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SAMMANFATTNING 

 

Polisen i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och står inför ännu 

en. Vi har för närvarande 21 polismyndigheter i Sverige och de skiljer sig ofta när det 

kommer till arbetssätt, utrustning och kompetens. Ett stundande projekt som går under namnet 

”En Nationell Polis” syftar till att utveckla och höja kvaliteten på polisens verksamhet, samt 

att frigöra resurser till kärnverksamheten, att förebygga, beivra och utreda brott. 

 

Det ingår ett flertal projekt inom flera olika områden som ligger under arbetet med ”En 

Nationell Polis”, och vi har för avsikt att redogöra för två av dem. Två stycken som till stor 

del har att göra med säkerheten i vårt arbete som poliser i framtiden. Det ena är framtagandet 

av en nationell polistaktik vid vardagsverksamhet – farlig situation och vid insats mot 

folkmassa och det andra handlar om en nationell samordning av bombskyddsverksamheten. 

 

Vi har för avsikt att redogöra för vad tanken bakom ”En Nationell Polis” är och vad dessa två 

ovan nämnda projekt innebär. För att uppnå detta har vi tagit del av material främst från 

Rikspolisstyrelsen på det interaktiva nätet intrapolis. Utvecklingsarbetet pågår hela tiden med 

detta projekt så för att få den aktuella informationen och rena fakta är detta källan att gå till. 

 

Trenden går mot en grövre och grövre brottslighet och det har visats att kriminella skyr få 

medel i sitt agerande. Svensk polis saknar en homogen taktik som handlar om att på ett säkert 

sätt hantera uppkomna situationer i vardagsverksamheten som kan utvecklas till att vara 

farliga. Syftet med det arbete som nu påbörjats är att den ”vanliga” polismannen ska ha en 

god bastaktisk kompetens som kan hjälpa till i vardagsverksamheten och lösa situationer på 

ett nationellt kvalitetssäkrat sätt. 

 

Sedan händelserna i Göteborg under EU-toppmötet 2001 har det konstaterats att svensk polis 

saknar kompetens att hantera stora ordningsstöranden. Ett förslag på organisatorisk förändring 

vid sådana händelser har därför arbetats fram. Polismän i yttre tjänst ska utbildas i olika 

nivåer beroende på lämplighet och delas in i nivåerna 1-3. En nationell 

förstärkningsorganisation ska dessutom skapas som fördelas på de tre största 

polismyndigheterna. Vid behov ska den kunna förstärkas av utbildade polismän från de övriga 

18 myndigheterna.



Bombskyddsverksamheten i Sverige saknar ett gemensamt arbetssätt och utrustningen skiftar 

mellan olika myndigheter. För att kunna tackla den ökade hotbilden som finns i samhället och 

den ökade risken för attentat, ska en nationell bombskyddsverksamhet utvecklas. Denna ska 

ge bättre spetskompetens när det gäller bombskydd i Sverige. Utbildningen ska förbättras och 

ny utrustning ska införskaffas. Organisationen blir nationell, likartad Nationella insatsstyrkan. 

Dessutom ska ett samarbete med försvaret ses över. 
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INLEDNING 
 

Huvudsyftet med detta fördjupningsarbete är att informera och förtydliga målet och syftet 

med ett omfattande projekt inom polisväsendet som i allra högsta grad kommer att påverka 

vårt framtida yrkesliv som poliser. Projektet går under namnet ”En Nationell Polis” och 

innefattar ett flertal oberoende projekt, dock med samma mål – att höja kvaliteten på 

verksamheten samt att frigöra resurser för kärnverksamheten, att förebygga, beivra och utreda 

brott. Vi kommer att ytligt nämna flera av de projekt som är aktuella men vårt fokus kommer 

att ligga på två av dem, Nationell polistaktik vid vardagsverksamhet – farlig situation och vid 

insats mot folkmassa och En nationell samordning av bombskyddsverksamheten. Anledningen 

till detta är att dessa två projekt till stor del handlar om säkerheten i vår framtida yrkesroll. 

 

I detta inledande avsnitt av arbetet kommer vi att redogöra för ämnets bakgrund, vårt syfte 

med arbetet och våra frågeställningar. 

 

Bakgrund 

 

Den senaste tiden i historien har polisväsendet gått igenom omfattande organisatoriska 

förändringar. Från att i början av 1990-talet vara uppbyggd av 117 polismyndigheter utgörs 

Sveriges polis sedan 1998 av 21 stycken polismyndigheter. En gemensam nämnare för 

samtliga myndigheter är att dess verksamhet är formad så att de själva skall kunna hantera alla 

former av polisiärt arbete. Faktum föreligger dock att samtliga myndigheter då och då 

behöver hjälp av varandra. Inte ens de tre största myndigheterna klarar av att vara 

hundraprocentigt självförsörjande, än mindre alla myndigheter av mindre storlek. Slutsatsen 

av detta är att det föreligger en skev fördelning av resurser och kompetens. En grundläggande 

tanke med ”En Nationell Polis” är att de resurser och den kompetens som finns fördelad 

mellan myndigheterna istället skall ses som en styrka i en enda svensk polisorganisation. Allt 

detta för att i slutändan frigöra resurser till kärnverksamheten, att förebygga, beivra och utreda 

brott.1 

 

                                                
1 Informationsfolder, RPS En Nationell Polis 



 

Under senare tid har nivån på våld och hot utvecklats till det värre inom den grova 

kriminaliteten. Dagens kriminella visar att de skyr färre och färre medel under deras aktioner. 

