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 Abstract 

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

verksamhetsområden. Vi har valt att arbeta med de regionala insatsgrupperna både för att vi 

själva vill få ökade kunskaper om deras verksamhet samt för att undersöka hur denna polisiära 

resurs är organiserad i polismyndigheten. Rapporten försöker att analysera hur de regionala 

insatsgrupperna skiljer sig åt beträffande arbetsformer, utbildning och organisation i Örebros 

respektive Västerbottens polismyndighet. De fakta och uppgifter som rapporten bygger på har 

inhämtats från litteratur och genom intervjuer. Det vi har kommit fram till är att de regionala 

insatsgrupperna skiljer sig signifikant från varandra och en likriktning av verksamheten 

genom nationellt fastställda direktiv skulle kunna kompetenssäkra insatsgruppernas 

verksamhet. 
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1  Inledning 

Händelsen som utspelade sig i Malexander våren/försommaren 1999, där två polismän fick 

sätta livet till, kom att skapa många ringar på vattnet.1 Förutom att händelsen kom att lägga 

grunden till det som idag är den nationella bastaktiken, så ledde den även till att många 

polismyndigheter såg en problematik i att hantera situationer som präglades av grov 

våldsanvändning eller andra särskilda händelser.2 Alternativet för att undvika att ”vanliga” 

poliser konfronterades med grova våldsverkare var att begära assistans av den nationella 

insatsstyrkan som vid den tiden var organiserad under Stockholms läns polismyndighet. För 

att i framtiden undvika likartade händelser bildades runt om i landets polismyndigheter 

grupper med bl.a. större kunskap om taktiska tillvägagångssätt och tyngre beväpning. Dessa 

grupper med specialkompetens är de regionala insatsgrupperna. 

 

Vi har valt att titta närmare på polisens regionala insatsgrupper i Örebro och Västerbottens 

län. Att det finns lokala insatsgrupper i de flesta länen i Sverige känner nog många till. Vårt 

mål med detta arbete är att bidra till en fördjupad kunskap och ökad förståelse om hur 

insatsgrupperna skiljer sig åt då strukturen och ansvaret för dessa insatsgrupper är delegerat 

till varje enskild polismyndighet.  

 

För närvarande arbetar RPS med en utredning som behandlar insatsgruppernas verksamhet 

beträffande organisation, utrustning, utbildning mm. Utredningen är tänkt att utmynna i 

direktiv för hur insatsgrupperna ska fungera eller om de över huvud taget ska finnas kvar. 

Denna utredning skulle ha presenterats den 31 mars 2007 men kommer på grund av 

förseningar tidigast att presenteras den 31 april 2007. Då vi inte har tillgång till 

utredningsmaterialet så kommer vårt fördjupningsarbete inte att grundas på något som är 

hämtat från RPS utredning. Denna utredning gör ämnet väldigt aktuellt och ännu mer 

intressant för oss. 

 

 

                                                
1 http://www.aftonbladet.se/nyheter/9911/15/polismord_arkiv.html, 2007-04-23 
 
2 RPSFS 2006:14, FAP 201-1, 5§ 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa insatsgruppernas arbetsuppgifter, samt att jämföra 

skillnader mellan insatsgrupperna i Örebro och Västerbottens län.  

1.2 Frågeställning 

Finns det påtagliga skillnader mellan insatsgrupperna i länen Örebro respektive 

Västerbotten beträffande organisation, arbetsform och utbildning? 

1.3 Tillvägagångssätt 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

När en studie ska genomföras finns det oftast två tillvägagångssätt att ta till, den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden. Avsikten med en kvalitativ metod är att skapa förståelse för 

ett visst problem. Vad som är vanligt vid användandet av en kvalitativ metod är att det inte 

på förhand går att precisera vilka resultat som är tänkbara. Därför är den kvalitativa 

metoden, som oftast består av intervjuer, positiv i den aspekten att den skapar ett holistiskt 

intryck. Den kvalitativa metoden ger en helhetsbild och strävan är att komma nära det som 

ska undersökas.3 

 

Kvantitativa studier innefattar studerandet av samband för att leta efter generella regler. 

Undersökningarna går oftast ut på att försöka bevisa eller förklara något vilket sker genom 

att omvandla de empiriska resultaten till material som kan behandlas statistiskt och 

matematiskt. Studierna sker genom kontrollerade mätningar som test, prov, frågeformulär 

och enkäter.4 

 

Vår metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie av några olika anledningar. Det föreföll 

för oss som det naturliga arbetssättet då vår tanke är gå lite på djupet med de frågor som vi 

vill ha svar på. Vi kunde heller inte komma på något bättre sätt att få tag på ämnesspecifik 

information snabbt än just genom denna metod. Eftersom vi valt just kvalitativ metod 

räknar vi med att få en mer djupgående och komplex kunskap om vårt studieobjekt. Om vi 

använt oss av en kvantitativ metod skulle vi antagligen kunna få tag på mycket mer 

                                                
3 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, 2:a uppl., (Lund: Studentlitteratur, 1997), 
92 ff. 
4 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, (Lund: Studentlitteratur, 1998), 31. 
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information som även skulle vara lätthanterlig och mer lättarbetad. Det som vi känner väger 

tungt här är dock vilka slutsatser vi vill kunna dra. Genom kvalitativa data tror vi att vi 

skulle kunna dra mer övergripande slutsatser vilket vi hoppas skall göra studien mer 

intressant.5  

I vårt urval av respondenter för studien har vår grundtanke varit att välja myndigheter som 

rent geografiskt ligger avskilda från varandra, så att två responderande myndigheter inte 

använder sig av samma resurs. Vi ville även undvika att hamna för nära någon av 

storstadsregionerna så att den resurs som då används kommer från en sådan större stad 

(exempelvis piketenhet från Sthlm eller Gbg). Även utbildningsmässigt tänkte vi att det 

finns en mindre likhet, och att man inte använder sig av varandra i utbildningsverksamhet 

om de studerade myndigheterna ligger avskilda.  

 

Valet av myndigheter föll på polismyndigheten i Örebro samt polismyndigheten i 

Västerbotten. En faktor som spelade in i urvalet av respondenter var tillgängligheten av 

intervjuobjekt. Dessa myndigheter som vi bestämde oss för att studera var sådana som vi 

hade anknytning till på ett eller annat sätt och på så vis lättare kunde ordna en intervju 

relativt snabbt. Ytterligare en urvalsfaktor som var av stor betydelse var att vi under valet 

av ämne blev medvetna om att det finns stora skillnader i organiseringen av 

insatsgrupperna i Örebro respektive Västerbotten.  

