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Sammanfattning 
 

Anledningen till att Nationella Insatsstyrkan skapades var en utredning som tillsattes efter 

mordet på Olof Palme. Utredningen kom fram till att Sverige behövde en styrka som skulle 

kunna användas vid terrorangrepp. Innan styrkan skapades figurerade det flera förslag på hur 

styrkan skulle se ut, var den skulle vara placerad, och hur stor den skulle vara. Den 21 juni 

1990 beslutade regeringen att en styrka på ca 50 man skulle bildas och att den skulle inrättas 

vid dåvarande polismyndighet i Stockholm. Sedan dess har ansvaret för styrkan flyttats och är 

i dagsläget inrättad under Rikskriminalpolisen. Idag består styrkan av 59 man. Sedan 1991 har 

den inte utökats i samma takt som andra nationers motsvarande styrkor. Internationellt har i 

stort sett alla utökat sina motsvarande styrkor, som följd av framförallt 11 septemberattacken i 

USA. Det som styr styrkans framtid och dess storlek är i hög grad terrorhotbilden mot Sverige 

och hur den tolkas politiskt. På den politiska spelplanen är partierna från båda blocken i 

dagsläget positiva till NI och vissa av partierna vill även se en utökning av styrkan. 

Insatsstyrkan kan idag klara av det antal insatser som genomförs om året, samtidigt som de 

vidbehåller sin kompetens. Under året väntas ett beslut om att utöka styrkan till mellan 75 och 

90 man. I dagsläget kan NI rekrytera tillräckligt många för att fylla på efter dem som slutar. 

Det är dock inte med stor marginal. Om beslut att utöka styrkan fattas kan det komma att bli 

ett problem.        
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1. Förkortningar 
 

NI            Nationella Insatsstyrkan 

RPS         Rikspolisstyrelsen 

FBI          Federal Bureau of Investigation 

 

2. Inledning 
 

Jag kommer i detta arbete försöka ge en och hur den tolkas politiskt inblick i Nationella 

Insatsstyrkans bildande och dess framtid. I media kan vi ofta se och läsa om terrordåd runt om 

i världen. Att det sker sådana dåd är ett faktum. Detta ämne har sedan den 11 september 2001 

i allra högsta grad varit aktuellt. Vi i Sverige har hittills varit förskonade från terrorhandlingar 

men det är inte säkert att vi alltid kommer att vara det. Det förekommer även en del fokus på 

den grova brottsligheten i media. Som bekant förekommer sådan i landet. Det finns både 

etablerade svenska och utländska organisationer och andra aktörer som figurerar i sådana 

sammanhang. När det sker sådana brott är det ibland vapen inblandade. Oavsett om det rör sig 

om organiserad brottslighet eller annan brottslighet där vapen är inblandade kan nationella 

Insatsstyrkans spetskompetens komma till användning.
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2:1  Syfte 
 

Syftet med arbetet är att föra en diskussion om hur Nationella Insatsstyrkans framtid kan 

komma att se ut.  

 

2:2  Frågeställningar 
 

• Hur ser Nationella Insatsstyrkan ut idag i förhållande till när den skapades? 

• Hur kan Nationella Insatsstyrkans framtid komma att se ut? 

 

2:3  Avgränsningar 
 

Jag kommer att beskriva hur Nationella Insatsstyrkan som helhet var tänkt att användas och 

hur prioriteringen ändrats fram till idag. Jag kommer inte att belysa hur Nationella 

Insatsstyrkan rent taktiskt arbetar. 
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3. Tillvägagångssätt 
 

För att skapa mig en bild av Nationella Insatsstyrkans skapande och historia har jag studerat 

olika utredningar samt information från Rikspolisstyrelsen. Jag har även sökt information på 

Internet och läst tidigare arbeten rörande Nationella Insatsstyrkan. Politikerna har makt över 

medelstilldelning och prioriteringsförskjutningar för RPS och i längden NI. Därför har jag 

valt att intervjua representanter för de politiska partierna. Regeringspartierna ska stå för en 

gemensam politik. Av den anledningen valde jag att endast kontakta regeringens representant 

och inte en representant från de enskilda partierna. Jag tog även kontakt med 

Justitiedepartementets polisenhet. Jag valde däremot att kontakta oppositionspartierna var för 

sig. En naturligt och självklar kontakt var även RPS och Rikskriminalens ordningsenhet, då 

NI ligger under deras ansvar. På NI har jag även varit i kontakt med Per Engström. Han är 

ställföreträdande chef för Nationella Insatsstyrkan.  

