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  Sammanfattning 

I den här studien har vi tittat på hur utbildning, motivation och feedback påverkar 

arbetsprestationen hos ordningspoliser, men vi har även tittat på hur dessa faktorer 

påverkar varandra. En av frågeställningarna i arbetet har varit om en handdator 

med lathundar/checklistor skulle kunna vara ett bra arbetsredskap i polisarbetet, 

samt hur denna handdator skulle kunna påverka arbetsprestationen ur ett 

utbildnings-, motivations- och feedbackperspektiv. Vi har inte på något sätt skrivit 

en heltäckande studie över vad som påverkar dessa faktorer utan koncentrerat oss 

på hur en handdator skulle kunna fungera motiverande, utbildande och som en 

källa för feedback av det egna arbetet. Vår slutsats har blivit att vi tror att en 

handdator skulle kunna höja arbetsprestationen hos poliser i yttre tjänst som 

helhet och att vissa poliser skulle kunna få en ökad arbetskapacitet av att jobba 

med ett sådant hjälpmedel. Det finns dock många ytterliggare faktorer som 

påverkar som vi har utelämnat eller bara berört lätt i denna studie.  

. 
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1  Inledning 

                   Polis är ett yrke som ställer stora krav på den enskilda människan och dennes 

förmågor. Med tiden har kraven ökat på den enskilde polismannen att inte enbart 

sköta det mest akuta i inledningsskedet av ett ärende utan även i största möjliga 

mån göra långtgående utredningsåtgärder direkt på plats. Samtidigt pågår en 

ständig debatt i media om att polisens förtroende sjunker och att polisen inte gör 

sitt jobb. 

1.1  Bakgrund 

                   Polisarbetet idag är ett mångfacetterat yrke där allt fler utredningsuppgifter läggs 

på den enskilde polismannen som befinner sig på platsen för en händelse. Stressen 

är ofta hög, speciellt i storstadsregionerna med många larm per dag/patrull. 

Poliserna som jobbar ute på fältet har väldigt många rutiner och olika lagstöd att 

hålla i huvudet, samtidigt som det kan gå en lång tid mellan vissa typer av 

händelser. Att komma ihåg alla utredningsförfaranden och samtidigt uppdatera sig 

på nya lagar och rutiner är ett stort arbete som kräver tid och motivation hos 

polisen som jobbar i yttre tjänst. Stödet från polismyndigheterna i denna ständiga 

uppgradering av kunskap varierar i olika delar av landet.  

 

1.2 Syfte 

                  Vi vill med detta arbete ta reda på om det finns en möjlighet att utveckla och 

underlätta arbetet för polis i yttre tjänst vid olika typer av händelser med hjälp av 

en handdator som innehåller checklistor/lathundar för de flesta typer av ärenden. 

Vi vill också se om ett sådant hjälpmedel kan användas som ett instrument till den 

personliga feedbacken hos en polisman. 
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1.3  Frågeställningar 

•       Hur söker poliser i yttre tjänst kunskap? 

 Hur påverkas polisens arbetsprestation av olika psykologiska/pedagogiska 

begränsningar? 

 Finns det ett behov av en handdator med checklistor/lathundar för poliser i 

yttre tjänst? 

 Finns det erfarenheter att hämta från hur SOS och Räddningstjänsten arbetar 

med liknande händelser? 

 

1.4  Avgränsningar 

                   Vi kommer att fokusera detta arbete kring behovet av ett nytt informationssystem 

för poliser i yttre tjänst, där vi kommer att lägga stor vikt på motivationen hos 

poliser som jobbar i yttre tjänst. Då tiden är knapp så kommer vi enbart att göra 

ett fåtal intervjuer med poliser, detta för att få en fingervisning om hur poliser ser 

på möjligheten till kunskap inom polismyndigheten. 

                     Vi kommer inte att fokusera på några ekonomiska eller organisatoriska frågor 

utan begränsa oss till psykologiska/pedagogiska teorier kring motivation, 

kunskapsinhämtning och feedback för att se hur detta påverkar den enskildes 

arbetsprestation.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

                   Vi kommer genom litteraturstudier titta på vad motivation är och hur detta 

tillsammans med feedback påverkar arbetsprestationen. Vi kommer också att via 

litteraturstudier titta på tidigare studier av polisyrket.  

                     För att ta reda på hur uppgraderingen av kunskapen hos polismän i yttre tjänst 

ser ut så kommer vi att göra två intervjuer med poliser. Vi kommer också att 

intervjua personer på Räddningstjänsten i Umeå och SOS-alarm i Sundsvall för att 

se om dessa har något i deras arbetssätt som kan anpassas till polisiära ändamål.  
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2  Teori 

2.1           Begreppsförklaring motivation 
Nationalencyklopedin förklarar motivation som följer “Motivation, 

sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller 

och riktar beteende" Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget 

handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra.“  

 

2.2           Motivation 
Det finns olika teorier till vad motivation är, dock har man bland forskare insett 

svårigheten i att skapa en allomfattande motivationsteori som täcker alla aspekter 

på mänskligt beteende. Arnold, Cooper och Robertson (1998) identifierar tre 

komponenter i sin motivationsteori, mål är vad en person försöker att 

åstadkomma, ansträngning hur hårt personen försöker och uthållighet är hur länge 

personen fortsätter försöka.    

  

En annan teori är ”Self-efficacy theory” (tron på de egna färdigheterna) utvecklad 

av Albert Bandura (1977). Bandura identifierade fyra olika faktorer till sin teori, 

prestationsförmåga, erfarenhet, verbal övertalning och aktivering. 

  Prestationsförmåga är den starkaste faktorn enligt Bandura (1977). Han menar 

att framgång ökar färdighetsförväntningarna medan upprepade misslyckanden 

minskar dem. 

  Erfarenhet kallas enligt Bandura (1977) den påverkan man får genom liknande 

händelser som andra eller personen själv har gjort. 

  Verbal övertalning är den inre dialog en person har inom sig. Denna används 

ofta i samband med en minskning eller ökning av förväntat resultat. 

  Aktivering handlar enligt Bandura (1977) om att hitta den enskilda personens 

optimala aktiveringsnivå. För hög eller för låg aktiveringsnivå kan innebära sämre 

resultat. För hög aktiveringsnivå kan reduceras med bl.a. avspänningstekniker. 