 

Att det blev just två myndigheter beror till stor del på att vi för det första begränsade oss till 

myndigheter som vi på förhand skulle passa in i vår studie samt tillgängligheten av 

kontakter.  

 

1.4  Intervjugenomförande 

 

Vi genomförde två stycken intervjuer med en representant vardera för insatsgrupperna i 

Örebro respektive Västerbotten. Båda intervjuerna ägde rum under en dag i slutet av mars 

2007. En av intervjuerna genomfördes via telefon pga. avståndet och den andra intervjun 

skedde på ett kontor som respondenten förfogade över. Intervjuerna spelades in på 

                                                
5 Holme, Solvang, 76 ff. 
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bandspelare för att underlätta kodning. Båda respondenterna informerades om att vi spelade 

in intervjun samt erbjöds att ta del av det färdiga resultatet. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en på förhand utarbetad frågemall som var 

strukturerad så att respondenten först fick redogöra för historik om insatsgruppen i 

respektive myndighet, därefter berätta om verksamheten, organisationen, utbildningen och 

slutligen egna reflektioner om standardisering och kvalitetssäkring.6 Trots att intervjun var 

strukturerad ansåg vi inte att det fanns behov att följa den slaviskt utan vred och vände lite 

på formuleringarna för att få ut så mycket som möjligt av intervjutillfället. 

                                                
6 Bilaga I, intervjumall. 
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2  Teori 

Teorier som behandlar den organisatoriska strukturen finns det till synes en oöverskådlig 

mängd av. Vår användning av någon av dessa teorier utgår från att kunna identifiera vilken 

typ av organisation som insatsgruppernas uppbyggnad passar in på, i förhållande till 

beslutsvägar och hierarki. Vi har även valt en teori som behandlar utbildning och 

kompetensutveckling för att se vilka aspekter som har betydelse vid rekrytering, och var 

fokus ligger när enheten vidareutbildas.   

 

Inledningsvis tänkte vi klargöra en del av de begrepp som vi använder oss av när vi 

beskriver de teorier vi har valt att utgå ifrån. 

 

Centraliserad organisation: Centraliserad organisation innebär att strukturen ger 

medarbetaren ett begränsat utrymme för maktinflytande. Strukturen uppstår vanligtvis i 

organisationer som verkar i en osäker omvärld. Centraliserad styrning är strikt hierarkisk 

och all makt ligger hos en eller ett fåtal beslutsfattare. Ett exempel på en sådan centraliserad 

organisation är den militära, där det finns en tydlig hierarki genom hela organisationen men 

all makt för beslut innehas av överbefälhavaren.7 

 

Decentraliserad organisation: I den decentraliserade strukturen sprids beslutsansvaret ut 

till ett flertal beslutsfattare. Detta kan medföra att organisationen snabbare kan bemöta 

förändringar i omvärlden och ställa om sig.8 Ett exempel på decentraliserad organisation är 

Umeå Universitet där fakulteter och institutioner styr verksamheten inom de egna 

områdena, beträffande forskning, undervisning och ekonomi. 

 

                                                
7 Ulla Eriksson-Zetterquist, Organisation och organisering, (Malmö: Liber, 2005), 172. 
8 Ibid.  
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2.1  Organisationsteori 

Vi tänkte utgå från den strukturella organisationsmodell som Henry Mintzberg utvecklade i 

slutet av 1970-talet och början på 1980-talet. Modellen beskriver hur styrningen av en 

organisation sker samt hur organisationen är uppbyggd. Mintzbergs modell är uppdelad i 

fem delar som består av den operativa kärnan, organisationsledningen, mellanchefer, 

teknostruktur och stödfunktioner. 

 

 

    Figur 1 Mintzbergs modell 9  

 

1. Organisationsledningen är den eller de personer som ansvarar för styrningen av de 

övriga delarna. Vanligtvis återfinns den ansvarige chefen i denna del, för insatsgruppens 

vidkommande är den chefen polismästaren i myndigheten. 

 

2. Mellanchefer. I de miljöer där organisationsledningen kan ha svårt att överblicka 

detaljerna i arbetet, vanligtvis i större organisationer, finns normalt sett ett behov av chefer 

som direkt styr den operativa kärnan för vidare rapportering till organisationsledningen. 

Som exempel på mellanchef kan exempelvis nämnas försäljningsdirektörer, skiftledare eller 

i vårt fall gruppchefen för insatsgruppen. 

 

                                                
9 Ibid., 171. 
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3. Den operativa kärnan utgörs av den personal som utför de faktiska uppgifterna. Det kan 

vara bilmontören, taxichauffören eller i vårt fall den enskilda insatspolisen. 

 

4. Teknostrukturen är i huvudsak en stabsfunktion som är frikopplad från den mer vertikala 

linjeorganisationen som utgörs av organisationsledning-mellanchefer-operativ kärna. 

Teknostrukturens främsta uppgift är att stödja arbetet i den operativa kärnan. Exempel på 

teknostrukturens arbetsuppgifter är planering, forskning och utveckling. Inom den polisiära 

världen, och framförallt för insatsgruppernas organisation kan teknostrukturen motsvara 

KUT:en (kriminalunderrättelsetjänsten) eller planering av samordnade ingripanden med 

andra enheter, en planering som genomförs av staben.  

 

5. Stödfunktioner. Här återfinns ett brett perspektiv av arbetsuppgifter som har till uppgift 

att serva resten av organisationen med olika tjänster. Till exempel kan sådana tjänster 

utgöras av löneadministration och städning. För insatsgruppens vidkommande kan 

stödfunktionerna, förutom de två nyss nämnda, bestå av support för kläder, vapen, fordon 

och annan utrustning där teknikers och annan personals kompetens behövs.10   

 

De två sista delarna i Mintzbergs figur, teknostrukturen och stödfunktionerna är områden 

som vi kommer att lämna till stor del oberörda. Detta beroende på att vi upplever att de 

uppgifter och tjänster som utförs inom dessa sektioner saknar relevans för vårt syfte med 

arbetet där vår tanke är att lägga mer fokus på delarna som utgörs av organisationsledning, 

mellanchefer och den operativa kärnan i verksamheten. 