 

4. Bakgrund 
 

4:1  Bakgrund till skapandet av Nationella Insatsstyrkan 

 

Som bekant blev statsminister Olof Palme mördad 1986. Efter det startade en statliga 

offentliga utredning som följd av mordet på statsministern.1  

Efter ett beslut av regeringen 1987 tillsattes en parlamentarisk kommission för att granska 

vilka resurser Sverige besatt för att bekämpa terrorism. Deras arbete resulterade i SOU 

1988:18. 

  

                                                
1 Werkelius (1997), sid 9 
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Kommissionen slutsats var att det inte förelåg några direkta hotbilder mot Sverige. Däremot 

skulle hotbilder mot utländska mål i Sverige kunna förekomma.2 Av den anledningen så ansåg 

kommissionen att det skulle skapas en resurs som kunde användas om det skulle utföras 

någon terrorhandlig i Sverige.3 

 

Kommissionen stöder sitt förslag med att skapa en Insatsstyrka på främst fyra argument: 

 

1. Den ökande förekomsten av terroraktioner i världen och att det även kan gå ut över 

Sverige.4 

 

2. Att om Sverige inte kan agera effektivt mot terrordåd är risken att andra länder vill 

sätta in sina styrkor om deras intressen i Sverige utsätts. Andra länder skulle kunna 

ingripa utan tillstånd från Sverige om deras intressen inom landet utsätts för terrordåd. 

Vilket skulle kunna leda till konflikter. Sverige är även anslutet till olika 

internationella konventioner som riktar sig mot terrorism.5 

 

3. Om Sveriges beredskap mot terror är låg så finns risken att de terroraktionerna utförs 

här även om det är mot utländska intressen.6 

 

4. Att piketgrupperna, som då var den resurs som fanns, ej har tillräcklig utrustning och 

utbildning för att storma kapade flygplan.7 

                                                
2 Werkelius (1997), sid 10 
3 SOU 1988:18 ( sid 156 ) 
4 SOU 1988:18 ( sid 179 ) 
5 SOU 1988:18 ( sid 180 ) 
6 SOU 1988:18 ( sid 180 ) 
7 SOU 1988:18 ( sid 178 ) 
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4:2  Förslag efter den statliga utredningen, SOU 1988:18 

 

Kommissionen förslag var att det skulle skapas en polisär styrka på ca 50 man som skulle 

ingå i stockholmspolisen.8  

!989 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en utredning. Den kom då 

fram till flera olika förslag: 

 

Arlandamodellen 

 

I detta alternativ föreslogs att en styrka på ca 50 man inrättas vid Arlanda flygplats. Fördelen 

var att styrkan då skulle befinna sig på en plats vid ett riskobjekt och att transporter till andra 

delar av landet torde kunna genomföras på ett smidigt sätt. Nackdelen var att styrkan då skulle 

frikopplas helt från piketstyrkan och då skulle männen i NI inte få den träning som föll under 

deras tjänstgöring vid piketen. Det skulle även krocka med Arlandapolisens uppgift vilket 

kunde bli en komplikation.9 

                                                
8 Werkelius (1997), sid 11, 12 
9 Werkelius (1997), sid 16 
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Danska modellen 

 

Byggde på att 50 polismän skulle ingår i en beredskapsstyrka stationerad i Stockholm. 

Polismännen skulle tjänstgöra vid deras respektive myndigheter i Stockholm och endast 

sammankallas vid träning och eventuella händelser. De skulle lyda under RPS.  

Även denna modell avskrevs på grund av problemen med att de skulle tas i anspråk till 

träning och deras hemmamyndigheter skulle bli lidande. Även att de skulle lyda under två 

chefer var till förslagets nackdel.10 

 

Decentraliserande förslaget 

 

RPS kom fram till två olika förslag, A och B. 

