning mellan arbetsmiljö, kostnad, 

servicenivå och personaltäthet i lokalpolisområde Södra Lappland.  
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1.1.4. Tidigare studier på området 

 

Bemanningen av den ingripande verksamheten är ett aktuellt ämne som har fått en relativt 

stor medial uppmärksamhet på senare tid. I lokalpolisområde Södra Lappland har 

bemanningsfrågan varit ett centralt problem under en längre tid på grund av områdets 

geografi och polisens bemanning i stort. Forskning kring polisens bemanning saknas i 

omfattning, särskilt från ett tekniskt och matematiskt perspektiv, och endast ett fåtal 

utlåtanden och rapporter har hittats. Inom myndigheten har mer informella 

sammanställningar gjorts med överslagsräkningar på hur många polispatruller som krävs 

för att kunna täcka HR-jobben. Sammanställningen har dock inte hittats i skriven form. 

Forskning har däremot hittats för beräkningar på bemanningen i ambulansens 

verksamhet, bland annat i form av forskningsprojekt och andra examensarbeten. Vid 

Umeå Universitet pågår bland annat ett forskningsprojekt där man från ett statistiskt 

perspektiv skapar ett planeringsverktyg för ambulanser i glesbygd (Umeå Universitet 

2017). Det har inte hittats någon forskning om bemanningen inom polisen, varpå denna 

studie är ett steg i mer kunskap inom området.  

 

1.2. Syfte 

 

Syftet med projektet är att studera förbättringsmöjligheter av Polismyndighetens 

bemanning av ingripandeverksamheten i Södra Lappland utifrån sannolikheten att kunna 

hantera prio-jobb inom olika tidsramar beroende på hur polisstationerna bemannas. 

Studien ämnar till att förankra resultaten matematiskt då sådan vetenskaplighet för 

närvarande saknas i de uppskattningar som hittills gjorts. Syftet med studien är även att 

bidra till en utvidgad förankring mellan teknik, matematik och polisarbete samt att påvisa 

nyttan av ett samarbete mellan dessa tre kunskapsområden.  

 

1.3. Mål 

 

Målet med projektet är att studera problemområdet utifrån ett matematiskt och tekniskt 

perspektiv och bidra med ett underlag för hur planeringen av bemanningen påverkar de 

förväntade utryckningstiderna för polisen i Södra Lappland. Målet är att bidra med 

kunskap för att i framtiden kunna förbättra utryckningstiderna i lokalpolisområdet.  
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1.4. Problemformulering 
 

Studien utgår från att behandla bemanningen av den ingripande verksamheten i 

lokalpolisområde Södra Lappland utifrån de ärenden som kommer till polisens kännedom 

genom allmänheten och som prioriteras med prio 1, 2 eller 3. Problemformuleringen för 

arbetet sammanfattas i nedanstående punkter. 

• Hur ser statistiken ut för ärendeinflödet av prio 1-, prio 2- och prio 3-jobben i 

lokalpolisområde Södra Lappland och finns det några mönster?  

• Påverkas utryckningstiden för prio-jobben i Södra Lappland beroende på vilka 

polisstationer som bemannas och i sådana fall på vilket sätt? 

• Hur står sig utryckningstiderna jämfört med det norska förslaget om gränsvärden 

för utryckningstider för norsk polis med liknande problematik?  

Problemformuleringen undersöks genom en scenarioanalys av ett antal framtagna 

scenarion.  

 

1.5. Rapportens disposition  
 

Rapporten börjar efter den inledande delen med en beskrivning av nuläget för polisen i 

Södra Lappland i syfte att ge läsaren den kunskap som krävs för att förstå sammanhanget 

för resterande delar av rapporten. Därefter följer ett teoriavsnitt som syftar till att beskriva 

den teori som ligger till grund för metoden, resultatet och analysen i studien. Efter teorin 

följer ett metodavsnitt där tillvägagångssättet för arbetet beskrivs med metod och 

begränsningar. Därefter beskrivs resultatet som framkommit genom studien. I det 

efterföljande analysavsnittet analyseras resultatet utifrån nuläget och en diskussion hålls 

kring genomförandet av förändringar i bemanningen i praktiken. Efter det följer ett avsnitt 

med studiens slutsatser där rapporten sedan avslutas med ett stycke kring hur studien 

ligger till grund för fortsatt forskning och utveckling på området.  
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2. Nuläge 
 

2.1. Befolkning och geografi 
 

Lokalpolisområde Södra Lappland består av de sex kommunerna Dorotea, Lycksele, 

Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele där varje kommun har varsin polisstation med 

tillhörande personal i respektive tätort. Storumans kommun är den enda kommunen med 

två polisstationer, där den ena ligger i Storuman och den andra i Tärnaby. Lycksele 

polisstation är den största stationen och utgör huvudort för området. Lycksele är även den 

enda staden i området. Stationerna samplanerar inom ingripandeverksamheten för att 

täcka tre skift året om. I figur 3 nedan visas en översiktsbild över lokalpolisområdet och 

tätorterna.  

  

 

Figur 3. Det rödmarkerade området är de kommuner som ingår i lokalpolisområde Södra Lappland. Polisstationerna 

är belägna i tätorterna i respektive kommun, också markerade i rött. Undantaget är Storumans kommun som även 

har en polisstation i Tärnaby och som inte är markerad. Originalbild: Västerbotten förebygger.  

 

I lokalpolisområde Södra Lappland finns en sammanlagd folkbokförd befolkning på 

33 000 människor fördelat på de olika kommunerna. Lycksele kommun har flest invånare, 

följt av Vilhelmina och Storuman. Till siffran över folkbokförda tillkommer en stor och 

ständigt ökande andel besökare från övriga landet, Norge och kontinenten som kommer 

som turister till fjällnäringen, skidorter, jakt, fiske, övriga arrangemang och event med 

mera (South Lapland 2018). Tätorterna står för 56% av den folkbokförda befolkningen. I 

tabell 1 på nästa sida visas antalet folkbokförda invånare för varje kommun samt 

fördelningen av befolkningsmängden från SCB:s statistik från 2016. Tabellen följs av 

figur 4 som visar ett diagram över befolkningen i de olika kommunerna. 
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Folkbokförda i Södra Lapplands kommuner, 2016 
 

 Sorsele  Storuman Vilhelmina Dorotea Åsele Lycksele Totalt 

 

Befolkning 

 

2 535 5 899 6 805 2 719 2 875 12 187 33 020 

Yta ha 

 

736 844 730 353 804 784  276 492 422 379 551 849  3 522 701 

Inv./km2 

 

0.3 0.8 0.8 1.0 0.7 2.2 0.9 

Befolkning, 

tätort 

1 191 2 173 3 550 1 428 1 673 8 506 18 561 

Tabell 1. Befolkningsmängd, yta och invånarantal per kvadratkilometer i de olika kommunerna. Källa: SCB (2016.) 

 

 

 

 

      Figur 4. Befolkningsmängd i de olika kommunerna uppdelat på de olika kommunerna. Källa: SCB (2016). 

 

Lokalpolisområde Södra Lappland karaktäriseras av ytmässigt stora områden med gles 

befolkning och långa avstånd mellan tätorter och byar. De västra delarna av kommunerna 

Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea karaktäriseras av fjällterräng med få 

permanentboende personer. Majoriteten av befolkningen bor i tätorterna eller i nära 

anslutning till dessa. Samtliga kommuner som ingår i studien är klassade som 

glesbygdskommuner eftersom de har en tätortsgrad understigande 70% och mindre än 8 

Sorsele; 2 535; 
8%

Storuman; 5 899; 
18%

Vilhelmina; 6 805; 
20%

Dorotea; 2 719; 
8%

Åsele; 2 875; 9%

Lycksele; 12 187; 
37%

Folkbokförd befolkning i Södra Lapplands 
kommuner 2016

Sorsele Storuman Vilhelmina Dorotea Åsele Lycksele
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invånare per kvadratkilometer. Den glesa befolkningen påverkar förutsättningar för 

service i allmänhet genom minskat kundunderlag och sämre tillgänglighet för service 

(SOU 2015, s 37–40). I figur 5 nedan visas en schematisk bild över polisstationerna i 

lokalpolisområdet med tidsavstånd mellan orterna hämtat från Google Maps. Tätorternas 

storlek i diagrammet baseras på tätortens storlek i förhållande till de övriga orterna. 

Ärendena indelas utifrån kommuntillhörighet, varpå polisstationen i Tärnaby inte har 

tagits med i figuren nedan. 

 

Figur 5. Tätorterna med tillhörande polisstationer samt tidsavståndet mellan dessa enligt Google Maps. Tärnaby är 

exkluderat. Storleken på cirklarna representerar storleken på tätorten i förhållande till de andra tätorterna.  
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Nedan i tabell 2 visas en avståndstabell mellan polisstationerna i Södra Lappland. 

Avstånden är hämtade från Google Maps.  

 

 

Avståndstabell för tätorter i lokalpolisområde Södra Lappland 

 
 Dorotea Lycksele Sorsele Storuman Vilhelmina Åsele 

 

Tärnaby 

Dorotea - 

 

137km 

1h 44min 

238km 

3h 10min 

123km 

1h 34min 

55km 

41min 

49km 

38min 

250km 

3h 8min 

Lycksele 137km 

1h 44min 

- 142km 

1h 50min 

103km 

1h 17min 

117km 

1h 39min 

88km 

1h 10min 

230km 

2h 51min 

Sorsele 238km 

3h 10min 

142km 

1h 50min 

- 87km  

1h 8min 

138km 

1h 47min 

209km 

2h 41min 

139km 

1h 44min 

Storuman 123km 

1h 34min 

103km 

1h 17min 

87km  

1h 8min 

- 68km 

53min 

138km 

1h 46min 

55km 

44min 

Vilhelmina 55km 

41min 

117km 

1h 39min 

138km 

1h 47min 

68km 

53min 

- 71km 

54min 

195km 

2h 27min 

Åsele 49km 

38min 

88km 

1h 10min 

209km 

2h 41min 

209km 

2h 41min 

71km 

54min 

- 266km 

3h 21min 

Tärnaby 

 

250km 

3h 8min 

230km 

2h 51min 

139km 

1h 44min 

55km 

44min 

195km 

2h 27min 

266km 

3h 21min 

- 

Tabell 2. Avståndstabell över polisstationerna i Södra Lappland. Avstånden är hämtade från Google Maps.  

 

Liksom tidigare nämnt så utgör avstånden en del i problembilden för bemanningen av 

polispersonal i Södra Lappland. Avstånden mellan polisstationerna och 

befolkningsstatistiken utgör grunden för framtagandet av de studerade scenarierna samt 

antagandena som bygger upp modellen som används i studien.   

