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 I

Sammanfattning 
 

Vi har via media fått höra att allmänhetens förtroende för polisen är lågt och 

trenden är neråtgående. Vidare påpekas det att allmänheten är missnöjd med den 

service polisen har att erbjuda. 

Det vi har tittat på är vilka åtgärder man inom polisen kan vidta samt har vidtagit 

för att bemöta detta problem. Innan vi började söka information om detta så var vi 

inriktade på olika typer av forum som med hjälp av dagens teknik skulle kunna 

vara en mötesplats.  

Syftet var att aktuell, rätt och riktig information skulle kunna utbytas utan 

mellanhänder. Resultatet skulle bli ett forum som var tillgängligt för allmänheten 

dygnet runt. Vidare borde detta leda till bättre förståelse för polisen, större 

delaktighet i samhällets rättsväsende och större förtroende för polisen. 

Vi blev väldigt förvånade när vi började söka information på Internet och 

upptäckte att vi inte var först med denna ide´. Vi hade inte uppfunnit hjulet som vi 

först trodde.  

Alla polismyndigheter startar under detta år med PKC (polisens kontaktcenter). 

Detta projekt innehåller i princip alla de idéer och lösningar som vi tänkt oss. 

Därför har vi inriktat oss på denna befintliga lösning och redogör vad den går ut 

på. 

 

Vi har använt oss av rapporter från några myndigheter, intervjuer samt 

undersökningar publicerade i massmedia, litteratur och information på Internet.  

En slutsats av detta är att polisen har bemött den kritik som framkommit och 

satsat ordentligt på att förbättra servicen och förhoppningsvis i förlängningen 

förtroendet hos allmänheten. Nu återstår det bara att se hur detta fungerar ute på 

myndigheterna och hur responsen blir hos allmänheten. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi valde detta ämne var att vi genom undersökningar och 

media kunde se att allmänhetens förtroende för polisen var lågt. Vi hade lite egna 

funderingar på hur polisen kunde arbeta för att få upp förtroendet. Men först tog 

vi reda på vad Polisen hade för projekt i ämnet. Till vår förvåning upptäckte vi att 

det vara stora förändringar på gång. Polisen var på gång att bygga upp ett 

nationellt kontaktcenter som skulle ge service dygnet runt och kunna nås på ett 

gemensamt telefonnummer. Detta tyckte vi var så intressant att vi ville fördjupa 

oss i detta. 

1.2 Syfte 

Anledningen till att vi ville skriva om detta ämne beror på att vi anser att polisen 

och allmänheten har för få möjligheter att få kontakt med varandra. Framförallt 

när det gäller trovärdig och aktuell information om till exempel en speciell 

händelse som det väckts många frågor runt eller information i ett brottspreventivt 

syfte. Vi ville ta reda på om det idag finns någon bra möjlighet att kontakta 

polisen för att t ex tipsa om brott eller få svar på enklare frågor. Vi trodde att 

dagens lösningar var omoderna och att det inte lades ner något arbete på att 

utveckla kommunikationsmöjligheterna mellan polis och allmänhet.  

Vi vill att samarbetet mellan allmänhet och polis skulle utvecklas så att båda 

parter drog nytta av varandra. Det är viktigt att rätt, riktig och aktuell information 

kan utbytas utan mellanhänder (för att minimera risken att fakta försvinner på 

vägen). Detta bör vara något som förbättrar relationen och förtroendet mellan 

polis och allmänhet.  

Nämnas bör också att vi inte hört talas om några andra tillfällen där polis och 

allmänheten möts för informationsutbyte annat än vid anmälningar, 

förundersökningar, enstaka meddelanden i olika tidningar och Tv-program, 

framförallt i programmet Efterlyst.  
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1.3  Frågeställningar 

• Hur är förtroendet för polisen hos allmänheten? 

• Vad gör Polisen för att få ökat förtroende hos allmänheten?  

