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Abstract 

Polisen skall vara synlig, inte bara i brottsförebyggande hänseende utan också för att 

medborgarna skall veta att de kan känna sig trygga. Polisen skall förebygga brott ge-

nom sin närvaro, ingripa omedelbart när ett brott begås och utreda brotten inför lagfö-

ringen. Regeringen har uttalat att de ska öka antalet poliser från ca 17 000 till 20 000 

poliser fram till år 2010 för att kunna leva upp till dessa mål. De vill även att polisen 

skall vara så effektiv som möjligt. Syftet med föreliggande studie var att jämföra det 

idag vedertagna arbetssättet med dubbelpatrull med det alternativa arbetssättet med 

enkelpatrull inom polisens ingripandeverksamhet, även kallat utryckningsverksamhet. 

Tanken var att ta reda på om regeringens mål med ökad synlighet och effektivisering 

av den svenska polisen kan uppnås genom att öka antalet målade polisbilar ute på ga-

torna och därmed verka brottsförebyggande, i stället för att öka själva antalet poliser. 

Genom en litteraturstudie har vi undersökt fördelarna samt nackdelarna med respekti-

ve arbetsmetod. För att få en uppfattning av de båda arbetssätten har både svensk och 

internationell litteratur använts i studien. Resultatet visade att både för- och nackdelar 

finns med respektive arbetsmetod. Dock framkommer inga oövervinneliga problem 

med enkelpatrullsystemet. Med andra ord kan vi se fördelar med att införa enkelpa-

trullarbete åtminstone till viss del. 
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1 Inledning 

 

”Polisen skall organisera och planera verksamheten så att de samlade resurserna an-

vänds så effektivt som möjligt och att därmed de mål uppnås och de riktlinjer följs 

som riksdagen och regeringen har lagt fast. Polisen bör utveckla och välja sådana 

arbetsformer som bidrar till ett nära och gott förhållande mellan den och allmänhe-

ten. Polisen bör se till att den är tillgänglig och synlig” (Polisförordningen 1 kap. 5 

och 6 §§). I budgetpropositionen för år 2007 framgår att regeringen har angett att 

målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för 

kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verk-

samheten ska utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bland annat att förkorta 

tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet. För att uppnå dessa mål 

har den svenska regeringen uttalat att de ska öka antalet poliser från idag ca.17 500 

poliser till 20 000 poliser fram till år 2010, eftersom polisen är ett verktyg för att ga-

rantera medborgarna trygghet (Prop. 2006/07:1 Utgiftsområde 4). 

Denna studie ska belysa för- och nackdelarna mellan det i dag vedertagna arbetssät-

tet med dubbelpatrull (två polismän i en patrullbil) med det alternativa arbetssättet 

enkelpatrull (en polisman i en patrullbil) i utryckningsbilarna. Genom detta kan vi 

förhoppningsvis ta reda på om regeringens mål med ökad synlighet och effektivise-

ring av den svenska polisen kan uppnås genom att öka antalet målade polisbilar ute 

på gatorna och därmed verka brottsförebyggande, i stället för att öka själva antalet 

poliser. Vi hoppas också på att kunna utröna i fall ett ändrat arbetssätt till enkelpa-

trullarbete skulle fungera bättre ur ett polistaktiskt perspektiv. Vi tror att det finns ett 

samhällsintresse i att få ner kostnaderna för svensk polis samtidigt som de flesta vill 

känna sig trygga och även veta att de vid behov snabbt kan få hjälp. Vi tycker att 

detta ämne kan vara värt att belysa då det kan finnas ett flertal aspekter som talar för 

ett införande av enkelpatrullsystem även i Sverige. Vi upplever att dubbelpatrull ar-

betet är något som inte ifrågasätts eller överhuvudtaget diskuteras inom svensk po-

lis. 
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1.1 Bakgrund 

 

Målen för polisen 

De övergripande målen för polisen i Sverige är att upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Polisen 

skall även förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller sä-

kerheten samt övervaka densamma. Polisen skall också hindra störningar därav samt 

ingripa när sådana har inträffat. Ytterligare skall polisen bedriva spaning och utred-

ning i fråga om brott som hör under allmänt åtal samt lämna allmänheten skydd, 

upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen (Po-

lislag 1 och 2 §§). Den svenska regeringens mål är att effektivisera och öka polisens 

synlighet genom att öka antalet poliser (Budgetpropositionen 2006/07:1 Utgiftsom-

råde 4). Tidigare utredningar visar på att det mest effektiva sättet att uppnå en ökad 