 

2.2. Arbetstid och patrullbildning 
 

Ingripandeverksamheten i Södra Lappland har dygnstäckning med tre skift som delas upp 

i dagpass, kvällspass och nattpass jämnt utspritt över dygnets timmar. Schemat mellan 

personalen på de olika stationerna samplaneras för att täcka skiften. Eftersom 

lokalpolisområde Södra Lappland består av sju polisstationer med stor geografisk 

spridning och olika storlek på personalstyrkorna försöker schemat planeras så att båda 

personerna i varje patrull i möjligaste mån utgår från samma station i. Syftet med detta är 

att minska transportsträckor och tiden som spenderas i bil, samt för att snabbare kunna ha 

fulltaliga patruller som kan åka ut på polisiära händelser i området. Ofta finns viss 

överlappning mellan arbetspassen och under helger och vid särskilda arrangemang finns 

förstärkningspass för att bättre kunna tillgodose personal utifrån verksamhetsbehovet. 

Måltidsuppehåll tas när verksamheten tillåter och avrapportering av ärenden likaså. Vid 

händelser som tar längre tid att slutföra än arbetstidens längd utgår övertid alternativt i 

vissa, för Södra Lappland i praktiken sällsynta fall, avlösning av en pågående patrull.  
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Polispersonal på ingripandeverksamheten jobbar patrullvis. Så kallat ensamarbete är inte 

tillåtet ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt och ingripanden ska i möjligaste mån 

undvikas för ensampatruller. I de fall när polispersonalen i en patrull inte utgår från 

samma ställe påbörjas arbetspasset med att personalen bildar patrull på lämplig ort. Inför 

arbetspassets slut splittras patrullen i sådan tid att båda parter hinner till sin hemstation 

innan arbetspassets slut. I händelse av att något inträffar under tiden som patrullen inte är 

fulltalig är det upp till patrullen att planera hur patrullen ska gå tillväga för att på ett 

lämpligt sätt bilda patrull för att kunna hantera uppgiften. Arbetstiden och 

patrullbildningen ligger till grund för arbetet med att ta fram antaganden i modellen som 

används för att studera problemformuleringen i studien.  

 

2.3. Regionsledningscentralen och ärendeprioriteringar 
 

När en händelse inträffar och kommer till polisens kännedom hamnar händelsen som ett 

ärende på polisens regionsledningscentral RLC. Ledningscentralens uppgift är att styra 

och leda det operativa polisarbetet utifrån de ärenden som inkommer till 

ledningscentralen och som bedöms kräva polisiär utryckning. Utifrån den information 

som framkommer i händelsen loggas uppgifterna i en händelserapport där ärendet sedan 

prioriteras med hjälp av ett siffersystem utifrån olika kriterier. Det finns flera 

prioriteringsordningar och utifrån informationen som framkommer i ärendet görs en 

bedömning av vilken prioritet som ärendet ska tilldelas. Ju lägre siffra ärendet tilldelas, 

ju mer akut bedöms ärendet. De prioritetsnivåer som behandlas i studien är prio 1, prio 2 

och prio 3. Prio 1-jobb är ärenden som bedöms som mycket tidskritiska med allvarlig fara 

för liv och hälsa eller stort egendomsvärde. Prio 2-jobb är ärenden som ska hanteras 

skyndsamt och där åtgärden bedöms gå förlorad vid väntan. Prio 3-jobb är händelser som 

bedöms som mindre akuta och som ska hanteras inom ett antal timmar. Det finns fler 

prioritetsnivåer som hanteras av ingripandeverksamheten i Södra Lappland men dessa är 

inte aktuella utifrån studiens problemformulering. I tabell 3 nedan visas en 

sammanfattning av de olika prioriteterna med förklaring samt exempel på ärenden som 

ofta utgör sådana typer av ärenden.  

 

Prioriteter med förklaringar 
 

 Tid  Förklaring Exempel 

Prio 1  Omedelbart  Allvarlig fara för liv, hälsa 

eller stort egendomsvärde 

Trafikolycka med personskada  

Pågående misshandel 

 

Prio 2 Skyndsamt Skyndsamma ärenden, åtgärd 

går förlorad vid väntan 

Vinglig fordonsfärd  

Fylleri 

 

Prio 3 Närtid Icke-akuta ärenden, hanteras 

inom några timmar  

Ej brådskande 

brottsplatsundersökningar  

Ej pågående stölder 

 
Tabell 3. Prioritetsordningar med tillhörande förklaring och exempel för de tre högsta prioritetnivåerna som 

behandlas vid RLC.   



11 
 

 

Prioritetsnivån ligger till grund för vilken ordning som ärenden ska prioriteras och 

hanteras samt hur skyndsamt som polisen förväntas ta sig till platsen. Utifrån ärendenas 

prioritering och positionerna på patrullerna som finns i tjänst skickas den geografiskt 

närmaste lediga polispatrullen på ärendet.  

 

2.4. Det norska förslaget 
 

I Sverige finns inga krav på vilka utryckningstider som kan förväntas vid polisiära 

utryckningar. I lokalpolisområde Södra Lappland har de ofta relativt långa 

utryckningstiderna länge varit omtalat bland befolkningen samt i media. Detta har 

medfört att det från en del håll har påtalats att den svenska polisen bör anamma ett förslag 

på utryckningstider som har tagits fram i Norge. I Norge diskuteras riktlinjer för hur lång 

tid polisutryckningar rimligen får ta i syfte att förkorta utryckningstiderna samt att kunna 

ge en fingervisning på vad som tidsmässigt kan förväntas av allmänheten vid 

utryckningar. Arbetet påbörjades efter kritiken mot den relativt långa utryckningstiden 

vid attentatet på Utöya 2011.  

 

I det norska förslaget finns krav på att polisen i städer med mer än 20 000 invånare ska 

vara på plats inom 10 minuter i 50% av fallen och inom 15 minuter i 80% av fallen. I 

tätorter med 2 000–20 000 invånare ska polispatrull kunna vara på plats inom 15 minuter 

i 50% av fallen och inom 30 minuter i 80% av fallen. I övriga orter i glesbygd gäller en 

inställelsetid på 20 minuter i 50% av fallen och inom 45 minuter i 80% av fallen 

(Andersson, Andersson, Bergman m.fl. 2016). Eftersom Norge är ett närbeläget land med 

liknande geografiska och demografiska strukturer samt en liknande 

glesbygdsproblematik som Sverige är det norska förslaget intressant att studera för att 

kunna jämföra de båda ländernas tillgänglighet av polisiära resurser i glest befolkade 

områden. Studien avser att göra en jämförelse med den norska modellen där jämförelsen 

tas upp i rapportens analysavsnitt.  
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3. Teori 
 

I avsnittet beskrivs den teori som utöver nulägesbeskrivningen ligger till grund för 

modellen som används i studien.  

 

 

3.1. Poissonprocessen 
 

I modellen som används i studien används Poissonprocessen för att generera när ärenden 

inträffar under simuleringen. Poissonprocessen är en diskret process med kontinuerlig tid. 

Poissonprocessen används som modell för att beskriva händelser som sker slumpmässigt 

i tid, exempelvis kunder som anländer till betjäningsställen eller samtal till en 

telefonväxel. I det studerade fallet för rapporten blir det inträffade händelser som sker 

slumpmässigt i tid varpå Poissonprocessen modellerar detta. Definitionen av en Poisson-

process är enligt följande: 

 

Låt {𝑈𝑘, 𝑘 = 1, 2, . . . , } vara en följd av oberoende Exp(λ)-fördelade slumpvariabler och 

låt 𝑇𝑛 = ∑ 𝑈𝑘
𝑛
𝑘=1  vara tidpunkterna då händelser inträffar. Med N(t) := ”antalet händelser 

i intervallet (0,t)” och N(0) := 0, så är {N(t), t ≥ 0} en Poisson-process med intensitet λ.  

Eftersom exponentialfördelningen saknar minne så medför det att tiden till nästa händelse 

är exponentialfördelad med intensitet λ för varje specifik tidpunkt. Detta innebär i 

förlängningen att det genomsnittliga antalet händelser för varje tidsenhet konvergerar i 

sannolikhet mot λ när t → ∞. (Alm, Britton 2008, s 196-198). Nedan visas en realisering 

av Poissonprocessen.  

 

 

 

Figur 6. Realisering av Poissonprocess. 
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3.2. Euklidisk distans 
 

I modellen används den euklidiska distansen mellan orterna vid beräkningarna. Det 

innebär att modellen räknar utifrån fågelvägen mellan orter. Om p = (p1p2p3. . . pn)  och 

q = (q1q2q3. . . qn) är punkter i Euklidisk n-plan så är distansen d från p till q eller vice 

versa givet av Pythagoras sats (Deza 2009, s 94):  

𝑑(𝑝, 𝑞) = 𝑑(𝑞, 𝑝)  =  √(𝑞1 − 𝑝1)2 + (𝑞2 − 𝑝2)2+ . . . +(𝑞𝑛 − 𝑝𝑛)𝑛  = √∑ (𝑞𝑖 − 𝑝𝑖)2𝑛
𝑖=1  

 

3.3. Servicegrad 
 

Polismyndigheten är en statlig myndighet som erbjuder tjänster i form av 

brottsbekämpning, brottsutredningar och service till allmänheten. Inom myndighetens 

verksamhetsområde finns inga substitut eller konkurrerande organisationer och 

myndigheten är inte heller vinstdrivande i den bemärkelsen. Därför kan inte kvalitets- och 

utvecklingsstrategier i syfte att förbättra konkurrenspositionen eller för att öka 

vinstmarginaler användas på samma sätt som i vinstdrivande företag, utan snarare kan de 

användas i syfte att förbättra tjänsterna, tillgängligheten och servicen som myndigheten 

erbjuder. Det är viktigt även för en organisationstyp såsom Polismyndigheten att 

identifiera och förstå vilken sorts leveransservice som är värdefull för kunden och hur 

man kan förstärka och förbättra leveransservicen. Leveransservice är ett begrepp som 

innefattar många olika områden, vilket visas i figur 7 nedan.  

 

 

Figur 7. Leveransservice och de aspekter som omfattas av begreppet. Källa: Sandberg 2015 s 43.  

 

Aspekterna som visas i figuren är inriktade på produktionsindustrin men konceptet kan 

med lite modifiering till stora delar även användas för tjänsteindustrin. ”Ledtiden” 

motsvarar tiden från att ett ärende kommer till polisens kännedom tills att polispersonal 

är på plats och ”leveranspålitligheten” är hur stor del av ärenden som hanteras i tid. 

”Lagertillgängligheten” kan närmast översättas till sannolikheten att en polisstation är 
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bemannad med ingripandepersonal och ”information” är kontakten mellan myndigheten 

och inringaren före, under och efter ett ärende. ”Flexibilitet/kundanpassning” är förmågan 

till anpassning för att på bästa sätt tillgodose inringaren och andra aktörers önskemål. 

Samtliga aspekter i leveransservice har betydelse för den upplevda servicegraden även 

för statliga organisationer. Det är kunderna som gör bedömningen på vilken service de 

får och det är därmed viktigt att förstå vad kunderna värdesätter och hur man ska nå 

kundens önskemål. De olika delarna i leveransservicen som visas i figur 7 ovan utgör 

tillsammans den totala leveransservicen och det är viktigt för organisationen att prestera 

”rätt” leveransservice utifrån kundernas önskemål för att nå en bra kundnöjdhet 

(Sandberg 2015, s 43-44).  
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4. Metod 
 

I avsnittet beskrivs närmare det tillvägagångssätt som har använts för studien. Avsnittet 

behandlar också de avgränsningar och antaganden som ligger till grund för arbetet.  

