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 Abstract 

 

Syftet med denna rapport är att försöka ge en djupare inblick i ett av polisens mindre 

kända verksamhetsområden. Vi har valt att arbeta med just polisflyget både för att vi 

själva vill få ökade kunskaper om dess verksamhet och också för att undersöka hur 

denna polisära resurs används i det ordinarie polisarbetet. Rapporten försöker 

analysera hur flygets verksamhet i dagsläget ser ut, vi granskar också hur polisflygets 

samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och dess naturbevakare fungerar.  

De fakta och uppgifter rapporten bygger på har inhämtats genom litteratur, intervjuer 

och en inspektionsrapport om polisflyget. Vi har i arbetet försökt att ge en inblick av 

polisflygets hela verksamhet men inriktat oss på baseringen i Boden.  

Det vi har kommit fram till är att polisflygets resurser över lag fungerar på ett 

tillfredsställande sätt men att vissa förändringar kan och borde göras. 
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 Ordlista 

 

 Operatörer 

En operatör är en besättningsmedlem som har till uppgift att sköta polisoperativ 

utrustning och kommunikation i helikoptern. Vid sidan av flyguppdragen arbetar 

operatören bland annat med underhåll av utrustning, metodutveckling samt att bistå 

piloten med tillsyn av helikoptern och avrapportering efter avslutat uppdrag. 

Eftersom man inte har anställt några operatörer på de flesta av baserna så agerar en 

pilot som operatör medan den andra piloten flyger helikoptern.1 

Bisittare 

En bisittare är oftast en polisman med begränsad utbildning som hjälper till med att 

biträda en pilot. Bisättaren inlånas från en polismyndighet och har ofta god 

lokalkännedom vilket gör honom/henne till en viktig resurs under flyguppdragen.2    

 Instrumentflygning 

Instrumentflygning innebär att man kan flyga endast med hjälp av helikopterns 

instrument. Detta används då den visuella synen inte kan användas, t ex vid mörker 

eller vid dåligt väder.3 

 NVG 

NVG - Night Vision Goggles, är en utrustning som används vid mörkerflygning. 

Det är en ljusförstärkningsutrustning som gör det möjligt för piloten att se även i 

totalt mörker.4 

  

                                                
1 Henriksson, S. 2006 
2 Se 1 
3 Nylén, L., Skogsberg, G. et al 2001 
4 Nylén, L., Skogsberg, G. et al 2001 
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Ad Hoc 

”Ad hoc är latin, och betyder ordagrant ’till detta’, och i vidare betydelse ’tillsatt för 

ett särskilt ändamål’. 

När man säger att något är ad hoc-någonting så menar man att det är gjort för just 

detta ändamål, och ej avsett som en generell lösning på något problem. Betydelsen 

kan vara både positiv och negativ.”5 

Nationell bastaktik 

Man har inom svenska polisen infört nationell bastaktik som alla poliser i yttre 

tjänst ska vara utbildade i. Bastaktik är hur vardagligt arbete ska gå till, man har 

dessutom gemensamt kommit överrens om fem metoder, dessa är: lokaliseringssök, 

rekognosering/observation/säkring, sök i terräng, vägspärr och normalstopp. 

Införandet har kommit till följd av att när man har samarbetat mellan myndigheterna 

så har det uppstått en del svårigheter när alla poliser inte tänker och agerar likadant.6 

FAP 

FAP står för föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet.7 

                                                
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc (061118) 
6 Polishögskolan, 2005 
7 http://www.polisen.se/inter/nodeid=8829&pageversion=1.jsp 061202 
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1  Inledning 

Huvudsyftet med denna rapport är att få en fördjupad inblick i en av polisen mindre 

kända avdelningar. Många är ju fullt medvetna om polisflygets existens men de 

flesta har nog ingen djupare kännedom om hur deras verksamhet ser ut och är 

uppbyggd. Målet med arbetet är bland annat att granska hur polisflygets samverkan 

fungerar, både inom den egna organisationen såväl som med andra myndigheter. 

Det vi med detta arbete alltså hoppas kunna uppnå är således en ökad inblick i 

polisflygets värld, betydelsen av dess existens samt om de resurser som finns 

utnyttjas fullt ut.  

1.1 Bakgrund 

Polisflyget startade 1964 i samband med ett statsbesök av Sovjetunionens dåvarande 

president Nikita Chrustjev. Det omfattande säkerhetspådraget under besöket krävde 

bland annat att en helikopter införskaffades, denna var av typen Bell 47 G2 A1 och 

blev den första svenska polishelikoptern. Sedan dess har mycket hänt inom den 

polisiära helikopterverksamheten.8 

Polisflyget tillhör organisationsmässigt Rikskriminalpolisen (RKP) och dess 

ordningspolisverksamhet. Rikskriminalpolisen är i sin tur underställda 

Rikspolisstyrelsen (RPS) som bestämmer över polisflygets arbete. Chefen för 

polisflyget, ft. Per Linderberth, ansvarar för den direkta ledningen och är godkänd 

av Luftfartsverket för att leda verksamheten.9  

De helikopterbaser som för närvarande finns är placerade på fem platser i landet; 

Malmö, Göteborg, Stockholm, Östersund samt Boden. Stockholm och Göteborg har 

två helikoptrar var och resterande baser har en helikopter. Tidigare har polisflyget 

även haft flygverksamhet i Jönköping samt på ett flertal sommarbaseringar bland 

annat i Kalmar, Örebro och Halmstad.10 

2001 påbörjades ett omfattande reformeringsarbete av den polisiära 

helikopterverksamheten. De gamla helikoptrarna av märket Bell 206 byttes ut och 

                                                
8 Nylén, L., Skogsberg, G. et al 2001 
9 http://www.nordicrotors.com/polisen.html 060930 
10 Se 2 
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sju nya helikoptrar införskaffades tillsammans med ett helt nytt utrustningssystem.11 