Först på plats: En studie kring förstahandsåtgärder  
bland poliser i yttre tjänst. 
Bolin Fredrik 
Lindgren Andreas 

 4 

 

 

2.3 Begreppsförklaring feedback 
Nationalencyklopedin förklarar feedback som följer “Feedback är en 

ansvarsmetod där man öppet och under ansvar uttrycker sina uppfattningar i syfte 

att skapa mer ändamålsenliga handlingar framåt, i relation till mål och vision”. 

(Andersson, Hagberg, Hjärtberg, Nilsson, Scott och Wergeni, 2005) Begreppet 

återkoppling används som synonym för feedback. 

    ”Inom psykologin innebär feedback att en individ ges omedelbar eller fördröjd 

direkt information om sina handlingar och prestationer.” 

 

2.4           Feedback 
Feedback kan vara av flera olika karaktärer. Den kan vara positiv och negativ, 

feedback kan både ha en informativ och en motiverande funktion och den kan 

vara formell eller informell. Feedback kan komma från överordnade, 

underordnande och från medarbetare. Feedback behöver inte bara komma från 

någon annan person utan kan även komma från resultatet av en handling då 

personen har möjlighet att värdera sin insats, Andersson, Hagberg, Hjärtberg, 

Nilsson, Scott och Wergeni, (2005) 

 

 

3 Resultat 

 

3.0.1        Utbildning 
Som det ser ut idag så är polisutbildningen två årig och efter det följer sex 

månaders aspiranttjänstgöring där polisstudenten handleds av särskilt utbildad och 

erfaren polis. 

Under utbildningen förväntas polisstudenten förvärva sådana kunskaper och 

färdigheter som krävs för att självständigt fullgöra uppgiften som polis och för att 

tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenhet i polisarbetet och därigenom förbättra 

sin yrkesutövning. För Polisutbildningen finns en utbildningsplan där det står  
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skrivet vad som krävs av studenten i form av kunskaper t.ex. Sveriges 

rättsordning, färdigheter t.ex. att kommunicera med psykologisk och pedagogisk 

insikt och förmågor t.ex. identifiera och analysera problem.  

 

När polisstudenten fullgjort sin aspiranttjänstgöring och är godkänd anställs denne 

som polisassistent och är alltså ”färdigutbildad” polis. Från och med nu släpps de 

flesta krav som funnits under studietiden på polisutbildningen. Ansvaret för 

vidareutbildning, repetitionsutbildning och kunskapstester ligger nu på respektive 

län och den nya polisen får nu lita till sin lokala polismyndighet och självstudier 

vad det gäller detta. Holgersson (2005) menar på att inom polisen upplevs det 

ibland som att vissa personer får väldigt mycket utbildning och vissa får väldigt 

lite utbildning. Personal på ordningsavdelningarna hör till den grupp som får 

minst utbildning. Holgersson (2005) gjorde en genomgång av utbildningar på en 

myndighet och fann att endast tre av fyrtio utbildningar kunde komma ifråga för 

poliser som jobbar i yttre tjänst.  

 

Vid jämförelse mellan två polismyndigheter så kan man tydligare se att 

vidareutbildningen skiljer sig åt beroende var den enskilde polismannen arbetar. 

Den ena myndigheten har var sjätte vecka inplanerat två utbildningsdagar och 

poliserna är själva med och påverkar utbildningsinnehållet. I den andra 

myndigheten har man var sjätte vecka en utbildningsdag men där kan poliserna 

inte själva påverka utbildningsinnehållet. I övrigt är poliserna i yttre tjänst 

hänvisad till egen tid för att vidareutbilda sig teoretiskt. Vid en intervju som vi 

gjorde med en polisman som jobbar på IGV: n (ordningen) i Göteborg centrum 

berättar polismannen följande: 

 

”Arbetsgivaren borde upprätta en arbetsbeskrivning där det står vad jag som 

arbetstagare ska kunna. Där borde det finnas en kravlista på de punkter jag ska 

kunna för att utföra min tjänst och för mig som jobbar på IGV blir det många 

punkter. Sen borde arbetsgivaren upprätta en handlingsplan för hur den här 

kompetensnivån ska upprätthållas. Jag menar inte att allt ska läggas upp på ett 

silverfat men idag är utbildningsstödet dåligt. Du kan bli en jätteduktig polis men  
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det bygger på eget intresse. Man kan sitta själv och läsa i sin lagbok efter 

arbetspasset men vem gör det? Finns det ingen styrning så gör var kock sin egen 

omelett, istället för att med samma medel jobba mot samma mål. Kompetensen i 

ett arbetslag borde vara likvärdig. En polis som har jobbat i 10 år utan att få någon 

uppföljning brister ofta i kunskap om ny lagstiftning och gammal lagstiftning är 

farlig lagstiftning. Det behövs kontinuitet i utbildningen. I dag har vi ett 

utbildningspass var 6:e vecka men stor del av den dagen går åt till att ta oss till 

utbildnings lokalen, lunch, fika osv. så vi hinner bara toucha de sakerna som tas 

upp under dagen. Jag skulle hellre vilja ha en kraft samling under en period, 

istället för att dutta var sjätte vecka. Jag skulle hellre ha en veckas utbildning vart 

annat år där man går igenom dels nyheter och dels en repetition för vad som är 

viktigt för varje befattningshavare”. 

 

Vid en annan intervju vi gjorde med en polis som jobbar på IGV: n i 

Kortedala/Bergsjön uttryckte han sig så här om möjligheten att utveckla sin 

kunskap under arbetspasset:  

 

”Behöver jag lära mig något eller uppdatera mig så får jag göra det på annan tid 

än arbetstid. Ofta hör jag mig för bland kollegor eller frågar chefen. Ofta jobbar vi 

efter gamla rutiner för så har vi alltid gjort även om det är hur fel som helst”. 

 

Holgersson (2005) refererar till några olika forskare angående kunskap inom 

polisen bl.a. Broderick som menar att den viktigaste faktorn för utveckling av den 

nya polismannens kunskap sannolikt är den han lär sig av den äldre polismannen. 

Andra forskare som Holgersson (2005) refererar till är t.ex. Wilson, Brown och 

Finstad som har liknande uppfattningar och menar att polisyrket är ett hantverk 

som bygger på erfarenhet och praktiska färdigheter. Enligt Holgersson (2005) 

menar personal inom polisen att, ”en otillräcklig repetitionsutbildning leder till att 

kunskap minskar inom vissa kunskapsområden och detta faktum i kombination 

med en bristfällig vidareutbildning får till följd att yrkeskunskapen inte utvecklas 

på ett önskvärt sätt". Det i sin tur leder till att polismännen inte gärna vill utföra  
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vissa arbetsuppgifter.” Holgersson (2005) menar också i sin studie att ett 

verksamhetsanpassat IT-system kan bidra till att personalens kunskap att agera i  

olika situationer ökar genom att personalen får ett informationsstöd i form av bl.a. 

