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  Sammanfattning 
 

Under år 2004 inrättades PKC (Polisens kontaktcenter) i Sverige.  

I samband med detta fick polisen i januari år 2005 ett nationellt telefonnummer 

för icke akuta ärenden.  

Bakomliggande studier visade att det fanns ett behov av att förbättra polisens 

service och tillgänglighet.  

Arbetet syftar till att undersöka hur personalen i Norrbotten och Västerbotten 

upplever sin arbetssituation före kontra efter införandet av ett nationellt 

kontaktcenter. Vi har därför varit i kontakt med personal som är ansvariga för 

övervakandet och utvecklandet av PKC i Sverige och intervjuat personal på PKC i 

de berörda länen för att verklighetsförankra arbetet.  

Genomgående i det resultat som vi fått fram utifrån våra intervjuer är att 

personalen upplever sin arbetssituation som mer stressfylld i dagsläget än innan 

införandet av projektet på grund av underbemanning. Även att personalen blivit 

tilldelad utökade arbetsuppgifter kan ses som en bidragande orsak till den 

upplevda stressen.  

Nationella riktlinjer för verksamheten finns endast i form av projektdirektiv och 

kan ses som en hämmande faktor i målet att uppnå likvärdig service oavsett 

varifrån man ringer till polisen.  Trivselfaktorn är varierande bland de anställda. 

Genomgående är dock att man har goda framtidsutsikter för 

kontaktcenterverksamheten. 
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1  Inledning 

 

Varje år inkommer mellan fem och sex miljoner samtal till polisen i Sverige. 

Av dessa samtal registreras cirka 1.2 miljoner brott/ärenden i RAR årligen. 

Ungefär 90 % av de fem till sex miljoner samtalen rör sig om ärenden till 

polisen gällande enklare sorters anmälningar, allmänna förfrågningar, 

tillståndsfrågor och andra serviceärenden1. 

Polisens verksamhet bygger till stor del på att tips kommer in från allmänheten. 

Därför måste polisen vara tillgänglig dygnet runt.  

Detta innebär att det ständigt måste finnas personer inom polisen som kan ta 

emot informationen från allmänheten, oberoende vilken tid på dygnet eller var i 

landet det sker. Enligt polislagen 2 § 4p hör till polisens uppgifter att lämna 

allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp när sådant bistånd lämpligen 

kan ges2. 

Det föreligger en principiell skyldighet för polisen att ta emot anmälningar om 

brott (se t.ex. JO1988/89 s.73). Huvudregeln är att polisen utan uppskov skall ta 

emot en sådan anmälan. En anmälan kan göras såväl muntligen som skriftligen 

hos vilken polismyndighet som helst3. 

 

1.1  Bakgrund 

 

Under år 2004 inrättades PKC (Polisens kontaktcenter) i Sverige. Projektet 

startades emellertid redan i juni år 2001 med syfte att ta fram ett 

beslutsunderlag för att se om projektet var genomförbart. Rikspolischefen 

beslutade i juni 2003 i enlighet med beslutsunderlagets principer att alla 

myndigheterna skulle vara anslutna till PKC senast den 31 december 2004. 

 

                                                
1 PKC verksamhetsidé 2004 Ulf Rhodin RPS/USE 
2 Polislagen en kommentar, Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan  Norstedts Juridik AB Sverige 2003. 
3http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_
Decision&Id=909 2005-11-02 
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Verksamheten infördes etappvis med syftet att landets 21 polismyndigheter 

skulle ha ett PKC som de ansvarade över.  

I samband med detta fick polisen i januari år 2005 ett nationellt telefonnummer 

för icke akuta ärenden. Ett icke akut ärenden definieras som allt som inte 

omedelbart behöver följas upp av till exempel polis, räddningstjänst eller 

ambulans4. Vid akuta ärenden ska 112 som är ett larmnummer användas. 

 

Det nya telefonnumret är 114 14. 

Detta nummer knyter samman de 21 PKC enheter som finns i Sverige.  

Syftet med den nya satsningen är att förbättra polisens tillgänglighet för 

allmänheten. Norrbottens och Skånes län var först med införandet av PKC. 