A) Att styrkan skulle ingå i piketorganisationen i Stockholm, Malmö och Göteborg. Det 

skulle vara 50 man i varje stad och styrkan skulle därför bestå av 150 man. 

B) Att styrkan skulle inrättas med huvudsaklig förankring i Stockholm och att den skulle 

bestå av 50 man. Styrkan skulle då vara utspridd, med visst antal man, i de tre förut 

nämnda städerna.  

Båda förslagen avskrevs det första på grund av att det skulle bli för dyrt. Det andra främst för 

att det skulle bli svårt att på ett bra sätt lösa utbildningsbehovet och transporter. Det skulle 

även kunna uppstå sociala problem för männen som skulle behöva vistas borta under långa 

tidsperioder.11 

 

                                                
10 Werkelius (1997), sid 16 
11 Werkelius (1997), sid 14 
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Utredningens förslag 

 

Utredningen resulterade i att utredarna ansåg att Insatsstyrkan skulle vara en modifiering av 

vad den parlamentariska utredningen föreslagit efter mordet på Olof Palme. Styrkan skulle 

enligt detta förslag användas som det yttersta polisiära resursen då internationella 

terrorgrupper förskansat sig i byggnad eller flygplan.12 

 

Budgetpropositionen 1989/90:100 

 

Regeringen föreslog i Budgetpropositionen (1989/90:100) att en styrka på ca 50 polismän 

skulle inrättas i dåvarande polismyndighet i Stockholm.13 Förslaget byggde i huvudsak på den 

parlamentariska kommissionens förslag. Regeringen skulle själv fatta beslut om insatser 

skulle verkställas med hjälp av styrkan.  

Justitieutskottet godtog förslaget och regeringen beslutade den 21 juni 1990 att nationella 

insatsstyrkan skulle inrättas vid stockholmspolisen.14 

                                                
12 Werkelius (1997), sid 18 
13 Budgetpropositionen 1989/90, bil 15 ( sid 105 ) 
14 Ju 1989/90:27 
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5. Politikers nuvarande syn på Nationella Insatsstyrkan 
 

5:1  Regeringen 

 

Nationella insatsstyrkan har en betydande roll när det gäller att bekämpa grov organiserad 

brottslighet och eventuella terrordåd. Regeringen anser att Nationella Insatsstyrkan gör ett bra 

arbete och fyller ett behov. Men de har ingen speciell politik avseende styrkan. Innan den nya 

regeringen tillträdde ansåg de att styrkan borde utökas i antal man. Regeringen kan inte 

påverka beslut rörande styrkans storlek så av den anledningen har regeringen har ingen 

speciell politik rörande Nationella Insatsstyrkans framtid. Dessa beslut ligger på 

Rikspolisstyrelsens bord.15 

 

5:2  Justitiedepartementets polisenhet 

 

Justitiedepartementets polisenhet ansvarar för myndighetsstyrning och med det ansvaret för 

utnämnings- och budgetstyrningar. Rörande NI så förekom det en ganska stor diskussion 

under några år i början av 2000 talet. Den fråga som var aktuell i det politiska forumet 

berörde då den förändring som skedde 2002 då styrkan överfördes till RPS. 

Det har sedan denna överflyttning varit ganska lugnt på den fronten. I de senare 

regleringsbreven som skrivits så har det inte stått några speciella styrningar angående NI. Det 

förekommer däremot en fortlöpande diskussion om NI internt inom justitiedepartementets 

polisenhet. Det är en diskussion som inte involverar de politiska ministrarna. Men det är inget 

specifikt för NI utan så görs om alla polisiära områden. 