 

Mintzbergs modell (figur 1) utgör sedan stommen för fem typiska konfigurationer som 

samtliga bygger på vilken typ av funktion som är övergripande dominant. Dessa fem 

konfigurationer är: 

 

• Enkel struktur: Organisationens ledning är centraliserad och styr organisationen via 

direktstyrning. Strukturmodellen innebär att konfigurationen endast består av två nivåer, 

den operativa kärnan och den strategiska ledningen. Övervakning är den generella 

samordningsformen. 

 

                                                
10  Ibid., 169-170. 
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• Maskinbyråkrati: Här spelar teknostrukturen en betydande roll, då arbetet i den 

operativa kärnan i stort sett uteslutande baseras på det arbete teknostrukturen utför. 

Maskinbyråkratin är starkt hierarkisk då de viktiga besluten fattas av 

organisationsledningen och mellanchefer kontrollerar att den operativa kärnan utför de 

arbetsuppgifter som standardiserats. I en maskinbyråkrati finns ett flertal nivåer mellan 

organisationsledningen och den operativa kärnan. 

 

• Professionell byråkrati: I denna typ av konfiguration är det den operativa kärnan som 

utgör den viktigaste funktionen Den operativa kärnan är stor jämfört med andra delar av 

organisationen. Det är korta vägar mellan organisationsledning och operativ kärna, en platt 

organisation. Fokusering ligger på standardisering av kompetens och övervakning av 

verksamheten sker i stor utsträckning genom yrkesutbildning och indoktrinering. 

 

• Divisionsstruktur: Kännetecknas genom att merparten av arbetet inom organisationen 

utförs av självständiga enheter. Kan sägas vara en organisation inom organisationen. I 

denna struktur har mellanchefer ett stort inflytande ansvarar för sin ”division” på samma 

sätt som organisationsledningen ansvarar för organisationen som helhet. 

 

• Adhocratisk konfiguration: Den här typen av organisatorisk konfiguration är en 

anpassningsbar, lös organisk form med självförnyande egenskaper som via laterala 

samordningssätt hålls samman. Denna struktur återfinns oftast i miljöer som snabbt 

förändras och det är viktigt att förhålla sig till den turbulenta omvärlden. 

Osammanhängande struktur och obeslutsamhet ses i denna konfiguration som en egenskap 

att värdesätta då det legitimerar konflikter som i slutändan kan vara lärande. I 

adhocorganisationen är stödfunktionerna vitala då det ofta är de som är det 

sammanhållande ”kittet” och svarar för stor del av laterala samordningen.11 

 

                                                                                                                                               
 
11 Lee G. Bolman och Terrence E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 2:a uppl., (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), 109-114. 
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2.2  Kompetensteori 

Modellen för kompetensteori som vi använder oss av är den som Annika Lundmark 

beskriver. Modellen beskriver en persons egenskaper som tillsammans bildar en slutlig 

yrkesprofil.12    

 

Figur 2, ”Kompetensblomman”13 

 
Yrkesteknisk kompetens: 

Den yrkestekniska kompetensen består av primära färdigheter och kunskaper som krävs för 

det yrke man verkar inom. Här ingår teori, metoder och principer av betydelse för 

arbetsuppgifterna. Även regler, redskap och hjälpmedel mm ingår i den yrkestekniska 

kompetensen. 

Strategisk kompetens: 

Inom den strategiska kompetensen inryms krav på kunskap om konkreta mål för den 

verksamhetsidé som man jobbar emot. 

Personlig kompetens/Förhållningssätt: 

I den här kategorin ingår etik, personliga egenskaper, motivation, attityder och servicevilja 

mm. 

                                                
12 Annika Lundmark, Utbildning i arbetslivet, (Lund: Studentlitteratur, 1998), 34-35. 
13 Ibid., 35. 
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Social kompetens: 

I den här kategorin är huvudpunkterna samarbetsförmåga, förmåga att lyssna, förmåga att 

anpassa sig till skilda samtalsparter och även att kunna ”avläsa” kulturen i en eller olika 

organisationer.  

Funktionell kompetens: 

Den funktionella kompetensen är en sammansättning av de tidigare nämnda 

delkompetenserna. Den utgör den slutliga funktionsförmågan i en konkret och reell 

arbetssituation.14

                                                
14 Ibid., 36-38. 



Rapport nr. 394 

 11 

2007-04-24 

3  Resultat 

Den första av våra två intervjuer gjordes med polismyndigheten i Örebro län. Personen som 

vi har pratat med heter Fredrik Malm och tjänstgör som tillförordnad chef för insatsgruppen 

i Örebro. Fredrik berättar att insatsgruppen i Örebro har funnits i sin nuvarande form sedan 

1999 och den består av elva medlemmar, tio insatspoliser samt en gruppchef. 

 

Den andra intervjun gjordes med polismyndigheten i Västerbottens län. Representanten för 

förstärkningsgruppen utgjordes av inspektör Thomas Forsström som tjänstgör som operatör 

men även har ansvar för utbildning samt utrustning. Insatsgruppen bildades 2002 och den 

består av 14 medlemmar varav åtta poliser i Umeå och sex poliser i Skellefteå. För 

närvarande saknas förstärkningspersonal i södra Lappland men ambitionen är att poliser 

med förstärkningsgruppens kompetens även skall finnas tillgänglig i den delen av länet.      

 

1. Hur ser verksamheten ut? 

– Vilka direktiv har format er verksamhet? 

Örebro: De direktiv som styr insatsgruppens verksamhet är en handlingsplan som fastställts 

av länspolismästaren och som baseras på fyra punkter. Dessa fyra punkter är uppgifter som 

insatsgruppen i huvudsak ska besitta befäst kompetens i. 

• Punkt 1: Insatsgruppen skall vara myndighetens speciella resurs vid särskilda händelser, 

farlig person, eskorter, personskydd och liknande uppdrag. 

• Punkt 2: Insatsgruppen skall också vara beredd att tjänstgöra utanför länet. Med 

anledning av punkten ovan skall insatsgruppen bedriva utbildning inom aktuellt område för 

att säkerställa gruppens kompetens gentemot myndighetens krav.  

• Punkt 3: Vid sidan av huvuduppdraget skall verksamheten i första hand inriktas mot 

operativ brottsbekämpning, speciellt mot grova brott och organiserad brottslighet enligt 

uppdrag från avdelningsledningen. 

• Punkt 4: Då uppdrag enligt ovan inte föreligger skall verksamheten inriktas mot 

nöjesrelaterad brottslighet, ordningsstörningar samt insatser mot livsstilskriminella personer 

i Örebro län.  