Helikoptrarna som i dag används är av märket EC135 (Eurocopter) och kan utrustas 

med bland annat värmekameror, repelleringsutrustning, högtalare, strålkastare, 

NVG (Night Vision Goggles) samt videolänkutrustning som gör det möjligt att 

direkt från luften sända ”live” till t ex LKC, staber eller mobila mottagare ute på 

fältet. Helikoptrarna har en marschfart på ca 240 km/h men hastigheten beror till 

stor del på hur vindförhållandena ser ut.12 

Polisflygets huvudsakliga operativa uppgifter är:13 

• Flygräddning 

• Sjöräddning 

• Fjällräddning och fjällsäkerhet 

• Efterspaning av försvunnen person 

• Räddningstjänst i övrigt över land 

• Brottsspaning vid grov kriminalitet 

• Deltagande vid särskilda händelser 

• Samverkan med Nationella insatsstyrkan 

• Lämna information till staber och kommunikationscentraler via 
bildöverföring eller genom visuella iakttagelser. 

• Eskorter av högprioriterade personer och objekt 

• Utföra brådskande eller på annat sätt särskilt angelägna trasporter, 
vinschningar och lyft 

• Objektbevakning 

• Gränsövervakning i allmänhet samt i ett Schengenperspektiv 

• Miljö-, jakt- och fiskekontroll 

• Dokumentation genom film och foto 

• Allmän övervakning i områden som har frekvent förekomst av grov 
brottslighet 

                                                
11 Nylén, L., Skogsberg, G. et al 2001 
12 Wedin, C. 2004 
13 Se 5 
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• Trafikledning och övervakning i vissa fall 

 

Polisflyget har en egen flygskola sedan början av 90-talet som är belägen i Säve 

utanför Göteborg. Flygskolans uppgift är att ansvara för nödvändig 

helikopterförarutbildning och vidareutbildning inom polisflyget. Man har även som 

uppgift att regelbundet kontrollera piloternas kunskaper och färdigheter.14 

En komplett helikopterbesättning består av en pilot och en operatör eller bisittare. 

Dock kan inte alltid helikoptern bemannas med en operatör eller utbildad bisittare 

på grund av brist på utbildad personal. Pilotens uppgift är att flyga helikoptern 

medan operatören ser till att sköta övrig utrustning samt att kommunicera med andra 

inblandade enheter.15  

För att få jobba inom polisflyget krävs att man i grunden är utbildad polis, man ska 

också ha tjänstgjort inom polisen minst fem år med goda vitsord för att få 

anställning. Utöver dessa krav krävs också att den sökande är högst 30 år vid 

ansökningstillfället. Man har dock numera börjat gå ifrån dessa krav för att öka 

urvalsgruppen. Den teoretiska utbildningen får piloterna på Flygteoriskolan i 

Barkarby i Stockholm. Själva flygutbildningen sker sedan på polisflygets egen 

flygskola i Säve utanför Göteborg.16 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka belysa de arbetsuppgifter man har inom 

polisflyget, vilken betydelse polisflyget har utanför den egna organisationen samt 

hur dess framtidsutsikter ser ut.  

 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som skall besvaras i rapporten är: 

• Hur ser polisflygets organisation ut i dagsläget? 

                                                
14 Wedin, C. 2004 
15 Rikspolisstyrelsen Controlleravdelningen Enheten för inspektioner, 2006 
16 Henriksson, S. 2006 
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• Vilka organisationer och myndigheter samarbetar polisflyget med och hur 

ser detta samarbete ut? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa framförallt den del som handlar om hur polisflygets jobbar 

tillsammans med andra myndigheter. Där har vi valt att inrikta oss på hur samarbetet 

mellan polisflyget och länsstyrelsens naturvårdare i Norrbotten och Västerbotten 

fungerar.   

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har baserat den största delen av vårat arbete utifrån intervjuer. Litteraturen i 

ämnet är tyvärr något begränsad men självklart har relevant information inhämtats 

även därifrån. Även på Internet finns det en del material som vi läst igenom. Någon 

månad efter att vi påbörjat vårt arbete släppte controlleravdelningen på 

Rikspolisstyrelsen en inspektionsrapport om Polisflyget. Inspektionsrapporten har 

svarat på många av våra frågor och vi har haft den som grund för resten av vårt 

arbete. I andra kapitlet finns en kort sammanfattning om resultatet från rapporten. 

Den 9 november spenderade vi hela dagen hos Stig Henriksson, baseringschefen i 

Boden. Han skulle vara till vårt förfogande hela dagen men då det kommit in ett 

jobb för basen så fick vi istället följa med på uppdraget. Under uppdragets utförande 

så kunde vi hålla en intervju med honom. Möjligheten att få följa med på ett 

uppdrag gjorde att vi fick en ännu bättre inblick i polisflygets verksamhet. De frågor 

som användes vid intervjun återfinns i Bilaga 1. 

När vi var i Boden fick vi ett namn på en polis i Jokkmokk, Karl-Erik Brösth, som 

var väl insatt i samarbetet mellan polisen och Länsstyrelsen då han var 

samordningsman för detta i Norrbotten. Vi kunde den 15 november hålla en 

telefonintervju med honom. Dessa intervjufrågor återfinns i Bilaga 2. 