 

4.1. Generellt tillvägagångssätt 
 

Syftet med studien är att studera förbättringsmöjligheter för polisens bemanning i Södra 

Lappland genom att utifrån ett antal scenarier studera sannolikheten att kunna hantera 

prio 1-, prio 2- och prio 3-ärenden inom olika tidsgränser. Studien utgår inte från den 

befintliga bemanningen i Södra Lappland. Till grund för arbetet ligger en omfattande 

litteraturstudie om bakgrundsfakta, information och teori som är relevant för studiens 

genomförande. Underlag om uppdragsgivarens intressen och önskemål inhämtades. 

Materialet från litteraturstudien sammanställdes i tabeller, figurer och text för att utgöra 

grunden för det fortsatta arbetet. Statistik för händelser som inträffade mellan perioden 

2015-01-01 och 2018-02-20 inhämtades från myndighetens ärendehanteringsprogram 

genom ett av myndighetens ärendestatistikprogram till en Excelfil. Statistiken 

avidentifierades, sorterades och rensades på information som har bedömts som irrelevant 

för studien och sammanställdes sedan statistiskt för att kunna användas i arbetet.  

 

Utifrån statistiken uppskattades intensiteten av ärendefrekvensen under de olika skiften. 

Sju scenarier som har bedömts som intressanta utifrån ett bemanningsperspektiv 

arbetades fram och studerades. Genom att närmare studera 10 ärenden av varje 

prioritetstyp togs en fördelning fram över den sannolika hanteringstiden för ärenden. 

Därefter arbetades en modell fram i Matlab som simulerar händelser utifrån den 

inhämtade statistiken samt beräknar tidsåtgången för att hantera de simulerade ärendena 

utifrån de förutbestämda scenarierna. Scenarierna har analyserats och vägts mot varandra 

för att slutligen rendera i slutsatser om förbättringsmöjligheter i det framtida arbetet med 

planering av bemanningen i lokalpolisområde Södra Lappland. Resultatet redovisas i 

denna rapport. På grund av myndighetens känsliga verksamhet har det valts att inte 

publicera specifika siffror eller datorprogram i rapporten. 

 

4.2. Bearbetning och avidentifiering av ärendestatistik 
 

Studien syftar till att studera ärenden som har kommit till polisens kännedom genom 

allmänheten och som har bedömts vara ärenden med prioritet 1, 2 eller 3. Därmed är det 

enbart ärenden som har kodats som prio 1, prio 2 eller prio 3 som har hämtats från 

myndighetens ärendehanteringsprogram. Datan som har inhämtats innehåller information 

om samtliga ärenden som uppfyller kriterierna och som har hanterats i systemet. Datan 

har därför krävt bearbetning för att kunna användas som statistiskt underlag i studien. Vid 

hämtningen av datan medföljer information om specifika händelsenummer, ingående 

samt utgående typkodning av RLC, åtgärdskoder, datum, tid och plats med mera. 

Information angående när patruller beordras eller när patruller påbörjar eller avslutar 

uppdrag inhämtas genom att manuellt söka i specifika ärenden.  

 



16 
 

För att studera den valda problemformuleringen är endast datum, tid, plats och 

prioritetsbedömning för de olika ärendena intressant, varpå övrig information har raderats 

från datan i Excel. Datuminformation behövs för att kunna differentiera mellan ärenden 

och tidsinformation är av betydelse för kunskap om när ärendet kom till polisens 

kännedom. Tiden simuleras sedan i modellen med hjälp av en Poissonprocess. 

Platsinformation krävs för att kunna skapa en fördelning för var ärenden inträffar och med 

vilken sannolikhet. Utifrån fördelningen kan sedan orter för händelser simuleras fram i 

modellen för att därefter ligga till grund för beräkningen av avstånd mellan patruller och 

händelser. De exakta geografiska positionerna för ärendena har raderats och ersatts med 

den närmaste större orten eller byn. Det har gjorts för att den exakta geografiska 

informationen är irrelevant utifrån studiens syfte samt dels för att bibehålla ärendenas 

integritet och sekretess. Det bedöms rimligt att referera till närmaste större ort eller by 

eftersom tiden och sträckan för polispatrullen att åka till den exakta positionen är 

försumbar i sammanhanget, eftersom sträckan i princip uteslutande endast utgör en 

mindre procentandel av det totala köravståndet. Prioritetsordningen tas med då den utgör 

grunden för att kunna skapa en fördelning för sannolikheten att ett ärende tilldelas en 

specifik prioritetsgrad. Prioritetsgraden för varje simulerad händelse slumpas sedan fram 

i modellen utifrån fördelningen som har erhållits. De valda avidentifieringarna av data 

bedöms som rimliga utifrån studiens problemformulering samt bedöms tillgodose kravet 

på integritet i de enskilda ärendena. 

 

Utöver den ovan nämna bearbetningen av datan som utgör statistiken för studien har 

ärendena genomgått en sortering i syfte att utvinna de ärenden som sannolikt har kommit 

till polisens kännedom genom allmänheten. Sorteringen har gjorts manuellt eftersom det 

inte finns någon funktion för att göra en sådan storskalig sortering. Ärenden som sannolikt 

inte har inkommit till polisen genom allmänheten har raderats och ärenden som en 

polispatrull sannolikt inte bör skickas på har tagits bort. I de fåtal fall där flera orter nämns 

i samma ärende har den först nämnda orten valts som den ort där ärendet har inträffat. I 

tabell 4 på nästa sida följer en lista på den typ av ärenden inom prio 1, prio 2 och prio 3 

som har tagits bort från studien. 

 

Bedömningen av sannolikheten för att ovanstående ärenden inte föranleder polisär 

utryckning i normalfallet grundas på att det normalt inte har beordrats en patrull på 

ärenden av ovanstående art. Den slutsatsen har dragits via en genomgång av ett slumpvist 

antal HR av varje ärendetyp, varpå genomgången har visat att dessa ärenden med stor 

sannolikhet inte är av intresse utifrån studiens problemformulering. Ärendena som har 

plockats bort utifrån ovanstående resonemang utgör 46% av det totala antalet ärenden 

som hämtats för området under den aktuella tidsperioden. De kvarvarande 54% av det 

totala antalet ärenden utgör ärendetyper som bedöms som sannolika att föranleda polisiär 

utryckning samt att ha kommit till Polisens kännedom genom allmänheten.  
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Bortrensade HR 
 

HR typ Anledning 

Dubbelförda HR Redan infört HR 

Ej utryckning  HR som inte bedöms kräva polisiär utryckning 

Åtgärdat av RLC Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning, åtgärdat 

av RLC 

Utbildning  Ej föremål för polisiär utryckning 

Trafikkontroll Sannolikt egeninitierade ärenden  

Planlagd verksamhet  Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning, 

förplanerade händelser.  

RLC-info Ej föremål för polisiär utryckning, endast information  

Fjällräddning Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning, bemannas 

ofta av fjällräddare, räddningstjänst och/eller ambulans 

Djur skadat/dött/omhändertaget Ofta ej föremål för polisiär utryckning. Bemannas ofta 

av eftersöksjägare.  

Avrapportering tidigare HR Ej utryckning, HR för mer fredad avrapportering.  

Information Ej föremål för polisiär utryckning, endast information   

Test HR Ej föremål för polisiär utryckning, test  

Trafikolycka vilt Ofta ej föremål för polisiär utryckning. Bemannas ofta 

av eftersöksjägare. 

Bevakningsuppdrag Ofta ej föremål för polisiär utryckning, bemannas av 

polispersonal utöver utryckningsverksamheten.  

Brand automatlarm Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning. 

Kontrolleras i första hand av räddningstjänst alt. 

väktare.  

Gränskontroll Ofta egeninitierade ärenden  

Häktningsförhandling  Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning. Bemannas 

ofta av personal utöver utryckningsverksamheten. 

Trafikbrott kodade som prio 3  Sannolikt egeninitierade ärenden  

Narkotikabrott kodade som prio 3 Sannolikt egeninitierade ärenden 

Kontroll person/fordon kodade som 

prio 3 där utgående åtgärdskod 

också är kontroll person/fordon 

Sannolikt egeninitierade ärenden 

Vapenlagen kodade som prio 3  Sannolikt ärenden som inte ringts in av allmänhet 

OL lokala ordningsföreskrifter  Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning. Sannolikt 

information från krogmiljön.  

Intern service/transport  Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning. Interna 

serviceåtgärder.  

Trafikhinder kodade som prio 3  Sannolikt ej föremål för polisiär utryckning 
Tabell 4. Lista över typer av ärenden som tagits bort från statistiken som ligger till grund för studien samt en kort 

beskrivning av anledningen till varför de har tagits bort.  
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4.3. Avgränsningar  
 

Studien har avgränsats till att omfatta ingripandeverksamheten i lokalpolisområde Södra 

Lappland och utgår inte på något sätt från den befintliga bemanningen i 

lokalpolisområdet. De händelser som tagits ut för grund till statistiken har inträffat från 

2015-01-01 till 2018-02-20, där startdatumet har valts utifrån när Polismyndighetens nya 

organisation sjösattes. Studien avgränsas till att gälla ärenden som kommer till Polisens 

kännedom genom allmänheten och som bedöms som prio 1, prio 2 och prio 3 och utgör 

föremål för polisiär utryckning. Studien avgränsas till att inte inkludera arbetstid som 

läggs på olika typer av sidouppdrag, utbildningar, materialvård, möten med mera och som 

personalen i praktiken hanterar inom arbetstiden för ingripandeverksamheten. Eftersom 

studiens syfte är att behandla ärenden som kommer till polisens kännedom genom 

allmänheten behandlas inte den tid som läggs på olika former av brottsförebyggande 

arbete, spaning, trafikkontroller eller egeninitierade ärenden. Inte heller sjukdomar, 

sjukskrivningar och andra personalbortfall tas i beräkning i modellen. Studien har 

avgränsats till att enbart utgå från bemanningen på den ingripande verksamheten i 

organisationen.  

 

 

4.4. Antaganden 
 

I studien antas att arbetspassen är fördelade mellan dagpass, kvällspass och nattpass samt 

att passen är 8 timmar vardera, utan överlappning. Händelser antas inträffa utifrån en 

intensitet λ under dagpassen, 0.89λ under kvällspassen samt 0.66λ under nattpassen, 

beräknat utifrån medianvärdet av antalet händelser som inträffar per dygn. Medianvärdet 

har valts då det bedöms ge en mer verklighetsbaserad uppskattning om spridningen av 

antalet inkomna ärenden per dag. Händelser antas inträffa jämnt utspritt över årets dagar. 