Införandet av PKC och det nya nationella numret 114 14 syftade till att skapa 

en slags ”24 timmars myndighet” och frigöra resurser inom myndigheten. 

Det nationella telefonnumret till polisen är unikt. Sverige var först i världen 

med att införa ett nummer till polisen. 

De gamla lokala telefonnumrena fungerar även i fortsättningen, samtalet 

kopplas automatiskt vidare till samma svarsfunktion som 114 145. 

I dagsläget svarar PKC för cirka 48 % av den totala anmälningsupptagningen i 

Sverige6. 

Nationella stödfunktionen håller ihop kontaktcenterverksamheten, de planerar, 

övervakar och följer upp projektet samt ansvarar för teknisk kompetens. 

Den typen av ärenden det nya numret skall användas för är till exempel: 

• Anmälan av brott och andra allvarliga händelser. 

• Tips kring brott (under utveckling). 

• Upplysningar om passfrågor, trafikfrågor, migrationsfrågor, 

tillståndsfrågor med mera (under utveckling). 

                                                
4 http://www.polisen.se/inter/mediacache/4347/10415/13505/11414.pdf 2005-09-23 
5 http://www.polisen.se/inter/mediacache/4347/10415/13505/11414.pdf 2005-09-23 
6 Eva Dahlberg, projektledare Nationella stödfunktionen 
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Grunden till införandet av PKC var att skapa en effektivare anmälningsrutin för 

allmänheten samt rationalisera resurserna inom polisväsendet. Vi anser att 

allmänhetens initiala kontakt med polisen är mycket viktigt för vidare 

förtroende för rättsväsendet. 

Genom arbete på LKC under två somrar och genom kontakter med anställda på 

PKC och tidigare anställda, så har vi upptäckt behovet samt problematiken med 

polisens tillgänglighet.  

De personer vi talat med och de som har ledande roller inom PKC projektet 

konstaterar att det är mycket som fortfarande behöver utvecklas och är under 

utveckling.  

 

1.2 Syfte 
 

PKC personalens arbetssituation är en starkt bidragande orsak till att 

verksamheten fungerar på ett tillfredställande sätt. Den som trivs på arbete 

presterar bättre såväl kvalitativt som kvantitativt7. 

Syfte med detta arbete är att undersöka hur personal på PKC i Norrbotten och 

Västerbotten upplevde sin arbetssituation före införandet av ett nationellt PKC 

samt efter. 

 

1.3  Frågeställningar 
 

I detta arbete har vi tänkt besvara följande frågeställningar i och med 

införandet av PKC:  

• Vilka positiva effekter har personalen upplevt av reformen? 

• Vilka negativa effekter har personalen upplevt av reformen? 

•  Hur upplever personalen den totala trivselfaktorn på sin arbetsplats? 

                                                
7 https://www.sktf.se/1954.epibrw 2005-11-02 SKTFs rapport om friskfaktorer i arbetslivet 
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1.4  Avgränsningar 
 

Vi har i detta arbete valt att begränsa informationsinhämtningen. Intervjuerna är 

koncentrerade till ett fåtal anställda inom PKC i Norrbottens och Västerbottens 

län.  

Vi kommer därför inte att få en helhetsbild av vad all PKC personal anser om 

effekterna av reformen. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi har fördjupat oss genom att söka skriftlig information i form av rapporter 

och faktamaterial. Materialet vi funnit finns i form av tryckt skrift och via 

Internet. 

Vi har också varit i kontakt med personal som är ansvariga för övervakandet 

och utvecklandet av PKC i Sverige. Intervjuer med personal på PKC i 

Norrbotten och Västerbotten har syftat till att verklighetsförankra arbetet. De 

personer som vi intervjuat för att försöka besvara våra frågeställningar så 

objektivt som möjligt i arbetet kommer vi ej att namnge.  

       

2 PKC-Projektet 
 

I förstudien till PKC projektet konstaterades ett flertal interna brister. 

Allmänheten ansåg att det fanns brister i bemötande, att det var långa väntetider 

och att samtalen kopplades till anknytningar utan svar. Enligt allmänheten 

borde hanteringen av denna typ av frågor helt enkelt ske mer professionellt. 
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Innan införandet av PKC omhändertog varje polismyndighet de ärenden som 

uppstod inom det egna länet. I liten omfattning förekom det att anmälningarna 

gjordes i ett annat län än där händelsen ägt rum8.  