Rapport nr. 338  2006-12-19 

 7 

2 Resultatsammanfattning av RPS inspektionsrapport 

 

Man anser i inspektionsrapporten att den nuvarande baseringen i Malmö bör läggas 

ned och i stället flyttas till Göteborg. Basen i Malmö är i behov av omfattande 

renovering vilket skulle medföra stora ekonomiska kostnader. Genom denna 

förflyttning av flygverksamheten tror man sig kunna effektivisera polisflyget och 

dra ner på omkostnaderna. Möjligheten att bemanna baseringen i Göteborg dygnet 

runt är också något som kan möjliggöras vid en eventuell flytt. 

Man anser också i inspektionsrapporten att polisflyget även i fortsättningen skall 

tillhöra Rikspolisstyrelsen. Polisflygets ekonomiska resurser bör dessutom 

säkerställas så att flyget inte behöver konkurrera med annan operativ verksamhet. 

Ett inriktningsdokument med bland annat direktiv för polisflygets verksamhet bör 

också upprättas mellan Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna.  

Vidare bedömer man i rapporten att besparingar kan göras genom en utökad 

samordning och anpassning av baseringarnas arbetstidslistor samt semester- och 

utbildningsplanering. Detta skulle leda till en bättre täckning såväl geografiskt som 

tidsmässigt.17 

 

 

 

                                                
17 Rikspolisstyrelsen Controlleravdelningen Enheten för inspektioner, 2006 
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3  Resultat 

 

Polisflygets arbetsuppgifter och ansvarsområden18 

Polisflygets arbetsuppgifter och ansvarsområden regleras bland annat i FAP 121-1, 

331-5 samt i LS 2005-3727. 

FAP 121-1 reglerar bl a vilka arbetsuppgifter som flygverksamheten främst skall 

inriktas mot, detta kan t ex vara räddnings- och spaningsverksamhet, objekt- och 

trafikbevakning samt allmänövervakning och brådskande transporter. Föreskriften 

behandlar även hur helikopterverksamhetens planerande bör gå till och hur 

rekvisition av helikopter skall göras. Vidare beskrivs det operativa 

tillvägagångssättet vid en polisinsats, hur samarbetet skall ske mellan 

sambandscentral och helikopter, samt redovisning av verksamhet och utförda 

uppdrag. 

FAP 331-5 beskriver hastighetsövervakning från helikopter. Föreskriften redogör 

för hur en hastighetsövervakning från helikopter går till, när en sådan övervakning 

bör ske, vilken utrustning som får användas och vilka uppgifter den slutliga 

dokumentationen skall innehålla. 

LS 2005-3727 är Rikspolisstyrelsens drifthandbok för Polisflyget. (DHB)  

                                                
18 Rikspolisstyrelsen Controlleravdelningen Enheten för inspektioner, 2006 
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Polisflygets organisation19 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  Polisflygets organisation är uppbyggd enligt modellen ovan. (2005-12-31) 

 

Chef för Polisflyget är idag flygchef Per Linderberth, han ansvarar för den direkta 

ledningen och är godkänd av Luftfartsverket för att leda verksamheten. 

Polisflyget finns i dagsläget på fem orter, Stockholm, Göteborg, Malmö, Östersund 

och Boden. På varje basering finns en baseringschef som ansvarar för den operativa 

flygverksamheten. Baseringschefens uppgifter är bland annat att sköta personal- och 

månadsplanering, att ansvara för basens ekonomi samt andra övergripande 

ansvarsområden.  

Det finns idag 31 piloter, av dessa är en flygchef, en flygskolchef och fem 

baseringschefer. Flygchefen och baseringscheferna träffas 4-6 gånger per år för att 

diskutera verksamheten.  

                                                
19 Rikspolisstyrelsen Controlleravdelningen Enheten för inspektioner, 2006 

FLYGCHEF 

ADMINISTRATION 

1 PINSP 

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖSTERSUND BODEN FLYGSKOLAN 

1 HKP Bell 206 1 HKP EC 135 
 

1 HKP EC 135 
 

1 HKP EC 135 
 

2 HKP EC 135 

1+10 piloter 
1 operatör 

2 HKP EC 135 
2 HKP EC 
135 
 Dygnet 

runt 
07-22 

beredskap 
1 natt/vecka 
 

08-23 
beredskap 
övrig tid 

07-23 
 

07-23 
 

0800-1630 

1+6 piloter 
(+1 op 2006) 

1+2 piloter 1+3 piloter 1+3 piloter Skolchef 
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Den enda ort man för tillfället har bemannad dygnet runt är basen i Stockholm. Två 

andra baser har beredskap, i Göteborg skall en pilot kunna inställa sig inom en 

timme alla dagar i veckan medan man i Malmö endast har beredskap en dag i 

veckan.  

På nattpassen har man valt att ha två piloter per helikopter, detta för att man vid 

mörkerflygning föredrar att ha en besättning bestående av två man.    

Geografiskt sett så skiljer det sig något mellan baserna hur arbetsuppgifterna ser ut. 

De två baserna i norr har till exempel inte en lika stor andel uppdrag mot grov 

kriminalitet som baserna i södra Sverige har. Däremot så har man i Östersund och 

Boden en större andel uppdrag mot Natur än de södra baseringarna. 

 

Intervju med Stig Henriksson, baseringschef Polisflyget Boden 

För att få en djupare inblick i Polisflygets verksamhet åkte vi upp på till baseringen i 

Boden. Där tog baseringschef Stig Henriksson emot oss och visade oss runt på 

anläggningen. Vi hade också förmånen att få följa med på ett eftersök av en 

försvunnen person. 