åtgärdslistor och att de kan göra slagningar i olika register.  

3.0.2        Motivation  
”Gör man inget så kan man inte heller göra fel” Enligt Holgersson (2005) så visar 

forskning på att det är en utbred uppfattning hos poliser. Även andra forskare som 

t.ex. Granér (2004) pratar om ”trötta poliser”. Granér visar i sin studie på att 

motivationen hos poliser sjunker redan efter några år i verksamheten trotts att i 

stort sett all personal som började Polishögskolan var väldigt motiverade då. Detta 

menar Granér kan bero på bl.a. omorganisationer och dålig ekonomi vilket 

medförde en sänkning hos främst dom äldre polisernas motivation. Holgersson 

(2005) menar också att det inte är ovanligt att ett ingripande medför negativa 

konsekvenser för en polisman. Detta kan få till följd att polismannen medvetet gör 

ett val att undvika vissa typer av handlingar. Utifrån detta kan man dra slutsatsen 

att motivationen för vissa typer av ingripanden således sjunker. Polismannen kan 

då komma in i en ”ond cirkel” och dennes kunskaper riskerar att minska. 

 

3.0.3        Motivationens påverkan på arbetsprestationen 
För att en person skall kunna göra en bra arbetsprestation krävs det en bra 

kunskap hos personen. För att en person skall söka sig den kunskapen krävs en 

viss motivation, saknas rätt motivation så kommer inte heller polismannen att 

söka sig kunskap. Man kan således se en tydlig koppling mellan motivation och 

arbetsprestationen. En bristande motivation kan också påverka polismannens 

kunskaper negativt och tvärtom. Om motivationen inte finns så kommer 

polismannen i mindre utsträckning att söka kunskap. Om polismannen då inte 

utvecklar sin kunskap så kommer hans möjligheter till ingripande att bli sämre. 

Om polismannen på grund av bristande kunskap eller motivation gör mindre 

ingripanden så kommer han också att så småningom göra vissa typer av 

ingripande sämre. Detta kan i det långa loppet bli till en ond cirkel och 

polismannens kunskap minskar. I följande fiktiva diagram placerar Holgersson  
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(2005) ut ”prickar” som motsvarar graden av motivation och kunskap i en 

situation där en polisman agerat.    

 

 
För att ytterligare förtydliga diagrammet så delar Holgersson (2005) in 

diagrammet i fyra områden.  

  
Holgersson (2005) menar att ofta hamnar ”prickarna” i område A för polismän 

med under ett års tjänst och för polismän med mer än åtta års tjänst i område C 

eller D.  

   Sätter man då in de åtgärder som vidtas respektive inte vidtas på grund av skilda 

grader av motivation/kunskap så kan det se ut som Holgersson (2005) visar 

genom följande diagram. 
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3.0.4        Feedback  
Enligt Holgersson (2005) så förekommer att allmänt missnöje bland poliser hur 

feedbacken inom polisen fungerar. Han beskriver en modell för hur utfallet av en 

händelse påverkar stimulus. I den modellen påverkas stimuli av tre reaktioner på 

utfallet av en handling, belöning, bestraffning och neutralt. En belöning kommer 

enligt denna teori att leda till fortsatt hög ansträngning, en bestraffning till 

minskad ansträngning och en neutral reaktion till att ansträngning så småningom 

upphör.  

 

I en intervju med en polis i Holgerssons bok Yrke: Polis (2005) beskriver polisen 

hur feedbacken kan skilja mellan stora och små myndigheter. Polismannen har 

börjat sin karriär i Stockholm där den feedback som han erhöll kom som kritik via 

groupwise från någon utredare som var missnöjd med vissa åtgärder som 

polismannen gjort utan att bry sig om att det kunde finnas bakomliggande orsaker. 

På den mindre ort som han jobbade på när intervjun gjordes, fungerade samarbetet  
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mellan ordningspoliser och utredare bättre och därför fördes det en dialog när det 

fanns något i en utredning som utredaren undrade över. 

  

 ”Negativ feedback är vanligt, positiva reaktioner är däremot sparsamma. Det finns 

dessutom en svårighet att tåla kritik”. skriver Henric Stenmark (Stenmark, 2005) i 

sin avhandlig om Polisens Organisationskultur. Han skriver vidare att:  

                      ”Rutiner och ritualer är betydelsefulla, liksom oskrivna regler. Man håller hårt 

på åldersordningen och ”gammal vet bäst”. I en miljö som Stenmark beskriver blir 

det svårt att kunna föra en bra dialog och feedback blir svårt att genomföra utöver 

den feedback som kommer från förman till underordnad. 

 

”Gör man inget kan man inte heller göra fel” (Holgersson 2005). 

   Holgersson tillsammans med andra polisforskare beskriver hur poliser bär med 

sig en rädsla för att göra fel, därför att dessa misstag kan resultera i reprimander 

som varning, löneavdrag eller till och med risken att bli avskilda från tjänsten. 

Poliser kan dessutom riskera att bli dömda för tjänstefel, samt brott enligt 

brottsbalken när dom har agerat felaktigt i tjänsten. Rolf Granér beskriver i sin 

bok ”Patrullerande polisers yrkeskultur” hur det är viktigt för poliser att ”ha 

ryggen fri”. Han skriver vidare om att en uppfattning hos vissa poliser är att det 

praktiska polisarbetet förutsätter att man kan ”skriva sig fri”. Det betyder att 

polismannen medvetet bryter mot en regel för att nå ett resultat och därefter 

försvarar agerandet genom att skrivtekniskt förvanska verkligheten så att åtgärden 

på pappret ligger innanför ramarna för vad som är lagligt. 

 

En studie av Avraham N. Kluger (Kluger, 2004) visar att just oron för 

reprimander påverkar i mycket hög grad hur vida feedback mottas som något 

positivt eller negativt. Kluger visar att när någon som är orolig för att bli av med 

sin anställning får feedback över sin arbetsprestation så resulterar det i en negativ 

effekt med sänkt motivation. När någon får feedback som istället är trygg i sin 

yrkesroll och jobbar för att bli befordrad, mottar denna person feedbacken med en 

mycket positivare inställning och motivationen ökar.  
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För att titta på hur en handdator skulle kunna fungera som feedback så tittade vi 

på en studie gjord i USA (Susanne Narciss, 1999). 