 

I de fallen så användes manuella rutiner, tillsammans med en enkel teknisk 

möjlighet, för att lämna över anmälningarna till den polismyndigheten som 

skulle handha ärendet.  

I de flesta polismyndigheter ingick serviceärendena som en del av det dagliga 

arbetet för en polisman. I några län, företrädesvis storstadslänen, hade 

anmälnings- eller upplysningscentraler utvecklats vilket skapade tydliga 

arbetsroller och i viss mån gjort att ”problemet” med polismannen som 

”diversehandlare” frångåtts9. 

 

Vid låg belastning, företrädesvis under kvällar och helger, var det i hög 

utsträckning LKC som fick ta emot allmänhetens serviceärenden. 

Konsekvenserna av att bedriva verksamheten på detta sätt ansågs vara bland 

annat: 

• Dålig optimering av resursutnyttjandet. 

• Resursåtgång och servicenivåer som var svåra att tydliggöra och följa 

upp. 

• Rutiner med bristande kvalitetssäkring. 

• Splittrade arbetssituationer både för polismannen och personal inom 

LKC. 

 

 

 

 
                                                
8 Beslutsunderlaget för projekt Contact Center dokument-id 080-082-02-1.0 
9 Beslutsunderlaget för projekt Contact Center dokument-id 080-082-02-1.0 
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Detta i sin tur gav negativa konsekvenser för allmänheten i form av brister i 

polisens service. Följderna var i första hand, vilket tidigare nämnts, brister i: 

• Tillgängligheten. 

• Bemötande. 

• Personalens kompetens.10 

 

2.1 Mål med projektet 
 

De grundprinciper som stadgats beträffande servicemål är bland annat att ha 

bemanning 24 timmar sju dagar i veckan ur ett nationellt perspektiv. Inom tre 

minuter skall 90 % av samtalen vara personligt besvarade. Högst 15 % av 

samtalen med en väntetid på mer än tio sekunder får tappas. Det skall 

förekomma maximalt ett knappval innan vidarekoppling till fysisk person sker. 

Samtalen skall i första hand styras till det län där uppringande person befinner 

sig.  Vid förväntad kötid längre än tre minuter så skall samtalet kopplas vidare 

till närliggande län. Överstiger den uppskattade väntetiden 15 minuter så 

kopplas samtalet nationellt. 

 

På senare tid har det dock varit förhållandevis långa väntetider på det nationella 

numret. Polisen arbetar med att åtgärda problemet genom att utöka antalet 

telefonlinjer från 200 stycken till 300 stycken. Även antalet anställda försöker 

man utöka. Den viktigaste förklaringen enligt Eva Dahlberg är överbelastning i 

kombination med tekniska problem11. Trycket på PKC är alltid högst på 

måndagar, och ett bra sätt att undvika väntetider är därför att försöka ringa vid 

andra tider, till exempel på kvällar och helger12. 

 

 

 

                                                
10 Beslutsunderlaget för projekt Contact Center dokument-id 080-082-02-1.0 
11 Eva Dahlberg, projektledare nationella stödfunktionen 
12 http://www.polisen.se/inter/nodeid=35329&pageversion=1.html 
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Några av de effektmålsättningar som i förstudien förväntades uppnås med 

projektet var bland annat en bättre arbetsmiljö. Detta skulle uppnås genom 

direkt eller indirekt verkan, det vill säga oavsett om man ingår i Kontakt 

Centerbemanningen eller inte.  

 

Tanken var också en möjlighet för arbetsgivaren att kunna erbjuda alternativa 

arbetsuppgifter under en kortare eller längre tidsperiod för arbetstagare som av 

olika skäl bör erbjudas detta13. 

 

2.2 Kontaktcentertekniken 
 

Samtliga myndigheter knyts nu samman med en nationell telefonilösning. 

Parallellt med de befintliga växlarna har det införts en talsvarsserver och en 

kontaktcenterserver.  

Inkommande samtal styrs till en tillgänglig person med rätt kompetens. 