                                                
15 Tanja Rasmusson, (M) Politiskt sakkunnig Justitiedepartementet 
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För närvarande så föreligger inte något som talar för någon större förändring men om 

världsläget förändras så kan det komma att påverka NI:s verksamhet. Det kan i förlängningen 

vara händelser som demonstrationerna i Danmark (2007) eller bombdåden i Storbritannien 

(2005). Det är händelser som dessa som kan påverka den uppskattade hotbilden mot Sverige 

och det styr NI:s verksamhet i förlängningen. Men det förs ingen politisk diskussion om NI 

för tillfället rörande dessa händelser.16   

   

5 :3  Oppositionen 

 

Socialdemokraterna 

 

Socialdemokraterna är positiva till att NI finns och tycker att den har en mycket viktig roll att 

fylla. Det är då deras specialkompetens som framförallt lyfts fram. Socialdemokraterna ställer 

sig positivt till de insatser som NI används till. De anser även att styrkan gärna får växa 

ytterligare. Med den nuvarande satsningen på att utöka antalet poliser i allmänhet så borde 

detta vara både möjligt och motiverat.17   

 

Vänsterpartiet 

 

Vänsterpartiet var från början kritiskt inställda till bildandet av NI. Det ansågs då att det var 

ett stort steg att skapa en elitstyrka i Sverige. Det som oroade partiet var styrkans taktiska 

utbildning och tunga beväpning.  

Partiet har sedan bildandet av styrkan insett att styrkan har en roll att fylla. Av den 

anledningen var de aktiva i debatten innan beslutet 2002. Vänsterpartiet tillsammans med de 

borgliga drev igenom förändringen att flytta NI till RPS. Det gjorde de för att de ansåg att det 

inte var så lyckat att NI tillhörde Stockholmspolisen. Av de anledningarna, att det medförde 

slitningar mellan piketen och NI, samt att det skulle vara en nationell tillgång.  

                                                
16 Ralf Hedin, Biträdande chef, Justitiedepartementets polisenhet 
17 Thomas Bodström, (S) Ordförande i Justitieutskottet 
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 De ser idag att det finns ett behov av styrkans kompetens och då framförallt deras kunskaper 

i förhandling. Nationella Insatsstyrkans kunskap gör att den ofta lugnar ner en situation som 

då kanske inte eskalerar.  

I framtiden kan partiet se ett behov av att utöka styrkan både personellt och utrustning. De 

anser att det är bättre att utöka NI än att myndigheterna gör egna små insatsstyrkor runt om i 

landet. För dessa styrkor uppnår ändå inte den kompetensen som NI har. Då är det bättre att 

använda dessa ekonomiska resurser på NI. De anser även att militären ej ska användas mot 

terrorhandlingar utan att det är en polisär uppgift. För om en terrorhandling genomförs så är 

det ett brott mot lagen och det är polisens uppgift att stävja dessa brott. Av den anledningen 

kan Vänsterpartiet se att resurser tas från militären för att utöka NI i framtiden.18  

 

Miljöpartiet 

 

Har tyvärr inte funnit tid att hjälpa mig.  

 

6. Nationella Insatsstyrkan  
 

6:1  Nationella Insatsstyrkan 1991 

  

Nationella Insatsstyrkan bildades 1991 och var då en del av ordningsavdelningen vid 

polismyndigheten i Stockholm. Då bestod Nationella insatsstyrkan av drygt 40 man. Då 

ingick två kommissarier, två utbildningsplanerare, fyra instruktörer och en tekniker.19    

 

Rekrytering 

NI rekryterade i omgångar även om styrkans tjänster var tillsatta. Detta skedde för att kunna 

fylla på vid vakanser. Det som eftersöktes vid rekryteringen var personer som var 

handlingskraftiga, psykiskt balanserade, personer som kunde tänka själva, hade en realistisk 

verklighetsuppfattning och fungerade bra i grupp. 

                                                
18 Alice Åström, (V) Suppleant i Justitieutskottet 
19 Werkelius (1997), sid 22  



Rapport nr. 399  

11 

Grundkraven för polismännen som sökte var att de var ostraffade och att de ej delgivits 

misstanke om brott. De skulle ha minst fem år i tjänst, vari tiden för polishögskolan räknas 

med, de skulle ej vara äldre än 36 år vid sökandet. Rekryteringsprocessen tog ca sex 

månader.20 

 

De som uppfyllde dessa krav gick vidare till nästa skede. Där granskades vitsord och 

referenser, även referenser som ej uppgivits kunde inhämtas. 