Det antas att ärenden som inkommer ska hanteras så fort de kommer till polisens 

kännedom. I studien antas att det finns personal att tillgå på samtliga polisstationer och 

att båda patrullmedlemmar börjar och avslutar sitt arbetspass på samma station. I 

modellen antas att tiden det tar för att lösa ett ärende har samma fördelning för de tre olika 

prioriteterna. Det antas att avstånden beräknas tillräckligt väl med den euklidiska 

distansen mellan orter och patruller och det antas att patrullbilar kör med en 

genomsnittshastighet på 80 km/h. Modellen gör antagandet att patrullerna är tillgängliga 

för prio 1, prio 2 eller prio 3-jobb såvida de inte redan är upptagna på prio 1, prio 2 eller 

prio 3-jobb. Det antas att patrullen ligger kvar på orten som patrullen senast var beordrad 

till. Det antas även att endast en patrull skickas på varje ärende.  

 

 

4.5. Programvara 
 

Den programvara som har valts för att lösa uppgiften är Matlab tillsammans med Excel. 

Matlab är ett erkänt beräkningsprogram och är specialiserat på numeriska beräkningar av 

matematiska problem. Det har bedömts som ett adekvat program för de beräkningar som 

krävs för simuleringen. Excel har använts för att importera data angående geografisk 

information om orter samt för att sammanställa statistiken i studien.  
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4.6. Val av scenarier 
 

Scenarierna har valts genom att väga händelsefrekvens utifrån den empiriska 

fördelningen som har tagits fram ur statistiken samt orternas geografiska placering. 

Eftersom att området har en befolkning som är utspridd på en geografiskt stor yta är det 

intressant att studera scenarier där resurserna sprids ut i området. Scenarierna som har 

tagits fram för studien är  

 

1. En patrull i Lycksele dygnet runt  

2. En patrull i Vilhelmina dygnet runt 

3. En patrull i Lycksele samt en patrull i Vilhelmina dygnet runt  

4. En patrull i Lycksele samt en patrull i Storuman dygnet runt  

5. En patrull i Vilhelmina samt en patrull i Storuman dygnet runt 

6. En patrull i Sorsele samt en patrull i Dorotea dygnet runt 

7. En patrull i Lycksele, en patrull i Vilhelmina samt en patrull i Storuman dygnet 

runt  

 

Lycksele är den största orten med störst befolkning samt mest polispersonal i yttre tjänst, 

samtidigt som orten ligger förhållandevis långt ifrån de övriga orterna. Det är därför 

intressant att studera hur utfallet skulle bli om Lycksele täckte hela området (1). I och 

med att Vilhelmina har den näst största befolkningen och (tillsammans med Storuman 

som har tredje största befolkningen och de största skidanläggningarna) ligger relativt mitt 

i området är det intressant att studera hur utfallet blir om Vilhelmina täckte hela området 

(2). På grund av de stora avstånden mellan orterna i kombination med ärendefrekvensen 

är scenarierna med en bil i Lycksele samt Vilhelmina respektive Storuman också 

intressanta att ta med i studien (3,4). Eftersom Storuman tillsammans med Vilhelmina 

ligger geografiskt mitt i området tas även detta scenario med en patrull i vardera orten 

med i studien (5). Det bedöms även vara av betydelse att studera hur utfallet skulle bli vid 

scenariot att patrullerna utgår från polisstationer som ligger nära länsgränsen, varpå 

scenariot att patruller utgår från Sorsele och Dorotea också studeras (6). Slutligen är det 

av intresse att studera det hypotetiska fallet att det utgår en patrull från vardera Lycksele, 

Vilhelmina samt Storuman dygnet runt då dessa orter tillsammans har den största 

befolkningen och tillsammans ligger geografiskt centralt i området (7). I praktiken utgår 

det sällan tre patruller över tid i området, varpå det är intressant att studera detta scenario 

som ett hypotetiskt fall.  

 

4.7. Modellbeskrivning  
 

Programkoden för beräkningarna i modellen är skriven i Matlab och programmet är 

uppbyggt genom att de aktuella patrullernas startstation läggs in som startvärden. 

Beräkningar sker över ett helt dygn, där varje dygn är uppdelat i tre skift. Inför varje skift 

läggs en ny, ledig patrull in från respektive startstation. Modellen slumpar fram en tid när 

ett ärende inträffar utifrån en Poisson-fördelning med tillhörande intensitet lambda. 

Intensiteten har tagits fram från den beräknade ärendefrekvensen utifrån statistiken som 
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har tagits fram under grundarbetet. I modellen slumpas det också fram en position där 

ärendet inträffar genom att modellen läser in orters geografiska position tillsammans med 

sannolikheten för att ett ärende inträffar där från en Excelfil. Orterna och sannolikheten 

att ett ärende inträffar där är framtaget från den empiriska fördelningen som tagits fram i 

statistikarbetet. Utifrån statistik över hur lång tid som ärenden tar att hantera slumpas det 

fram hur lång tid som ärendet väntas ta för patrullen att lösa, samt att det slumpas fram 

en prioritet på ärendet. Även prioriteten slumpas från den empiriska fördelningen som har 

tagits fram. I figur 8 nedan visas en översiktsbild över hur modellen fungerar.  

 

 

 

 
 
                    

                        Figur 8. Schematisk översiktsbild över hur modellen som används i studien fungerar.  

 

 

Varje skift delas upp i åtta timmar där modellen vid varje timme kontrollerar om det finns 

patruller som är klara med sitt uppdrag och därmed är lediga, samt om det finns ärenden 

som ligger i kö. Om det ligger ärenden i kön och det finns en ledig bil så skickas den bilen 

på ärendet och ändrar status till ”upptagen”. Om det ligger flera ärenden i kön väljs det 

ärende med högst prioritet. När tiden för nästa nya ärende sammanfaller med tidräkningen 

för skiftets timmar så skickas en ledig bil på ärendet. Om det finns flera lediga bilar så 

beräknas vilken bil som befinner sig närmast ärendet och denna bil skickas. Om det 

fortfarande är lika långt till ärendet för de lediga bilarna så skickas den bil som har sin 

hemstation närmast ärendet. Modellen använder den euklidiska distansen vid beräkningen 

av avståndet mellan orterna.  
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Om en bil har statusen ”upptagen” inför skiftets sista timme och inte beräknas hinna åka 

till hemstationen inom ramen för arbetstiden så räknas detta som ett tillfälle för övertid. 

Patrullen kan inte ta fler ärenden som uppstår utanför arbetstiden utan väntas endast göra 

klart det påbörjade ärendet. Inför varje timme rensas kön på ärenden som har tagit för 

lång tid att skicka en bil på utifrån den angivna prioritetsordningen. Modellen utgår från 

att upptagna patruller gör klart det ärende de hanterar innan de kan skickas på ett nytt 

ärende. När en patrull har hanterat klart ett ärende ändras positionen på patrullen till 

platsen där ärendet inträffat. Körtiden som patrullen har fram till ärendet räknas in i den 

totala tiden som patrullen är klassad som upptagen. Efter varje händelse slumpas en ny 

händelse med plats, tid och prio fram och körningen görs om med samma processer för 

nästa timme i räkningen.  

 

Modellen sparar undan data under körningen. Den beräknar hur många ärenden som 

slumpats fram totalt och hur många av dessa ärenden som har missats på grund av att det 

har tagit för lång tid att skicka en bil på ärendet i förhållande till prioritetsordningen. 

Modellen sparar information om hur lång tid det har tagit att skicka en patrull på varje 

ärende, samt vid hur många tillfällen som ärenden resulterar i övertid för en patrull. 

Modellen sparar också information om hur mycket slacktid som varje scenario väntas ge, 

det vill säga tid som patruller i praktiken kan använda för att hantera andra prioärenden, 

göra brottsförebyggande arbeten, avrapportering, sidouppdrag med mera. 

 

4.8. Metoddiskussion 
 

Studien har avgränsats till att omfatta ingripandeverksamheten enbart i polisområde 

Södra Lappland. Detta utan hänsyn till att patruller som utgår från stationer som ligger 

nära länsgränsen i praktiken kan användas för att hantera ärenden i Norrbottens södra 

inland, Jämtlands norra inland och nordvästra delarna av Västernorrland då dessa 

områden har samma glesbygdsproblematik. I praktiken kan därför patruller från 

Storuman eller framför allt Sorsele, samt patruller från Vilhelmina, Åsele eller framför 

allt Dorotea tas i anspråk för att hantera ärenden i exempelvis Arvidsjaur eller Arjeplog 

kommun i norr respektive Strömsunds kommun i söder. Studiens beräkning av 

utryckningstider för dessa orter kan därmed ge felmarginaler då ärenden utanför 

lokalpolisområde Södra Lappland inte räknas med.  

 

I studien behandlas ärenden som prioriteras som prio 1, prio 2 och prio 3. Prioriteringen 

av ärenden som inkommer till ledningscentralen sker subjektivt utifrån myndighetens 

riktlinjer av den operatör som svarar på ärendet. Eftersom prioriteringen sker manuellt 

finns risk att ärenden prioriteras med en viss variation, vilket leder till att 

prioriteringsmomentet kan medföra felkällor i det statistiska underlaget och som i sin tur 

påverkar resultatet av studien. Det har tidigare framkommit en del kritik bland 

ingripandepersonalen att ärenden i området vid många tillfällen har fått ”fel” prioritet. 

Prioriteringsmomentet får ses innebära en viss risk för felmarginaler.  
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Det finns ytterligare prioritetsnivåer i systemet med ärendeprioritering. En prioritetsnivå 

som används i stor utsträckning och som också sköts av ingripandepersonalen i Södra 

Lappland är prio 5-ärenden, vilket är ärenden som bedöms som mindre tidskritiska och 

som ska hanteras inom 48 timmar. Exempel på sådana ärenden är 

vapenomhändertaganden och vissa handräckningar. Prio 5-jobb, tillsammans med 

egeninitierade ärenden och sidouppdrag påverkar i realiteten patrullernas tillgänglighet 

för prio 1-, prio 2- och prio 3-jobb men behandlas inte i studien. Under hanteringen av 

dataunderlaget har HR där det har bedömts som osannolikt att de har kommit till 

kännedom genom allmänheten eller föranlett utryckning plockats bort. Eftersom 

sållningen av händelser måste göras manuellt innebär åtgärden en risk att ärenden som 

egentligen ska omfattas av studien riskerar att ha plockats bort. Dessa sållningar är svåra 

att överbygga men antas vägas upp av det omvända förhållandet att ärenden som inte ska 

vara med inte har sållats bort. Felaktigheter i samband med sållningarna väntas därmed 

utgöra en marginell felmarginal i studien. 

 

Modellen utgår från att det endast skickas en bil på varje ärende. I praktiken sker det 

ärenden där det skickas flera patruller beroende på händelsens art. Detta sker dock i 

undantagsfall i Södra Lappland. Valet att endast använda en beordrad bil på varje ärende 

väntas därför spegla verkligheten väl och inte innebära alltför stora felkällor. Ett annat 

antagande som görs i modellen är att hela patrullen utgår från samma station, vilket inte 

alltid är fallet i praktiken. Detta påverkar dock inte modellen eftersom modellen syftar till 

att studera utryckningstiderna utan att ta hänsyn till den faktiska bemanningen. Däremot 

har faktumet betydelse för bemanningen i praktiken.  