Samtalen styrs initialt till det län där den inringade befinner sig.  

Endast vid lokal överbelastning och vid ”lågtrafiktid” styrs samtal till ett annat 

län. 

Talsvarsservern sköter om välkomstbesked och val av ärende utifrån 

knappvalen den uppringande väljer.  

Talsvarsservern kopplar via telenätet till rätt ledig handläggare och svarar även 

för köhanteringen. 

Kontaktcenterservern hanterar: 

• in- och utloggning 

• samtalshantering 

• kompetenshantering 

 

                                                
13 PKC verksamhetsidé 2004 Ulf Rhodin RPS/USE 
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• statistikfunktioner 

• drift och övervakning 

• koppling till stödsystem14 

 

Samtliga handläggare har systemtelefoner där de kan se köstatus, antal 

inloggade och antal väntande i displayen. All e-posthantering ligger utanför 

Polisen interna datanät och överföring av information, tips och anmälningar 

görs därför helt manuellt om något skall läggas in i ett stödsystem15. 

 

2.3 Personal och arbetsmiljö 
 

Vid införandet av PKC så gjordes inga nyanställningar. Det rör sig således om 

omstruktureringar. För närvarande uppfylls cirka 60 % av 

bemanningsbehovet16.   

Personalen som arbetar inom PKC har utbildats vid PHS i Solna17. 

 

Studier visar att bra prestationer och bra arbetsmiljö går hand i hand. En 

förutsättning för en framgångsrik verksamhet är att de anställda har inflytande 

över sin egen arbetssituation samt att deras kompetens tas tillvara och utvecklas 

i en trygg och god arbetsmiljö. Det är viktigt att alla är delaktiga i 

verksamhetens utveckling och resultat.  En god arbetsmiljö samt meningsfulla 

och utvecklande arbetsuppgifter bidrar till minskad frånvaro, ökad produktivitet 

och förbättrad kvalitet. Det bidrar dessutom till ökad livskvalitet för den 

enskilde. Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och  

arbetsförhållanden i övrigt skall så långt möjligt anpassas till människor med 

olika bakgrund och förutsättningar18. 

 
                                                
14 PKC verksamhetsidé 2004 Ulf Rhodin RPS/USE 
15 Beslutsunderlaget för projekt Contact Center dokument-id 080-082-02-1.0 
16 Eva Dahlberg, projektledare nationella stödfunktionen 
17 http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=117034 2005-11-02 
18 http://www.utvecklingsradet.se/3185 2005-11-01 
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I en rapport från Karolinska institutet baserad på en flerårig studie av fyra stora 

verkstadsföretag, kan nu för första gången rent vetenskapligt ett företags 

ekonomi och produktion kopplas till hur företaget arbetar med arbetsmiljö och 

hälsa för sina anställda19.  

 

Satsning på hälso- och arbetsmiljöfaktorer gör att människor trivs bättre, 

sjukfrånvaron minskar och produktiviteten ökar. Det är främst de faktorer som 

utgör den psykosociala arbetsmiljön som spelar in. Den psykosociala 

arbetsmiljön utgörs av bland annat arbetsbelastning, inflytande, 

kompetensutveckling, tydliga direktiv, engagemang, rolltydlighet, feedback och 

förutsägbarhet20.  

 

I slutsatserna till rapporten står att läsa: 

”• Arbetsförmåga mätt enligt det index som utarbetats i studien har en stark 

koppling till företagets produktivitet. 

 • Att investera i hälsofrämjande insatser som påverkar arbetsförmågan hos 

arbetskraften leder till produktivitetsökning. 

• Obetydliga investeringar i hälsofrämjande insatser leder till att företaget inte 

utnyttjar den potential som finns till ökad produktivitet. 

• Lönsamheten i hälsofrämjande åtgärder framgår av att varje investerad 

timme ger ett väsentligt högre utbyte i form av ökad produktivitet 21.”  

 

Att trivas på sitt arbete är väldigt individuellt och situationsbaserat. Trivsel får 

med andra ord anses som en mix av ett flertal faktorer. För vissa kan trivsel 

vara kopplat till uppskattning av arbetsgivare, eller kunder. Att känna sig 

behövd.  