 

1.4 Avgränsningar 

 
Vi har valt att inrikta oss på tillgängligheten för allmänheten i de befintliga 

systemen. Vad det gäller ny teknik har vi valt att enbart beskriva 

kontaktcenterlösningen. Utvecklingen går framåt och det genomförs idag tester 

med system där anställda hos polisen kan surfa på nätet och ta emot extern e-post i 

sina ordinarie datorer. Tekniken kan också nyttjas för kommunikation med 

allmänheten. En medborgare kan t ex göra en anmälan via Internet och själv 

skriva in informationen som direkt förs över till polisens anmälningssystem. Detta 

är också i linje med tankarna om 24-timmarsmyndigheten. Det här projektet är än 

så länge en test och det finns därför inte så mycket att skriva om än. Därför lämnar 

vi detta projekt utanför vårt arbete.  
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2  Teoretisk bakgrund 
Teorin som bäst beskriver och stämmer in på vårat tankesätt och arbetsmetod är 

problemorienterat polisarbete. De teorier vi associerar till har vi funnit i 

Brottsprevention och problemorienterat polisarbete
8
 och Problemorienterat 

polisarbete enligt Värmlandsmodellen
9
 

Vi ser de åtgärder och forum som vi tagit upp som en bas i det preventiva 

polisarbetet. Vidare är detta brottsförebyggande eftersom till exempel de 

kriminellas framfart registreras, dokumenteras och sprids ut i en större 

utsträckning. Dessa åtgärder engagerar allmänheten till att öka tillsynen (den 

sociala kontrollen) eller åtminstone lättare att delge sina iakttagelser i olika 

situationer.  

 

T ex att Polisen informerar om att en röd Volvo 245 -77 med svart motorhuv varit 

synlig vid flera villainbrott. Uppmärksamma personer kan då tipsa Polisen när den 

aktuella bilen dyker upp och därigenom förebygga brott. När PKC (Polisens 

kontaktcenter) är helt utbyggt ska Polisen på ett effektivt sätt kunna ge och ta 

emot dylik information. 

 

Problemorienterat polisarbete bygger mycket på en grundläggande 

kunskapsbaserad strategi baserad på kartläggning och analys. Med de nya 

teknikerna och nämnda forum är det ganska enkelt att registrera händelser som i 

sin tur blir till statistik och underlag för kartläggning och analyser. 

 

Med problemorienterat polisarbete vill man påverka de förhållande som skapar 

problem. Det är något som vi i detta fördjupningsarbete försöker beskriva 

(Brottprevention och problemorienterat arbete och Problemorienterat arbete 

enligt Värmlandsmodellen).  

                                                
8
 Brottsprevention och problemorienterat polisarbete, Marie Torstensson & Per-Olof H Wikström. 

9
 Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen, Gunnar Dahl, Karin Sundelin & Stig Månsson.  
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3  Metod 
När vi startade upp vårt arbete märkte vi ganska fort att det inte finns så mycket 

litteratur på området. Polisens kontaktcenter har startats upp under våren och 

därför finns det ännu ingen bra statistik. I arbetet med att kartlägga hur det såg ut 

innan man drog igång PKC (polisens kontaktcenter) har det upprättats en del 

dokument som vi tagit med i arbetet. 

 

Den största delen av informationen har vi funnit på Internet. Vi har också använt 

oss av den kvalitativa metoden genom att intervjua personer i olika befattningar 

på olika polismyndigheter.   
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4  Resultat 
Externa undersökningar

1
 

Enligt Svenskt Kvalitetsindex befinner sig polisen på låg nivå vad det gäller 

kvalitet, service och nöjdhet. Utredningsverksamheten inom polisen mäts årligen 

sedan 1989. År 2003 var polisen på en unikt låg nivå (52,2 på en skala 0-100) och 

det var det sämsta resultatet sedan mätningarna startade.  

Polisen uppvisar en fortsatt mycket låg image i samhället (51). Även denna aspekt 

har minskat något under de senaste åren enligt Svenskt Kvalitetsindex. 

 

Polisen får kraftigt underbetyg
10

 

Detta är något som förbryllar Sten Heckscher eftersom detta resultat är betydligt 

sämre än de undersökningar som till exempel Sifo och SOM (Samhälle, Opinion 

och Massmedia vid Göteborgs universitet) visat. I SOM-mätningarna har dock 

förtroendekurvan pekat nedåt för polisen, varav den senaste publicerades i april 

förra året. Då hade 10 procent av de svarande ”mycket stort förtroende för 

polisen”. För hovet låg siffran på 17 procent och för sjukvården på 15 procent. 