 

Modellen utgår även från att inkomna ärenden ska behandlas direkt när de kommer till 

polisens kännedom. I praktiken kan det däremot i vissa ärenden finnas fördelar med att 

göra en förberedande informationsinhämtning innan en patrull fysiskt skickas på ärendet. 

Antalet ärenden där en tidsfördröjning är fördelaktig bedöms som få, varpå felkällan får 

anses vara närvarande men inte betydande för resultatet. För att problemformuleringen 

ska kunna studeras på ett meningsfullt sätt antas att ärenden ”missas” och stryks om 

patrullerna inte kan börja hantera ärenden inom 30 minuter för prio 1-jobb, inom 1 timme 

för prio 2-jobb och inom 4 timmar för prio 3-jobb. I praktiken stryks inte jobb som har 

gått över tidsangivelserna, utan de hanteras så fort det finns möjlighet. Valet att stryka 

jobb som gått över tiden har gjorts för att kunna beräkna avvikelser på ett relevant sätt. 

 

I modellen används den euklidiska distansen mellan orter och patruller. Det har bedömts 

som ett rimligt sätt att beräkna avstånden på då det mesta av vägnätet inom området kan 

beskrivas relativt väl med linjer. Undantaget där den euklidiska avståndsberäkningen ger 

en skev uppskattning av avstånden är när händelser inträffar i fjällvärlden och speciellt i 

de fall när flera ärenden inträffar efter varandra i fjällen. Eftersom vägarna i fjällvärlden 

följer landskapet finns det i dessa fall inte alltid en väg mellan orterna. Exempelvis är 

avståndet mellan en händelse i Borgafjäll och en händelse i Klimpfjäll 2,9 mil fågelvägen 

över fjället men utgör i realiteten en sträcka på 15,8 mil längs den befintliga vägen enligt 

Google Maps. Utifrån statistiken är däremot sannolikheten låg att detta scenario inträffar 

och det påverkar resultatet endast marginellt vid simuleringar över lång tid. 

 



23 
 

I modellen används genomsnittshastigheten 80 km/h vid tidsberäkningarna för avstånden. 

Hastigheten har valts eftersom 80km/h utgör grundhastigheten i landet och förmodas 

uppskatta genomsnittshastigheten relativt väl vid en hopslagning av tätorter och ren 

skogs-och fjällterräng där medelhastigheten är betydligt lägre och landsbygd där 

medelhastigheten är betydligt högre. Genom detta resonemang har inte heller körning i 

så kallade trängande och brådskande fall tagits med, där uppdragets art beroende på 

omständigheter (ofta i prio 1-ärenden och vissa prio-2 ärenden) kan ge en laglig möjlighet 

för patrullen att bryta mot hastighetsbestämmelser. Tidsvinster som dessa fall ger 

uppskattas vägas upp mot tidsförluster i andra fall och väntas jämna ut sig vid 

observationer under lång tid. 

I modellen antas att tiden det tar för att lösa ett ärende är lika lång fördelat på de tre olika 

prioriteterna. Tiden det tar att genomföra ett ärende har uppskattats genom att närmare 

studera 10 slumpvist utvalda ärenden av vardera sorten, totalt 30 ärenden. I praktiken tar 

dock en större andel av de studerade prio 1-ärendena längre tid att hantera. Prio 1-ärenden 

låg på ett genomsnitt på 2,97 timmar att hantera med en spridning på mellan 45 min till 6 

timmar. Prio 2-ärenden tog i genomsnitt 1.37 timmar att lösa med en spridning på mellan 

1 timme och 3,5 timmar och prio 3-ärenden tog i genomsnitt 1,39 timmar med en 

spridning på 30 min till 4,75 timmar att lösa. Avrapporteringstiden som uppstår efter 

ärenden räknas inte med i modellen även om avrapporteringen i praktiken är en väsentlig 

del i hanteringen av ärenden. Antagandet att ärendeåtgången är fördelat lika på de olika 

ärendena bedöms ha en mindre påverkan på resultatet.  

 

 

4.9. Modellutveckling 
 

De ovan beskrivna och diskuterade antagandena tillsammans med de valda 

avgränsningarna för studien medför en förenkling av det komplexa problemet som har 

studerats, vilket gör att resultatet av modellen blir något förenklat och onyanserat jämfört 

med problemet i verkligheten. De avgränsningar och antaganden som har gjorts har 

däremot bedömts som rimliga utifrån studiens problemformulering, syfte och omfattning. 

Trots att de valda avgränsningarna och antagandena som används i modellen förenklar 

det verkliga problemet något bedöms de ge ett tillräcklig tillförlitligt och verklighetsnära 

resultat för att ligga till grund för kvalificerade slutsatser. Modellen som har använts 

bedöms kunna användas för att besvara problemformuleringarna på ett sätt som ligger 

relativt nära verkligheten.  

 

För att uppnå ett ännu bättre resultat kan modellen utvecklas för att ta med variabler och 

parametrar. Modellen kan med fördel utvecklas till att ta med i beräkningen att patruller 

kan bli avbrutna på jobb som är under hantering och omprioriterade på ärenden med högre 

prioritet. Dessutom skulle en vidareutveckling på modellen kunna vara att blanda 

patruller över tid på ett mer dynamiskt sätt, då det i praktiken inte är rimligt att personal 

endast utgår från ett fåtal orter i området. Detta har dock valts bort i denna studie för att 

på ett mer överskådligt sätt kunna jämföra de olika scenarierna men är en rimlig 

vidareutveckling vid framtida studier på området. Modellen kan också vidareutvecklas 

genom att ta med förstärkningspass och överlappningar i beräkningen av bemanningen 

samt att hantera situationer där patrullmedlemmar startar från olika orter.  
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5. Resultat 
 

Resultatet är uppdelat i två avsnitt. Först en statistisk sammanställning av fördelningen 

av andelen HR på de olika orterna. Statistiken har sammanställts med hjälp av Excel. 

Statistiksammanställningen är av intresse för uppdragsgivaren och har använts som 

underlag för antaganden i modellen samt som empirisk fördelning under simuleringen. 

Det andra resultatavsnittet visar resultatet av körningarna av modellen.  

 

5.1. Statistisk sammanställning  
 

Nedan visas den statistiska sammanställningen som har gjorts utifrån de studerade 

ärendena. Ärendena kategoriseras utifrån vilken kommun som de har inträffat i och 

innefattar de ärenden som bedömts som troligen inkomna till polisens kännedom via 

allmänheten. Nedan i figur 9 visas en sammanställning av andelen HR fördelat på de olika 

skiften.  

 

 

Figur 9. Andelen HR fördelat på dagskift, kvällsskift och nattskift under den studerade perioden.  

 

Statistiken visar att 39% av alla ärenden inträffar dagtid mellan 07.00-16.00, 35% 

inträffar kvällstid mellan kl 15.00-23.00 och 26% av alla ärenden inträffar nattetid mellan 

klockan 23.00-07.00. Sammanställningen har gjorts utifrån samtliga ärenden över hela 

området. Ovan resultat har tillsammans med beräkningar av medianärendefrekvensen per 

dag gett upphov till de olika intensiteterna som används för de olika skiften i modellen, λ 

för dagpassen, 0.89λ för kvällspassen och 0.66λ för nattpassen.  
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Dag Kväll Natt
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Nedan i figur 10 visas tre diagram intill varandra som visar fördelningen av andelen HR 

för dagskiften, kvällsskiften och nattskiften uppdelat på de olika kommunerna.  

 

 

 

Diagrammen visar andelen ärenden fördelat på de olika orterna sett till dagskift, 

kvällsskift och nattskift och utifrån kommuntillhörighet. Statistiken visar att förhållandet 

mellan andelen HR på de olika orterna är relativt konstant oberoende av skift, även om 

det faktiska antalet HR per skift varierar. Lycksele står för störst andel ärenden för 

samtliga skift, följt av Vilhelmina, Storuman, Åsele, Sorsele och Dorotea. Lycksele står 

för 42% av antalet ärenden dagtid, 46% av antalet ärenden kvällstid och 47% av antalet 

ärenden nattetid. 22% av alla ärenden dagtid inträffar i Vilhelmina tillsammans med 20% 

av kvällsärendena och 19% av nattärendena. För Storuman är andelen HR dagtid 18%, 

andelen ärenden kvällstid 15% och andelen ärenden nattetid 18%. För Åsele är andelen 

ärenden dagtid 8%, kvällstid 9% och nattetid 9%. I Sorsele är andelen ärenden dagtid och 

kvällstid vardera 6% och andelen ärenden nattetid 3%. För Dorotea är andelen ärenden 

av de olika prioritetsordningarna 4% för samtliga skift. De små skillnaderna i 

fördelningen mellan orterna för de olika skiften gör det rimligt att anta att ingen kommun 

står ut under något skift i förhållande till de övriga, trots att några av orterna helt eller 

delvis exempelvis saknar krogmiljö.  
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Figur 10. Fördelning av HR på dagskift, kvällsskift och nattskift uppdelat på de olika kommunerna i polisområdet.  
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Rimligheten i antagandet att samma fördelning kan användas oberoende av skift styrks i 

figur 11 på nedan som visar andelen HR fördelat på de olika orterna under helgtid.  

 

Figur 11. Fördelning av HR utifrån kommuntillhörighet under helgtid. Med helgtid avses från fredag kl 15 till 

söndag kl 23. 

 

Fördelningen över ärenden under helgtid skiljer sig inte nämnvärt från den sammanslagna 

fördelningen över ärenden för de olika orterna. Storuman har några procentenheter fler 

ärenden och Vilhelmina och Sorsele har några procentenheter färre ärenden under 

helgerna. Lycksele har 46% av helgärendena, vardera 19% av helgärendena inträffar i 

Storuman eller Vilhelmina. Åsele står för 8% av helgärendena och Sorsele och Dorotea 

står för vardera 4% av helgärendena. Med helgtid avses ärenden som inträffar från 

fredagar kl 15.00 till söndagar kl 23.00.  

 

Figur 12. Fördelning av ärendetyperna prio 1, prio 2 och prio 3 för den studerade perioden. 
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I figur 12 på sidan 26 visas fördelningen av prio 1-jobb, prio 2-jobb och prio 3-jobb under 

den studerade perioden. Sammanställningen av statistiken visar att strax över hälften av 

alla ärenden, 53%, bedöms som prio 3-ärenden. 39% av ärendena är prio 2-ärenden och 

8% är prio 1-jobb. Sammanställningen är beräknad på samtliga orter i området. Resultatet 

används i modellen vid genereringen av händelser, där sannolikheten att ett ärende har en 

specifik prioritet ges av fördelningen ovan.  

 

I figur 13 nedan visas tre diagram över hur fördelningen av prio-jobb ser ut för de olika 

kommunerna.  