Rapport 1995:1). polisnärvaro samt en effektivare verksamhet är att göra två enkel-

patruller av en dubbelpatrull (RPS  

 

Riktlinjer och attityder till ensamarbete 

Wilson (1991) visar på att ensamarbete (enkelpatruller) används i dag i stor ut-

sträckning i Australien, USA och England. Anledningar till att en del länder väljer 

att arbeta med enkelpatrull och andra med dubbelpatrull varierar. Hos vissa handlar 

det om att man håller kvar vid gamla traditioner som från en början grundar sig i 

bristen på poliser medan det hos andra är ett arbetssätt som man har valt medvetet i 

syfte att effektivisera och öka polisens synlighet. Wilson har även undersökt vilken 

policy polisen har i olika distrikt inom USA och Australien när det gäller enkelpa-

trullering. Det man kommit fram till är att det varierar väldigt mycket hur denna ar-

betsmetod är uppstyrd. I vissa distrikt använder man enkelpatruller enbart på låg-

riskarbeten medan de på andra ställen åker på alla sorters uppdrag. På vissa ställen 

har man enbart enkelpatruller på dagtid medan andra har det dygnet runt helt eller 

delvis. På vissa ställen är det polismannen som bedömer ifall han behöver understöd 

och på andra ställen bedömer kommunikationscentralen behovet av understöd såvi-
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da inte polismannen själv ber om det. Man kan även se att det ibland rör sig om per-

sonalbrist medan det på andra håll är planerat med enkelpatrull från början (Wilson, 

1991). 

Wilson (1991) har jämfört USA:s och Australiens poliskårers användande av enkel-

patrull i sin dagliga verksamhet. Det som Wilson fick fram var att det fortfarande 

var stora skillnader beroende på vilken stat och vilken stad det handlade om oavsett 

om det var den amerikanska polisen eller den australiensiska. Den australiensiska 

polisen (South Australia) har tagit fram ett antal särskilda riktlinjer som skall följas 

vid ensamarbete av polisman, polischef likväl som för kommunikationscentralen. 

Övriga delar av australiensiska polisen har inga särskilda rutiner för enkelpatruller 

gentemot dubbelpatruller.  De riktlinjer man tagit fram i South Australia är indelat i 

tre olika ansvarsområden, en för chefen, en för ledningscentralen och en för polis-

mannen.  

Chefens ansvar gentemot en enkelpatrull är att se till att polismannen har erforderlig 

utbildning och erfarenhet för att hantera de situationer som polismannen kan ställas 

inför vid ensamarbete. Han skall även tillgodose att förstärkning kan fås i alla lägen 

innan han godkänner att en enkelpatrull åker på ett arbete. Samt att han även måste 

se till att polismannen känner till vilka risker det innebär med ensamarbete liksom 

vilket ansvar en ensamarbetande polisman har.  

Ledningscentralen har också delegerats ett stort ansvar gentemot enkelpatrullerna. 

De får inte skicka en ensam enkelpatrull till en plats där de kan hamna i en konfron-

tation med misstänkt gärningsman, chefen måste också informeras och godkänna 

uppdraget (göra riskbedömning) innan patrullen får åka. Om minsta tvivel råder gäl-

lande en situation så skall alltid två patruller skickas. Alla uppdrag till en enkelpa-

trull skall ges ut via radio. Ledningscentralen skall tillse att enkelpatrullerna alltid 

rapporterar sin exakta position när de lämnar fordonet samt anledningen till varför 

de lämnar fordonet. En tio minuters larmtid skall finnas när en patrull är på uppdrag, 

det vill säga att ledningscentralen skall säkerställa att kontakt med patrullen etable-

ras minst var tionde minut. Om patrullen inte tar kontakt var tionde minut så skall 

ledningscentralen ropa upp patrullen. Fås ingen kontakt vi detta tillfälle så skall 

omedelbart ytterligare en patrull skickas till platsen och chefen skall då också under-
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rättas. De får inte heller skicka en enkelpatrull på ett högriskuppdrag annat än som 

förstärknings patrull.  