De som ansågs intressanta gick vidare till läkarundersökning. Därefter följde fysiska tester där 

spänst, smidighet och kondition undersöktes. De sökande skulle vara vältränade personer. Vid 

det tillfället gjordes även tester för fobier, så som höjd och klaustrofobi.  

Uppfyllde personen dessa krav gick han/hon vidare till tester för att bedöma personens 

psykiska lämplighet. Där fastställde psykologer utsträckningen av personens psykiska 

stabilitet, handlingskraft och sociala förhållningssätt.  

De sökande börjar sedan ned ett skriftligt grupptest. Det bestod av två frågeformulär och 

syftade till att ge en bild av den sökandes attityder till omgivningen. Efter det så kallades de 

till en intervju och ytterligare två personlighetstester. 

DMT (Defence Mechanism Test) det syftar till att ge en bild av hur personens invanda sätt att 

bearbeta intryck från omvärlden. Det ger en bild av personens sätt att reagera på och försvara 

sig mot stress.  

Spiralen (Spiral Aftereffect Technique) ger en bild av hur personen strategier för 

varseblivning. Där vissa personer upplever en mer subjektiverad upplevelse och andra en mer 

objektiverad upplevelse. Dessa inställningar är väsentliga för hur vi tolkar och reagerar på vår 

omvärld.21  

 

De poliser som gått vidare från den psykologiska bedömningen kallades senare till en intervju 

med en tillsättningsgrupp. Tillsättningsgruppen bestod av arbetsgivaren och fackliga 

representanter. Där diskuterades vilka motiv polismännen har för att söka NI och vilka 

förväntningar de har på tjänsten. Intervjun utgick i stor grad från de slutsatser som 

framkommit av de psykiska testerna. 

De polismän som fanns kvar efter intervjun kallades därefter för ett två veckors 

sammanhängande slutprov. Under dessa två veckor sammanvävdes psykologiska och fysiska 

faktorer samman för att se hur polismännen förmåga att handla rätt taktiskt under psykisk 

                                                
20 Werkelius (1997), sid 22 
21 Werkelius (1997), sid 23 



Rapport nr. 399  

12 

press. Tillsättningsgruppen sammanträdde efter detta test och de personer som ansågs vara 

lämpliga genomgick slutligen personalkontroll hos säkerhetspolisen.22 

 

Utbildning 

 

Tjänsten inom NI bedrevs genom att männen, i tvåveckors intervaller, växlade mellan 

utbildning och sidotjänst. 60 % av tiden bestod av utbildning. Nyrekryterade polismän 

genomgick först en två månaders grundutbildning och två månaders provtjänst. Därefter 

placerades de i en av styrkans insatsgrupper. När de tjänstgjort i ett år kunde de söka till en av 

specialgrupperna för att bli dykare eller prickskytt.23 

 

Utbildning bedrevs i självskydd, spaning, observation och dokumentation. De utbildades även 

i taktiska metoder rörande inbrytning i fastigheter och flygplan, förflyttningsmetoder, 

genomsök av terräng och fastigheter samt olika vapensystem. Det fördes även en öppen 

diskussion om moral och etik i utbildningen. Styrkan lägger även stor vikt på psykisk träning. 

  

Vissa av männen specialutbildades även inom områden som dykning, sjukvård, förhandling 

och prickskytte.  

Förhandlingsutbildningen har skett i nära samarbete med FBI. Strävan är att i första hand lösa 

uppkomna gisslandssituationer genom förhandling.  

 

Förutom de specialkunskaper som vissa av männen hade ansåg ledningen att alla hade 

kunskap i att klara ”alla” uppgifter som krävdes vid en insats.24     

 

sidotjänst 

 

När NI bildades så tjänstgjorde männen de 40 % av tiden, då de inte utbildar sig, som vanliga 

poliser. Syftet var att de inte skulle tappa kontakten med det polisiära arbetet. Det skulle även 

underlätta för polismännen att återgår till sin tidigare tjänst efter tiden inom NI. Det skulle 

även syfta till att ge omväxling till den påfrestande utbildningen som sker inom NI.  
                                                
22 Werkelius (1997), sid 24 
23 Werkelius (1997), sid 25 
24 Werkelius (1997), sid 26 
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Användning av Nationella Insatsstyrkan 

 

Styrningar rörande användandet av Nationella Insatsstyrkan var reglerat i polisförordningens 

2 kap 9 §. 