 

Kriminologen Leif GW Persson vid polishögskolan är däremot inte förvånad över 

kundernas låga betyg i SKI. Han menar att största delen av de drygt 700 000 

brotten som begås mot hushållen i landet varje år anmäls för att 

försäkringsbolagen kräver det. Få förväntar sig att brotten verkligen klaras upp. 

Persson menar vidare att polisen har försummat kärnverksamheten, att utreda och 

klara upp brott. 

 

Tomas Bodström kommenterar SKI undersökningen med att polisen kan bli bättre 

på flera punkter. Men han är inte särskilt bekymrad över resultaten i 

undersökningen. Bodström menar att det inte går att jämföra en bredbandskund 

                                                
1
 www.svd.se 

10
 Västmanlands läns tidning, hämtat från TT. 
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med en som blivit utsatt för en cykelstöld. Bodström pekar också på att det är mer 

rättvisande att jämföra förtroendet mellan myndigheterna som gjorts i SOM-

studien. 

 

Sammanfattning av samtal med Ulf Palm
1
 

Vid en intervju med Västmanlands pressansvarige Ulf Palm så kommenterar han 

denna statistik med ungefär samma ord. Palm upplever att folk i största allmänhet 

har ett stort förtroende för polisen. Han menar att det har stor betydelse hur man 

ställer frågorna samt hur man väljer att redovisa resultatet. Dessutom hänvisar 

Palm till antalet sökande till polisutbildningen (närmare 5000st augusti 2003). 

Hade allmänheten haft ett lågt förtroende för polisen borde det ha avspeglats i 

antalet ansökande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Ulf Palm, informationsansvarig vid polismyndigheten i Västmanland.  



Nationellt koncept 
André Stål och Boris Iseborn 
 

05-03-04 

 

 7 

Interna undersökningar
2
 

Vi har tittat på Jönköpings polismyndighet som har en mycket utförlig 

nulägesbeskrivning. Den beskriver nuläget för de ärenden som är aktuella för 

polisens nationella kontaktcenter (anmälningsupptagning, upplysningar och tips). 

Denna beskrivning var klar 2004-01-12, alltså innan kontaktcentret startades upp. 

 

I undersökningen där 184 målsägande fick svara på en enkät kom följande fram: 

-58 procent upplevde att väntetiden var kort. 

-32 procent upplevde att väntetiden var acceptabel. 

-10 procent upplevde väntetiden som lång. 

 

På fråga om hur nöjd man var med bemötandet var värdet av den genomsnittliga 

markeringen på en linje (10 cm) 9,0. 

 

På fråga om hur nöjd anmälaren var med hur vi tog oss tid att lyssna på det 

anmälaren hade att berätta var värdet 8,6. 

En volymmätning i LKC gjordes V 49 och totalt 5 022 samtal mottogs. Av dessa 

var 8 procent samtal till åklagarkammaren. 12 procent av samtalen gällde 

anmälningar. 21 procent gällde upplysningar av olika slag och övriga. 59 procent 

gällde kopplingar av samtal till begärda personer och anknytningar etc.  

 

PKC (polisens kontaktcenter)
6
 

Det största projektet nationellt hos polisen för närvarande är uppbyggnaden av 

polisens kontaktcenter. Under våren har det startats upp kontaktcenter vid flera 

myndigheter och i slutet av året ska det vara uppstartat i hela Sverige. Meningen 

är att kontakten med allmänheten ska förbättras och förenklas genom införandet 

                                                
2
 Nulägesbeskrivning, polismyndigheten i Jönköping. 

6
 Rikspolisstyrelsens hemsida, www.polisen.se 
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av PKC (polisens kontaktcenter). Allmänheten ska få en snabbare och mer 

kompetent hantering. Detta är det projekt som har störst direkt betydelse för 

allmänheten. Projektet innebär att bemötandet blir mer likartat över hela landet. 

Förändringen innebär att personalen kommer att ingå i ett för hela landet 

gemensamt servicekoncept. Det bygger på samverkan mellan polismyndigheterna 

för att bland annat hjälpa varandra med toppar i arbetsbelastningen.  

 

Hur ser det ut idag? (allmänhetens perspektiv) 

Önskemål och klagomål från allmänheten: 

• Samtal kopplas till poliser/handläggare som inte svarar. 