 

 

                                                
19 http://www.utvecklingsradet.se/3185 2005-11-01 
20 http://kiweb.nextlearn.com/pdf/Slutrapport%20AHA.pdf sid 22 2005-11-16 
21 http://info.ki.se/article_se.html?ID=4821 2005-11-16 
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Det kan även vara att besitta erforderlig kompetens för att lösa de uppgifter man 

ställs inför, så att känslan av att inte räcka till tar överhanden. 

Inflytande över sin arbetsroll och stimulerande arbetsuppgifter är två andra 

faktorer som vi anser viktiga för att trivas på sitt arbete.  

I och med att ens sociala situation kan ha inverkan på hur man sköter eller trivs 

på sitt arbete, så finns även det motsatta förhållandet.  

Trivs man inte med sitt arbete eller har konflikter på arbetsplatsen, med 

ledningen eller medarbetare, så kan detta påverka ens sociala liv utanför arbetet. 

Det omvända förhållandet gäller också, vid privata problem kan även 

arbetssituationen påverkas. Här kommer vikten av goda arbetskamrater in, det 

vill säga de man kommer överens med och trivs att arbeta med. Detta anser vi 

vara den främsta faktorn för trivsel på sitt arbete. 

 

3 Personalen anser 
 

Genomgående för de personer vi intervjuat är att de flesta innan de började 

arbeta på PKC arbetade på den lokala anmälningsupptagningen inom sin 

respektive myndighet. Personalen åsikter skiljde sig däremot åt i vissa 

avseenden.  

 

Faktorer som kan ha haft inverkan för de olika svaren kan vara att några har 

mer eller mindre framträdande roller inom arbetet med PKC utveckling.  

Att arbetsbelastningen har ökat i och med att PKC är nationellt gentemot innan 

då anmälningsmottagningen skedde i det egna länet råder inget tvivel om.   

 

Införande av PKC har gjort att upplysningstjänsten blivit mer utpräglad.  

Frågor om tillexempel pass, trafik och migrationsfrågor förekom tidigare, men 

besvarades då av den enheten inom polisen ärendet gällde.  
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Vissa upplever att detta är en av de bidragande faktorerna till att deras 

arbetssituation blivit mer stressfylld. Andra anser att den nya 

kontaktcenterlösningen bidragit till ”frigörande av tid”, tillexempel finns nu tid 

att skriva mottagen anmälan innan nästa samtal. Tidigare ringde det direkt efter 

att föregående samtal avslutats. Nu har man automatiskt tillgång till tre 

minuters skrivtid efter avslutat samtal. Skulle inte den tiden räcka till kan 

ytterligare förlängning med tio minuter fås för att färdigställa anmälan, samråda 

med eventuell FU-ledare etc.  

 

De olika rutinerna som finns vid olika myndigheter beträffande tillgång i 

system så som CBR och RAR, upplever inte personalen som något problem.  

Däremot ses det som tidskrävande och i vissa fall ett onödigt irritationsmoment  

att de måste logga in och ut ur de olika systemen beroende på vilket län de tar 

emot en anmälan från.  

Och i vissa län har man inte behörighet att avlysa gods i  

RAR, och fordon i CBR systemet, vilket medför att man får ringa till den 

myndigheten det gäller. Och deras LKC får i sin tur avlysa godset.  

 

Nationella stödfunktionen arbetar med utvecklingen när det gäller riktlinjer och 

behörigheter i RAR och CBR, detta tar dock tid.  

 

Personalen jobbar efter de lokala bestämmelser som stadgats även om de tar 

emot anmälningar från andra län. Till exempel tar både Norrbotten och 

Västerbotten emot anmälningar med känd gärningsman. Vilket i sig strider mot 

grundprincipen att PKC skall ta emot anmälningar av ”enkel beskaffenhet” så 

som enklare brottsanmälningar, förlustanmälningar och tips om brott22.  

 

 

                                                
22 FAP artikel 403-5 Rikspolisstyrelsens allmänna råd om ledning av förundersökning i brottsmål 
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De personer som var tänkta att arbeta med PKC vid införande gick en 

utbildning på PHS Sörentorp. Denna utbildning hölls dock endast vid 

uppstarten. Numera sker det internutbildningar lokalt när nyanställda tillträder. 