 

Definitioner på punkten 1 är att farlig person är över normalgraden farlig, särskild händelse 

kan vara t.ex. rån, eskorter kan utgöras av fångtransport, personskydd kan utgöras av att 

skydda hotade kvinnor och bevakning av lokala politiker. 
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Västerbotten: Idag har man fyra grundstenar som förstärkningsgruppen i Västerbotten 

utbildas mot. En handlingsplan finns upprättad, men är när detta arbete skrivs, ej fastställd 

av länspolismästaren. 

 

• Rörligt fordonsstopp (offensivt/defensivt). Förstärkningsgruppen vet om på vilken 

sträcka fordonet färdas och kan då förutbestämma var fordonsstoppet skall ske.  

• Defensivt lokaliseringssök.  Där har förstärkningsgruppen även fått tillgång till nya 

sköldarna som skyddar mot vanlig tjänsteammunition, jaktammunition och annan typ av 

finkalibrig ammunition t.ex. kaliber 5.56 (ammunition till AK-5).  

• Offensiv bevissäkring. Används ofta i samband med narkotikaärenden.  

• Rekognosering och observation.  

 

Förstärkningsgruppen har tidigare utbildats i eftersök av farlig person i terräng men gjort 

den bedömningen att det är för resurskrävande och farligt för att inrymmas i gruppens 

kompetens. Förstärkningsgruppen saknar dessutom polishundar som är utbildade på det 

området. 

 

– Har ni upplevt någon central styrning? 

Örebro och Västerbotten uppger båda att det inte finns någon central styrning för länets 

verksamhet beträffande insats/förstärkningsgrupp. 

 

– Samverkar ni med närliggande myndigheter? I så fall, hur ser sådana 

samverkansformer ut?¨ 

Örebro: Myndigheten i Örebro jobbar efter något som kallas sexlänssamarbete, vilket 

innebär samarbete med de län som gränsar till Örebro län (Västmanland, Uppsala, 

Gävleborg, Dalarna och Värmland). Detta innebär att om t.ex. Dalarna vill ha hjälp från 

insatsgruppen i Örebro så skickar de en begäran till polismyndigheten i Örebro om vad de 

vill ha hjälp med. Därefter kontaktas insatschefen i Dalarna och insatsgruppen uppger om 

man finns till förfogande, förutsatt att det är ett jobb som ligger inom insatsgruppens 

kompetensområde. Inte sällan kan det handla om att ta sig in i någon fastighet eller 

liknande. Insatsgruppen i Örebro arbetar inom länet så länge det inte kommer in någon 

begäran om gruppens assistans från någon annan myndighet. 
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Västerbotten: Samverkan sker med Jämtland, Västernorrland, Norrbotten. Det finns inget 

fastställt samarbete med t.ex. gemensamma utbildningsdagar utan upplägget är liknande det 

som Örebro har. Det vill säga att förstärkningsgrupperna stöttar varandra vid behov vid 

kommenderingar och olika insatser. Ett exempel är kommenderingen till alpina VM i Åre 

2007 där både Västerbotten och Norrbotten stöttade myndigheten i Jämtland. Mest 

samarbete har förstärkningsgruppen i Västerbotten med Norrbottens motsvarighet. 

Förfarandet för att användas som resurs i en annan myndighet är att om t.ex. Västernorrland 

önskar assistans av förstärkningsgruppen i Västerbotten så får de skicka in en begäran till 

polismyndigheten i Västerbotten som i sin tur fattar beslut om de skall bistå begäran eller 

ej. Beslut fattas av polismästare. 

 

Det är egentligen bara förstärkningsgruppen i Norrbotten som har en fastställd 

utbildningsplan. Denna är fastställd av länspolismästaren i Norrbotten. 

 

2. Hur blir man rekryterad till insatsgruppen? 

Örebro: För att bli rekryterad till insatsgruppen i Örebro län så sker ett flertal 

urvalsprocesser.  

Först så tittar man på den allmänna behörigheten och antal tjänsteår som polis. 

Bemanningsnämnden ser gärna att den sökande skall ha jobbat några år som färdig polis 

innan man söker sig till insatsgruppen. Efter att bemanningsnämnden gjort en bedömning 

av vilka som ses som mest lämpliga kallas dessa till en testdag där de sökande får genomgå 

fysiska tester, skytte, samt olika övningar för att påvisa hur man hanterar pressade och 

stressade situationer. Klarar man dessa tester så blir man kallad till intervju och därefter 

sker urvalsprocessen. Viktiga egenskaper för att rekryteras till insatsgruppen i Örebro är att 

man har ett stabilt psyke, god anpassningsförmåga och är trygg i sig själv. 

Ytterliggare en aspekt som man bedömer som viktig är hur den tilltänkte personens 

personliga profil passar in i den övriga gruppen, för att eftersträva så bra gruppdynamik 

som möjligt.  
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När ny personal rekryteras till insatsgruppen så skriver man på ett förordnande på 5-6 år 

och därefter så finns det chans till förlängning. Detta för att man inte skall tappa relativt ny 

personal nästan direkt efter att de genomgått den relativt krävande och påkostade 

utbildningen. Man vill på detta vis hålla nere personalomsättningen och skapa trygghet i 

gruppen.  

 

Antalet sökande vid det senaste rekryteringstillfället var 10 sökande till 1 tjänst och den 

tjänsten annonserades endast ut internt inom polismyndigheten i Örebro län.   

 

Västerbotten: De krav som finns uppställda för en behörig ansökan till västerbottens 

förstärkningsgrupp är att personen är utbildad polis, gärna med några års 

arbetslivserfarenhet. Vissa krav finns för lägsta status på fysisk kompetens respektive 

skyttekunskap, men det huvudsakliga är de personliga egenskaperna, d.v.s. den sökande 

skall vara intresserad av arbetet, ha en viss fallenhet för det, vara en god lagspelare och se 

gruppen i främsta ledet men även kunna agera individuellt om gruppen faller ifrån. Tester 

som bedömer hur den sökande klarar av psykiska påfrestningar, stresshantering och hur 

olika fobiliknande situationer, t.ex. hur höga höjder hanteras, har tagits fram i samarbete 

med Nationella insatsstyrkan och används av Västerbotten i deras rekrytering. 

 

Vid senaste rekryteringsomgången till förstärkningsgruppen i Västerbotten var det åtta 

sökande till en vakant befattning. 

 

3. Genomgår man någon utbildning när man börjar jobba i insatsgruppen?  

– Hur är i sådana fall utbildningen upplagd? 