Detta leder naturligtvis till att ett ingripande från polisen i en del fall innebär en högre 

säkerhetsrisk och medför en högre svårighetsgrad än det tidigare gjort. För att förstärka 

polisens möjligheter att agera mot dessa gärningsmän med större säkerhet behövs en 

kompetensutveckling av poliser i yttre tjänst.2 Detta projekt redogör vi under avsnittet rörande 

Nationell polistaktik vid vardagsverksamhet – farlig situation. 

 

Efter EU-toppmötet i Göteborg har det uppmärksammats en del brister när det gäller polisens 

förmåga att hantera stora folkmassor som uppträder ordningsstörande (IMF – Insats mot 

folkmassa). Dessa brister rör såväl utrustning som kompetens.3 Under avsnittet Nationell 

polistaktik vid insats mot folkmassa redogör vi för vad som är på väg att hända i svensk polis 

angående IMF. 

 

Bombskyddsverksamheten i Sverige saknar ett gemensamt arbetssätt och utrustningen skiftar 

mellan olika myndigheter. För att skapa möjligheter att hantera en ökande hotbild som finns i 

samhället och den ökade risken för attentat, skall en nationell bombskyddsverksamhet 

utvecklas. Verksamheten skall skapa en mer professionell och heltidsarbetande enhet som 

svarar för bombskyddet i Sverige. 

 

Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att belysa tanken och målet bakom det omfattande projekt som ”En 

Nationell Polis” innebär, detta med fokus på två projekt. Det ena handlar om polisens taktik 

vid vardagsverksamhet – farlig situation och vid insats mot folkmassa, medan det andra berör 

den nationella samordningen av polisens bombskyddsverksamhet. Vi vill redogöra för olika 

framtida åtgärder som just nu finns som förslag för att skapa en överblick över vad som kan 

komma att hända i polisorganisationen. Vi finner det av vikt att de två projekt som vi 

fördjupar oss i till stor del handlar om säkerhetsfrågor för oss som framtida poliser.  

 

                                                
2 Nationell Polistaktik Del 1, s. 5 
3 Ibid, s. 6 



 

Frågeställningar 

 

De frågeställningar som vi har för avsikt att besvara i detta arbete ar: 

 

1. Vad är tanken och målet bakom ”En Nationell Polis”? 

2. Vad innebär utvecklingen av en Nationell Polistaktik vid vardagsverksamhet – farlig 

situation och vid insats mot folkmassa? 

3. Vad innebär den nationella samordningen av bombskyddsverksamheten? 

 

Avgränsningar 

 

I projektet ”En Nationell Polis” finns ett flertal utvecklingsområden och fler tillkommer hela 

tiden. I vårt fördjupningsarbete kommer vi inte att gå in på några detaljer i något av de 

utvecklingsområden förutom de två som arbetet handlar om, nämligen utvecklingen av 

bombskyddsverksamheten och utformandet av en nationell polistaktik. 

 

 



 

TEORETISK BAKGRUND 

 

För att bättre kunna klara av polisens uppdrag i samhället, att minska brottsligheten och öka 

människors trygghet, samt att förebygga, beivra och utreda brott har under en längre tid 

länspolismästarna och ledningen från RPS försökt hitta möjligheter till en effektivare och mer 

utvecklad polisorganisation. Dessa diskussioner har lett fram till ett gemensamt åtagande som 

går under namnet ”En Nationell Polis”. Syftet med detta är i slutändan att kunna frigöra 

resurser till den ovan nämnda kärnverksamheten. Förändringar som genomförs kan drivas på 

olika sätt, antingen som renodlade projekt eller så kan de startas genom inspektioner och 

utredningar.4  

 

”En Nationell Polis” gäller hela polisorganisationen och grundtanken är att lösningar till 

problem skall ses i ett större sammanhang. Varje polismyndighet skall inte agera för sig utan 

vi skall se polisorganisationen och dess resurser och kompetens som gemensam. Lösningar 

skall hittas för att på det mest effektiva sätt kunna utnyttja den kompetens som finns i landet. 

 

Nedan följer ett utdrag av de utvecklingsområden där arbeten idag pågår, planeras eller har 

avslutats. Ingen ingående förklaring kommer att göras för respektive område, förutom de två 

som är aktuella för detta arbete. Den läsare som har intresse av något särskilt område får själv 

söka information om detta. 

 

Aktuella utvecklingsområden5 

 

Utredningsverksamheten 

Brottsutredningsverksamheten är resurskrävande och kräver samtidigt hög kvalitet.  

 

Utlänningsärenden 

Utredning genomförs för att se hur polisens utlänningsärenden skall kunna hanteras 

effektivare, mer likartat och med större rättssäkerhet genom samordning över 

myndighetsgränserna. 