Helikopterverksamheten har funnits i Boden sedan 1973 och basen är placerad i 

Försvarets gamla helikopteranläggningar. Där arbetar för närvarande fyra piloter 

och en tekniker. Baseringschef Stig Henriksson, som också är en av piloterna, har 

varit placerad på basen sedan 1980 och är chef för baseringen sedan 1998. Basen är 

bemannad måndag till onsdag 7-23, torsdag till fredag 8-17 samt lördag till söndag 

7-17. Om helikoptern behövs utanför dessa tider ringer man in den pilot som skulle 

ha arbetat nästkommande pass.  

Teknikern ansvarar bland annat för både särskild samt daglig tillsyn av helikoptern.  

Den särskilda tillsynen görs efter 50, 100, 400 samt 800 timmars flygning. Efter 800 

timmar måste helikoptern ner till Stockholm för en tre veckor lång kontroll. Även 

piloterna får utföra daglig tillsyn, men de har dock en begränsning av maximalt sex 

tillsynstillfällen i rad, efter det måste en tekniker utföra tillsynen. Annan kontroll 

som görs beror på vilken komponent det rör samt dess drifttid. 



Rapport nr. 338  2006-12-19 

 11 

Andra uppgifter är bland annat att se till att fylla på de bränsledepåer för helikoptern 

som finns, de är utspridda över olika delar av Norrbotten.  

I piloternas arbetsuppgifter ingår förutom själva flygningen en hel del annat. Bland 

annat skall man vid arbetspassets början se över dagens planering och om man fått 

några nya prioriterade uppdrag, man kontrollerar väder- och vindförhållanden med 

SMHI och Luftfartsverket samt rapporterar eventuell färdplan till RKC och LKC. 

Piloterna har en ganska omfattande meteorologisk utbildning då vädret kan vara helt 

avgörande om man kan åta sig uppdraget eller inte. För även om vädret är fint i 

Boden precis innan avgång så kanske det är helt annorlunda i t ex Kiruna vid samma 

tillfälle. Det är då viktigt att piloterna själva kan avläsa hur vädret kan komma att se 

ut via väderkartor och prognoser.  

Varje pilot har även egna ansvarsområden, det kan vara allt från att ansvara för och 

planera in olika utbildningar och se till så att personal och helikopter har den 

utrustning som krävs och att den är i fungerande skick. 

Baseringschefens uppgifter, förutom flyguppdragen, är allt från att sköta 

verksamhetsplaneringen till att ansvara för budget- och personalredovisning.   

Under ett arbetspass som normalt är 8-9 timmar hinner man flyga ca 4 timmar. Det 

är mycket som måste göras och förberedas både innan och efter en flygning. En 

fulltankad helikopter kan flyga i ungefär 2,5 timme, man måste alltså tänka på att 

det under flyguppdraget även skall finnas tid för tankning och måltidsuppehåll.  

Samtliga piloter på basen är även utbildade i vinschning och dessa uppdrag utförs i 

samarbete med utbildade fjällräddare från den så kallade Alpina gruppen. Då 

fjällräddarna oftast bor på andra platser än i Boden hämtas de upp på vägen i de fall 

ett vinschningsuppdrag är aktuellt. I år har man haft fem skarpa vinschningar samt 

ett antal återkallade uppdrag. Dessa uppdrag har lett till att man kommit att 

överstiga det totala antalet tilldelade flygtimmar, vilket i sin tur lett till att man 

begärt, och fått, ytterligare 150 timmar. Totalt har man nu blivit tilldelade 1050 

flygtimmar i år. Detta är ungefär det man beräknar klara av i dagsläget med tanke 

den bemanning man har. Man har alltså inga problem att klara av att fylla de 
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tilldelade flygtimmarna med arbetsuppgifter. Hur arbetsbelastningen ser ut på 

baserna i övriga landet kan man inte med säkerhet svara på.  

Det som krävs för att bibehålla sitt flygcertifikat är minst 75 timmars flygtid/år. 

Utöver detta krav så finns även krav på att bevara de kunskaper man fått genom 

vidareutbildning, t ex instrumentflygning och NVG. Basen ansvarar för 

vidareutbildning av sina piloter medan piloterna själva ansvarar för att bibehålla de 

kunskaper de fått.   

En gång i månaden har man en så kallad månadsplanering där man planerar in 

nästkommande månads verksamhet. För närvarande fyller de planerade uppdrag 

man får in i stort sett timplanen. Utöver dessa planerade uppdrag tillkommer alltid 

akuta händelser som avbryter den ordinarie verksamheten och som gör att man mer 

än väl fyller upp piloternas arbetstimmar.    

Den brist på samarbete mellan polisflyg och polismyndigheter som nämns i 

inspektionsrapporten tycker man inte gäller för basen i Boden. De anser sig ha ett 

gott samarbete med polismyndigheterna då dessa har lärt sig att utnyttja polisflygets 

resurser och insett vilket bra hjälpmedel helikoptern är. Man ställer sig även 

frågande till inspektionsgruppens påstående att polisflyget i regel inte används 

planmässigt och i stället ofta utför så kallade ad hoc-baserade uppdrag. Som nämns 

tidigare har man i Boden redan en stor del av verksamheten planerad med uppdrag 

från myndigheter och annan verksamhet. Då polisyrket i sig ofta är händelsestyrt så 

går det givetvis inte att planera alla uppdrag i förväg.   

Man nämner även i inspektionsrapporten att piloterna kan tänka sig att flyga mer än 

dubbelt så mycket som i dagsläget. Detta kanske gäller piloter på andra baser som 

inte har tillräckligt med flygtid, men inte i Boden där man redan ligger på över 200 

timmar/år och pilot. Rapportens uppgifter är således något missvisande då det 

maximala antal timmar man skulle kunna uppnå är mellan 250-300 timmar/år och 

pilot.  