Den enskilda polismannen har som skyldighet att underrätta ledningscentralen om 

att han åker som enkelpatrull. Han skall också försäkra sig om att chefen är medve-

ten om ensamarbetet. Polismannen får inte lämna fordonet utan att först meddela sin 

exakta position, eventuell information gällande inblandade bilar och antal personer, 

förväntad tid ur bilen etc. och han skall inte lämna fordonet innan kommunikations-

centralen har bekräftat och godkänt. Denne skall sedan ge återkommande informa-

tion till ledningscentralen angående händelserna på plats, detta skal ske med max 10 

minuters intervall oavsett vilket typ av uppdrag det gäller. Åker polismannen på ett 

arbete som kräver två patruller ansvarar han för att de har en samlingsplats där de 

kan mötas upp innan de når själva brottsplatsen så att de kan åka fram gemensamt. 

Om patrullen hamnar i en nödsituation så skall han vidta största försiktighet, han 

skall ge en koncis läges- och platsrapport och invänta direktiv. Den australiensiska 

polisen har pekat ut ett antal händelser som anses som lämpliga enkelpatrull arbeten: 

skadegörelse (ingen gärningsman), skada på motorfordon, smitningsolycka, olycka i 

hem, kemiskt utsläpp, bränder och trafikincidenter, polisman i nöd m.m. (Wilson, 

1991). 

När det sedan gäller svaret från de amerikanska polisdistrikten så gav Wilsons un-

dersökning liknande resultat som tidigare undersökningar på området. Det vill säga 

att skillnaderna mellan distrikten är stor, vissa städer har begränsningar i enkelpa-

trullens arbete medan andra inte har det. Vissa använder enbart enkelpatruller me-

dan andra inte gör det och så vidare. 

Vad Wilson (1991) dock kommer fram till är att på platser där man bara har en del 

enkelpatruller som komplement till dubbelpatrullerna så finns det restriktioner och 

rutiner för hur dessa skall användas medan de på ställen där enkelpatrullerna domi-

nerar finns färre rutiner och restriktioner för hur de skall nyttjas. I de flesta områden 

där man hade enkelpatruller använde man sig också av klassificeringen ”Hög risk” 

och ”Låg risk” för att definiera vad en enkelpatrull skulle åka på. En typisk lågrisk 

situation var då det inte fanns någon gärningsman kvar på platsen eller där det inte 

fanns någon sådan alls. Wilson lyfter också fram det faktum att definitionen ”låg-
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riskuppdrag” sattes utan empirisk grund och enbart på kunskap baserat på erfarenhet 

om polisarbete. Mycket av ansvaret när det gäller ensampoliser verkar ligga på 

kommunikationscentralen som skall tänka igenom och prioritera uppdragen de ger 

ut, hålla kontakten med polismannen och skicka snabb förstärkning om det behövs. 

Vidare så hade den enskilda polismannen ansvar över sin egen säkerhet. På vissa 

platser fanns ett formellt/informellt beslut om att andra patruller håller ett vakande 

öga på sin ensamma kollega och assisterar vid behov. Chefen tillskrevs också ett 

mycket stort ansvar för sin ensamarbetande personal.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra det idag vedertagna arbetssättet med dubbel-

patrull och det alternativa arbetssättet med enkelpatrull inom polisens ingripande-

verksamhet.  

 

1.3  Frågeställningar 

• Vad skulle en övergång till enkelpatrullarbete inom svensk polis innebära 

vid ingripandeverksamhet för det polistaktiska arbetet och polisernas egen 

säkerhet samt verksamhetens effektivitet?  

• Kan ett utökat enkelpatrullarbete leda till ökad synlighet.  

• Vilka för- och nackdelar finns det med de båda modellerna ur dessa perspek-

tiv?  