• Det är långa väntetider i telefon. 

• Samtal kopplas bort. 

• Telefonanmälare ombeds att återkomma. 

• Det är svårt att hitta polisens telefonnummer i telefonkatalogen, många 

telefonnummer, etc.  

• Man vill ha längre öppettider. 

• Det är dålig telefonservice p.g.a. personalens inställning.  

• Hemsidorna uppdateras sporadiskt. 

• Det svårt att få svar på enkla frågor. 

• Det är långa handläggningstider. 

• Man får felaktiga svar och personalen är dåligt utbildad (www.polisen.se  

Halland). 
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Onödig belastning av LKC (Länskommunikationscentralen)
7
 

Vid en volymmätning som genomfördes hos LKC, växel och receptioner i 

Jönköping visade det sig att ca 1/3 av samtalen hade kunnat hamna i ett PKC. När 

det gäller LKC visar det sig att de data som framkommit vid mätningen väl 

stämmer överens med den känsla man haft i LKC under en längre tid. När växeln 

stänger kl. 17.00 kommer det en mängd samtal in till LKC som inte är av 

”operativ art”  

 

Allmänhetens nuvarande möjlighet att tipsa polisen
3
 

Det varierar mellan polismyndigheterna hur man kan tipsa polisen. För att kunna 

ge ett exempel har vi valt att beskriva hur man tipsar polismyndigheten i Hallands 

län. 

• Vill man tipsa Polisen anonymt kan man i Halland ringa polisens TIPS-

telefon dygnet runt. Tipsen lyssnas av en gång per dygn av myndighetens 

press- och informationsansvarige (Christer Harplinger). Tipsen lämnas 

över till KUT-avdelningen för bedömning. 

• För personlig service (till PKC täcker alla 24h) kan man ringa dygnet runt 

på telefon 035-17 10 00. När man förklarat sitt ärende kopplas man till rätt 

plats. 

• Det går även bra att tipsa via e-postmeddelande till Hallandpolisen. Om 

man inte har tillgång till Internet kan man även skicka ett vanligt brev och 

berätta vad Polisen bör känna till (Christer Harplinger). 

 

Beskrivning av bakgrund och start av PKC (polisens kontaktcenter)
6
 

Utvecklingsrådet uppdrog under år 2000 åt Utvecklings- och strategienheten att 

genomföra en förstudie i syfte att förbättra polismyndigheternas service och 

                                                
7
 Nulägesbeskrivning, polismyndigheten i Jönköping. 

3
 Christer Harplinger, informationschef vid polismyndigheten i Halland. 

6
 Rikspolisstyrelsens hemsida, www.polisen.se  
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tillgänglighet då det gäller tillhandahållande av upplysningar till allmänheten, 

mottagning av enklare förlust- och brottsanmälningar, tipsmottagning samt 

blankettbeställning. Förstudien skulle undersöka förutsättningarna att inrätta en 

kontaktcenterlösning eller lämna förslag på andra förändringar som skulle 

eliminera eller förbättra identifierade verksamhetsproblem. 

 

Förstudien slutredovisades i form av ett projektdirektiv för Utvecklingsrådet på ett 

möte den 18 juni 2001. Utvecklingsrådet ställde sig positivt till att projektet skulle 

inledas. Projektet ska under etapp 1-2 skapa ett beslutsunderlag för införandet av 

en nationell kontaktcenterlösning för tillhandahållande av upplysningar till 

allmänheten, mottagning av enklare förlust- och brottsanmälningar, 

tipsmottagning samt blankettbeställning. Kontaktcenterlösningen ska vara så 

beskaffad att samtliga polismyndigheter kan sammankopplas till ett ”virtuellt” 

center där respektive myndighet ska samverka och bidra med resurser. Etapp 3 

innefattar upphandlig av en kontaktcenterlösning och övrig teknik enligt beslut 

om upphandling från etapp 1-2. Etapp 4 är genomförandefasen vilken kommer att 

detaljplaneras efter beslut om upphandling. 

 

Syfte/mål med PKC 

Det övergripande målet med PKC är att höja Polisens tillgänglighet och service 

gentemot allmänhet och myndighet. Syftet med projektet är: 

• Att utreda lämna beslutsunderlag till samt införa en nationell och lokalt 

distribuerad kontaktcenterlösning för tillhanda hållande av upplysningar 

till allmänheten, mottagning av enklare förlust- och brottsanmälningar, 

tipsmottagning samt blankettbeställning. 