 

Studien gjordes på 156 oexaminerade psykologistudenter på Dresden University. 

Narciss studerade hur olika typer av information i feedbacken påverkade 

personernas fortsatta prestation där hon använde sig av tre olika typer av 

feedback: 

1. Information om resultatet/låg informativ feedback 

2. Information om misstagen/medel informativ feedback 

3. Information om rätt tillvägagångssätt/hög informativ feedback 

 

Den typen av feedback som gav bäst resultat var typ nr. 3 där individen fick reda 

på hur man ska göra. För att ta fram mer fakta kring hur feedbacken påverkade 

olika typer individer så delade Narciss upp försökspersonerna i tre grupper utifrån 

deras motivation: 

1. låg effektiva  

2. medel effektiva 

3. högeffektiva 

 

Här visade det sig att för grupp ett och två så blev resultaten likvärdiga oavsett 

vilken typ av feedback dom fick medan grupp tre fick mycket bättre resultat av 

feedback av typ tre: information om rätt tillvägagångssätt. Dessa kände sig också 

mycket mer tillfredsställda med sin prestation. 
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3.0.5        Polisintervju 
Vi gjorde en intervju med en manlig polis från Göteborg, Niklas, med sammanlagt 

två år i yttre tjänst och en kvinnlig polis, Anna, från Umeå med sammanlagt fem 

år i yttre tjänst. Via dessa intervjuer fick vi en fingervisning om vad poliser i yttre 

tjänst har för åsikter kring förstahandskunskap och vidareutbildning. 

 

3.0.5.1     Resultat polisintervju 
Båda poliserna ansåg att de skulle behöva mer kunskap i största allmänhet, eller 

som Anna utryckte det ”då man som polis är på så många olika typer av jobb blir 

man halvbra på mycket och aldrig riktigt bra på något”.  

   Båda poliserna berättar att de ungefär en gång i månaden åker på lite mer 

”kluriga jobb”, varken Anna eller Niklas ser detta som något större problem utan 

det mesta brukar lösa sig med ett telefonsamtal till befäl eller annan expertis. 

Oftast går kunskapssökandet via yttre befäl sen inre befäl och slutligen LKC. 

LKC kan hjälpa patrullen vidare till annan expertis om så skulle behövas. 

   Åsikterna går isär om kunskap inom polisen är lättillgänglig. Våra intervjuer 

pekar på att poliserna söker kunskap inom det egna intresseområdet. Båda 

poliserna försöker dock hålla sig uppdaterade inom ny lagstiftning, främst via 

Intrapolis. Anna berättar att hon också försöker utnyttja kollegor inom 

myndigheten som hon vet har expertis inom olika områden. 

   Vi kunde se med vår intervju att när det gäller utbildningsdagar så skiljer detta 

sig mellan olika myndigheter. I Umeå har varje turlag två utbildningsdagar var 6:e 

vecka där det är upp till turlaget att bestämma vad de vill fördjupa sig i. I 

Göteborg har man också utbildningsdagar, dessa har turlagen ingen möjlighet att 

påverka utan utbildningsinriktningen är toppstyrd. Niklas berättar att om han vill 

lära sig mer så är han styrd till ledig tid. 

   Båda poliserna tror att ett informationssystem med t.ex. en handdator skulle 

underlätta arbetet för poliser i yttre tjänst. Både Anna och Niklas ser gärna att 

detta system täcker de flesta typer av händelser, även den så kallade 

mängdbrottsligheten.  
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3.0.5.2     Återhämtningsbehov 
Efter intervju med två poliser som båda jobbar i Göteborg upptäckte vi att dom 

uppfattar möjligheten till att tillfredsställa sina biologiska behov olika. Dessa 

poliser utför sitt arbete inom olika distrikt med något olika arbetsbelastning. 

 

På fråga om dessa poliser känner sig trygga i att dom hinner tillgodose sina mest 

basala behov under arbetspassen fick vi två olika svar. Den ena polisen menar att 

han kastar i sig maten när han får möjlighet att äta och att han ser till att få det 

gjort innan exempelvis avrapportering för att slippa riskera att gå hungrig under 

resten av dagen. Arbetsbelastningen är hög och det ligger ofta larm och väntar. 

Han upplever stress över att ibland inte hinna göra ett jobb ordentligt utan måste 

hela tiden åka på nästa jobb.  Den andra polisen tycker inte att det är några 

bekymmer utan anser att han i stort sett alltid hinner äta, gå på toaletten när han 

behöver under passet och att detta inte vållar några bekymmer mer än vid något 

enstaka tillfälle. Båda poliserna upplever dock att det inte finns några möjligheter 

att utveckla sina kunskaper under arbetspasset utan att det är något som dom får 

ägna sig åt på sin fritid (se även kapitlet utbildning).  
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3.0.6        Intervju med Tommy Sjölander från SOS-alarm i Sundsvall. 
Syftet med denna intervju var att titta på hur SOS larmoperatörer jobbar för att 

alltid kunna ställa rätt frågor vid alla typer av händelser. 

 

Tommy berättar att operatören jobbar efter olika HT (händelsetyper). När en viss 

typ av HT inträffar så finns det förprogrammerade val till den HT: n, vilket 

innebär att rätt personer larmas och att dessa personer får reda på vilken typ av 

händelse det handlar om samt vad dom behöver för utrustning för att lösa sin 

uppgift. 

 

När det handlar om sjukvård har SOS-alarm tillsammans med jurister och 

Svenska Läkarförbundet utvecklat ett system (Svenskt index för akutmedicinsk 

larmmottagning) som gör att larmoperatören ställer rätt frågor till den som ringer 

oavsett vad som har hänt. Detta system är utvecklat i form av en pärm som 

innehåller ett antal flikar. 

 

Operatören är styrd att alltid börja med startsidan där det finns ett antal frågor som 

är obligatoriska vid varje samtal. Därefter är pärmen så dynamisk att beroende på 

vad som hänt så slår man upp den flik som motsvarar den händelse som hänt och 

det sjukdomstillstånd som föreligger. 