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att inte gå in djupare på området gällande lagar och regler för handfäng-

selanvändning. I dag finns det inget juridiskt stöd för användning av handfängsel i 

förebyggande syfte inom svensk polis. Vid enkelpatrullarbete finns ett behov av det-

ta vid t.ex. transporter av frihetsberövade samt vid nyttjande av andra tvångsmedel 
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så som kroppsvisitation etc. Vi har inte heller tänkt gå in djupare på den ekonomiska 

delen då det är ett allt för stort område vilket skulle kräva ett större arbete. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi började med att söka information om ämnet på internet med hjälp av sökmoto-

rerna Google och Libris. Vi använde oss även av Umeå universitetsbiblioteks data-

baser. Genom att söka på nyckelord som till exempel: police, one-man, patrol, hitta-

de vi ett antal rapporter och utredningar som berör det valda ämnet. Av dessa har vi 

valt ut fyra rapporter som vi anser är användbara i detta arbete. Dessa rapporter be-

står av en australiensk, en amerikansk och en svensk rapport. Dessa rapporter har i 

huvudsak tagit upp hur man praktiserar ensamarbete (enkelpatrull) på respektive 

ställe. Den svenska rapporten var en sammanställning från ett projektet som pågick 

under perioden 1993-94 i polismyndigheterna Karlstad, Kristinehamn och Eslöv. Vi 

har också använt oss av arbetsordningar/tjänsteföreskrifter som är framtagna av var-

je polismyndighet. Vi har även varit i kontakt med Rikspolisstyrelsen och Polisför-

bundet i syfte att få fram information om ämnet, RPS har varit behjälpliga i ämnen 

dock så har inget svar från polisförbundet erhållits. Vi har studerat den litteratur som 

vi har fått fram och med den som grund har vi försökt att svara på vår frågeställning.  
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2  Arbetsmiljöfrågor och förutsättningar för ensamtjänstgö-

ring 

Lagar och förordningar  

Bestämmelserna rörande arbetsmiljöfrågor återfinns i Arbetsmiljölagen 

(1977:1160), Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), Arbetsmiljöverkets författ-

ningssamling, AFS 1982:3, om ensamarbete, Arbetsmiljöverkets författningssam-

ling, AFS 1993:2, om våld och hot i arbetsmiljön, samt i Arbetsmiljöverkets författ-

ningssamling, AFS 2001:1, om systematiskt arbetsmiljöarbete. ”I Arbetsmiljöver-

kets författningssamling om ensamarbete (AFS 1982:3) föreskrivs i paragraf 3 att: 

åtgärder skall vidtas för att så långt som möjligt ordna ensamarbete så, att den som 

utför arbetet ensam inte löper större risk för skada än om flera personer gemensamt 

utfört arbetet. I Arbetsmiljöverkets författningssamling med föreskrifter om åtgärder 

mot hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2) paragraf 8 anges: innebär en arbets-

uppgift påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamarbete. 

Vad som är ”påtaglig risk” är emellertid svårt att ge en allmän precisering av. Alla 

olika omständigheter i det enskilda fallet måste tas med i en riskbedömning för att 

avgöra detta”. (RPS Rapport 1995:1) 

I Sverige är varje polismyndighet skyldig att ta fram en arbetsord-

ning/tjänsteföreskrift som skall innehålla de allmänna bestämmelserna för arbetet 

inom myndigheten som behövs utöver polislagens bestämmelser, polisförordningens 

bestämmelser och andra föreskrifter av regeringen och Rikspolisstyrelsen. Polis-

myndigheten får dessutom meddela särskilda föreskrifter till personalen (Polisför-

ordningen 2 kap. 18 §). I denna föreskrift kan myndigheten till viss del bestämma 

själv vad som skall gälla just för dem då det gäller ensamarbete så länge man följer 

arbetsmiljölagarna. Vissa myndigheter förbjuder ensamarbete helt inom ingripande-

verksamheten medan andra anser att en patrull som åker på ett ingripandejobb bör 

bestå av två polismän. Samtliga myndigheter har dock samma beskrivningar att vid 

enstaka händelser; hjälp- eller räddningsåtgärd, samt sjukdoms- eller olycksfall, får 

undantag göras under förutsättning att gjord riskbedömning inte uppenbart talar mot 

detta. Rikspolisstyrelsen förklarar att det i dagsläget inte finns någon gemensam 

riktlinje när det gäller ensamarbete, dock så är det inte helt omöjligt att man från 
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Rikspolisstyrelsen sida kommer att utvärdera detta i framtiden då det helt klart finns 

vissa fördelar med arbetssättet som inte är obetydliga.  