Örebro: Den som antas till insatsgruppen får börja med en introduktionsvecka där denne 

blir informerad om gruppens verksamhetsmål och blir tilldelad utrustning mm. 

För att anses som färdigutbildad insatspolis i Örebro krävs det sammanlagt åtta 

utbildningsveckor, dessa veckor ligger inte i en följd utan sker fortlöpande under ett år. 

Under tiden så deltar man i insatsgruppens övriga arbete, vilket också ses som en del i 

utbildningen för insatsgruppen. 
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Västerbotten: Utbildningstiden för en nybliven polis i förstärkningsgruppen är fjorton 

dagar. Dessa dagar är dock inte avsatta för någon grundutbildning utan de ingår i den totala 

tid som förstärkningsgruppen har till förfogande för övning och utbildning. I realiteten 

innebär detta att det inte finns någon grundutbildning. 

 

– Hur mycket tränar/samövar man sedan tillsammans per år? 

Örebro: Insatsgruppen övar tillsammans mellan åtta till nio veckor per år, vilket motsvarar 

ungefär 22 % av insatsgruppens tjänstgöringstid. 

Beträffande den egna fysiska träningen försöker man säkerställa egna krav i gruppen, dessa 

tester genomförs en dag per år och innehåller kondition, styrka samt påvisande att man 

fortfarande behärskar olika grepptekniker och nedläggningar. 

 

Västerbotten: : Utbildningstiden är som sagt 14 dagar per år utöver de skarpa insatserna. 

Gruppen har en fastställd övningsplan som skapas i början på varje nytt år. Där planeras 

vad de olika övningstillfällena ska innehålla. T.ex. att gruppen vid fyra tillfällen under ett år 

skall öva på offensivt lokaliseringssök. Övning sker även på situationer som uppstått under 

skarpa insatser där gruppen i efterhand inte är helt nöjd med sin insats. Skytte och fysisk 

träning förutsätts att individen ombesörjer på egen hand, utöver schemalagd arbetstid. 

 

– Sker det någon utvärdering av utbildningen? 

Örebro: Inför varje utbildningsvecka brukar gruppen genomföra någon form av 

backspegel/reflektion över vad som övades vid förra utbildningstillfället. Efter 

utbildningsveckan genomförs en skriftlig utvärdering om vad som gjordes bra och vad som 

kan förbättras/förändras till nästa utbildningsvecka. 

 

Västerbotten: Utvärdering av utbildningstillfällena är något som förstärkningsguppen kan 

bli bättre på att använda sig av. Bristen på sådan utvärdering tror Thomas till stor del beror 

på att förstärkningsgruppen har så få övningstimmar tillsammans och därmed koncentreras 

tiden till de praktiska övningarna. Är det någon speciell övningsinsats som gått dåligt så 

försöker man att lägga in en liknande övning vid nästkommande övningstillfälle. De skarpa 

jobben utvärderas alltid. 
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4. Hur är insatsgruppen organiserad i myndigheten? 

 Örebro: Insatsgruppen ingår som en länsresurs och är direkt underställd chefen på 

polisavdelningen som i sin tur är direkt underställd länspolismästaren Detta innebär att det 

är relativt korta ordervägar mellan ledningen och insatsgruppen. Insatsgruppen är en egen 

avdelning inom polismyndigheten och planerar sin egen verksamhet. Gruppen jobbar 

periodplanerat under sexveckorsschema och de försöker planera tiden så att de finns i tjänst 

under helgerna. 

Om insatsstyrkan inte är i tjänst så bygger deras jourverksamhet på frivillighet. Alla i 

insatsgruppen har av polismyndigheten fått egna mobiltelefoner som mer eller mindre är på 

dygnet runt. Om det blir ett jobb där insatsgruppen behöver kallas in, så rings de in enligt 

en särskild telefonlista som finns uppsatt i sambandscentralen. I regel så ringer man först 

till enhetschefen för insatsgruppen som sedan i samråd med vakthavande befäl bestämmer 

hur många som skall ringas in, beroende på vad det är för typ av jobb. Insatsgruppen 

försöker att ha en inställelsetid på 30-40 minuter och inringningar sker ungefär tre till fyra 

gånger om året. 

 

Västerbotten: Förstärkningsgruppen är organiserad under chefen för ordningsavdelningen 

som i sin tur är direkt underställd länspolismästaren. Beslut om att kalla in 

förstärkningsgruppen fattas av polismästare och om beslutet måste tas utanför kontorstid 

fattas det av jourhavande polismästare. I Västerbotten arbetar gruppen endast tillsammans 

vid insatser eller kommenderingar. Någon jourverksamhet finns inte utan personalen rings 

in då behov av förstärkningsgruppen uppstår och som inte är planerad sedan tidigare. 

 

– Hur arbetar gruppen när det inte handlar om insats? (Tillsammans eller med andra 

utom gruppen) 

Örebro: Då gruppen inte jobbar med insatsverksamhet är arbetsuppgifterna förlagda mot 

andra uppsatta mål som framarbetas av den operativa ledningsgruppen. Operativa 

ledningsgruppen planerar insatsgruppens verksamhet för tvåveckorsperioder. Efter dessa 

två veckor utvärderas arbetsinsatsen. Exempel på sådan planerad verksamhet kan vara 

spaning, trafikärenden och narkotikainsatser 
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Västerbotten: Då personalen i förstärkningsgruppen inte arbetar med insatsverksamhet 

tjänstgör de på sin ordinarie befattning som kan vara inom ordning, spaning, kut, utredning 

eller som lärare på polisutbildningen. 

 

5. Hur många gånger per år används enheten för skarpa insatser? 

Örebro: För 2006 är insatserna inte så många säger Fredrik och räknar upp de olika 

händelserna: 

Farlig person: 19st 

Särskild händelse: 3st  

Eskorter: 13st  

 

Västerbotten: Thomas berättar att förstärkningsgruppen haft 47 insatser sedan uppstarten av 

verksamheten 2002 och den typiska uppgiften gruppen blir inkallad för är en berusad man 

som hotar kvinna med jaktvapen eller som hotar att ta sitt eget liv. 

 

– Händer det ofta att ni rings ut men att insatsen avbryts innan ni har hunnit fram? 

Örebro: Det har hänt att larmen avbryts innan insatsgruppen hunnit fram men detta är inte 

så vanligt. Det kan till stor del förklaras med att insatsgruppen i Örebro inte har lika lång 

framkörningssträcka som förstärkningsgruppen i Västerbottens har, samt att insatsstyrkan i 

Örebro kontinuerligt jobbar tillsammans i den dagliga verksamheten och ofta finns i tjänst.  