                                                
4 RPS hemsida, http://ps.intrapolis/intra/nodeid=17814&pageversion=1.html 2004-03-25 
5 Ibid. 



 

 

Utvecklingsprogram för vidareutbildning 

Behov finns för bättre samordning och utveckling av nationella och lokala vidareutbildningar. 

 

Upphandling och resepolicy 

En central upphandlingsorganisation ger effektivare upphandling och stora 

samordningsvinster. 

 

Trafikpolisverksamheten 

Behov av bättre samordning finns. 

 

Polisrytteri 

En inspektion av rytteriet har redovisats. 

 

Polisens telefoniverksamhet. 

Olika lösningar av leverantörer och utrustning finns vid olika myndigheter. En nationell 

samordning av dessa resurser saknas. 

 

Nationell KC 

Successivt under våren och hösten 2004 kommer polismyndigheterna att ansluta till 

Kontaktcenter, vilket innebär att man bara kommer att behöva kunna ett telefonnummer 

(nummer ej bestämt ännu) för att komma till den lokala polisens telefonväxel. Detta för att 

allmänheten lättare skall kunna komma i kontakt med polisen i icke-nödfall då fortfarande 

112 gäller. 

 

Kriminalteknik 

Den kriminaltekniska verksamheten skall stärkas. 

 

Kommunikationscentraler 

Den nuvarande KC-organisationen har stor rationaliseringspotential och det finns flera förslag 

på omorganisering av den. Ett flertal modeller med minskning av antalet KC-centraler finns 

som förslag. 

 



 

Fjällräddning 

Flera förslag finns till en fjällräddningsorganisation. 

 

Ekonomi- och personaladministration 

Utveckling finns för gemensamma funktioner för flera myndigheter. 

 

Arbetsmiljöutveckling inom polisen 

En modell för arbetsmiljöutvecklingen är framtagen av personalbyrån. 

 

Polistaktisk vidareutveckling 

Den polisiära taktiken skall vara samstämmig mellan myndighetsgränserna och den polisiära 

vokabulären skall harmoniseras. 

 

Bombskyddsverksamheten 

Det finns ett behov av en nationell samordning av bombskyddsverksamheten. 

 

De två sistnämnda utvecklingsområdena är de två som detta arbete skall gå närmare in på och 

detta sker under resultatavsnittet nedan. 

 

Avslutade utvecklingsområden6 

 

Sjöpolisverksamheten 

Sjöpolisverksamheten har koncentrerats och bedrivs nu endast från polismyndigheterna i 

Stockholm och Västra Götaland. 

 

RiksIT 

Drift- teknikorganisationen inom IT vid RPS och polismyndigheterna har slagits samman.  

 

Reformering av Kriminalunderrättelsetjänsten 

En översyn av KUT-verksamhetens innehåll, inriktning och organisation har genomförts. 

                                                
6 RPS hemsida, http://ps.intrapolis/intra/nodeid=23875&pageversion=1.html 2004-03-25 



 

 

METOD 
 

Eftersom ”En Nationell Polis” i allra högsta grad är ett pågående projekt med vissa planerade, 

vissa påbörjade och vissa avslutade projekt har vi till fullo arbetat med material från 

Rikspolisstyrelsen och respektive hemsidor för de olika projekten på intrapolis. Anledningen 

till detta är just att det är ett pågående projekt och därmed finns inte något för oss användbart 

material utanför de ovan nämnda ramarna. Vårt mål är helt enkelt att beskriva tanken och 

målen bakom projektet och då måste vi gå till källan för att få svar på detta. 

 

Det finns två vanliga metoder att använda sig av när man skriver en rapport eller uppsats. 

Användningen av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik som 

resulterar i numeriska observationer har kommit att kallas kvantitativa metoder. Exempel på 

dessa är enkäter, frågeformulär eller prov.7 Andra metoder när man inte använder sig av 

siffror eller tal, utan resultatet är uppbyggt av skriftliga eller verbala formuleringar betecknas 

som kvalitativa metoder.8  

 

Vi använder oss av en kvalitativ metod i vårt arbete. Anledningen till det är att vi är ute efter 

att beskriva tankar som polisorganisationen har och beslut som tas av den för att anpassa sin 

verksamhet efter omvärlden. 

                                                
7 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, s. 31, Studentlitteratur 1998 
8 Ibid. 



 

RESULTAT 

 

I detta avsnitt följer en beskrivning av de utvecklingsområden som vi har valt att fördjupa oss 

i, närmare bestämt de projekt som innebär en utveckling av en nationell polistaktik samt 

polisens bombskyddsverksamhet. Noteras bör att omfånget av detta arbete begränsar 

detaljdiskussioner inom respektive projekt. Tid- och utrymmesbegränsning för arbetet är 

bidragande orsaker till detta.  