 

Förutsättningar för införande av enkelpatrullsystem i Sverige 

1995 utfördes ett projekt för försöksverksamhet med utökad enmanstjänstgöring 

som utmynnade i en rapport av Rikspolisstyrelsen. Projektet pågick ett år under pe-

rioden 1993-94 i polismyndigheterna Karlstad, Kristinehamn och Eslöv. Tanken 

med utredningen var ”att utveckla nya polisiära arbetsmetoder som syftar till ökad 

synlighet och som avses ge god brottsförebyggande effekt och bättre effektivitet ge-

nom att bättre ta tillvara på de polisiära erfarenheterna och, framförallt, den enskilde 

polismannens kompetens” (Rapport RPS 1995:1). I projektet har man tittat på olika 

former av enmanstjänstgöring, olika tekniska stöd samt olika juridiska problem. 

Projektet har klart visat på att det finns ett problem gällande användning av hand-

fängsel. Dagens rådande lagstiftning gör gällande att handfängsel inte får användas 

rutinmässigt eller i förebyggande syfte vilket skulle vara nödvändigt för att trygga 

den enskilde polismannens säkerhet. En ensamarbetande polisman bör enligt rappor-

ten kunna lägga handfängsel på en person som kan antas bli våldsam vid till exem-

pel visitation eller transport av frihetsberövad i förebyggande syfte.  

Vidare diskuteras säkerhetsaspekten då det gäller fordonens utrustning och då speci-

ellt en avskiljning mellan framsäte och baksäte. En frihetsberövad person skall ald-

rig kunna komma åt den ensamme polismannen i framsätet. I projektet provades an-

vändandet av ett plexiglas mellan framsäte och baksäte. Ett problem som framställ-

des av arbetarskyddsstyrelsen var att risken för att en frihetsberövad kan förespegla 

akut sjukdom eller på annat sätt agera så att en polisman känner sig tvingad till ett 

omedelbart ingripande och då riskerar att hamna i underläge. De kom fram till att en 

bedömning av det enskilda fallet måste göras innan en transport genomförs. Ytterli-

gare teknisk utrustning som man ansåg nödvändig var signalväst, blåljusramp med 

arbetsbelysning, portabel videokamera, mobiltelefon, GPS (positioneringssystem), 

bärbar dator och radio mm. (Rapport RPS 1995:1). 

Ytterligare framlyftes också behovet av snabbt understöd (back up) i de fall då detta 

är nödvändigt. Behovet av understöd måste bedömas från fall till fall oavsett om det 
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är en eller fler patruller involverade i händelserna. Att sätta en minimigräns för hur 

snabbt understödet skall kunna vara på plats är omöjligt, vad som är att betrakta som 

rimligt är fråga om en situationell bedömning i det enskilda fallet. En polisman som 

arbetar som enkelpatrull skall aldrig hamna i situationer där han känner sig utläm-

nad och i underläge. Det största ansvaret vilar här på vakthavande befäl och kom-

munikationscentralen. Vidare så ligger även ett stort ansvar på den enskilda polis-

mannen när det gäller att bedöma situationerna, upprätthålla god radio kommunika-

tion samt säkerhetstänkande. Rapporten framlägger stor vikt vid polismannens en-

skilda utbildning, det föreslås i rapporten att ensamarbete skall införas som en del i 

polishögskolans utbildning likväl som fortutbildning för att på så sätt försäkra sig 

om att polismännen har en god kunskap i denna form av arbete. Ett problem som 

framlyfts av polismännen som varit delaktiga i projektet gäller en oro angående be-

visföringen och huruvida en ensam polismans vittnesmål hamnar i förhållande till 

två polismäns vittnesmål då inga övriga vittnen står att finna. Det man i undersök-

ningen har kommit fram till gällande detta är att domstolen inte sett något problem i 

detta och att inget ärende har ogillats på grund av att domstolen bedömt den en-

samme polismannens vittnesmål som otillräckligt (Rapport RPS 1995:1). 
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   3  Resultat  

 