 

Västerbotten: Vid enstaka tillfällen så inträffar det att ordinarie polispatrull har hunnit lösa 

uppgiften innan förstärkningsgruppen hinner fram. Detta tror Thomas beror på att tiden för 

inställelse kan variera och att framkörningssträckan kan vara lång. 

 

6. Känner du att ni klarar av de uppgifter som ni har satt upp som mål att kunna 

lösa? 

Örebro: Enligt Fredrik så klarar insatsgruppen av de uppgifter som myndigheten har satt 

upp som mål att de ska klara av. 

Fredrik berättar vidare att de arbetsuppgifter som insatsgruppen ofta blir kallade till ligger 

inom det kompetensområdet som de är utbildade för att klara av, och att det är sällan som 

de behöver kalla in externa enheter. Om det skulle vara ett jobb som ligger utanför deras 

kompetensområde så hänvisar de dem vidare till exempelvis den Nationella Insatsstyrkan. 
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Med den utbildning som personalen i insatsstyrkan genomgår, resulterar detta i att de får 

goda kunskaper om vilka jobb de skall klara av men kanske ännu bättre kunskap om vilka 

jobb de inte klarar av.  

 

Västerbotten: Thomas berättar att förstärkningsgruppen klarar av de jobb som de satt upp 

som mål att de ska klara. Thomas anser även att förstärkningsgruppen i Västerbotten ligger 

på en realistisk kunskapsnivå i förhållande till den organisation och utbildning som gruppen 

har genomgått. Thomas poängterar även att de inte ser sig själva som någon piketenhet utan 

snarare att de har en god kunskap om vilka insatser de hanterar själva samt vilka de inte kan 

hantera själva.  

 

7. Hur kan gruppen förbättra sitt arbete/sina förutsättningar? 

Örebro: Fredrik berättar att insatsgruppens målsättning är att kontinuerligt förbättra sitt 

arbete och sina förutsättningar. 

För att lyckas med detta så utvärderar man sina insatser både vid övning samt vid skarpa 

jobb. 

 

Det som Fredrik upplever som det stora problemet med att starta upp en regional 

insatsgrupp är att få acceptans inom den egna myndigheten. En anledning till att det kan 

vara svårt att bli accepterade i myndigheten är att man måste kunna precisera hur den 

vardagliga verksamheten skall se ut då det inte finns några jobb som kräver insatspolisens 

kompetens. Detta är dock inget problem i Örebro längre då insatsgruppen har funnits i flera 

år och nu etablerat sig, samt att insatsgruppen upplever sig väl förankrad i myndighetens 

organisation och klimatet och kommunikationen med de övriga avdelningarna inom 

myndigheten är god. 

 

Västerbotten: Thomas önskar att gruppen skulle få antalet utbildningsdagar utökat till tjugo 

dagar istället för dagens 14, då skulle han vara nöjd men säger också att om han fick 

bestämma så skulle han vilja att samtliga i förstärkningsgruppen dessutom fick tio dagar för 

individuell träning. Thomas tycker att förstärkningsgruppen kan bli bättre på att genomföra 

utvärderingar efter de övningar som genomförs under året. 
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8. Hur ställer Du dig till en nationellt likriktad utbildningsplan (jmf bastaktiken) för 

att insatsgrupper runt om i landet ska ha en likvärdig/gemensam ”kunskapsbank” för 

sin verksamhet? 

Örebro: Fredrik tycker att man skall dela upp de regionala insatsverksamheterna i olika 

klassificeringar, I, II och III, där det klart och tydligt skall framgå vilken utbildning och 

organisation som krävs för respektive klassificering. Sen tycker han att det är upp till varje 

myndighet att själva bestämma vilken nivå på klassificeringen man skall uppnå. Fredrik 

berättar att deras insatsverksamhet inte kan jämföras med vare sig piketen eller de övriga 

regionala förstärkningsgrupperna runt om i landet, men skall man titta på organisation och 

utbildning så är de mer lik piketens organisation och utbildning. 

 

Västerbotten: Thomas vill gärna se en nationell likriktat modell för samtliga 

förstärkningsgrupper, dels vet man vad de andra regionala insatsgrupperna har för resurser 

runt om i landet samt vilken utbildning de har. När det blir en större insats som kräver 

medverkan från NI (Nationella insatsstyrkan) eller Piketen så vet också dessa enheter vilka 

förstahandsåtgärder som den regionala insats/förstärkningsgruppen kan påbörja innan de 

kommer till platsen. Thomas säger att det man pratar om idag är att man skall höja 

kompetensen på den vanliga radiobilspolisen efter bastaktikens utbildning, men att ställa 

sådana krav på en vanlig ordningspolis tycker Thomas är ett för stort steg att gå. Problemet 

i Norrland är även de stora geografiska områdena som man har att hantera. Thomas tycker 

att det vore perfekt om man kunde göra ett samlat koncept på vad förstärkningsgrupperna 

skall kunna. Vilken nivå konceptet sedan ska ligga på för alla förstärkningsgrupper får man 

gemensamt komma överens om, alternativt att RPS fastslår den, för att därefter likrikta 

denna kompetens. 

 

9. Hur skulle Du i så fall vilja se en kvalitetssäkring av en sådan kompetens? 

Örebro: Fredrik är positivt inställd till att någon form av kvalitetssäkring genomförs men 

vet inte riktigt hur det skulle kunna genomföras. Fredrik är lite skeptiskt till att en 

utomstående person skall utvärdera myndighetens verksamhet då det lätt kan bli prestige i 

det hela.  