 

Under den fliken står det på första sidan vilka symptom som hör till vilken 

prioritering (1-4) där ett är mest akut och fyra är mer en transport. Till varje 

symptom står det en siffra eller siffror bakom. Dessa siffror hör till ett antal råd på 

sidan två som operatören skall ge den som ringer. Står det alltså en fyra bakom ett 

symtom skall operatören ge den som ringer råd nr. 4 på sidan två. Till höger om 

råden står det ett antal tilläggsfrågor/frågefördjupningar som operatören kan ställa 

om han/hon har svårt att få fram i vilket tillstånd den skadade personen befinner 

sig. Operatören skall bl.a. kunna vägleda personen som ringer i HLR till dess att 

räddningspersonal kommer till platsen. Till höger om symptomen finns det 

utrymme för att lägga in lokala rekommendationer för just det område där 

operatören jobbar. 
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Sista sidorna i pärmen består av faktasidor där operatörerna kan fördjupa sig i 

kunskap kring olika sjukdomstillstånd och olyckstillbud. 

 

Denna pärm används av all personal på SOS-alarm oavsett vart i landet personen 

jobbar så därför kan någon som jobbar på SOS-alarm sätta sig och jobba på en 

larmcentral med endast lite information före om de lokala avvikelserna. 

 

SOS-alarm håller just nu på att utveckla detta system till att bli datoriserat. En av 

fördelarna med detta är att dom tvingande frågorna blir mer tvingande då det inte 

kommer att gå att komma vidare i systemet utan att ha passerat dessa frågor. SOS-

alarm utvecklar även ett liknande system som kommer att innefatta 

brandförsvaret, där det kommer att finnas klart vilka frågor som skall ställas och 

vilka rekommendationer som ska ges vid brand eller liknande händelser. 

 

SOS-alarm kan även följa ambulanserna genom gps-navigering samt se om dom 

kör tomma eller om dom har en patient med sig. 

 

Operatörerna vid SOS-alarm har minst hundra timmars utbildning per år. 

Dessutom kontrolleras och utvärderas minst 20 av deras samtal i kvartalet för att 

upprätthålla en god kompetens. 
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3.0.7        Besök hos Brandförsvaret Umeå, Tomas Gunnarsson 
Då det gäller kunskap och förstahandsåtgärder inom brandförsvaret så sker detta 

främst genom förutbestämda rutiner. Inom Umeå brandförsvar har man 10st 

framarbetade standardrutiner 

1. Rökdykarinsats t.o.m. 1: a våning  

2. Rökdykarinsats 2: a våning och uppåt 

3. Trafikolycka 

4. Flygolycka – utrymning av publika lokaler 

5. Skogsbrand – gräsbrand 

6. Kem. brandfarligt 

7. Kem. ej brandfarligt 

8. Ortsregister 

9. Drunkningsolycka 

10. Islivräddning   

 

Inom varje punkt finns förutbestämt vad t.ex. föraren av släck och räddningsbilen 

har till sin uppgift vid larm, under framkörning, vid framkomst och under 

insatsen. Han ansvarar t.ex. vid en framkomst på en trafikolycka för 

fordonsuppställning samt han är materialansvarig. Detta är kunskap som varje 

brandman skall kunna, behöver brandmannen påminna sig så finns rutinerna att 

läsa i pappersform i bl.a. garaget. Med jämna mellanrum har brandförsvaret 

övningar inomhus som fokuserar på standardrutinerna. 

 

Om insats skall göras mot något större objekt där det finns automatlarm så finns 

insatsplaner kring objektet på brandstationen. Dessa planer plus nycklar till 

objektet tar brandmästaren med sig till insatsen. I insatsplanerna finns bl.a. 

ingångsvägar, sprinklersystem, larmenheter och ”farligheter” som t.ex. gasflaskor 

markerade, allt detta för att underlätta planeringen av insatsen.  
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Enligt Tomas Gunnarsson så är det väldigt sällan som man behöver mer ”teoretisk 

kunskap” när man befinner sig ute på ett jobb. Om det ändå skulle behövas så 

finns experter inom olika områden som man kan ringa.  

 

I varje arbetspass, om tiden tillåter, finns utrymme för utbildning. Inom 

brandförsvaret i Umeå så har man bl.a. utbildningsfilmer som har framtagits av 

Räddningsverket.   

Då en insats inte är lik den andra så är det i övrigt improvisation som gäller 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Ett arbete med den bredd som detta arbete har fått kommer tyvärr att ha brister i 

djup på dom olika delarna av studien. Det är vi medvetna om men känner ändå att 

det krävs en bredd för att kunna besvara dom frågeställningar vi har haft på ett 

rimligt sätt. Vi har valt att fokusera kapitlet utbildning på vidareutbildning av 

redan utexaminerade poliser. Vi finner här att vidareutbildning för ordningspoliser 

är knaphänt och undermålig. De resultat vi har fått har kommit både från litteratur 

studier och intervjuer och resultaten har alla pekat i samma riktning. Viss 

variation har vi sett i den mängd utbildning som erbjuds ordningspoliser, men en 

genomgående uppfattning har varit är att det utbildningsstöd som finns inom 

polisen idag är bristfällig. Fler intervjuer mer spridda över landet hade dock gjort 

detta resultat mer tillförlitligt då dessa intervjuer varit begränsade till två 

polismyndigheter i Sverige.  

   Resultatet av vår studie på hur motivation påverkar polismannens arbete brister 

på så sätt att just ämnet motivation är så stort och komplext. Vi har bara kunnat 

beröra några av de faktorer som påverkar en polismans motivation till yrket. 

Många delar som påverkar på motivationen t.ex. skiftarbete, sociala orsaker och 

ekonomi har vi inte ens berört. Ett exempel är att Holgerssons (2005) motivations 

och kunskapsdiagram enbart tolkar en arbetsprestation utifrån motivation och 

kunskap. Fler faktorer spelar troligtvis in på hur en människa presterar i yrket 

utöver dessa två faktorer. En orsak till det är att vi inte har kunnat väga in alla  
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aspekter i arbetet för då hade studien blivit ohanterligt stor på den lilla tid vi har 

haft på oss. 

 

När man tittar på våra resultat om feedbacken inom polisen kan man inte säga att 

den heller på något sätt är heltäckande. Två av studierna handlade 

 inte om feedback inom polisen Avraham N. Kluger (Kluger, 2004) och (Susanne 

Narciss, 1999) men dessa studier visar ändå på hur människor reagerar på 

feedback beroende på vilken typ av feedback det handlar om, samt att den 

trygghet man känner i sin anställning har betydelse för hur man mottar feedback. 