Man är på baseringen i Boden mycket nöjda med det samarbete man har med 

polismyndigheterna i bland annat Norrbotten och Västerbotten men man är noga 

med att betona att polisflyget är en riksresurs och även skall användas på det sättet. 
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Alla myndigheter skall kunna ha samma användning av polisflygets tjänster. 

Kunskapen att kunna använda sig av polisflyget i det dagliga arbetet verkar dock 

skilja sig lite åt mellan myndigheterna. Man har ett mycket gott samarbete med 

polismyndigheterna i Norrbotten och Västerbotten då man jobbar mycket ihop. 

Avstånden i norr är stora vilket innebär att polismyndigheterna där många gånger 

måste använda sig av polisflyget för att snabbare kunna ta sig ut till olika händelser. 

I Norrbotten finns för närvarande fem poliser som är utbildade bisittare, ytterligare 

fem poliser i Västerbotten är planerade att genomgå denna utbildning. En ”vanlig” 

bisittare är egentligen bara en polisman som hjälper till rent visuellt under 

flygningen. En utbildad bisittares roll i helikoptern är lik den en operatör har, man 

har hand om polisradion och kontakten med de på marken samt sköter hanteringen 

av andra tekniska hjälpmedel som t ex filmning och strålkastare. Skillnaden mellan 

en bisittare och en operatör är att operatören är anställd av polisflyget och vid sidan 

av flyguppdragen bland annat arbetar med metodutveckling och att ta hand om den 

utrustning som finns. 

Man strävar dock efter att kunna anställa två operatörer till basen i Boden då man 

anser att den mest fördelaktiga besättningsstrukturen består av en pilot och en 

operatör. 

När vi frågar om polishelikopterns användningsområden vid särskild händelse 

berättar Stig om de stora möjligheter som finns att använda helikoptern som 

observationsplattform. Man kan exempelvis genom videolänk sända rörliga bilder 

till LKC av hur det ser ut på marken. Detta gör det möjligt för ledningscentralen att i 

ett tidigt skede få information om hur det ser ut och snabbt kunna agera mot t ex en 

folkmassa eller andra händelser. När man gör dessa videoupptagningar så kan man 

också flyga på en sådan höjd så att man knappt hörs av de på marken. Bland annat 

har man använt sig av videolänk under Lulekalaset där man övervakade människors 

rörelser och även övervakning av narkotikaförsäljning. LKC var efter detta uppdrag 

mycket nöjda med samarbetet med polisflyget.      

Den fråga som ställts i inspektionsrapporten om en eventuell flytt av styrningen av 

polisflyget från Rikspolisstyrelsen till polismyndigheterna är något som man i 

Boden bestämt invänder mot. Detta skulle inte vara ekonomiskt hållbart för de 
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berörda myndigheterna och polisflygets verksamhet skulle påverkas klart negativt. 

Om myndigheterna själva skulle få betala för polisflyget är risken stor att man 

prioriterar bort flyguppdragen och lägger sina pengar på annan verksamhet i stället.     

Till den föreslagna nedläggningen av basen i Malmö ställer man sig frågande då det 

enbart är av ekonomisk vinning. Ur operativ synpunkt finns det egentligen inga 

större fördelar att flytta basen till Göteborg. Anknytningen till ett uppdrag i södra 

Sverige skulle ta längre tid och man blir beroende av vädret på ett helt annat sätt. 

Vädret i Göteborg kan ju vid tillfället vara väldigt dåligt medan det i Skåne är fint, 

man kanske då inte kan utföra det uppdrag som, om baseringen i Malmö varit kvar, 

inte hade varit något problem.  

Man har i dagsläget inte behov av några fler helikoptrar i Boden, möjligtvis skulle 

en extra helikopter kunna användas tidvis under perioden april-oktober. Den största 

arbetsuppgiften för helikopterverksamheten i Boden är räddningstjänstverksamhet, 

den uppgår i dagsläget till 30-45 % av den totala flygtiden. Även en stor del av 

arbetstiden går åt till kontroll av faunabrottslighet. Man utför även 

nykterhetskontroller mot skoterförare samt trafikledning vid vissa publika 

tillställningar.  

I Boden har piloterna inte genomgått den bastaktiska utbildningen, men man 

försöker i dagsläget ordna så att man skall få någon form av förkortad version av 

utbildningen.  

När man åker ut på uppdrag med en naturbevakare brukar förutom piloten även en 

polis med lokalkännedom följa med i helikoptern. Under högsäsongen som är under 

vår och höst genomför man ca 1-3 bevakningstillfällen med helikopter. Dessa 

tillfällen bestäms genom en dialog mellan länsstyrelse och polis. Man kan från 

Länsstyrelsens sida inte kräva hjälp från polisen med faunabevakning, men då 

jaktbrott hör under polisens ansvarsområde så försöker man samarbeta i så stor 

utsträckning som möjligt.  

Man anser från polisflygets sida att detta är ett bra och väl fungerande samarbete.  
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Polisflyget har däremot egentligen inga skyldigheter att hjälpa andra externa 

myndigheter, att man sedan alltid bör samarbeta är ju en självklarhet och också 

något som regleras i Polislagen 3 §. 

 

Intervju med Karl-Erik Brösth, samordnare mellan Polisen och Länsstyrelsen. 