 

Västerbotten: Thomas tycker att det i samråd med NI och piketenheterna ska tas fram en 

utbildningsplan för vilken kompetens förstärkningsgrupperna ska besitta. Denna kompetens 
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kan sedan kvalitetssäkras genom att någon från respektive polismyndighet genomför en 

central grundutbildning som de sedan tar med sig tillbaka ut till sin myndighet och där 

utbildar resten av personalen. I samband med utbildning av förstärkningsgruppens personal 

så deltar även någon ansvarig från centralt håll som kan kvalitetssäkra utbildningen på lokal 

nivå, precis som man har gjort med bastaktiken. Vid nyrekrytering så skulle grundkursen 

även kunna samköras med något annat län så att t.ex. Västerbotten och Norrbotten utbildar 

sin nya personal samtidigt. 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Vårt arbete bygger till största del på längre intervjuer vilket innebär att en del av frågorna 

baseras på personliga åsikter. För att få en mer övergripande bild över insatsgruppernas 

organisation så hade vi kunnat studera fler polismyndigheters insatsgrupper. Då tiden för 

arbetet var begränsad samt för att få bättre kvalitet på intervjuerna så valde vi att endast 

kontakta två polismyndigheter. Vi upplever att våra respondenter har svarat objektivt på 

våra frågor och därigenom har vi fått en tillräckligt bra bild för att kunna dra våra slutsatser 

om de påtagliga skillnader som finns beträffande organisation, arbetsformer samt 

utbildning för insatsgrupperna. 
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3.2 Resultatsammanfattning 

Benämningen för resursen/enheten varierar på de olika orterna, i Örebro går man under 

enhetsnamnet insatsgrupp och Västerbotten kallas resursen/enheten för förstärkningsgrupp.  

Vi kommer att använda benämningen insatsgrupp för båda länens enheter. 
 

• Gemensamt kan sägas att det saknas centrala direktiv, inte bara för Örebro och 

Västerbotten, utan för samtliga insatsgrupper i hela landet. 

• Arbetsuppgifterna för insatsgrupperna är i stora drag likartade för både Örebro och 

västerbotten. 

• Örebro har genomfört 34 skarpa insatser under 2006. Motsvarande siffra för 

Västerbotten blir ungefär en tredjedel för samma år (Västerbotten har totalt 47 insatser 

sedan 2002). 

• Insatsgruppen i Örebro är direkt underställd staben (chefen för polisavdelningen) och 

länspolismästaren, medan man i Västerbotten är underställd chefen för 

ordningsavdelningen som i sin tur är direkt underställd länspolismästaren. 

• I Örebro jobbar insatsgruppen tillsammans som en egen enhet även när inte 

insatsuppgifter föreligger. Västerbottens modell bygger på att insatspoliserna lyfts ur sin 

ordinarie tjänst när insatsgruppen tas i anspråk. 

• Både Örebro och Västerbottens myndighet samarbetar med sina angränsande län. 

• Utbildningstiden för de två myndigheterna skiljer sig åt markant då Örebro har åtta 

veckor tilldelade under ett år och Västerbotten har två veckor tilldelade.  

• Örebro har en grundutbildning för nyanställd insatspersonal. I Västerbotten utbildas ny 

personal inom ramen för hela gruppens utbildningstid. 

• Utvärdering av utbildning sker kontinuerligt i Örebro, medan man i Västerbotten 

genomför utvärdering när man anser sig vara i behov av det. 

• Båda myndigheterna anser sig väl kompetenta att bedöma ifall tilldelade uppgifter går att 

lösa med den kompetens insatsgruppen besitter. 

• När det gäller insatsgruppernas framtid anser både Örebro och Västerbotten att centrala 

direktiv för likriktning av enheterna, samt att någon form av kvalitetssäkring enbart skulle 

vara positivt.  
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4  Diskussion 

Vi kommer i vår diskussion att stegvis ta oss igenom Örebros och Västerbottens 

organisation och arbetsform genom att koppla respektive myndighets utformning mot den 

teori vi valt att använda oss av, dvs. Mintzbergs organisationsmodell. Beträffande de båda 

myndigheternas utbildning av insatspersonal kommer vi att ställa dessa mot Lundmarks 

kunskapsblomma. 

 

4.1  Örebro 

Organisation: 

Insatsgruppen i Örebro tillhör den operativa kärnan i myndigheten då det är den som 

handgripligen utför de uppgifter som de blir ålagda. Då insatsgruppens arbete (vid insatser) 

styrs av beslut från chefen för polisavdelning eller länspolismästaren visar detta att det är en 

centraliserad organisation som insatsgruppen är en del av. Vad beträffar Örebros 

konfiguration av struktur för insatsgruppen så är den en kombination av maskinbyråkrati 

och professionell byråkrati. Det som gör Örberos organisation delvis till en maskinbyråkrati 

är att teknostrukturen är basen i det mesta av det arbete som insatsgruppen utför då 

insatserna är planerade eller begärda och det på förhand finns en bedömning av situationen 

som har gjorts av exempelvis KUT:en. Örebros koppling mot den professionella byråkratin 

återspeglas av att det är korta vägar mellan organisationsledningen och den operativa 

kärnan då insatsgruppen är en länsresurs och direkt underställd länspolismästaren.  

 

Arbetsformer: 

Arbetsformerna för insatsgruppen i Örebro växlar mellan planerad verksamhet, vilket utgör 

den största delen av arbetstiden, och insats. När en situation som kräver insatsgruppens 

kompetens uppstår så avbryts den planerade verksamheten då insatsen är prioriterad. Sett 

till arbetsformen är insatsgruppens struktur kopplad till divisionsstruktur då enheten är en 

egen avdelning inom organisationen. 
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Utbildning: 

Örebro har vissa grundläggande krav för den yrkestekniska kompetensen när man 

rekryterar ny personal, dvs. de sökande genomgår fysiska tester, skytte och stressrelaterade 

tester mm. Fokus vid urvalet av personal ligger däremot i de personliga kompetenserna och 

förhållningssätten då det som värdesätts är stabilt psyke, god anpassningsförmåga och att 

den sökande är trygg i sig själv. Som nyanställd i insatsgruppen påbörjas implementeringen 

av den strategiska kompetensen då den nyanställde blir informerad om insatsgruppens 

verksamhetsmål och därigenom bereds möjlighet att reflektera över dem.  

Utbildningen för insatsgruppen som helhet utgör 22 % av deras totala arbetstid. Som vi 

tolkar det så läggs huvuddelen av denna utbildning inom ramen för den yrkestekniska och 

strategiska kompetensen då mycket av det som tränas är taktik, grepptekninker och andra 

färdighetsmoment. Detta tycker vi tyder på att utbildning och kompetensutveckling av de 

personliga och sociala kompetenserna hamnar i skymundan när man väl är anställd inom 

insatsgruppen. 