• Att genom ett kontaktcenter ge allmänheten och myndigheter ökad 

tillgänglighet och en bättre service. 

• Att genom ett kontaktcenter, där polismyndigheter samverkar och bidrar 

med resurser, förbättra arbetsklimatet och minska sårbarheten. 
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Effekter 

Genom att införa en nationell och lokalt distribuerad kontaktcenterlösning 

förväntas följande effekter när det gäller upplysningar till allmänheten, 

mottagning av enklare förlust- och brottsanmälningar, tipsmottagning samt 

blankettbeställning: 

• Förbättrad service och tillgänglighet för allmänheten och myndigheter med 

enhetliga sätt att kontakta Polisen. 

• En snabbare och kvalitativ bättre handläggning. 

• En ökning av allmänhetens och myndigheternas förtroende för Polisen. 

• En bättre verksamhetsstyrning bl. a. genom att gemensamma arbetssätt. 

• Frigörande av resurser, i första hand poliser, genom rationellare 

verksamhet. 

• En bättre arbetsmiljö för de som idag arbetar med motsvarande uppgifter 

samt de som kommer att arbeta inom kontaktcenter.  

 

Tidsschema för start av PKC (polisens kontaktcenter)
6
 

Den 1 mars 2004 startades PKC upp i Norrbotten, Västmanland och Blekinge. 

Den 5-7 april kom man igång i Halland och Örebro. Det 10 maj ska man vara 

igång i Dalarna och Stockholm. Resten av Sveriges polismyndigheter kommer att 

vara uppstartade någon gång mellan den 20 september och 15 november. 

 

Sammanfattning av samtal med Åsa Lorich-Davidsson
2
 

Åsa berättar att syftet med ett kontaktcenter är att uppnå en effektivisering och att 

myndigheten kan utnyttja sina resurser bättre. De som arbetar i kontaktcentret 

kommer i huvudsak att fungera som anmälningsmottagare. Detta kommer att ge 

goda anmälningsmottagare och en bättre kvalitet. När man ringer till PKC kopplas 

                                                
6
 Rikspolisstyrelsens hemsida, www.polisen.se  

2
 Åsa Lorich-Davidsson, chef för Polisens kontaktcenter vid polismyndigheten i Halland. 
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man till myndigheten där man bor och man placeras i kö. När man väntat i tre 

minuter kopplas man automatiskt över till ett närliggande PKC. För Halland blir 

det i inledningsskedet Kronobergs-, Kalmars- och Blekinges område. Får man 

vänta tre minuter även där söker systemet automatiskt upp ett ledigt PKC var som 

helst i Sverige. När alla PKC kommit igång kommer varje enhet ha öppet mellan 

07.00-22.00. Övrig tid (nattetid) kopplas man till ett PKC i någon av storstäderna 

(Stockholm, Göteborg och Malmö). 

 

Vid Hallands PKC är tio handläggare, två fu-ledare (poliser) och en chef 

anställda. Chefen fungerar även delvis som handläggare. I Halland har vid 

intervjutillfället PKC körts i nästan en månad (7/4). Det är för tidigt att utvärdera 

PKC, men det har ändå förts lite statistik som visar positiva effekter. Måndag den 

2/5 tog myndigheten emot 135 ärenden och av dem behandlades 75 anmälningar 

av PKC. Närpolischeferna som var lite skeptiska innan starten har vänt och säger 

sig redan känna av en minskad i arbetsbelastningen. Från och med den 10/5 ökas 

öppettiden till kl. 07.00-22.00.  