Karl-Erik är polis i Jokkmokk. Han var tidigare polischef men när han valde att 

kliva av den positionen så övergick han till att jobba uteslutande med 

faunabrottslighet. Detta har han gjort sedan våren 2005 då han gav som förslag att 

han skulle vara en länk mellan länsstyrelsen och polisen. Han var inte nöjd med det 

arbete som gjordes angående faunabrottslighet och det fanns då ingen planerad 

verksamhet mellan polis och länsstyrelsen. Idag jobbar han 50 % med planering och 

gemensam tillsyn med naturbevakarna, resterade tid utreder han grova jaktbrott. 

Eftersom naturbevakarna och polisen har olika utbildningar är samarbetet en stor 

fördel för båda parterna. Man har beslutat att fortsätta att jobba på detta sätt i ett år 

till, sedan görs en uppföljning för att se om man ska fortsätta samarbetet. 

Den verksamhet polisen idag bedriver tillsammans med naturbevakarna är tillsyn 

och bevakning. Framförallt sker detta i nationalparkerna där man försöker upptäcka 

jaktbrott som ofta sker mot fredade rovdjur. Naturbevakarnas uppgift är att utföra 

fisketillsyn, jakttillsyn, uppdaga jaktbrott samt att inventera. De har svårt att hinna 

utföra allt detta och har då stor nytta av ett samarbete med polisen. Som 

naturbevakare har man en naturvårdsvaktutbildning och tillsynen görs antingen på 

marken med bil eller snöskoter, eller så sker den i luften i samarbete med 

polisflyget. 

Naturbevakarnas kontakter med polisflyget sker genom Karl-Erik som beställer 

helikoptern när man är i behov av en. Då polisflyget planerar sin verksamhet en 

månad i förväg kan det vara svårt för polisen och naturbevakarna att lyckas pricka in 

flygningen vid rätt tidpunkt. Det är svårt att förutse när t.ex. björnarna går ur ide och 

när människor är ute och jagar med skoter. Man anser att polisflyget i Boden har 

mycket att göra och att det kan vara svårt att boka in helikoptern då man vill ha den. 

Det kan också hända att de tider man bokat försvinner då det kommer in mer akuta 



Rapport nr. 338  2006-12-19 

 16 

ärenden. Dessa dagar går förlorade och man får i stället planera in nya dagar till 

nästa planeringsperiod, alltså först nästkommande månad.  

På frågan om vilka förbättringar man tycker kan göras så svarar Karl-Erik att man 

inom polisen borde lägga mer tid på faunabrottsligheten. Han tycker att det idag 

finns ett dåligt engagemang och att dessa brott har en låg prioritet hos polisen. 

Samarbetet fungerar inte alltid så bra mellan olika orter utan man jobbar i stället på 

varsitt håll. Han anser också att det borde finnas två helikoptrar som täcker Bodens 

område, en i Västerbotten och en i Norrbotten, samt att polis och naturbevakare 

borde sätta samman en grupp som kan utför stora gemensamma insatser mot bl.a. 

illegal jakt från t.ex. snöskoter. 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Innan vi påbörjade denna rapport blev vi fundersamma på om ämnesvalet verkligen 

var så genomtänkt. När vi började leta efter litteratur om polisflyget insåg vi 

nämligen ganska snabbt att det inte skulle bli så lätt, listan på böcker och skrifter om 

polisflyget var minst sagt begränsad. Vi fick helt enkelt rikta in oss på intervjuer och 

det har så här i efterhand gått över förväntan. Om informationen rent litterärt varit 

otillräcklig så har den muntliga informationen från de personer vi träffat och 

intervjuat varit den totala motsatsen. 

Vi anser vidare att vi fått svar på många delar i vår frågeställning. Vi har bland 

annat varit i Boden och intervjuat baseringschefen där. Möjligtvis skulle vi kunnat 

genomföra fler intervjuer på t ex andra baseringar för att få en så objektiv bild som 

möjligt av behovet av effektiviseringar samt få en utökad insyn i samarbetet med 

andra myndigheter. Vi tycker dock på det stora hela att vi uppnått det vi tänkt med 

rapporten. 
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3.2 Resultatsammanfattning 

 

Hur ser polisflygets organisation ut i dagsläget? 

Man kan läsa om polisflygets verksamhet och arbetsområden i FAP 121-1, 331-5 

samt i drifthandboken LS 2005-3727. 

Det är idag 33 personer anställda vid polisflyget i Sverige varav 31 är piloter. 

Organisationen styrs av rikspolisstyrelsen och ligger under rikskriminalpolisen. Man 

har idag sju helikoptrar som används vid uppdrag och ytterligare en helikopter på 

flygskolan i Göteborg. Helikoptrarna är utspridda på fem baser i Sverige: Malmö, 

Göteborg, Stockholm, Östersund och Boden. Polisflyget i Sverige har kommit långt 

i den tekniska utvecklingen, helikoptrarna är moderna och har en hög 

utrustningsstandard. 

Vilka organisationer och myndigheter samarbetar polisflyget med och hur ser 

detta samarbete ut? 

Polisflyget i Boden samverkar idag med såväl polismyndigheter som länsstyrelse i 

Norrbotten och Västerbotten.  

I Norrbotten finns en samordnare mellan polisen och länsstyrelsens naturbevakare. 

Hans uppgift är att planera den gemensamma verksamheten och de jobb 

myndigheterna utför tillsammans. Vid ett antal tillfällen per år använder man sig av 

polisflyget för att genomföra faunatillsyn och bevakning mot jaktbrott. Under dessa 

uppdrag brukar förutom pilot och naturbevakare även en polis med lokalkännedom 

följa med.  
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4  Diskussion 

När vi bestämde oss för att skriva om polisflyget så var det av olika orsaker. Ingen 

av oss visste egentligen någonting om vad man sysslade med inom polisflyget och 

det visade sig ganska snart att det gjorde inte många andra heller. En annan 

anledning var att den ena halvan av författarskaran själv funderar på att bli 

helikopterpilot. Så här i efterhand har vi funnit en väldigt intressant del av polisyrket 

som tyvärr inte används så mycket som den borde. 