 

Nationell polistaktik 

 

RPS har efter en tids projektarbete med framtagandet av ett nationellt koncept i polistaktik, 

efter att remissvar från myndigheterna och betänkandet från Göteborgskommittén (utredning 

tillsatt av regeringen efter händelserna i Göteborg) inkommit, beslutat att detta arbete skall 

utvecklas. Detta taktikutvecklingsarbete är främst fokuserat på vardagsverksamhet som kan 

utvecklas till farlig situation och ingripande mot folkmassa (IMF). Målet med 

utvecklingsarbetet är förslag till hur poliser i yttre tjänst skall kunna arbeta på ett säkert sätt 

samt hur detta sätt skall kunna implementeras nationellt i polisorganisationen.9 

 

För att uppnå denna kompetensnivå på Sveriges polismän och nå målet med en nationell och 

enhetlig bastaktisk kompetens (med bastaktik menas de moment som skall ingå i en enskild 

polismans kompetens10) skall utbildningen ske på två sätt. Grundutbildningens studieplan 

skall ses över i avsikt att höja nivån på det taktiska kunnandet redan där. Poliser som redan är 

i yttre tjänst skall uppnå den nationella standarden genom utbildning erbjuden av 

Polishögskolan. Utbildningen skall kunna hanteras av lokala handledare men skall, liksom 

handledarna, kvalitetssäkras av Polishögskolan. 

 

Det senaste förslaget är att det samlade ansvaret för de taktiska basmetoderna, det vill säga att 

utveckla, kvalitetssäkra och fastslå dem, skall ligga hos polisenheten vid RPS.11 

 

 

                                                
9 Nationell polistaktik Del 2, s.12 
10 Redovisning av Taktikutvecklingsprojektet, RPS, s.18 
11 Ibid. s.21 



 

Förslag finns att två vedertagna begrepp ska ändras. Taktiken som används vid 

vardagssituationer föreslås kallas för bastaktik och ingripande mot folkmassa föreslås 

benämnas särskild polistaktik.12 Fortsättningsvis i vårt arbete kommer dock de gamla 

begreppen också att användas. 

 

Vardagsverksamhet - farlig situation 

 

I polisarbetet kan vilken polisman som helst hamna i en farlig situation, var än han eller hon 

befinner sig i landet. Tyvärr finns också möjligheterna att den polisman som i vardagen 

hamnar i en farlig situation inte har den utbildning eller utrustning som skulle krävas för att 

hantera situationen på ett, för polismannen och tredje man, säkert sätt. 

Taktikutvecklingsarbetet har som mål att alla polismän som arbetar i yttre tjänst skall ha 

samma utbildningsgrund att stå på när det gäller denna viktiga vardagstaktik. Detta både för 

den personliga säkerheten men också för att främja det samarbete som krävs över 

myndighetsgränserna samt nationellt. 

 

Arbetsgruppen bakom taktikutvecklingsprojektet har identifierat tre områden som syftar till 

att täcka in hela begreppet farlig situation. Dessa tre områden är:13 

 

 Stoppande av fordon 

- Här återfinns de situationer som kan uppstå när ett fordon skall stoppas, bland 

annat efterföljande, förföljande, rörligt stopp och fast stopp. 

 Sök 

- Här återfinns de situationer som kan uppstå då polisen söker efter personer eller 

föremål. Både sök i terräng och utrymme behandlas. 

 Gripa/omhänderta 

- Här återfinns de situationer som kan uppstå då en person frihetsberövas, avvisas, 

avlägsnas eller på annat sätt konfronteras med polis.  

 

För att kunna hantera det breda spektra av händelser som en polisman kan råka ut för i 

vardagen har i sin tur fem grundpelare i den tänkta taktikutbildningen framtagits. Den 

                                                
12 Redovisning av Taktikutvecklingsprojektet, RPS s. 3 
13 Nationell polistaktik Del 2, s.14 



 

utbildning som eftersträvas är rejält bred för att bättre kunna förebereda polismannen för den 

breda verkligheten. De grundpelare som framtagits utgörs av: 

 

 Mental förberedelse14 

- Karaktäriseras som en enklare form av det mer omfattande begreppet ”mental 

träning” som anses vara alltför tidskrävande. Målet med denna mentala 

förberedelse är att öka förmågan för polismännen att reglera sina egna reaktioner 

och agera korrekt i kritiska situationer. Mentala träningstekniker bedrivs viss tid 

under polisutbildningarna och det finns tankar om att utöka detta moment så att det 

bedrivs under hela polisutbildningen. 

 Färdighetsträning15 

- Träning på polismannens hjälpmedel (vapen, bil, radio, batong, pepparspray etc.) 

ska erbjudas i större utsträckning. Även självskydd och rörelsemönster ska tränas i 

den omfattning att en reflexmässighet i agerandet kan uppnås. Detta för att 

polismannen bättre skall kunna hantera den farliga situation som kan uppkomma. 

 Vardagsförhandling, även benämnd ”First Responder” kunskaper16 

- Begreppet ”First responder” kommer från USA och innebär att den person som 

först tar emot ett samtal erhållit en speciell utbildning i samtalshantering. Ett 

samtal är vanligtvis det första steget för att få fram väsentlig information för att 

kunna lösa en situation. Målet är att all berörd polispersonal skall få utbildning i 

och information om vardagsförhandling. Detta ska leda till en bättre bemötande av 

människor i särskilda situationer och ett effektivare första samtal. 