Något som är väldigt väsentligt när man tittar på hur vida poliser känner trygghet i 

sin anställning eller oro för att bli utsatt för straffsanktioner dom gånger dom 

begår misstag i tjänsten. Vi har under vår studie inte funnit några tecken på att 

feedbacken fungerar bra någonstans inom polisen vilket mer är ett tecken på att 

vår studie inte är så djupgående då det med all sannolikt fungerar bra någonstans 

inom organisationen. 

   Vad det gäller polisintervjuerna så kan man nog inte säga att dessa är 

representativa för hela poliskåren. Våra intervjuer med Niklas, Anna, Johan och 

Ulf visar på liknande åsikter men det kan naturligtvis vara en slump att det blev 

så. Det finns idag drygt 16 500 poliser och åsikterna kan antas vara minst lika 

många. Resultatet av intervjuerna bör därför ses endast som en fingervisning av 

hur poliser som jobbar i yttre tjänst tänker kring förstahandskunskap och 

vidareutbildning. 

Våra intervjuer med SOS-alarm samt Räddningstjänsten i Umeå visar bara på hur 

dessa jobbar. I intervjun med SOS-alarm framkommer det dock att det finns en 

god kunskap i hur man kan utveckla ett system med lathundar till att bli ett 

mycket pedagogiskt och lättanvänt instrument i arbetet. Intervjun har dock inte på 

något sätt visat på hur man ska kunna överföra detta system till det polisiära 

arbetets arena. En polis som jobbar på fältet jobbar under helt andra 

förutsättningar än en larmoperatör på SOS-alarm.  
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3.2 Resultatsammanfattning 

Med denna rapport har vi belyst några av de faktorer som påverkar 

arbetsprestation hos poliser i yttre tjänst.   

 

Poliserna upplever att de ibland själva saknar tillräckliga kunskaper i 

förstahandsskedet av en händelse och att detta i vissa fall kan skapa problem. 

Kunskapen som poliserna saknar försöker man då inhämta från yttre eller inre 

befäl, men även denna kunskap kan vara bristfällig. Under polisutbildningen skall 

varje polisman ha förvärvat sådana kunskaper att de själva kan hålla sin kunskap 

uppgraderad med nya lagstöd och arbetsmetoder. Problemet med detta är att man 

knappt har någon tid avsatt för kunskapsinhämtning utan är styrd till egen ledig 

tid. Intervjuer som vi gjort visar också på att poliserna när dem inhämtar kunskap 

främst inhämtar kunskap inom det egna intresseområdet. Vi har också kunnat se i 

våra intervjuer att man främst använder Intranet för att inhämta kunskap.  

 

Genom att studera motivationen så kan man se att den är väldigt starkt kopplad till 

arbetsprestationen. En polis som inte är motiverad kommer inte vare sig att söka 

kunskap eller vilja ta tag i vissa arbetssysslor. Motivationen kan påverkas dels av 

polisen och dennes kollegor men den kan även påverkas på olika sätt av 

polismyndigheten. Omorganisationer, indragningar och feedback är sådant som 

kan påverka den enskilde polismannens motivation.  

 

Man har idag inget väl fungerande system för feedback inom polisen utan det 

finns ett allmänt missnöje bland poliserna om hur feedbacken fungerar. Olika 

teorier visar på att feedback är en viktig aspekt på motivationen, beroende på om 

och hur feedback ges så får man olika reaktioner på motivationen. En positiv 

feedback kan leda till ökad motivation, en negativ eller icke konstruktiv feedback 

kan leda till minskad motivation och en neutral reaktion kan leda till att 

motivationen så småningom minskar.  

   Beroende på om polismannen är trygg eller otrygg i sin anställning, tar han emot 

feedback på olika sätt. Är polismannen orolig för att bli av med sin anställning  
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blir responsen av feedbacken negativ, men om han känner sig trygg i sin 

anställning uppfattar han lättare feedback som något positivt (Kluger, 2004). I en 

studie av (Narciss, 1999) visade hon att feedback som innehåller information om 

rätt tillvägagångssättet är den feedback som ger bäst resultat.    

 

Som operatör på SOS-alarm så krävs det att personalen har en väldigt bred 

kunskap. Här har man sett omöjligheten för operatörerna att kunna allt och därför 

finns olika hjälpmedel för att underlätta arbetet. Som ett exempel kan man titta på 

hur operatörerna jobbar med sjukvård. Här har man en pärm där är operatören 

styrd att börja på första sidan och sedan ställa frågor enligt en mall. Utifrån dom 

svar han sedan får så kan han jobba sig vidare. Detta gör att operatören alltid kan 

ställa rätt frågor till personen som ringer och ge denne råd som han själv kan göra 

till hjälp anländer. Dessutom kan han se till att ambulanspersonalen får all 

väsentlig information för att kunna lösa uppgiften på platsen.  

   Även hos Räddningstjänsten har man olika rutiner och hjälpmedel för att 

förenkla arbetet. Beroende på vilken typ av händelse som inträffat så finns det 

förutbestämda uppgifter för varje brandman. Vid större objekt så har man 

utarbetat insatsplaner med viktig kunskap kring objektet för att underlätta 

planeringen av insatsen. Behövs mer teoretisk kunskap utöver detta så har 

räddningstjänsten möjlighet att ringa olika experter inom olika områden för att 

rådfråga. 

 

3.2.1        Sammanfattning polisintervju          
Via dessa intervjuer så kan vi dra slutsatsen att vad det gäller vidareutbildning av 

polispersonal så beror detta på hur myndigheterna har ordnat det medan den 

övriga kunskapsinsamlingen beror på den enskilde polismannens intresseområde. 

Båda polismännen utnyttjar kollegor som informationskällor i den mån det går. 

Niklas påpekar dock att det gäller att vara lite vaksam på den information man får 

från kollegor då detta kan vara ett felaktigt arbetssätt som kollegan vant sig med. 

Niklas ger ett exempel:  
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”Vi stoppade en kille för grov olovlig körning, min äldre kollega gjorde inte 

färdigt utredningen på plats enligt RB23:22 så jag frågade varför. Hans svar var 

att han alltid gjorde så och han tyckte att det var bra”.  

  Båda polismännen uttrycker att de behöver mer kunskap och båda ställer sig 

positiva till ett informationssystem via en handdator under förutsättning att det 

hålls enkelt och är driftsmässigt tillförlitligt.  