Enligt den rapport från Rikspolisstyrelsen som vi tagit del av så påpekar man 

avsaknaden av helikopterverksamheten inom bl a den nya bastaktiken. Vi kan i detta 

fall bara hålla med. Att man inte tar med en så viktig resurs som polisflyget ser vi 

som mycket märkligt. Som nämnts tidigare kan man vid t ex en händelse liknande 

den under EU-toppmötet i Göteborg 2001 rent polistaktiskt ha en oerhörd nytta av 

en övergripande bild av händelserna från ovan. Att polisflyget redan används till 

detta vet vi ju redan, men att man inte ”bakat” in denna verksamhet i den nya 

bastaktiska utbildningen är svårt att förstå.  

Ett problem man stöter på inom polisflyget är att verksamheten är svår att planera 

helt och hållet, detta på grund av att uppdrag kan komma in först när ett flygpass 

redan påbörjats. De flyguppdrag som är akuta bryter då de planerade jobben. 

De största områdena man använder helikoptrarna till i dagsläget är för 

räddningstjänst och grov brottslighet. Den del man anser vara mest kostnadseffektiv 

är räddningstjänst och då oftast att leta efter försvunna personer. Utan helikopter 

skulle detta kräva ett stort antal personer för att söka av samma område. Nuförtiden 

skall det mesta kunna försvaras ekonomiskt för att anses vara något att använda sig 

av, men man anser dock i rapporten att enbart polisflygets 

räddningstjänstverksamhet i sig motiverar ett bibehållande av polisflyget i Sverige.  

Det är relativt sett stora regionala skillnader när det gäller de uppdrag som 

polisflyget utför. Det man kommer fram till i inspektionsrapporten är att det också 

skiljer sig mellan hur de två största uppdragsområdena fördelas på baserna. De 

södra baseringarna, Stockholm, Göteborg och Malmö avsatte 1/3 av sin flygtid att 

bekämpa grov brottslighet medan de norra baseringarna, Östersund och Boden 



Rapport nr. 338  2006-12-19 

 19 

endast lägger 10 % av sin tid på liknande uppdrag. Vad det gäller 

räddningstjänstuppdrag så lägger de södra baseringarna 20-35 % av sin tid på dessa 

uppdrag medan baseringarna i norr lägger runt 40 % på dessa uppdrag. Man kan 

också se en viss säsongsbetoning på användandet av helikoptrarna, de nyttjas mest 

under april-oktober samt från tidig morgon till sen kväll. 

Samarbetet mellan naturbevakare och polisflyg fungerar som tidigare nämnts bra. 

Det finns dock önskemål inom polisen att ge faunabrottsligheten en högre prioritet 

än den har i dagsläget. Det problem man kan se i samarbetet är när naturbevakarnas 

planerade jobb tas bort på grund av annan mer akut flygverksamhet. Då polisflyget 

har mycket att göra kan det dröja länge innan man kan återuppta de avbrutna 

uppdragen.   

Man diskuterar vidare i rapporten om det skulle finnas någon vinning med att lägga 

ut ansvaret för polisflyget till Stockholm- och Västra Götalands polismyndigheter 

istället för Rikspolisstyrelsen som idag innehar det ansvaret. Tanken var då att de 

övriga baserna då skulle kunna styras ifrån någon av de ovan två nämnda 

myndigheterna. Den slutsats man kommit fram till är dock att polisflyget även i 

fortsättningen bör tillhöra Rikspolisstyrelsen. 

Man har vid utredningen kommit fram till att en förflyttning av baseringen i Malmö 

till Göteborg skulle vara att föredra. De lokaler man idag har i Malmö är 

undermåliga och en renovering av dessa skulle öka lokalkostnaderna kraftigt. Man 

skulle även kunna öka tillgängligheten av helikoptrar vid basen i Göteborg till att ha 

dygnstäckning där precis som i Stockholm. De extra kostnader som blir för 

flygningen ner till södra Sverige från Göteborg vägs upp av de besparingar flytten 

medför. Det man dock ställer sig frågande till är om tre helikoptrar verkligen behövs 

i Göteborg för att klara av att täcka de uppdrag som finns. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

Vi instämmer med inspektionsrapporten om att behålla polisflyget vid 

Rikspolisstyrelsen då de flesta polismyndigheter redan är hårt ekonomiskt belastade. 

Det skulle vid en flytt lätt kunna bli en ekonomisk prioriteringsfråga om man skulle 

använda sig av polisflyget eller inte och risken är stor att man i stället skulle lägga 

de pengarna på annan verksamhet. Däremot borde man ge polismyndigheterna ett 

större inflytande över polisflygets verksamhet. Detta för att man ska kunna använda 

helikoptrar till mer vardagliga händelsen än idag då det i stort sett kräver en 

extraordinär situation för att helikopterflyget skall tillkallas. 

Den av inspektionsgruppen föreslagna förflyttning av basen i Malmö till Göteborg 

kan utifrån de uppgifter vi ha tagit del av vara något tveksam. Denna flytt av 

verksamheten ser vi endast som en ekonomisk förbättring, ur en praktisk synvinkel 

är det tveksamt om en flytt är fördelaktig. Man bör också tänka på den lokala 

anknytningen som går förlorad, de kunskaper piloterna besitter om deras 

aktionsområde försämras med ett större arbetsområde. Möjligtvis skulle man kunna 

tänka sig att använda sig av någon slags sommarbasering som polisflyget tidigare 

haft. Det vill säga att om man skulle välja att flytta helikopterbasen från Malmö till 

Göteborg så kan man vintertid ha helikoptern i Göteborg medan man under 

högsäsong flyttar helikoptern till ett område där behovet är stort. Detta för att få en 

snabbare anknytningstid och minska beroendet av bra flygväder.  