Säkerhet 

Polismännens/polismannens säkerhet är av vikt när man beslutar på vilket sätt man 

skall arbeta. Blake och Coupe (2001) påvisar även att säkerheten för en ensam po-

lisman inte är sämre än den är för en dubbelpatrull. Det kan bero på att den enskilda 

polismannen arbetar på ett mer taktiskt riktigt sätt samt att de har ett högre säker-

hetstänk. Man gör också gällande att risken för skada mycket beror på den enskilda 

polismannens attityd och personlighet i bemötandet med dem som omfattas av po-

lismannens arbetsinsats. Även Wilson och Brewers (1991) ger stöd för åsikten att 

ensamma polismän är lika trygga på arbetet som dubbelpatrullen. I sin rapport tar 

Wilson och Brewers upp att man tidigare gjort en studie gällande graden av mot-

stånd vid ingripande med enkelpatrull och dubbelpatrull. Denna studie påvisar att 

motståndet berodde mer på vilken sorts uppdrag det handlade om samt polisman-

nens personlighet än på vilken sammansättning patrullen var av. Den framhåller att 

användandet av enkelpatrull var lämpligt under en variation av uppdrag och det fak-

tum att en ensam polisman är mer utsatt motbevisas av gjorda studier (Wilson och 

Brewers, 1991). En undersökning gjord av US National Institute of Justice (1986) 

som Wilson hänvisar till påpekar även vikten av polismannens säkerhet. Det visar 

sig att det finns ett antal olika sätt att se på detta, detta styrdes upp hos de olika ge-

nom någon form av arbetsrutin eller arbetsorder. Ett sätt som används är ”relativ sä-

kerhet” vilket byggs på tidigare erfarenhet istället för en empirisk grund. Ett annat 

sätt som användes var att man såg till ett geografiskt begränsat område. I det områ-

det kontrollerar man hur mycket brott som begås samt vilken belastning varje en-

skild patrull har. Detta skapar sedan en grund till ett beslut om hur många bilar som 

behövs i det geografiska området. Denna nivå upprätthålls sedan genom en ganska 

hård områdesintegritet för att inte ett område skall tömmas på patruller och i sin tur 

sätta en annan patrull i nöd (Wilson, 1991).  

Två andra faktorer som kan påverka polismannens säkerhet påtalades också. Det 

första som togs upp var den sociala statusen i området, vilken typ av bostäder, be-

folknings täthet samt vilken social standard området har. Det andra var den geogra-
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fiska problematiken i form av hinder som måste korsas för att man skall kunna ta sig 

från ett område till ett annat. Hinder kan vara t.ex. floder, enkelriktade gator, vägde-

lare etc. Några polisdepartement tog också upp förebyggande åtgärder i form av 

tekniska installationer, teknisk utrustning, ändrade procedurer samt ett ökat säker-

hetstänkande av den enskilde polismannen. En av de främsta åtgärderna var om-

byggnation av polisfordonen genom installation av en skiljevägg mellan fram och 

baksäte, borttagande av inre dörrhandtag på bakdörrarna samt införande av tekniskt 

avancerad och väl utprövad kommunikations utrustning. När det gäller ändringen i 

policy så kunde det gälla saker så som utbildning och övningar som speciellt inriktar 

sig mot enmans patruller, ändrade rutiner vid transport, att kommunikationscentra-

len skickar förstärkning oftare etc. I denna undersökning gjord av US National Insti-

tute of Justice efterfrågades också om det skett någon förändring i förhållandet mel-

lan enkel och dubbelpatruller. Det fanns de som rapporterade att de gått från två-

mans arbete till enmans arbete medan det fanns andra som rapporterade det motsat-

ta. De statistiska analyserna misslyckades med att påvisa någon form av trend när 

det gäller detta förhållande (Wilson, 1991). 