 

Polisförordningen 2 kap 9§  

Vid polismyndigheten i Stockholm skall finnas en beredskapsstyrka för att bekämpa 

terroraktioner i landet. Beredskapsstyrkan får tas i anspråk för ändamål först efter beslut av 

regeringen eller, om regeringens tillstånd inte hinner inhämtas, chefen för 

justitiedepartementet. 

 

Framställning om att få ta i anspråk beredskapsstyrkan enligt första stycket skall göras till 

justitiedepartementet av vederbörande regional polischef, som också skall underrätta 

Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Stockholm om framställningen. Rikspolisstyrelsen 

skall lämna departementet de upplysningar och det tillträde i övrigt som behövs i ärendet. F 

1993:993 

 

Som kan läsas i förordningen så var NI endast till för att användas vid terroraktioner. 

Problemet kan dock vara att definiera vad terrorism är. Det är ett värdeladdat ord och 

personliga värderingar spelar stor roll i hur en person ser på vad som är terrorism och vad som 

inte är det.25 

 

Styrkan bildades för att kunna sättas in när terrorister kapat flygplan eller tagit gissland i 

byggnad. Man utgår då från en värdering av gärningsmannens motiv och inte den brottsliga 

handlingen för att använda styrkan. Men det kan diskuteras vad som skiljer en kapares 

handling från en person som t ex ska frita en person från fängelse. Enligt förordningen så får 

styrkan tas i användning först efter att beslut av regeringen, om beslut från regeringen inte 

hinner inhämtas, chefen för justitiedepartementet. Det är dock oklart om delar av styrkan eller 

enskilda medlemmar får användas för deras spetskompetens.26       

 

                                                
25 Werkelius (1997), sid 30, 31  
26 Werkelius (1997), sid 31, 32 
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6:2  Nationella Insatsstyrkan 2007 

 

Nationella insatsstyrkan består idag av 59 man. Till skillnad från tidigare lyder dessa ej under 

Stockholmspolisen.  

Sedan 2002 är det Rikspolisstyrelsen som har ansvar för att organisera en Nationell 

Insatsstyrka.27  

NI är placerad under Rikskriminalpolisens ordningspolisenhet.* Styrkan är uppdelad i fem 

grupper som, utöver sin grundutbildning, har särskild kompetens inom sitt område. Dessa 

består av dyk-, klätter-, fordons-, spräng- och prickskyttsgruppen. Deras huvuduppgift är 

fortfarande att användas mot terroraktioner.28  

 

Rekrytering 

 

Rekryteringsprocessen är i stort sett den samma som från början. Det skedde inte någon 

förändring i direkt anslutning till att NI hamnade under Rikskriminalpolisen. Men tidigare, i 

slutet av 90-talet, så ändrades inriktningen på rekryteringen. Det som skiljer sig från den 

ursprungliga rekryteringen är att de övningar och prov som genomförs nu bygger mer på 

vetenskapligt underlag. Det finns en tanke med de övningar och prov som genomförs och 

varför de görs. Från början var det mer inriktat på vem som hade bra fysisk status och kunde 

klara sig utan sömn. Nu är det mer personliga färdigheter som står i fokus.29 

 

Idag kan det vara problem att fylla på med personal efter de avgångar som sker i styrkan. Det 

har hittills gått bra men det finns ett behov av att många söker. Detta för att ha möjlighet att 

vidbehålla kvalitén på de som antas.30 

                                                
27 Förordning SFS 1989:773 
* Se bilaga 1 
28 FAP 201-3 
29 Kommissarie, Per Engstrand, Ställföreträdande chef, NI 
30 Kommissarie, Per Engstrand, Ställföreträdande chef, NI 
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Utbildning 

 

Precis som från början så tjänstgör männen inom NI i två veckors intervaller. Skillnaden är att 

nu växlar de mellan utbildning och operativ tjänst. Med operativ tjänst menas då delar eller 

hela styrkan tas i anspråk. 