 

 

 

Ovan visas andelen prio-jobb fördelade på respektive kommuner. Av alla prio 1-jobb är 

45% i Lycksele, 21% i Vilhelmina, 14% i Storuman, 9% i Åsele, 6% i Sorsele och 5% i 

Dorotea. Andelarna för prio 2-jobb är 48% för Lycksele, 19% för Vilhelmina, 17% för 

Storuman, 8% för Åsele, 4% i Sorsele och 4% i Dorotea. Fördelningen för prio 3-jobb är 

att 43% inträffar i Lycksele, 21% inträffar i Vilhelmina, 17% inträffar i Storuman, 9% 

Inträffar i Åsele, 6% i Sorsele och 4% i Sorsele. Lycksele har således störst andel av prio-

jobben följt av Vilhelmina och Storuman. Fördelningarna liknar de tidigare studerade 

fördelningarna med skillnader på några procentenheter för några av kommunerna.  
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Figur 13.Fördelning av prio 1-, prio 2- och prio 3-jobb uppdelat på kommuntillhörighet.  
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5.2. Resultat av modellkörning 
 

Modellen kördes för de olika scenariona där antalet dagar för simuleringen valdes till 

1500. Nedan visas det sammanställda resultatet av körningarna. Den första tabellen visar 

den uppskattade utryckningstiden som har simulerats fram genom att placera patruller 

utifrån de olika scenarierna. Den andra tabellen visar det uppskattade övertidsuttaget i 

form av övertidstillfällen samt hur stor andel av ärendena som förväntas att missas på 

grund av för långa utryckningstider. Den tredje tabellen sammanfattar vilken slacktid, tid 

att lägga på andra åtaganden, som varje scenario uppskattas ge.  

 

Resultat av modellkörning: 
förväntade utryckningstider     

Scenarion 

Utryckningstid 

≤30 min 

Utryckningstid 
30 min - 60 
min 

Utryckningstid 
≤ 60 min 

Utryckningstid 
> 60 min 

Scenario 1: Lycksele 
19% 7% 26% 35% 

Scenario 2: Vilhelmina 
14% 10% 24% 37% 

Scenario 3: Lycksele + Vilhelmina 
43% 27% 70% 30% 

Scenario 4: Lycksele + Storuman 
28% 33% 61% 39% 

Scenario 5: Vilhelmina + Storuman 
19% 29% 48% 52% 

Scenario 6: Sorsele + Dorotea 
14% 37% 51% 48% 

Scenario 7: Lycksele + Storuman + Vilhelmina 
45% 37% 83% 17% 

Tabell 5.Resultat av modellkörning. Tabellen visar de uppskattade utryckningstider för de olika scenarierna.  

 

I tabell 5 ovan visas att scenario 1 och 2 har en utryckningstid under en timme i 26% 

respektive 24% av fallen. De båda scenariona har en utryckningstid på över en timme i 

35% respektive 37% av fallen. För dessa scenarion är den totala andelen ärenden som 

patrullen klarar av att hantera 61% av de inkomna ärendena. För scenario 3–7 klarar 

patrullerna att hantera nära 100% av de inkomna ärendena. I scenario 4 uppskattas 

andelen ärenden där utryckningstiden uppskattas till under trettio minuter vara 28%. 61% 

av ärendena uppskattas kunna hanteras inom 1 timme. I scenario 4–5 ligger andelen 

ärenden som väntas kunna hanteras inom 30 minuter något lägre med 19% respektive 

14% för de båda scenariona. 48% respektive 51% av ärendena väntas kunna hanteras 

inom 60 minuter för dessa scenarion. I scenario 3 uppskattas utryckningstiden till mindre 

än 30 minuter i 43% av fallen, vilket tillsammans med 45% i scenario 7 utgör de scenarier 

som har störst andel ärenden med utryckningstid under 30 minuter. Dessa två scenarion 

har även störst andel ärenden med en uppskattad utryckningstid under 60 minuter, 70% 

respektive 83%.  
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Resultatet av simuleringen visar att det genomsnittliga antalet tillfällen för övertid har en 

liten variation mellan 1,0 till 1,2 för samtliga scenarier med undantag för scenario 1 och 

scenario 2 som båda har ett högre genomsnitt med 1,9 tillfällen vardera under ett dygn. 

Scenario 1 och 2 har 38,76% respektive 38,6% missade ärenden, det vill säga ärenden 

som tar för lång tid att skicka en bil på i förhållande till den givna prioritetsordningen. Av 

dessa är 8% missade prio 1-jobb, 39% missade prio 2-jobb och 53% missade prio 3-jobb 

för varje scenario. Scenario 3–6 har en betydligt lägre andel missade ärenden, från 0,18% 

i scenario 4 till 0,37% i scenario 5. I scenario 3 är 9% av de missade jobbet prio 1-jobb, 

43% är prio 2-jobb och 48% av de missade jobben är prio 3-jobb. Utifrån andelen missade 

ärenden så missas inget prio 1-jobb i scenario 4 och 38% respektive 62% av de missade 

jobben är prio 2-jobb respektive prio 3-jobb. I scenario 5 är 4% av de missade jobben prio 

1-jobb, 37% är prio 2-jobb och 59% är prio 3-jobb. Av andelen missade jobb är 10% prio 

1-jobb, 38% prio 2-jobb och 52% är prio 3-jobb för scenario 6. Scenario 7 har lägst andel 

missade ärenden. I scenariot är andelen missade ärenden nära noll med 0,01%. I detta fall 

är det endast prio 3-jobb som har missats.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av modellkörning: 
missade ärenden       

Scenarion 

Genomsnittligt  
antal 
övertidstillfällen/dygn 

Andel 
missade 
ärenden 

Varav 
missade 
prio 1-
jobb 

Varav 
missade 
prio 2-
jobb 

Varav 
missade 
prio 3-
jobb 

Scenario 1: Lycksele 
1,9 38,76% 8% 39% 53% 

Scenario 2: Vilhelmina 
1,9 38,60% 8% 39% 53% 

Scenario 3: Lycksele + Vilhelmina 
1,1 0,32% 9% 43% 48% 

Scenario 4: Lycksele + Storuman 
1,0 0,18% 0% 38% 62% 

Scenario 5: Vilhelmina + Storuman 
1,1 0,37% 4% 37% 59% 

Scenario 6: Sorsele + Dorotea 
1,1 0,29% 10% 38% 52% 

Scenario 7: Lycksele + Storuman + Vilhelmina 
1,2 0,01% 0% 0% 100% 

Tabell 6. Resultat från körning av modellen. Tabellen visar det genomsnittliga antalet övertidstillfällen för de olika 

scenarierna samt andelen jobb som missas på grund av för lång utryckningstid. Tabellen visar även andelen missade 

jobb av de olika prioriteterna.  
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I tabell 7 nedan visas de uppskattade slacktiderna för de olika scenarierna som studerats 

under simuleringen.  

 

Resultat av modellkörning: 
Slacktider  

Scenario 
Slacktid 
timmar/dygn 

Scenario 1 : Lycksele 18,6 

Scenario 2: Vilhelmina 19,0 

Scenario 3: Lycksele + Vilhelmina 14,1 

Scenario 4: Lycksele + Storuman 13,7 

Scenario 5: Vilhelmina + Storuman 13,3 

Scenario 6: Sorsele + Dorotea 13,3 

Scenario 7: Lycksele + Storuman + Vilhelmina 14,4 
                                 Tabell 7. Uppskattning av slacktider utifrån de olika scenarierna i simuleringen. 

 

Resultatet visar att scenario 1 med en bil i Lycksele ger en slacktid på 18,6 timmar per bil 

och dygn. Med det menas att varje bil har 18,6 timmar per dygn av totalt 24 timmar per 

dygn att arbeta med annat än prio 1, prio 2 och prio 3-ärenden med tillhörande hanterings- 

och körtider. Därefter ger scenario 2 med en bil i Vilhelmina en slacktid på 19 timmar per 

bil och dygn. Scenario 3 ger en slacktid på 14,1 timmar per bil per dygn. Scenario 5 och 

6 har samma slacktid om 13,3 timmar per bil per dygn i simuleringen medan scenario 4 

något högre med 13,7 timmar. Scenario 7 har lägst andel slacktid med 14,4 timmar per 

bil per dygn.  

 

 

Modellen justerades därefter något för att kunna ta ut utryckningstider som kan jämföras 

med det norska förslaget som nämndes under inledningsavsnittet. I tabell 8 nedan visas 

resultatet från körningen av simuleringen.  

 

 

Resultat av modellkörning: 

Det norska förslaget 

  

Scenarion 

Utryckningstid 

≤20 min 
Utryckningstid 
≤45 min 

Scenario 1: Lycksele 19% 24% 

Scenario 2: Vilhelmina 15% 21% 

Scenario 3: Lycksele + Vilhelmina 40% 59% 

Scenario 4: Lycksele + Storuman 26% 47% 

Scenario 5: Vilhelmina + Storuman 17% 38% 

Scenario 6: Sorsele + Dorotea 12% 40% 

Scenario 7: Lycksele + Storuman + Vilhelmina 43% 74% 
Tabell 8. Resultat av modellkörningen efter att modellen har justerats till att visa de förväntade utryckningstiderna 
utifrån det norska förslaget.  
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Scenario 7 med tre bilar uppvisar det högsta förväntade utfallet genom att 43% av 

ärendena väntas kunna hanteras inom 20 minuter och 74% av ärendena inom 45 minuter. 

Scenario 3 med en bil i Lycksele samt Vilhelmina medför det näst högsta resultatet med 

en förväntad hantering av 40% av ärendena inom 20 minuter och 59% av ärendena inom 

45 minuter. Därefter följer scenario 4 med Lycksele och Storuman där 26% av ärendena 

väntas kunna hanteras inom 20 minuter och 47% av ärendena nås inom 45 minuter. 

Scenario 1 och scenario 2 med en bil i Lycksele respektive Vilhelmina får enligt 

simuleringen de lägsta värdena för hantering inom 45 minuter med 24% respektive 21% 

av ärendena. Scenario 5 och scenario 6 förväntas kunna hantera 17% respektive 12% av 

ärendena inom 20 minuter och 38% respektive 40% av ärendena inom 45 minuter.  
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6. Analys 
 

6.1. Statistikresultat 
 

Den statistiska sammanställningen indikerar att andelen ärenden som inträffar och som 

kommer till polisens kännedom genom allmänheten tenderar att följa storleken på 

befolkningen relativt väl. I samtliga diagram som visar ärendefördelningen över 

kommuntillhörighet är Lycksele den kommun där flest ärenden inträffar med ungefär 

45% av alla ärenden, samtidigt som Lycksele utgör 37% av befolkningen i Södra 

Lappland. Därefter följer Vilhelmina med ungefär 20% av alla ärenden och ca 20% av 

befolkningen, samt Storuman med ca 17% av ärendena och 18 % av befolkningen. Åsele 

utgör 9% av befolkningen och andelen händelser utgör cirka 8% av alla ärenden. Sorsele 

och Dorotea utgör vardera 8% av befolkningen med ca 4% av andelen händelser vardera. 

Fördelningen av ärenden följer befolkningsandelarna väl i princip oberoende av hur 

ärendefrekvensen analyseras, med undantag för att det sker något fler ärenden i Lycksele 

och något färre ärenden i Sorsele och Dorotea relativt sett till folkmängden. 