 Grundtaktiskt rörelsemönster17 

- Målsättningen är att skapa en nationell grund för ett rörelsemönster kollegor 

emellan vid uppkomna situationer för att förebygga missförstånd och onödiga 

stressmoment som kan få oönskade konsekvenser i en pressad situation. 

                                                
14 Nationell polistaktik Del 2, s. 14 
15 Ibid. s. 17 
16 Ibid. s. 19 
17 Ibid. s. 21 



 

 Generella taktiska basmetoder18 

- Målet är att de generella taktiska basmetoderna som kan användas för att lösa 

uppkomna situationer av olika slag, skall likställas och spridas till alla 

polismyndigheter. De generella taktiska basmetoderna i den polisiära vardagen är: 

 

 Avspärra – förhindra tillträde till visst område. 

 Trafikreglera – leda trafik muntligen eller med trafiktecken. 

 Utrymma – förflyttning av människor för att skydda liv och hälsa. 

 Bevaka – hålla uppsikt över någon/något för att ingripa när så är påkallat. 

 

Vidare är målet att de specifika taktiska basmetoder19 som polisen behöver hög kompetens i 

för att kunna lösa farliga situationer i vardagen skall standardiseras. Dessa metoder innefattar 

kommunikation, information (observation/rekognosering), säkring av objekt, forcering och 

avledning av uppmärksamhet (används primärt av särskilda enheter).  

 

Insats mot folkmassa 

 

Under EU-toppmötet i Göteborg 2001 förekom ett av de våldsammaste upplopp någonsin i 

Sverige. Polisens arbetsmetoder och den insats som genomfördes debatteras än idag och en 

rad olika utredningar aktualiserades. Svensk polis har svårigheter att hantera kraftigare 

ordningsstörningar idag. Utrustning, utbildning och arbetsmetoderna är bristfälliga.20 I 

Göteborg var inte poliserna samtränade och de hade inte enhetlig eller adekvat utrustning. 

Terminologin som användes var svår att förstå för många poliser och detta i kombination med 

blandade modeller för ingripande bidrog till ett bristfälligt samarbete poliserna emellan.21  

 

Det nuvarande förslaget som har arbetats fram går efter rättesnöret att polisen får en 

gemensam operativ modell att arbeta efter. Alla polismän vid IMF-insatser skall ha kännedom 

om och förstå det nationella arbetssättet när det gäller ingripande mot folkmassa. I förslaget 

finns en indelning av samtliga poliser i tre nivåer.22 
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Nivå 1: I princip alla polismän i yttre tjänst skall genomgå en tvådagars basutbildning i IMF. 

Till det kommer en årlig repetitionsdag. Dessa poliser hamnar i nivå 1.  

Nivå 2: I nivå 2 ingår polismän som efter en lämplighetsbedömning får en fördjupad 

utbildning under fem dagar och en tredagars repetitionsutbildning årligen.  

Nivå 3: Slutligen i nivå 3 hamnar polismän som genomgått en fördjupad 

lämplighetsbedömning med stöd av en kvalitetssäkrad urvalsprocess (piketenheterna och 

nationella insatsstyrkan) 23. De genomgår också en likartad utbildning som de i nivå 2. 

 

Förslag finns att en nationell förstärkningsorganisation skall byggas upp som kan användas 

vid händelser som kräver utbildning i ingripande mot folkmassa. Denna 

förstärkningsorganisation skall vara uppbyggd av divisioner med polismän utbildade i nivå 2. 

Divisionerna placeras på de tre storstadsmyndigheterna, Stockholm (2 divisioner), Västra 

Götaland (1) och Skåne (1). Ytterligare en division som kan agera som förstärkning till den 

nationella förstärkningsorganisationen består av nivå 2-utbildade polismän från de övriga 18 

polismyndigheterna. Samma uttagning och utbildning sker för dessa polismän som de som 

ingår i förstärkningsorganisationen. De utrustas också på samma sätt.24  

 

En viktig förändring som måste nämnas men som faller utanför ramarna för detta arbete är 

förslag på ett införande av ett mobilt IMF-koncept som bygger på en dansk modell. Taktiken 

bygger på mobilitet, flexibilitet och snabba ingripanden med hjälp av fordon. Det mobila 

konceptet innebär i korta drag ett införande av tungt skyddade fordon som är anpassade till 

polisens behov samt lättsäkrade fordon och specialfordon för olika ändamål såsom logistik, 

sjukvård och transport av gripna.25 Detta innebär en större säkerhet för polismännen men även 

för motparten och tredje man. Mobiliteten och flexibiliteten ökar både i och utanför fordonen 

och möjligheten för snabba ingripanden mot enskilda gärningsmän ökar.26 Sedan det mobila 

konceptet infördes i Danmark 1997 har nästan ingen polisman blivit skadad trots en mängd 

våldsamma demonstrationer.27 
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En nationell bombskyddsverksamhet  

 

Bakgrund 

 

1999-2000 genomfördes en inspektion av de fyra polismyndigheterna som ansvarar för det 

svenska bombskyddet. De fyra nuvarande myndigheterna är Norrbotten, Stockholm, Västra 

Götaland och Skåne. Vid inspektionen hittades ett stort antal anmärkningar. Efter 

terroristattacken i New York den 11 september genomfördes en uppföljning på inspektionerna 

under 2002, där det framgick att många av bristerna inte var åtgärdade. Inspektionen visade 

också att den operativa förmågan inte var tillfredsställande. Med dessa inspektioner som 

bakgrund beslutade Rikspolisstyrelsen under sommaren 2003 att tillsätta en arbetsgrupp. 