Nyrekryterade polismän genomgår numera en tre månaders grundutbildning och därefter två 

månaders provtjänst. Det är en månad längre än tidigare. Därefter placeras de i en av styrkans 

fem insatsgrupper.  

Under det första året så bedrivs inte utbildning på gruppens specialkompetens. För att uppnå 

baskunskap så utbildas de i grundläggande taktiska metoder, självskydd, spaning, observation 

och dokumentation. Först efter ett år får de börja utbilda sig i gruppens specialkompetens. 

Det är viktigt att vidbehålla kvalité på utbildningen samt tid till utbildning. Detta för att öka 

och bredda kunskapen inom NI.   

Förhandlingsutbildningen sker nu i lite större utsträckning och det finns två män som är 

placerade vid NI som ansvarar för utbildning och förhandlingar i landet. Dessa två utgör en 

del i sig vid NI.31 

  

Sidotjänst 

 

Det förekommer inte någon sidotjänst.32  

                                                
31 Kommissarie, Per Engstrand, Ställföreträdande chef, NI 
32 Kommissarie, Per Engstrand, Ställföreträdande chef, NI 
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Användandet av Nationella insatsstyrkan 

 

Som nämnts tidigare så reglerades hur Nationella Insatsstyrkan fick tas i anspråk i 

polisförordningen. Nu regleras det dels i, Förordning med instruktion för Rikspolisstyrelsen 

och i FAP 201-3.  

Det som skiljer sig från tidigare är att RPS ansvarar för att det finns en Nationell Insatsstyrka 

att tillgå. Den är organiserad under Rikskriminalpolisens ordningspolisenhet och de ska efter 

begäran lämna myndigheter runt om i landet assistans med delar eller hela NI om en 

polismyndighet begär det. Det ska göras om det inte sker på bekostnad av NI:s huvuduppgift. 

När en polismyndighet behöver NI:s stöd så ska den berörda myndighetens chef framställa en 

begäran till vakthavande befälet vid Rikskommunikationscentralen.  

Ordern skall vara Rikspolisen till handa innan styrkan tas i anspråk vid själva insatsen.  

Om delar av eller hela styrkan skulle behövas för sin huvuduppgift eller till en annan mer 

angelägen insats så ska skall förstärkningen avbrytas.  

Myndigheten ska även bistå med personal för att bistå styrkan med information om objektet.33  

Innan styrkan blev placerad under RPS så begärdes hjälp av styrkan ca 40-50 gånger per år. 

Sedan styrkan placerades under RPS så ligger NI på ca 100 insatser om året. Under 2004 så 

hade NI ca 120 insatser vilket är nära gränsen för vad styrkan klarar av. NI tackar sällan nej 

till uppdrag och gör de det så är det för att personalen inte räcker till. Oftast så arbetar männen 

mycket övertid under insatser.34 

                                                
33 FAP 201-3 
34 Kommissarie, Per Engstrand, Ställföreträdande chef, NI 
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 6:3  Nationella Insatsstyrkans syn på framtiden 

 

Sedan attentaten den 11 september 2001 i USA har i stort sätt alla länder utökat sina resurser 

för att hindra liknande händelser. De har då även utökat sina specialstyrkor som motsvarar NI. 

Våra nordiska grannar är ej något undantag. Det har inte Sverige gjort och vår styrka 

motsvarar i nuläget Islands styrka.* Det ligger för närvarande ett förslag på att NI ska få 

utökade resurser och då främst i ökat manskap. Det föreslås där att styrkan ska utöka till 

mellan 75-90 man och beslutet väntas under året.35 

 

 

7. Diskussion 
 

Med hjälp av det material som jag fått ihop så ser det ganska ljust ut för NI ur deras 

perspektiv. Jag har varit i kontakt med både regering och opposition och de är alla positiva till 

NI. Jag kan inte se att NI:s framtid påverkas negativt oavsett vilket/vilka partier som sitter vid 

makten i framtiden. Det gäller dels vilka uppdrag som styrkan ska användas till och dels 

storleken på styrkan. 

Den nuvarande regeringen satsar på att utöka antalet poliser i landet och om det även innebär 

att NI ska utökar ligger på RPS bord. Men om RPS får större buget att röra sig med ökar 

möjligheten för det.  