Från flera håll framkommer det att det rör sig om en ekonomisk fråga när det 

gäller utbildningen. 

  

Ett problem i strävan mot att alla PKC:n skall arbeta utifrån samma 

förutsättningar är att det inte finns några utarbetade styrdokument för 

utbildningen. Nationella stödfunktionens arbetar med att ta fram krav och 

rekommendationer för utbildningen detta tar dock tid. 

 

I och med införandet av PKC så inträdde en helt ny teknik inom området. Enligt 

personalen så skedde övergången smidigt.  

Tekniken flöt på bra och man hade folk från RPS på plats som övervakade 

upptakten av projektet. Då den nya upplysningsfunktionen infördes så skulle 

personalstyrkan utökas inom PKC, men detta gjordes aldrig. 

 

Kötiderna för allmänheten växte och antalet linjer var för få. Detta ledde till att 

systemet lade av till och från. Vilket i sin tur skapade ännu längre kötider. 

Personalen upplevde samma tendenser vid införandet av det nya passet i 

oktober månad. 

 

Personalen tycker om sitt arbete, men är genomgående missnöjda med sin 

arbetssituation på grund av rådande underbemanning. Eftersom ingen av de vi 

intervjuat arbetar heltid på PKC (Västerbotten har inga heltidsanställda, 

Norrbotten ett fåtal) så är de tvungna att ta extrapass för att verksamheten skall 

kunna fortskrida. Detta i sin tur drabbar deras andra arbetsuppgifter inom 

polisverksamheten.  
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De anställda anser sig ha möjlighet att påverka utformningen av arbetsplatsen 

genom att få individuellt utvalda arbetsstolar. Höjbara och sänkbara databord, 

headset, ergonomiskt utformade musmattor och handledsstöd finns även vid 

behov.  

Det finns inga bestämda tider för matuppehåll eller raster, utan detta tas när 

tillfälle ges. Dock anser vissa att det föreligger en viss ”press uppifrån att inte 

vara borta för länge”.  

I programvaran (Callguiden) finns möjlighet att se hur många personer som är 

inloggade och hur den aktuella kön ser ut. Utifrån detta kan pauser inplaneras.  

Personalen har en timmes betald fysiskt aktivitet per arbetsvecka. Dock inte 

under schemalagd arbetstid på PKC. 

 

Av de intervjuade upplever majoriteten att de efter införandet av PKC numera 

sitter som en andra växel. Mycket tid går åt till att koppla folk vidare då man 

inte besitter kompetens att besvara vissa frågor eller att folk gjort felaktiga 

knappval och behöver kopplas till en annan anknytning.  

 

En del upplever att de inte vågar svara på frågor utan att ha 100 % täckning för 

att svaret är helt korrekt. Även här skiljer sig meningarna åt. Vissa anser att den 

befintliga informationsguiden som finns i systemet inte uppdateras ordentligt 

och att vissa vapenfrågor och passfrågor är för svåra att besvara. 

Å andra sidan menar vissa på att de inte upplever detta som något problem, och 

om det är något som är inaktuellt i informationsguiden så meddelar man 

Nationella stödfunktionen som i sin tur uppdaterar informationen. 

 

De långa väntetider som uppstått under sommaren och hösten har medfört att 

vissa inom personalen upplever att det går åt avsevärt mycket tid till att försöka 

lugna ner folk som är upprörda över kötiden.  
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En annan faktor med det nya systemet är att folk inte förväntar sig att hamna i 

tillexempel Luleå då de ringer från Malmö.  

Personalen får även här förklara för folk hur det kommer sig och att de får 

samma service som tidigare. Dock anser inte alla vi talat med att de upplever att 

det är något stort problem att lokalkännedomen försvinner.   

De intervjuade upplever det som att speciellt äldre människor som ringer kan 

känna mindre samhörighet om de inte får tala med någon i det egna länet.  

Det är också främst äldre personer som de upplever har negativa åsikter om 

kontaktcenterlösningen. De kan uppleva den som krånglig med olika knappval 

och att bli kopplade till olika anknytningar. 