 

4.2  Västerbotten 

Organisation: 

Västerbottens organisationsstruktur liknar till mångt och mycket den som Örebro använder 

sig av, dvs. insatsgruppen är en del av den operativa kärnan och har en centraliserad 

styrning. Även Västerbotten baserar sitt arbete med insatsgruppen på teknostrukturen men 

den professionella byråkratin lyser inte igenom lika tydligt då organisationen inte är lika 

platt som den i Örebro. Detta pga. att Västerbottens är placerad under ordningsavdelningen 

i myndigheten. Detta tolkar vi som att även om ordervägarna är relativt korta mellan 

ledning och operativ kärna i Västerbotten, så är de inte så korta som de är i Örebro. Därför 

är Västerbotten mer tydligt en maskinbyråkrati än en professionell byråkrati. 

 

Arbetsformer: 

Då Västerbottens insatsgrupp inte utgör en egen enhet utan arbetar med andra ”ordinarie” 

arbetsuppgifter då inte insatsverksamhet bedrivs anser vi att strukturen för arbetsformerna i 

Västerbotten till största del kan liknas vid en adhocratisk konfiguration. Detta då 

insatsgruppens medlemmar finns spridda över hela länet och någon planlagd 

jourverksamhet inte finns, utan gruppen tar sig mer en lös organisk form beroende på vem 

som kan inställa sig när gruppen rings ut.  
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Utbildning: 

Västerbotten har, på samma sätt, som i Örebro baskrav för den yrkestekniska kompetensen. 

Det som värderas högt vid Västerbottens rekrytering är den sociala kompetensen då 

samarbetsförmåga och egenskaper att vara en god lagspelare ses som några av de viktigaste 

rekryteringsgrunderna. 

Kopplat mot den strategiska kompetensen och de verksamhetsmål som insatsgruppen har 

finns ingen introduktion eller utbildningstid avsatt till den nyanställde. 

Utbildningen för insatsgruppen är även i Västerbotten riktad mot den yrkestekniska 

kompetensen vilket vi inte tycker är förvånande då det totalt bara finns 14 utbildningsdagar 

avsatta för ett helt år. Självklart leder detta till att den personliga och sociala 

kompetensutvecklingen får stå tillbaka. 

4.1 Slutsatser och förslag 

Finns det påtagliga skillnader mellan insatsgrupperna i länen Örebro respektive 

Västerbotten beträffande organisation, arbetsform och utbildning? 

 

Det första vi slås av då vi börjar sätta oss in i ämnet är att det helt saknas direktiv från RPS 

för de regionala insatsgrupperna. Detta leder till att polismyndigheter själva formar sina 

insatsgrupper och därmed kan man inte kompetenssäkra kunskaperna hos de olika 

insatsgrupperna runt om i landet. Resultatet blir att insatsgrupperna har en skiljande 

kunskapsnivå. Både i Örebro samt Västerbotten utbildar man insatsgruppen mot snarlika 

arbetsmoment, men då Västerbotten endast samövar en tredjedel av den tid man samövar i 

Örebro så borde detta rent logiskt rendera i att Örebro besitter en högre kompetens inom de 

olika momenten.  

Även de skarpa insatserna förhåller sig på samma nivå som utbildningstiden då Örebro har 

ca 35 insatser per år o Västerbotten har ca 12 insatser per år. Vi tror att orsaken till dessa 

skillnader återfinns främst i organisationsformerna eftersom Örebros insatsgrupp är en 

självständig enhet som lättare kan tas i anspråk och man behöver inte lyfta ur personal från 

deras ordinarie tjänst på samma sätt som man gör i Västerbotten.  
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Det vi ser som väsentligt i likriktningen av kompetensen för de regionala insatsgrupperna är 

att man från RPS sida skapar direktiv för hur organisationen ska se ut, vad gruppen ska 

klara av och hur man ska utbilda sig för att klara av detta. 

Detta skulle kunna genomföras genom att man, som Fredrik nämner, i samarbete med RPS, 

NI och piketenheterna fastställer en klassificering där det framgår vilka uppgifter en 

specifik insatsgrupp i ett län ska klara av att hantera. Vi är medvetna om att ett sådant 

förfarande skulle kunna framkalla en prestigesituation men att det i slutändan kan bli ett bra 

resultat i de fall där insatsgrupperna jobbar länsöverskridande då man vet att det finns en 

dokumenterad kunskap i insatsgruppen. En sådan klassificering skulle kunna baseras på 

vilka resurser som respektive myndighet har att tillgå i form av personaltillgänglighet, 

geografiska avstånd och ekonomi. 

Angående utbildningen tycker vi att ett samarbete inom de samverkansområdena som finns 

skulle vara av nytta. Ett förslag kan vara att myndigheterna inom ett samverkansområde 

gemensamt bestämmer sig för vilken klassificering som ska finnas för insatsgrupperna och 

på så sätt få samma kompetens i hela samverkansområdet.  

När det kommer till kvalitetssäkringen för utbildningen av insatsgrupper är vi inne på 

samma linje som Thomas, dvs. att en instruktör från respektive myndighet utbildas centralt 

utifrån det koncept som fastslås av RPS för att sedan utbilda sina kollegor inom 

insatsguppen i den egna myndigheten. Därefter utvärderas insatsgruppens kompetens ställd 

mot den klassificering myndigheten valt av en representant/er från RPS. 

Vidareutbildningen av insatsgruppen sker sedan kontinuerligt efter den nivå insatsgruppen i 

länet har valt att klassificera sig mot. Då ska insatsgruppen få en bestämd mängd tid avsatt 

för att träna på just de moment som insatsgruppen ska klara av. 

För att uppnå korta ordervägar från ledning till operativ personal så borde samtliga 

insatsgrupper vara direkt underställda staben/polismästaren.   
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Intervjumall 
 

1. Hur ser organisationen ut? 

– Vilka direktiv har format er verksamhet? 

– Vad är din åsikt/uppfattning om att det saknas klara direktiv från ”centralt håll” (läs RPS) 

för gruppens verksamhet?  

– Samverkar ni med närliggande myndigheter?  

2. Hur är utbildningen upplagd/hur genomförs den? 

3. När alla har sin grundutbildning, hur mycket tränar/samövar man sedan tillsammans per 

år? 

4. Hur är insatsgruppen organiserad i myndigheten?  

– Hur arbetar gruppen när det inte handlar om insats? (Tillsammans eller med andra utom 

gruppen) 

5. Hur många gånger per år används insatsgruppen för skarpa jobb? 

6. Vilka uppgifter skall ni klara av?  

7. Känner du att ni klarar av de uppgifter som ni har satt upp som mål att kunna lösa? 

8. Hur kan gruppen förbättra sitt arbete/sina förutsättningar?  

9. Hur vill du som chef för insatsstyrkan att kompetens skall kunna kvalitetssäkras? 

 