Ärendefördelningen mellan kommunerna visar inga större skillnader mellan veckodagar 

och helger, trots att några orter helt eller delvis saknar exempelvis krogar.  

 

Lycksele står för cirka 45 % av alla ärenden vilket innebär att resterande 55% av ärendena 

sker i övriga delar av lokalpolisområdet. Lycksele har den största andelen HR men ligger 

förhållandevis långt från de övriga orterna i de västra delarna av området och vice versa, 

vilket bidrar till svårigheten att skapa en väl avvägd bemanning av stationerna utifrån 

ärendefrekvens, arbetsmiljö, kostnad och servicegrad. De långa köravstånden och 

ärendefrekvensen mellan de östra och västra delarna av området, samt inom dessa 

områden bidrar till problemet med risken för långa utryckningstider.  

 

 

6.2. Scenarioresultat 
 

Polismyndigheten har under de senaste åren fått kritik från olika håll att det tar lång tid 

att få en polispatrull på plats till ärenden som inträffar i Södra Lappland. 

Utryckningstiderna tillsammans med sannolikheten att ”missa” ärenden som har blivit för 

gamla utgör därmed viktiga faktorer när de olika scenarierna undersöks och värderas. 

Vilken typ av ärenden som ”missas” är också en viktig aspekt att ha i åtanke vid 

utvärderingen då det är av betydelse att missa högprioriterade jobb i så liten utsträckning 

som möjligt.  

 

Simuleringarna som har gjorts i studien har visat att genom att förlägga en polisbil i 

Lycksele alternativt i Vilhelmina gör att nära 39% av alla inkomna jobben ”missas” på 

grund av att det tar för lång tid för patrullen att komma på plats och börja hantera ärendet. 

Det är det högsta resultatet i andel missade jobb för samtliga studerade scenarier. Det 

flesta av dessa missade ärenden är prio 2-jobb samt prio 3-jobb men även ett antal prio 1-

jobb missas. Utryckningstid inom 30 minuter sker i 19% av fallen när en bil finns i 

Lycksele respektive 14% av fallen när bilen finns i Vilhelmina, vilket tillsammans med 

scenario 5 med en bil i Vilhelmina + Storuman och scenario 6 med en bil i Sorsele + 
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Dorotea utgör det lägsta funna resultatet. I 26% respektive 24% av alla ärenden är 

utryckningstiden inom en timme, vilket hör till det lägsta resultatet av alla scenarier. 

Förutom de långa förväntade utryckningstiderna tenderar antalet övertidstillfällen att bli 

betydligt större i dessa scenarier. Till detta tillkommer arbetsmiljöfrågan om hur långt det 

är till närmaste stöttande bil vid en bemanning enligt detta scenario. Ur ett service- och 

arbetsmiljömässigt perspektiv bedöms därför dessa två scenarion som de minst 

gynnsamma av alla studerade scenarier. Scenario 1 och 2 är möjligen kortsiktigt 

gynnsamt utifrån ett kostnadsperspektiv men en överhängande risk för hög 

arbetsbelastning och bristande servicenivå som följd.  

 

Scenario 3 med en bil i Lycksele och en bil i Vilhelmina medför enligt simuleringen från 

modellen att en polispatrull sannolikt kan hantera jobb inom en timme i 70% av fallen 

och inom 30 minuter i 43% av fallen. I scenariot är sannolikheten att ”missa” ärenden, 

liksom för alla scenarier utom 1 och 2, längre än 1%. De ärenden som missas är till största 

del prio 2 och prio 3-jobb men även något prio 1-jobb missas enligt beräkningarna. 

Genom att scenariot utgår från att en patrull utgår från Lycksele och en patrull utgår från 

Vilhelmina undgår scenariot problemet att utryckningstiderna direkt blir långa om ett 

ärende inträffar på ”motsatt” sida som patrullen befinner sig på i området. Av de studerade 

scenarierna är utfallet för scenario 3 det näst mest gynnsamma ur utryckningssynpunkt 

och servicenivå enligt modellen. Genom att två bilar arbetar i området blir lösningen även 

bättre ur arbetsmiljösynpunkt då möjligheten till hjälp och förstärkning är närmare.  

 

I scenario 4 med en bil i Lycksele och en bil i Storuman täcks 61% av ärendena inom en 

timme och resterande ärenden över en timme. Mindre än en procent av ärendena missas. 

Utfallet är något sämre än vid scenario 3 men bättre än samtliga övriga scenarion bortsett 

från scenario 7 med tre bilar.  Scenario 5 med en bil i Vilhelmina samt Storuman har 

förutom scenario 1 och 2 lägst resultat på sannolikheten att kunna hantera ärenden inom 

en timme, 48%, tätt följt av scenario 6 Sorsele och Dorotea med 51%. För båda dessa 

scenarion missas mindre än en procent av ärendena. Däremot förväntas 52% respektive 

48% av ärendena ta mer än en timme att hantera, vilket är de högst noterade 

sannolikheterna om man bortser från att scenario 1 och 2 har en något bättre siffra men i 

gengäld missar nära 38% av alla händelser vardera.  

 

I scenario 7 förväntas 83% av alla ärenden kunna hanteras inom 60 minuter och resterande 

ärenden inom tidsgränsen för varje prioritet. I scenariot kan 45% av alla ärenden hanteras 

inom 30 minuter, vilket är det scenario med den största andelen täckta ärenden inom 30 

minuter. Den förväntade andelen ärenden som kan hanteras inom 30 minuter är endast 

några procentenheter större än scenario 3 med en bil i Lycksele respektive en bil i 

Vilhelmina men andelen ärenden som kan hanteras inom 60 minuter blir betydligt högre. 

I scenariot ”missas” i princip inga ärenden och de som missas utgör samtliga jobb av 

prioritet 3. Detta alternativ är det mest fördelaktiga av de studerade scenarierna utifrån 

servicegrad och arbetsmiljö. Alternativet är rimligen det minst gynnsamma ur ett 

kostnadsperspektiv. 

 

Antalet övertidstillfällen varierar marginellt när två eller tre patruller arbetar i området, 

där variationen ligger mellan 1,0–1,2 tillfällen per dygn. Om det däremot endast finns en 

patrull i området tenderar antalet övertidstillfällen öka mer markant till 1,9 tillfällen per 
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dygn. Antalet övertidstillfällen är en uppskattning av hur många tillfällen som patrullerna 

jobbar över i sitt schema men tar inte hänsyn till avrapportering som kan leda till övertid 

eller att det kan vara mer strategiskt fördelaktigt att skicka en pågående patrull på ett 

ärende istället för den befintliga patrullen om framkörningstiden i det fallet väntas blir 

kortare. 

 

Slacktiderna har betydelse för hur mycket tid utöver utryckningsarbetet som kan läggas 

på andra arbetsuppgifter såsom brottsförebyggande arbete, spaning, sidouppdrag och 

avrapportering med mera. Slacktiden för enpatrullsscenarierna är högst av samtliga 

studerade scenarier med 18,6 respektive 19,0 timmar per bil per dygn. Den höga andelen 

slacktimmar torde bero på att nära 39% av alla ärenden som rings in ”missas”, det vill 

säga att ingen bil skickas på dessa ärenden eftersom de har blivit för gamla. Vid scenario 

5 med en bil i Vilhelmina + Storuman samt vid scenario 6 med en bil i Sorsele och Dorotea 

blir slacktiden vardera 13,3 timmar per bil per dygn, vilket är en betydligt lägre siffra. 

Scenario 3 med en bil i Lycksele + Vilhelmina och scenario 7 med en bil i Lycksele + 

Storuman + Vilhelmina ger en slacktid om 14,1 respektive 14,4 timmar per bil per dygn. 

Anledningen till att slacktiden är högre för dessa scenarier än för scenario 3–6 beror på 

att nästan inga ärenden missas i scenario 7 och att relativt få ärenden missas i scenario 3. 

Slacktiden påverkas således av utryckningstiderna och är viktiga att väga mot andelen 

missade ärenden.  

 

 

6.3. Jämförelse med norskt förslag 
 

Modellen som använts justerades något för att ta fram de sannolika utryckningstider som 

förväntas i Södra Lappland utifrån det norska förslaget på gränser kring utryckningstider. 

Det norska förslaget indelas i olika utryckningstider beroende på hur stor befolkning 

orterna har. Eftersom modellen som har använts i studien inte differentierar vilka ärenden 

som sker i tätorter med fler än 2 000 invånare och vilka ärenden som sker i övrig glesbygd 

så jämförs resultatet med siffrorna för övrig glesbygd, det vill säga en inställelsetid på 20 

minuter i 50% av fallen och inom 45 minuter i 80% av fallen. Sett till resultatet av 

simuleringen kommer inget av scenarierna i närheten av denna siffra. Närmast ligger 

scenario 7 med en bil i Lycksele, Storuman och Vilhelmina där den förväntade 

utryckningstiden är inom 20 minuter i 43% av fallen och inom 45 minuter i 74% av fallen. 

Scenario 3 med en bil i Lycksele och en bil i Vilhelmina är näst närmast det norska 

förslaget där 40% av ärendena hanteras inom 20 minuter och 59% av ärendena väntas 

kunna hanteras inom 45 minuter. För att nå dessa utryckningstider med tillhörande 

sannolikheter krävs således ytterligare insatser i bemanningen. Det kan däremot 

diskuteras om alla typer av prio 3-jobb ska ingå i beräkningarna eller om fokus ska ligga 

på de mest akuta fallen.  
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6.4. Observationer 
 

Genom att studera utfallet från de olika scenarierna kan slutsatsen dras att det är gynnsamt 

att ha en bil som täcker det östra området av polisområdet samt åtminstone en bil som 

täcker det västra området. Andelen täckta ärenden inom de studerade tidsramarna är störst 

när detta kriterium är uppfyllt och utryckningstiderna blir lägre i dessa fall. Slutsatsen är 

rimlig eftersom områdets geografiska struktur i kombination med befolkningsmängden 

och ärendeinströmningen torde tala för att sådana lösningar är gynnsamma. Resultatet 

tyder på att Lycksele, Vilhelmina och Storuman är nyckelorter ur bemanningssynpunkt 

för ingripandeverksamheten i Södra Lappland sett till utryckningstiderna. Tillsammans 

utgör orterna totalt ca 83% av alla händelser samtidigt som den geografiska placeringen 

av orterna inom området är fördelaktig ur spridningssynpunkt.  

 

Modellen simulerar med samma bemanning under hela dygnet vilket i praktiken är ett 

tveksamt förfarande över tid. Resultatet är fördelaktigt utifrån polisens uppdrag och 

servicenivå till allmänheten eftersom utryckningstider sannolikt skulle bli avsevärt 

kortare. Däremot kräver en sådan lösning relativt mycket personal på ingripandesidan i 

förhållande till ärendefrekvensen. Resultatet med att ha tre aktiva bilar under exempelvis 

vardagsnätter är därmed tveksamt ur ett praktiskt och kostnadsmässigt perspektiv.  