 

4  Diskussion 

Efter att ha studerat litteratur (Holgersson, 2005), samt intervjuat poliser som 

jobbar som ordningspoliser i Göteborg och Umeå har vi fått uppfattningen att den 

vidareutbildning som poliser som jobbar på en ordningsavdelning får, inte är 

tillräcklig för att fylla det behov som yrket kräver. Samtliga poliser som vi har 

intervjuat pratar om att det dom behöver lära sig för tjänsten får dom söka själva 

utanför sin arbetstid. I Rolf Granérs avhandling ”Patrullerande polisers 

yrkeskultur” (Granér, 2004) skriver han om trötta poliser. Holgersson menar att 

det finns en stark koppling mellan hur motiverad en polis är och hans egen 

kunskapsnivå. Flera av dom vi har intervjuat har också uttryckt en frustration över 

att olika poliser jobbar på olika sätt mot samma typ av brottslighet vilket 

resulterar i att dessa poliser känner att man inte jobbar mot samma mål. Dessa 

poliser menar att detta ofta beror på brister i utbildning mer än det beror på en 

ovilja att lösa uppgiften. 

 

Något som också kritiseras av Henric Stenmark är bristen på feedback inom 

polisen (Stenmark, 2005). Han menar också att den feedback som finns är till 

största delen negativ och att den feedback som lämnas sällan tas emot positivt.  

 

”Gör man inget kan man heller inte göra fel.” 

(Holgersson, 2005) 

 

Holgersson menar att det finns en rädsla för att göra fel inom polisen, därför att 

misstag i yrket kan resultera i olika typer av reprimander från polismyndigheten  
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men kan också resultera att polisen blir dömd i domstol. Avraham N. Kluger 

(Kluger, 2004) påvisar i sin avhandling att den anställdes inställning till feedback 

står i förhållande till hur vida han ser sin anställning som trygg eller osäker. 

Klugers avhandling tycker vi visar en orsak till att poliser kan ha svårt att ta emot 

feedback på ett produktivt sätt. 

 

Feedback behöver inte komma från någon annan utan kan komma från resultatet 

av det arbete man presterar (Andersson, Hagberg, Hjärtberg, Nilsson, Scott och 

Wergeni, 2005). Vi tycker att en handdator med lathundar/checklistor mycket väl 

skulle kunna fungera som ett instrument för att patrullen ska kunna ge sig själv 

feedback efter att de löst en arbetsuppgift. En handdator skulle också kunna 

användas för att färska upp minnet runt hur en viss typ av ärenden ska handläggas, 

eller för att patrullen ska kunna uppdatera sig i nya ärenderutiner på väg fram till 

en händelse, eller även under tiden som dom jobbar med ärendet.  

 

 Stycke ur en intervju ur Holgersson (2005) med en utbildare på piketen: 

 

”De koncept som piketen tagit fram kör man på ordningen: det är utbildning i 

stoppande av fordon, IMF, genomsök etc., men det finns ytterst lite utbildning i 

hur man arbetar mot vardagsbrottsligheten. Det som ordningspoliserna ska vara 

proffs på. Det är mycket märkligt.”  

 

Polisen har idag utvecklat en massa koncept för hur olika situationer ska lösas 

men dom så kallade vardagsärendena handläggs olika beroende på vart du 

befinner dig i landet med varierande resultat. Vi tycker att försök med alternativa 

modeller för hur man jobbar ska få finnas för att utveckla nya bättre modeller, 

men Rikspolisstyrelsen borde kunna ge direktiv så att landets polismyndigheter 

jobbar likadant överallt och att det skulle styras centralt vilka arbetsmodeller som 

ska användas för att alla poliser ska jobba efter den bäst fungerande modellen. För 

det här skulle handdatorn kunna fungera som en plattform som används över hela 

landet. 
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Vi tror även att motivationen hos en del poliser skulle kunna öka av att införa en 

handdator med lathundar/checklistor som ett av deras arbetsredskap då 

Holgersson (2005) menar att kunskap och motivation är beroende av varandra och 

resultatet är definitivt beroende av båda faktorerna.  

 

4.1 Slutsatser och förslag 

4.1.1        Författarnas egna reflektioner 

Poliser som jobbar på en utrycknings/ordnings avdelning har en av de mest 

varierande arbetsuppgifterna inom polisen där det dessutom ställs höga krav på 

långtgående förstahandsåtgärder. Ändå är dom flesta utbildningar inom polisen ej 

för ordningspoliser. Antalet tjänstgörings år på utryckningsavdelningarna minskar 

och dagens poliser flyttar ofta tidigt i karriären till andra tjänster inom polisen 

vilket gör att den rutin som finns kvar inom avdelningen minskar. I vissa turlag i 

Göteborg har bara yttre befälet mer än 3 år i tjänst.  

 

För att ordningspoliser ska klara av att utföra ett effektivt och bra polisarbete så 

krävs det att dom får så goda förutsättningar att göra en bra arbetsprestation som 

möjligt.  

   Det finns många saker som påverkar en persons arbetsprestation. I det här 

arbetet har vi tagit upp några saker som bidrar till hur effektivt eller ineffektivt en 

polis gör sitt arbete. Vi lever i ett samhälle som inte skulle acceptera att en 

ambulanssjukvårdare inte visste hur han skulle hantera ett visst sjukdomstillstånd 

och därför förlorade patienter med denna sjukdom regelbundet. Ändå är det OK 

att polisen på olika orter är olika duktiga och har olika effektivitet i sina metoder 

att bekämpa vissa typer av brott. Orsaken är nog att effekten av den dåligt 

utbildade ambulanssjukvårdarens misstag blir så uppenbar när patienten har 

avlidit vid ankomsten till sjukhuset. Bristerna i polisens arbete syns däremot bara i 

statistik över hur brottsligheten har utvecklats över tiden vilket det dessutom kan 

finnas många andra olika orsaker till förutom ett ”dåligt jobb”.  

 



Först på plats: En studie kring förstahandsåtgärder  
bland poliser i yttre tjänst. 
Bolin Fredrik 
Lindgren Andreas 

 24 

 

 

Det är dock högst troligt att effekten av polisens brist på kompetens har en klar 

parallell med ambulanssjukvårdarens kompetensbrist. För kan inte polisen utreda 

vissa brott tillräckligt effektivt är risken stor att resultatet kan vara ödesdigert för 

brottsoffret. Ett exempel är att poliser som gör ett dåligt jobb vid 

familjevåldsärenden har mindre chans att få stopp på den misshandlande parten i 

relationen vilket skapar fler brottstillfällen som mycket väl kan sluta med att den 

ena parten i relationen mister livet. Det finns effektiva utredningsåtgärder 

framtagna inom polisen för familjevåldsärenden, men man jobbar inte på detta sätt 

över hela landet. Är det acceptabelt att polisen på grund av okunskap inte klarar 

av att ha en bättre effektivitet i sitt arbete än vad polisen har idag och skulle det gå 

att förbättra effektiviteten? Polisen har verktyget men använder det inte. Varför 

kan man fråga sig?  