Uppgiften som gruppen fick var att lägga fram ett förslag till en utvecklad 

bombskyddsverksamhet sett ur ett nationellt perspektiv. Uppdraget är ett projekt inom ramen 

för En nationell polis.28 

 

Begreppet ett nationellt perspektiv 

 

Arbetsgruppens uppfattning om vad ett ”nationellt perspektiv” innebär är bl.a. att 

bombskyddsresurserna skall ses som en gemensam resurs för hela landet. För att klara av 

ledigheter och beredskap måste resurserna samordnas administrativt för att kunna behålla den 

operativa förmågan. Insatser mot händelser med misstänkta bomber skall samordnas 

operativt. Utrustningen skall vara enhetlig på samtliga myndigheter. Både bombtekniker och 

bombhundpatrull skall ha kompetens och certifikat på fastställd nivå.29  

 

Utvecklingsarbetet 

 

Metoden för utvecklingsarbetet som arbetsgruppen har använt sig av, är en ny metod som 

bygger på delaktighet från de berörda. Det grundar sig på den principen att involveringen av 

de berörda skapar bättre förslag genom en högre motivation och förståelse för förändringar. 

Delaktigheten bidrar dessutom till ett mer effektivt verkställande och en bättre slutprodukt. 
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Grunden för utvecklingsarbetet har varit tre involveringskonferenser och ett antal 

arbetsgruppsmöten. Vid dessa konferenser har representanter från både nuvarande 

bombskyddsverksamhet och externa företrädare deltagit. Det har varit över 40 deltagare från 

20 myndigheter/enheter. Mellan konferenserna har resultaten från dessa förankrats hos 

respektive myndighet eller enhet. Förslaget har presenterats för Rikskriminalchefen och för 

länspolismästarna vid de tre största bombskyddsmyndigheterna. 

 

Organisation
30

 

 

Den nya enheten som kallas Nationella bombskyddet skall inrättas organisatoriskt i 

Rikskriminalpolisens ordningspolisenhet och sidoställs bl.a. Nationella insatsstyrkan. 

Nationella bombskyddet rekommenderas att få ett eget verksamhets-, personal- och 

budgetansvar. 

 

Den Nationella insatsstyrkan har mycket stora likheter med Nationella bombskyddet. Enheten 

är en nationell specialistenhet för ingripande mot farliga föremål, medan den Nationella 

insatsstyrkan genomför ingripande mot farliga personer.  

 

Bombteamen stationeras på tre platser, Stockholm, Malmö och Göteborg, till skillnad mot 

tidigare då det även fanns enheter i Luleå och på Arlanda. Vid någon av 

norrlandsmyndigheterna kommer det att placeras ut en komplett utrustningsdepå med 

utgångspunkt av den aktuella hotbilden.  

 

Det Nationella bombskyddet bör fördelas genom att i Stockholm stationeras 24 bombtekniker 

fördelade på 8 team. Göteborg och Malmö får 12 bombtekniker vardera fördelade på 4 team 

på varje plats. Det Nationella bombskyddet består därigenom av 48 bombtekniker. De 

kommer att arbeta som bombtekniker på heltid, till skillnad mot tidigare. Utöver teknikerna 

bör det finnas tre poliser och en administratör som ansvarar för ledning, styrning och 

samordning.  

 

Stationeringen i Stockholm håller ett bombteam i beredskap, Malmö och Göteborg delar på 

ansvaret med att hålla ett bombteam i beredskap. Detta innebär att det alltid kommer att finnas 
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två bombteam i beredskap i Sverige. Bombteamen kommer att kunna genomföra två insatser 

samtidigt. Bombteamen skall ha sen sådan uthållighet att de klarar av att genomföra ett 

uppdrag utan avbrott. Arbetsgruppen har även diskuterat alternativet att endast ha ett team i 

beredskap. 

 

Teamen skall kunna vara startklara inom 60 minuter. Minst ett team skall kunna vara 

luftburna. Den Nationella insatsstyrkan har samma krav på inställelsetid.  

Sammansättningen av bombteamen kommer att skilja sig mot tidigare. Bombteamen kommer 

att bestå av tre bombtekniker. Två bombtekniker kommer att förutom sin teknikerutbildning 

att vara bombhundförare. En bombtekniker kommer därtill att inneha en specialkompetens, 

huvudsakligen inom områdena NBC (nukleära, biologiska, kemiska vapen), kriminalteknik, 

fredsammunitionsröjning eller elektronik.  

 

Bombdatacenter (BDC) ansvarar för insamling, behandling och återrapportering av 

information som handlar om bombrelaterade inträffanden och explosiva objekt. BDC bör 

flyttas från SÄPO, där det nu är beläget och integreras med bombskyddsverksamheten.  