Jag tror att det som styr NI:s framtid, och då främst styrkans storlek, är hotbilden eller den 

upplevda hotbilden. Dels för terrordåd men även de situationer då styrkans kompetens 

behövs.  

Hur terrorhotbilden mot Sverige, eller mål i Sverige, kommer att se ut i framtiden är svårt att 

förutsäga. Jag tror att den globala situationen kommer att spela en roll. Om nya konflikter 

uppstår eller de som pågår fortsätter kan det påverka frekvensen av terrordåd runt om i 

världen och då även drabba Sverige. Sverige deltar även med trupp i militära aktioner runtom 

i världen och en diskussion om att utöka detta förekommer. Om dessa förband får en 

                                                
* Island har en befolkningsmängd på ca 300 000. 
35 Kommissarie, Per Engstrand, Ställföreträdande chef, NI 
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offensivare roll eller hamnar i stridssituationer kan bilden av Sverige bli en annan än idag och 

i sin tur leda till att hotbilden ändras.  

Jag tror även att myndigheternas vilja att få assistans av NI styr hur stor styrkan kommer att 

vara och vad den kommer att användas till. NI har en stor bredd på sin kompetens och kan 

användas till väldigt mycket. Allt från att genomföra avancerad spaningar, förhandlingar och 

olika typer av tillslag m.m. Jag tror att det är fantasin hos myndigheter och styrkans storlek 

som i dagsläget begränsar användandet.  

Som nämnts tidigare kommer ett beslut, gällande styrkans utökande i år. Om det beslutas att 

styrkan ska expandera så kan det uppkomma ett problem. I dag kan NI rekrytera den del 

polismän som behövs till styrkan med uppfyllda krav.  

Men om styrkan utökas så ser jag två tänkbara problem: 

• Att få tillräckligt många att söka så de nya tjänsterna kan tillsättas och samtidigt fylla 

på efter dem som slutar. 

• Om det lyckas och styrkan blir större, så blir det rimligtvis fler som slutar än det är 

idag, och då gäller det att bibehålla en högre rekrytering. 

Så även om beslutet om en utökning blir av tror jag att det kan komma att ta tid innan styrkan 

blivit större om kvaliteten ska kunna bibehållas på manskapet. Det finns även fördelar med att 

utöka styrkan, det självklara faktum att de då kan användas mer. Man kan också anta att 

belastningen på männen skulle bli mindre vid en utökning av styrkan, vilket skulle ge 

möjlighet för mer utbildning och samtidigt höja uthålligheten vid operativa uppdrag. 
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8. Kritisk granskning av resultatet 
 

Det har varit svårt att få tag i information om NI och mycket av materialet kommer i grunden 

från källor inom NI. Det gör att det, till stor del, är deras syn som sätter sin prägel på arbetet.   

Jag har försökt att få intervjuer med personer från både RPS och Rikskriminalpolisens 

ordningsenhet. Dessa har hänvisat till NI och det kan betyda att de låter NI styra vad som sägs 

om styrkan och att de upplever att de har ungefär samma syn på styrkan.   

När jag sökte svar hos de politiska partierna, i frågan om NI, så valde jag att inte gå in på de 

enskilda partierna inom regeringen. Det gör att deras uttalande kanske inte stämmer överens 

med samtliga partiers uppfattning inom regeringen. Både Regeringens och 

Socialdemokraternas sakkunniga undanbad sig telefonintervju och svarade genom mail. Dessa 

svar var ganska korta och övergripande. Av den anledningen så fick jag endast en 

övergripande bild av vad de tycker i frågan. Miljöpartiet har jag tyvärr inte lyckas få något 

uttalande ifrån. Vänsterpartiet var det enda partiet som fann tid till att ställa upp på en 

telefonintervju. Jag fick därför en mycket bättre bild av var de stod i frågan.  

Det kan även förekomma feltolkningar då intervjuerna varit via telefon. Jag trodde innan 

arbetet att synen på NI skulle skilja sig mellan de olika politiska blocken men så har det inte 

varit. Det gör att det påverkar omfattningen på diskussionen i arbetet. 
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