 

Vi tror att ett system, med lathundar/checklistor, som styrs och uppdateras centralt 

från Rikspolisstyrelsen och används av alla polismyndigheter i Sverige skulle 

kunna effektivisera utredningarna och förbättra den enskilde polisens förmåga att 

hantera olika typer av ärenden. Vi tror även att poliser som jobbar med 

utryckningsverksamhet kommer att kunna känna att dom når bättre resultat av sina 

åtgärder, har större tilltro till sin förmåga och förhoppningsvis känner kanske fler 

poliser att alla strävar åt samma håll. För att visa hur det fungerar idag har vi valt 

att citera en av poliserna vi har intervjuat under detta arbete: 

 

”Finns det ingen styrning så gör var kock sin egen omelett, istället för att med 

samma medel jobba mot samma mål.” 

 

Styrningar finns det idag men är dom som finns tillräckliga? Är stödet från 

myndigheterna till polismannen tillräckligt eller är kraven på den enskilde 

individen för stora? Ska det vara lättare att syssla med vissa typer av brottslighet 

på vissa platser i Sverige utav den enkla orsaken att man på den aktuella 

polismyndigheten inte vet hur man ska jobba effektivt mot just dessa brott? Det är 

tyvärr svårt att mäta polisens effektivitet i arbetet, vilket kanske resulterar i att det  
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måste bli fullständigt uppenbart innan det görs något åt det. Frågan är ändå om vi 

inte redan är där? 

 

4.1.2        Förslag på hur en handdator skulle kunna se ut. 
Utifrån vårat studieresultat med teoretiskt material, intervjuer med poliser och 

besök hos SOS-alarm och Räddningstjänsten så har vi skapat oss en bild av hur vi 

tycker att en handdator skulle kunna fungera.  

 

Ledorden måste enligt oss bli användarvänligt, pålitligt och pedagogiskt. 

Handdatorn måste vara enkel att förstå och hantera då det dels inte alltid finns så 

mycket tid för poliserna att förbereda sig på väg fram till ett jobb och dels för att 

ingen polis skulle använda ett krångligt datasystem. 

  

Då det i dagens system, Mobasa fungerar dåligt med uppkoppling mot ett mobilt 

nät så bör det inte vara ett krav att en handdator är uppkopplad på liknande sätt. 

Systemet Mobasa har fått kritik för att det kopplar ner sig hela tiden och 

användarna avstår därför från att använda systemet. Alternativet borde istället 

kunna vara att handdatorn gick att koppla in i en fast station när polispatrullen 

kommer in på stationen. Detta för att den ska kunna ladda över information till det 

fasta nätet eller för att handdatorn ska kunna uppgraderas på information eller 

funktioner. Handdatorn bör innehålla en hårddisk tillräckligt stor för att kunna 

innehålla information, framtida uppdateringar samt för att kunna hantera den 

informationen som patrullen lägger in.  

 

Handdatorn bör bestå av två delar, ett avrapporteringssystem samt ett system för 

checklistor/lathundar. Hur avrapporteringssystemet borde se ut har vi valt att inte 

gå in på. 

 

Systemet med checklistor måste vara enkelt och pedagogiskt. Användaren ska 

kunna göra sökningarna under tidspress och med en pålagd stressfaktor som det 

kan innebära att åka fram på ett jobb. Systemet bör innehålla stolpar/punkter som  
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innehåller de viktigaste utredningsförfaranden som polisen som kommer till 

platsen ska eller bör genomföra.  

 

Genom att titta på hur SOS-alarms checklista ”svenskt index för akutmedicinsk 

larmmottagning” ser ut så gav det oss en bra mål bild för hur systemet skulle 

kunna byggas upp. På första sidan bör det finnas ett par grundval att välja mellan. 

Dessa kan vara exempelvis trafik, våldsbrott, dödsfall, narkotika osv. När 

användaren gjort sitt val bör det sedan finnas två alternativ. Det ena skulle vara att 

man kan söka manuellt i systemet och det andra att man kan söka på ord i en 

sökmotor.  

   När användaren har fått upp rätt ärendetyp bör det finnas en uppdelning i olika 

färger, varje färg bör också ha samma betydelse i hela systemet. Rött skulle 

betyda att denna åtgärd ej får missas, gult att åtgärden bör utföras men skulle 

kunna åsidosättas om det finns skäl för det och grönt skulle kunna vara åtgärder 

som kan göras om situationen medger. Vinsten med ett sådant system tror vi 

skulle vara att i det akuta skedet så vet polismannen att det räcker för honom att 

läsa den röda delen och att han senare när tid finns kan läsa de andra två delarna.  

   Till varje lathund bör det finnas en kort text som förklarar och fördjupar 

kunskapen hos den som behöver. Den texten bör finnas lättillgänglig direkt från 

sida ett i ärendetypen genom en länk. Står det åtgärder i listan som det finns 

ytterliggare förklaring till i systemet bör det gå att markera den uppgiften och sen 

få upp den informationen på en ny sida. Upplägget för varje sida och för varje typ 

av ärende i detta system bör vara identiskt i alla lathundar för att användaren ska 

behöva lägga så lite tid som möjligt på att leta i systemet. 
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Begreppsförklaring 

 
Checklista/lathund        Med begreppet checklista i stället för lathund tror vi att man minskar 

risken för låsning vid vad som skrivs. Risken tror vi med begreppet 

lathund är att en person som läser en lathund kan ”låsa” sig vid vad 

som är skrivit och på så vis tappa en bredd på den situation personen 

försöker att lösa. Checklista tror vi i stället fungerar som ett komihåg 

och personen som läser kan då fortfarande behålla ett brett synfält på 

situationen. 

   

HLR Hjärt- och lungräddning. 

 

HT Händelsetyp. Olika typer av larm som kan komma till SOS-alarm. Det 

kan ex vara brand i bostad, trafikolycka med personskada eller 

skogsbrand.  

 

Igv Ingripandeverksamheten. Motsvarar ordningsavdelningen på vissa 

andra orter. 

 

LKC Länskommunikationscentralen.  
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