 

Nationella bombskyddet skall vara den enhet inom polisen som har specialkompetens inom 

NBC. Av de bombtekniker som stationeras i Stockholm, bör åtta av dem inneha 

spetskompetens inom NBC. Dessa specialister skall utrustas med den nödvändiga utrustning 

som behövs för att kunna genomföra åtgärder vid misstänkta NBC-hot. Dessa experter på 

NBC skall även utbilda övriga bombtekniker som föreslås skall ha en grundläggande kunskap 

inom NBC. Det skall även finnas en sakkunnig på polismyndigheten som kan svara på frågor 

kring NBC. Denne sakkunnige kommer att vara länken mellan bombskyddet och polisen på 

fältet med grundläggande kunskap om förstahandsåtgärder inom NBC området. Genom detta 

förslag kommer Sverige att få en fullgod beredskap emot NBC-hot.  

 

Vem som skall leda det Nationella bombskyddet har varit en svår fråga för arbetsgruppen. De 

har betänkt två olika lösningar. Skall det administrativa och det operativa ansvaret ledas 

tillsammans eller var för sig? Uppfattningen har varit entydig på konferenserna, det skall vara 

en huvudman som skall leda den Nationella bombgruppen.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med de olika lösningarna, men fördelarna för en 

huvudman är överhängande. En specialiserad funktion som bombskyddet, medför 



 

verksamhetsvinster. För att kunna leda denna verksamhet på bästa sätt krävs det att det 

operativa ansvaret och personalansvaret går hand i hand.31 

 

Bombskyddsverksamhetens personal föreslås få en tidsbegränsad anställning på samma sätt 

som Nationella insatsstyrkans. Anställningstiden varierar mellan 3 och 6 år. För att kunna 

nyttja kompetensen till fullo, rekommenderas att den längre tiden väljs och om bägge parter är 

eniga kan kontrakten förlängas.32 

 

Samverkan med försvarsmakten
33 

 

Samverkan med försvarsmakten rekommenderas inom flera områden. Den svenska 

försvarsmakten arbetar med bombskyddsverksamhet i stor utsträckning inom sitt åtagande i 

internationell tjänst och är ledande inom vissa områden. Det finns vissa delar av 

verksamheten där ett samarbete skulle innebära minskade kostnader och ökad effektivitet.  

Några förslag på områden, där ett sådant samarbete skulle vara bra: 

 

 Gemensam utbildning och certifiering.  

- Försvarsmakten har genom sitt min- och ammunitionsröjningscentrum SWEDEC i 

Eksjö en utmärkt utbildningsplattform för utbildning av bombtekniker. SWEDEC 

har resurser och kompetens som ingen annan kan konkurrera med och stor 

erfarenhet av att utbilda t.ex. ammunitionsröjare till internationell tjänst.  

 

 Gemensam materielanskaffning och lån av materiel.  

- Polisen saknar mycket dyrbar utrustning som försvarsmakten disponerar över. Den 

aktuella materielen är dyr och en gemensam upphandling skulle generera i en 

ekonomisk vinning. Även gemensam anskaffning av bombhundar är en ekonomisk 

och praktisk vinning. 

 

 Gemensam metodutveckling och hotbildsanalys.  

- Detta skulle genera till att mer effektivt kunna skydda sig mot framtida hot och 

vara mer förberedd. Denna metodutveckling är kostsam och även här skulle det 
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vara ekonomiskt med ett samarbete. Den operativa förmågan bör även kunna öka 

av samverkan. 

 

Andra områden som samverkan skulle göra effektivare är: 

 

 Gemensam begreppsapparat 

 Erfarenhetshantering 

 Hjälp med flygtransporter 

 Internationell tjänst för IEDD-team (Improvise Explosive Device Disposal) 

 

Operativ förmåga
34

 

 

Hotbildsanalysen visar på en något ökad belastning av insatser med bombskyddsverksamhet i 

framtiden samtidigt som insatserna blir mer komplexa. Bomber kan komma att användas i 

politiska syften. Mycket tyder på att kriminella organisationer i större utsträckning kommer 

att använda sig av bomber för att genomföra grova vålds- eller tillgreppsbrott. Med hjälp av 

modern teknik och internet kommer de kriminellas metoder att bli mer sofistikerade. Det finns 

tecken på att denna utveckling redan har startat. Detta innebär att kompetensen på våra 

bombtekniker måste höjas ytterligare.   

 

Utrustningen som det Nationella bombskyddet skall förfoga över skall vara lika över hela 

landet. Som det ser ut idag finns det stora skillnader mellan de olika myndigheterna. 

Undantaget kommer att vara att NBC-utrustningen i första hand endast kommer att vara 

komplett i Stockholm. 

 

Kostnaderna för den nuvarande bombskyddsverksamheten har beräknats till 31,5 miljoner per 

år. Den föreslagna lösningen med tre stationeringar och en utrustnings depå har beräknats till 

ca 30 miljoner kr. Förslaget med en Nationell bombskyddsverksamhet är i förstahand en 

höjning av effektiviteten, men även kanske en kostnadsbesparing. Denna beräkning har endast 

gjorts för att se om det skulle bli dyrare eller billigare än tidigare. Det går inte i nu läget att ge 

en exakt uppgift om kostnaderna för det Nationella bombskyddet. 
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DISKUSSION 

 

Tanken bakom ”En Nationell Polis” är god. Det yttras dock lite skepsis när polisen i Sverige 

skall genomgå en kraftig reform igen efter den så utskällda ”Närpolisreformen”.  Det står 

dock klart att arbetet inom polissverige har behov av omprioriteringar för att frigöra resurser 

för kärnverksamheten, att förebygga, beivra och utreda brott. Detta ledsnöre jobbar de olika 

arbetsgrupper som tillsatts efter som skall leda till en effektivare och kvalitetssäkrad 

organisation. 