 

Det negativa är att det än så länge finns begränsningar i systemet. Behörigheten 

för RAR (rationell anmälningsrutin) gäller nationellt, men i vissa system kommer 

man bara åt den egna myndigheten. Det finns vissa samordningsproblem i och 

med att man inte har samma rutiner på alla myndigheter i Sverige. Från och med 

2005 ska PKC även hantera lokala tips från allmänheten. Man ska också starta en 

upplysningsverksamhet som ska ge allmänheten svar på aktuella och 

återkommande frågor som ställs till polisen. Ett PKC har lätt att nå andra 

polismyndigheter tack vare att man är uppkopplad till att växlar och LKC i hela 

landet. Från och med i höst kommer allmänheten att kunna kontakta PKC på ett 

enhetligt telefonnummer som gäller för hela Sverige. Vilket nummer det blir är 

ännu inte bestämt.  
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5  Diskussion 
Något som vi varit väldigt intresserade av och tycker är mycket viktigt är att 

allmänhetens förtroende för polisen ska bli bättre. De åtgärder vi tittat på för att nå 

upp till detta är att förbättra servicen till allmänheten. Svenskt kvalitetsindex och 

SOM (Samhälle, Opinion och Massmedia vid Göteborgs universitet) har utfört 

varsin undersökning som mäter både allmänhetens förtroende för polisen och hur 

allmänheten betygsätter kvalitet, service och nöjdhet vid kontakt med polisen. 

 

När vi tittar på de undersökningar som gjorts samt uttalande från högt uppsatta 

personer inom rättsväsendet så går statistik och åsikter isär. Det som styrker 

företrädare för polisen är bland annat interna undersökningar som den från 

Jönköpings polismyndighet. Antalet sökande till polisutbildningen visar ändå att 

polisyrket är eftertraktat. Oavsett vad man tycker så visar de externa 

undersökningarna på en neråtgående trend vad det gäller allmänhetens betyg på 

polisens arbete samt allmänhetens förtroende för polisen.  

 

Polisen har trots allt inte varit overksam på området. Redan år 2000 fick 

Utvecklings- och strategienheten i uppdrag av Utvecklingsrådet att genomföra en 

förstudie i syfte att förbättra polismyndigheternas service till allmänheten. 

Förstudien resulterade i att Utvecklingsrådet den 18 juni 2001 beslutade att 

polisen skulle starta upp ett nationellt kontaktcenter.  

 

PKC (polisens kontaktcenter) är nu uppstartade vid flera polismyndigheter men 

med tanke på att det är så nytt finns det ännu ingen bra statistik. Vid intervjuer har 

det framkommit att trots ett visst motstånd finns det redan en tendens till att PKC 

kommer att effektivisera polisens arbete och ge allmänheten en bättre service. 

Först när PKC är fullt utbyggt i slutet på året och servicen är tillgänglig alla 

timmar om dygnet kan man se effekten för hela landet. Även när det finns ett PKC 

i alla myndigheter så kommer det att dröja ett tag innan man kan använda alla 
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funktioner som beskrivits i målet (t ex tipsmottagning och upplysningar till 

allmänheten). 

 

Egna åsikter 

Vi blev positivt överraskade när vi upptäckte att polisen nationellt drev ett stort 

projekt (PKC) för att effektivisera polisens arbete och förbättra servicen för 

allmänheten. Det underliga är att så få känner till ett så pass stort projekt, vi har 

till exempel inte hört talas om det i något sammanhang på utbildningen. De idéer 

vi hade om förbättringar i polisens arbete innefattas i stort sett i de uppgifter ett 

PKC kommer att utföra. Om polisen sedan når de mål som man satt upp får 

framtiden utvisa. De förslag vi hade om tekniska lösningar som inte kommer att 

användas i ett PKC är: 

• Att det fanns möjlighet att ta emot SMS (tips) och digitala bilder från 

mobiltelefoner. Vår tanke var att en bild med viktig information från t ex 

en brottsplats snabbt skulle kunna förmedlas snabbt via bildtelefon till den 

patrull som ska eftersöka t ex ett misstänkt fordon eller en misstänkt 

person. 

• Att vi på ett effektivare sätt skulle använda oss av allmänheten i 

spaningssyfte. Via Internet skulle man t ex varna för villainbrott och 

beskriva ett misstänkt fordon som varit synligt i område. Allmänheten 

skulle då via telefoni, SMS eller dator kunna tipsa till PKC. Alla tips 

skulle värderas och behandlas direkt för att sedan via LKC kunna styra en 

patrull till det aktuella området. Detta skulle innebära att patrullerna delvis 

arbetar händelsestyrt med hjälp av allmänhetens uppgifter. Även om det 

finns en viss risk att polisen ibland skulle ”luras” av falska tips anser vi 

ändå att det kan vara en metod som bör prövas.         
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