Överlag så anser personalen ändå att folk i allmänhet är positivt inställda till 

PKC. 

 

Karaktäristiska svar i våra intervjufrågor beträffande hur de anställda upplever 

sin nuvarande arbetssituation är: 

• Stressfyllt arbete på grund av underbemanning. 

• Möjlighet att påverka den fysiska utformningen av sin arbetsplats. 

• Utbildningsbehov och tydligare riktlinjer för nationell 

anmälningsupptagning. 

• Trivselfaktorn är varierande, dock goda framtidsutsikter hos samtliga. 

• Genomgående att det finns många utvecklingsmöjligheter inom 

projektet. 
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4 Diskussion 
 

Under arbetets gång har vi insett att ett nationellt omfattande projekt som PKC 

inte är enkelt att genomföra utan komplikationer. Fullt uppnådda mål nås inte 

över en natt. Grundtanken med konceptet är bra, på så sätt att man velat 

effektivisera verksamheten och samtidigt förbättra servicen för allmänheten. 

Men till vilket pris sker det? 

I en sån här omfattande omstrukturering och satsning så finns risken att någon 

kommer i kläm och blir lidande. Här upplever delar av personalen att det 

drabbat dem. Detta till stor del för att arbetet upplevs som mer stressfyllt i 

dagsläget på grund av den rådande underbemanningen och de nya 

arbetsuppgifter som tillkommit i och med införandet av PKC. 

 

Undersökningar som vi tagit del av visar att människor som trivs på sitt arbete 

även presterar bättre och mår bättre, detta kan även tolkas utifrån att 

sjukfrånvaron minskar.  

Personer som vi intervjuat upplever att de kan påverka sin arbetssituation i 

relativt stor utsträckning, främst genom att utforma sin arbetsplats utifrån ett 

hälsoperspektiv i form av ergonomiskt anpassade arbetsredskap.  

De psykosociala arbetsmiljöfaktorerna så som tid för pauser, stressnivån, 

tydliga direktiv och kompetensutveckling genom utbildning är svårare för 

personalen att påverka.  

 

Att trivsel på sin arbetsplats är individ och situationsbaserat råder inget tvivel 

om. Vi anser dock att man från polismyndighetens sida kan öka möjligheterna 

för att de anställda skall trivas på sin arbetsplats. Detta görs främst genom att 

arbeta med de ovan nämnda psykosociala arbetsmiljöfaktorer för sina anställda.  
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Det räcker med andra ord inte att bara ge de anställda inflytande över vissa 

aspekter av sin arbetsmiljö, som tidigare nämnt, den fysiska utformningen av 

arbetsplatsen. 

 

Den kanske viktigaste faktorn är att de anställda måste få gehör för hur de 

upplever sin arbetssituation för att eventuella ändringar i den rådande 

arbetssituationen skall kunna bli verklighet.  

Den ständiga ekonomifrågan kan även i detta fall vara kärnpunkten då det 

kommer till svårigheterna med förändringar inom organisation. Personalen 

upplever det som att kompetensutvecklingen, och personalbristen bottnar i just 

denna fråga. Som vi upplever det så finns det åtgärder som arbetsledningen bör 

kunna vidta för att påverka de anställdas arbetssituation i en positiv riktning. 

Detta kan ske utan att det för den skull blir en rent ekonomisk fråga. 

 

De tidigare lokala rutinerna vid anmälningsupptagning lever i vissa 

polismyndigheter kvar efter införandet av PKC. Detta medför att det skiljer 

mellan olika läns PKC i fråga om upptagande av anmälningar med känd 

respektive okänd gärningsman. Vilket upplevs av personalen som 

problematiskt. Därför behövs det enligt vår mening nationella direktiv och 

styrdokument avseende anmälningsupptagningen för att verksamheten skall 

kunna uppnå samma standard i hela landet. Dessa nationella direktiv medför 

även att personalen lättare får en tydlig roll och tydliga direktiv.  

Vilket i studier även det påvisats ha en positiv inverkan på personalens 

arbetsplatstrivsel. Detta kan även medföra att personer som kommer i kontakt 

med polisen via PKC lättare får samma kvalité på servicen oavsett vilket PKC 

man kommer i kontakt med inom riket. 
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