 

Det kan konstateras att hittills i Sverige har det inte funnits någon gemensam modell för hur 

den taktiska metoden för poliser skall se ut. Detta medför i sin tur att det skapas 

samarbetssvårigheter när poliser från olika myndigheter förs samman och skall arbeta under 

taktiskt krävande situationer. Detta resonemang kan kopplas både till vardagsverksamheten, 

och till mer krävande verksamhet som insatser mot folkmassa eller bombskydd. Det sätter helt 

enkelt käppar i hjulen för samarbetet mellan poliserna när de med olika bakgrund, utbildning 

och kunskap om utrustning sätts samman och skall fungera som grupp. Detta problem är nu 

som vi sett i diverse rapporter och redovisningar uppmärksammat och efter en tids 

bakgrundsarbete från RPS verkar flera projekt bli aktuella inom en snar framtid. Vi anser att 

det sätt som dessa problem verkar lösas på är naturliga. I Sverige har inte dessa problem 

identifierats förut och då är det svårt att ha svar på vad som ska göras. Nu har alltså problemet 

uppdagats och förslag på åtgärder arbetas fram. 

 

För att uppnå en enad poliskår med poliser som har samma baskunskaper i metod och taktik 

måste det såklart tillsättas utbildningar. De framtida poliser som ännu inte hunnit ut i 

arbetslivet får inte den taktiska och praktiska kunskap som krävs för att arbeta i yttre tjänst. 

Därför måste studieplanen ses över. Tidigare förslag har uppkommit om att förlänga 

grundutbildningen för att rymma dessa moment men det senaste förslaget innebär som sagt att 

studieplanen istället skall ses över för att uppnå de önskvärda resultaten. 

 

Befintliga poliser skall uppnå den standardiserade kompetensen genom att genomgå 

utbildning av lokala handledare kvalitetssäkrade av RPS. Målet är att alla poliser i yttre tjänst 

skall ha samma bastaktiska kunskaper. 

 



 

Liksom den taktiska kunskapen har skiljt sig har också arbetet inom 

bombskyddsverksamheten skiftat mellan olika myndigheter. Det finns en skillnad i den 

utrustning som används och den utbildning som genomförts. Detta leder till dåliga 

samarbetsmöjligheter och oekonomiska lösningar nationellt. Liksom i den vardagliga 

brottsligheten föreligger det en större hotbild i samhället idag när det gäller sprängämnen och 

förekomster av attentat. Slutsatsen vi kan dra efter att ha tagit del av arbetsmaterialet är att en 

rejälare och mer renodlad bombskyddsverksamhet med ett nationellt perspektiv är nödvändig 

för att hantera problematiken på ett mer professionellt och säkrare sätt. 

 

Vår personliga uppfattning är att det finns ett stort behov av en nationell förankring i de 

metoder, den utbildning och den utrustning som används. Det skall inte spela någon roll var i 

landet man arbetar som polis, utan man skall ha samma grundtaktiska arbetssätt ändå. Vi 

ställer oss också bakom förslaget om en översyn av studieplanen på grundutbildningen. Vi 

tycker att det tillhandahålls allt för lite utbildning i metodik och taktik. Den utbildning som 

finns är bra, men mängden är för liten för att göra oss dugliga i tjänst. 
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Område Nuvarande Bombskydd Arbetsgruppens förslag 
Organisation Lokal organisation 

 
Ansvar uppdelat på fyra 
polismyndigheter 

Centraliserad organisation med ett nationellt 
ansvar på RKP/OPE och Nationella 
bombskyddet med ansvar för verksamhet, 
personal och budget. 

Verksamhetsansvar Lokalt Centralt, omfattande bl.a. följande: 
Ta fram operativa krav på Nationell 
bombskyddet (mål) definierade under följande 
fyra kriterier: 
 Tillgänglighet 
 Inställelsetid 
 Kompetens 
 Utrustning 

 
Ansvara för att de operativa kraven uppfylls och 
upprätthålls 
 
 Utfärda FAP 
 Verksamhetsplanera 
 Samordna resurser  
 Utbildning 
 Utrustning 
 Utveckla metoder 
 Samverka med Försvarsmakten 

Hotbildsanalys Genomförs inte Genomförs och omprövas fortlöpande av 
Nationella Bombskyddet 

Personalansvar Lokalt Centralt, omfattande bl.a. följande: 
Dimensionera den nationella 
bombskyddsresursen efter operativa krav 

Bilaga 1 – Jämförelse av bombskydd, nuläge och arbetsgruppens förslag. Baserad på Roghe &Rehnbergs tabell (2004). 



 

 