Vi märkte under det uppdrag vi följde med på den oerhörda effektivitet som en 

helikopter har. Man kan under kort tid genomsöka stora landområden som hade tagit 

betydligt längre tid om det hade genomförts av markpersonal. Patrullerna som ofta 

är få till antalet blir uppbundna under långa tider vilket kan förhindras vid 

utnyttjande av polisflyget. Detta gör att man kan öka tillgängligheten på poliser i 

samhället. Vi anser att det vid utredningar och betänkanden ofta är de ekonomiska 

aspekterna som används som utgångspunkt. Detta bör man vara försiktig med då en 

helikopter kan öka både säkerhet och insatstid för markpersonal vid olika insatser. 

Det man även nämner i rapporten är avsaknaden av polisflyget i den nationella 

bastaktiken. Detta kan vi bara instämma med och vi ställer oss frågande till varför 

man inte tagit med denna betydande resurs i utvecklingen av den nationella 

bastaktiken. 
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Vi tycker att polisflyget i Boden verkar har ett väl fungerande samarbete med 

Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten. Man använder sig från 

naturbevakarnas sida av polisflyget i största möjliga mån. Problemen som kan 

uppkomma är att de flyguppdrag man bokat in prioriteras bort när polisflyget får in 

mer akuta jobb. Vi kan inte se något lösning på detta problem då akuta händelser är 

något som inte går att förutse. Självklart tycker vi att man från polisens sida bör 

arbeta aktivt mot faunabrottsligheten men i dagsläget finns tyvärr inte möjlighet att 

använda polisflyget i någon ökad omfattning. Man får nog dessvärre i stället förlita 

sig på mer ineffektiva och resurskrävande åtgärder som t ex bevakning från 

snöskoter eller bil.    

Vi vill slutligen även belysa frånvaron av undervisning om polisflygets verksamhet 

och dess användningsområden under polisutbildningen. Polisflyget är en del av det 

polisiära yrket som väldigt få faktiskt vet något om. Man borde därför redan vid 

polishögskolan få större insyn i denna viktiga funktion så att man vet vad polisflyget 

gör och hur man på bästa sätt kan dra nytta av flyget när man kommer ut och jobbar 

på de olika myndigheterna. Detta kan säkerligen göra det lättare för de olika 

polismyndigheterna att på ett mer effektivt sätt samarbeta med och ta del av 

polisflygets tjänster. Just bristen på samverkan och effektivitet är något som också 

kritiseras i Rikspolisstyrelsens rapport.  
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Bilaga 1 
 
Dessa frågeställningar hade vi med oss till Boden som stöd vid intervju av Stig Henriksson 
baseringschef. Samtliga frågor ställdes inte till Stig då vi kunde inhämta dessa uppgifter på 
annat håll. 
 
Hur kan polisflyget effektiviseras eller få utökade användningsområden? (vilka önskemål 
finns?) 
Planeras det en utökning av antalet helikoptrar/baser? 
Vilka brister finns det? Vad kan förbättras? 
Fungerar organisationen med polisflyget under Rikspolisstyrelsen eller skulle det vara 
bättre att ha polisflygets organisation utspridd på de myndigheter som baserna är 
geografiskt placerade? 
Hur fungerar samarbetet med polismyndigheten i Norrbotten? 
 
Hur ligger polisflyget till utvecklingsmässigt jämfört med andra länder? 
Finns det något föregångsland? 
 
Hur många anställda finns inom polisflyget? 
Vad krävs för att bli anställd inom polisflyget? 
Hur ser arbetstider och arbetsuppgifter ut? 
Arbetar man i vanliga turlag? 
Hur ser arbetsfördelningen ut? 
Hur ser det ut lönemässigt? 
Vad är det för krav på piloterna för att få bibehålla sina certifikat, finns det någon gräns för 
hur många flygtimmar de måste uppnå per år? 
Vad gör en bisittare respektive operatör? 
 
Används helikoptrarna främst inom de myndigheter de geografiskt är placerade eller är det 
jämnt fördelat över landet? 
Vad används polisflyget huvudsakligen till? 
Skiljer sig arbetsuppgifterna mycket mellan de olika baserna i Sverige? 
Vad har ni för möjligheter att planera in egna uppdrag? 
Kan/vill ni använda flyget mer än de ca 200 h/pilot och år som ni gör idag? 
Vad tycker ni om inspektionsrapportens förslag om att möjligen minska antalet flygtimmar 
per år? 
 
Hur ser samarbetet med andra myndigheter ut och vilka samarbetar ni mest med? 
Vilka skyldigheter har polisflyget gentemot andra myndigheter? 
Hur fungerar samarbetet med Länsstyrelsen och naturbevakarna? 
 
Finns det några speciella lagar/förordningar/FAP:ar för polisflyget? 
Hur kan en dag på polisflyget se ut? 
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Hur går samarbetet mellan Polisen och Länsstyrelsen/Naturbevakarna till? 

Vad är du för roll? 

Är du nöjd med det jobb ni utför? 

Hur fungerar samarbetet med Polisflyget? 

Vad gör en naturbevakare? 

Vad har naturbevakarna för utbildning? 

Finns det förbättringar att göra? 

 