 

För att praktiskt lösa problemet med tillgängligheten och bemanningen krävs kreativa 

lösningar anpassade för glesbygdsproblematiken och en översyn bör rimligen göras för 

att nå en väl avvägd praktisk lösning mellan servicegrad, arbetsmiljö och praktisk 

genomförbarhet. Idag har myndigheten en nationell organisatorisk struktur där 

ingripandeverksamheten är skild från övriga avdelningar såsom utredning och 

stöd/service. I och med omvärldens tendens till snabba förändringar krävs att 

organisationer idag är snabba, rörliga och tillämpar ett dynamiskt tänkande som tillåts att 

förändras i takt med att kundernas önskemål förändras (Sandberg 2015, s 75). Det innebär 

att det med fördel bör ses över hur allmänhetens önskemål ska kunna tillgodoses gällande 

polisutryckningar i glesbygdsområden. I praktiken måste det också finnas en variation av 

bemanningen vid polisstationerna för att praktiskt kunna lösa bemanningen över hela 

området utifrån arbetstidsavtal och andra avtal som finns att förhålla sig till samt för att 

bibehålla det brottsförebyggande arbetet på orterna. 

 

Observationerna från studien gäller när Södra Lappland studeras enskilt i ett slutet 

system. I realiteten är har Norrbottens inland, norra Jämtland och västra delarna av 

Västernorrland liknande glesbygdsproblematik. Tätorter i Södra Lappland med 

polisstationer som ligger nära gränserna till Norrbotten, Västernorrland och Jämtland kan 

därför användas för att skicka patruller på ärenden i närliggande orter på andra sidan 

länsgränserna. Sorsele kan utgöra närmaste bil för Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbotten, 

Dorotea kan vara närmaste bil för Strömsund, Backe och Hoting i Jämtland och Åsele 

kan vara närmaste bil för Junsele och Ramsele i Västernorrland. Polisstationerna i dessa 

tätorter är därmed viktiga för att nå en fungerande täckning i glesbygdsområden runt 

länsgränserna, där det ofta är långt till närmaste polisstation. Modellen har inte behandlat 

detta men det är viktigt att ha i åtanke för att förstå komplexiteten i bemanningsfrågan. 
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Dessutom är det viktigt att dessa orter har tillgång till polis för det allmänna förtroendet 

för myndigheten.  

 

Tiden det tar för en polispatrull att transportera sig till ett ärende generar inget värde till 

inringaren eller personen i nöd. Sett till förbättringsstrategier såsom Lean och även Agila 

förhållningssätt så klassas transporter och väntan som resursslöseri (Petersson mfl 2017, 

s 154). Sett utifrån ett kundperspektiv är det således fördelaktigt att minska väntan och 

transporter för att uppnå en tillfredsställande servicegrad för allmänheten.    

 

Långa genomloppstider för ärenden, som transportsträckorna i det här fallet faktiskt 

bidrar till, är en ineffektivitetskälla och skapar andra, sekundära problem (Modig, 

Åhlström 2015, s 48). Långa polisiära utryckningstider skapar bland annat en ökad 

belastning på andra myndigheter och organisationers arbete, exempelvis för 

räddningstjänst, ambulans och bärgare vid trafikolyckor. Utryckningstiderna har även i 

många fall betydelse för hur förutsättningarna för att skapa ett bra underlag till en 

brotttsutredning blir. Det i sin tur kan leda till sekundära problem för exempelvis en 

målsägande som riskerar att utsättas för onödig fysisk och psykisk påfrestning, som i sin 

tur riskerar att drabba samhället om denne exempelvis på olika sätt hämmas att utföra sitt 

arbete till följd av detta. Dessutom skapas lätt en frustration både hos exempelvis en 

målsägande samt hos den yttre personalen som kommer först på plats till ärenden där 

utryckningstiden blir lång, vilket i sin tur minskar förtroendet för myndigheten samt 

skapar friktion i organisationen.   

 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ingår i arbetsuppgifterna för 

personalen vid ingripandeverksamheten men ingår inte i beräkningarna i studien. Det 

brottsförebyggande arbetet är ett av polisens huvuduppdrag, varpå det är viktigt att 

personalen i den ingripande verksamheten ges möjlighet att jobba med sådant arbete och 

att arbetet möjliggörs på samtliga orter i lokalpolisområdet. Tid för det 

brottsförebyggande arbetet hämtas under den tid som personalen inte är upptagna på 

utryckningsjobb, det vill säga den så kallade ”slacktiden”. Slacktiden bör hållas 

balanserad utifrån vilka prioriteringar som görs av vad patrullerna i den ingripande 

verksamheten ska syssla med. En hög slacktid innebär mer tid till andra åtaganden och en 

låg slacktid medför att personalen till större del kan nyttjas effektivt till den ingripande 

verksamheten. En alltför hög andel slacktid kan medföra svårigheter att fylla upp tiden 

med meningsfulla arbetsuppgifter och är mer kostsamt ur utryckningsverksamhetens 

perspektiv. En alltför låg slacktid är mindre kostsam men riskerar att öka påfrestningarna 

på personalen samt att öka övertidsuttaget genom att personalen löper risk att få svårare 

att hinna med sina åtaganden. Förutom kostnader och påfrestningsnivån av personalen 

bör slacktiderna också vägas mot andelen missade ärenden då dessa tenderar att vara 

högre när få patruller arbetar.   

 

Eftersom inflödet på ärenden som inkommer till polisen genom allmänheten och som 

hanteras av ingripandeverksamheten är relativt lågt samtidigt som avstånden och därmed 

utryckningstiderna snabbt blir långa uppstår en konflikt mellan servicegraden till 

allmänheten och kostnader att tillhandahålla polispersonal. Geografin och 

ärendefrekvensen gör att Södra Lappland inte kan göra stordriftsfördelar i 

ärendehanteringen på samma sätt som ställen som är mindre till ytan och med mer 
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koncentrerad befolkning. Polismyndighetens organisation är i dagsläget beslutad att vara 

uppdelad i relativt renodlad ingripandeverksamhet, utredning och stöd/service, vilket gör 

att endast en begränsad del av personalen har till arbetsuppgift att hantera inkomna 

ärenden. För att minska utryckningstiderna krävs i slutändan att mer personal finns 

tillgänglig för ärendehantering utspritt över polisområdet, alternativt att andra, snabbare 

transportlösningar är en varaktig del av verksamheten. I och med att polisens resurser och 

fokus i grund och botten beslutas av regeringen bottnar frågan till stor del i politiska frågor 

och prioriteringar.  

 

Problemet med hur tillgången på polisiära resurser ska kunna tillgodoses i glesbygden är 

mycket komplex och en fortsatt översyn samt fortsatta studier bör därför göras på området 

för att ta fram lösningar på hur polistillgången ska kunna stabiliseras och vara mer 

förutsägbar. Ett erfarenhetsutbyte och samstudier med andra yrkesgrupper med liknande 

problematik såsom räddningstjänsten och ambulansen kan med fördel övervägas för att 

hitta nya, anpassade lösningar för den polisiära utryckningsverksamheten i glesbygden.  
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7. Slutsats 
 

Studien visar på att ärendefrekvensen av ärenden som kommer till polisens kännedom 

genom allmänheten i de olika kommunerna i Södra Lappland tenderar att följa 

kommunernas respektive befolkningsmängd. Fördelningen av ärendena ser ungefär 

likadan ut oavsett om de studeras utifrån dagskift, kvällsskift, nattskift, helgtid eller 

utifrån prioritet.  

 

Resultatet visar på att det är fördelaktigt att ha patruller i både det östra och det västra 

området sett till sannolikheten för kortare utryckningstider. Lycksele, Storuman och 

Vilhelmina är strategiska orter för bemanningsplaneringen av ingripandeverksamheten 

genom sin geografiska placering samt att de utgör orterna med störst befolkning och 

ärendeinflöde.  

 

Av de scenarier som studerades i studien är utryckningstiderna mest fördelaktiga när en 

patrull utgår från vardera Lycksele, Storuman och Vilhelmina då 45% av ärendena 

förväntas kunna hanteras inom trettio minuter och 83% av ärenden hanteras inom en 

timme. Det är även det scenario som ligger närmast de föreslagna utryckningstiderna i 

det norska förslaget. Därefter följer scenariot med en patrull i Lycksele respektive 

Vilhelmina samt en patrull i Lycksele respektive Storuman. Det finns således vinster att 

göra med en strategisk bemanning av ingripandeverksamheten i Södra Lappland. 

Resultatet kräver relativt mycket personal i förhållande till ärendefrekvensen varpå en 

översyn bör göras som ett nästa steg i syfte att skapa kreativa lösningar av 

bemanningsproblemet för att nå en väl avvägd praktisk lösning mellan servicegrad, 

arbetsmiljö och praktisk genomförbarhet. 
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8. Framtida arbete 
 

Studien syftar till att belysa frågor kring bemanningsplanering utifrån ärendehistorik och 

geografi för ingripandeverksamheten i Södra Lappland. Resultatet visar att det finns 

vinster att göra i utryckningstiderna genom att använda en strategisk planering av 

bemanningen. Resultatet av studien kan användas som riktmedel för den fortsatta 

bemanningsplaneringen i Södra Lappland. Resultatet ger viktig statistisk kunskap kring 

hur ärendefördelningen ser ut i området under de senaste åren samt ger en första inblick 

i hur resurser kan användas på ett mer strategiskt sätt vid planeringen av personalen. Det 

krävs däremot vidare studier inom området för att ge ett mer exakt resultat. Resultatet 

som har erhållits i studien är rimligt utifrån den kunskap som har inhämtats i området 

samt utifrån de begränsningar och antaganden som har gjorts.  

 

För att validera resultatet från studien bör det ske en uppföljning om hur utfallet med 

bemanningen blir i praktiken för att testa trovärdigheten och för att identifiera om det 

finns fler variabler som påverkar utfallet men som inte har behandlats i studien. Studiens 

begränsade tid har inte möjliggjort en sådan uppföljning då tiden över för validering 

bedöms bli för kort för att kunna ligga till grund för en slutsats kring detta. Ett alternativ 

är att validera modellen genom de historiska ärendena. Såsom statistiken registreras i 

dagsläget krävs dock i sådana fall en manuell genomgång av varje HR där tider och 

patruller letas fram, vilket bedöms som alltför tidskrävande för att hinnas med inom 

ramen för denna studie.  

 

Frågeställningen för studien är mycket komplex och innehåller många variabler som både 

påverkar och är beroende av varandra. Studien kan därför med fördel utvecklas vidare för 

att ta öka komplexiteten och minska begränsningarna, för att på så sätt få en lösning som 

ligger så nära verkligheten som möjligt. Ett sätt att göra detta är att vidareutveckla 

modellen utifrån de modellbegränsningar som har diskuterats i metod-avsnittet. Det är 

också av intresse att studera andra polisområden med liknande bemanningsproblem 

närmare för att studera i vilken utsträckning som problembilden är gemensam och hur 

svårigheterna kan vändas till fördelar genom en gemensam strategi.   
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