 

Effektivitet 

Wilson och Brewers (1991a) har jämfört effektiviteten mellan dessa två olika ar-

betssätt och påvisar att valt arbetssätt inte påverkar effektiviteten i stort. Däremot 

påvisades att det kostar ungefär dubbelt så mycket att ha en dubbelpatrull på fältet 

än en enkelpatrull. Även Blake och Coupe (2001) tar upp detta förhållande och me-

nar att det i det stora hela är mer ekonomiskt och inte mindre effektivt att arbeta 

med enkelpatruller istället för dubbelpatruller. För att kunna optimera den polisiära 

verksamheten är det viktigt att man uppskattar verkan av att använda sig av enkelpa-

trull eller dubbelpatrull på en händelseplats där man har en relativt god chans att ta 

fast förövaren på eller i anslutning till brottsplatsen. Ett utökat antal patruller ger en 

liten ökning av hindrande av pågående brott istället för att stoppa dem redan innan 

de börjat. Ett ökat antal patruller genom övergång från dubbelpatrull till enkelpatrull 

kan ha en betydlig påverkan på responstid, d.v.s. tiden från larmet inkom till dess att 

polisman finns på plats, likväl som lyckade arresteringar när polisen kallas till speci-

fika brådskande händelser (Blake and Coupe, 2001). 
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När polisen kallas till ett pågående inbrott så är resultatet avhängigt på responstiden, 

ju snabbare polisen är på plats desto lättare har de att gripa brottslingen på platsen 

eller på flyende fot. När man i studien gick från dubbelpatrull till enkelpatrull så 

minskade responstiden från 6.9 minuter till 4.9 minuter vilket gav effekten att nästan 

dubbelt så många inbrott avklarades på platsen genom ett gripande. Responstiden 

beror på hur många enheter som svarar på ett anrop samt hur nära brottsplatsen en-

heten befinner sig. Ju lägre belastning det är på patrullerna desto fler svarar upp på 

ett anrop och respons tiden minskar. Resultatet gällande gripna på plats eller i närhe-

ten av brottsplatsen påverkades av hur många enheter som svarade upp och anslöt 

till brottsområdet. Trots det förbättrade resultatet när flera patruller svarade upp på 

ett larm visade studien att det nästan enbart var de första tre patrullerna som gjorde 

lyckade gripanden (Blake and Coupe, 2001). 

 

 

 
                                          (Blake and Coupe, 2001, s.385) 

 

I diagrammet ovan visar Blake och Coupe på antalet i procent gripna på brottsplat-

sen eller i närheten av brottsplatsen när olika antal polisbilar åker på larmet. Man 
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kan tydligt se att det är en högre gripande procent när det är sju polisbilar som åker 

på larmet än när det är en ensam bil som åker.  

Blake och Coupe (2001) har även kommit fram till att med enkelpatruller i stället 

för dubbelpatruller så skulle antalet personer som grips på bar gärning eller i direkt 

anslutning till brottsplatsen öka genom att framkörningstiden minskas och fler pa-

truller sluter upp. Då har man tagit i beaktande att enkelpatrullen tar längre tid på sig 

till platsen på grund av den extra tid det tar för den ensamme polismannen att navi-

gera sig fram. Bevis talar inte heller för att dubbelpatrullerna har någon fördel vid 

gripanden framför enkelpatrullerna när de väl kommit fram till platsen. Om man 

ökade polisnärvaron med 62 % vilket skulle ske vid en övergång till enkelpatruller 

skulle antalet gripna på bar gärning eller i direkt anslutning till platsen öka med mel-

lan 44 och 60 %. Att sedan övergå till enkelpatrullverksamhet skulle givetvis inne-

bära en kostnad. Baserat på den engelska polisens utgifter så beräknas kostnaden för 

en extra bil istället för en extra polisman ligga på en femtedel av kostnaden för po-

lismannen. Ju fler gripanden som sker på bar gärning eller i nära anslutning till 

brottsplatsen desto mindre kostnader måste läggas på efterutredningar i ärendet. En 

utredning där brottslingen står med godset i händerna eller återfunnits på brottsplat-

sen är relativt färdigutredd vilket i sig minskar trycket på utredningsverksamheten 

(Blake och Coupe 2001). I Wilsons rapport såg man att budgeten påverkade förhål-

landet drastiskt, en stad som haft en uppstramning i budgeten gick mot mer och mer 

enmansarbete medan de som haft lite större budget gärna gick på tvåmanspatruller. 

Dock så kunde man inte se ifall detta var en följd av den faktiska personalnedskär-

ningen eller om det var en följd av personalrotation eftersom varje avdelning har sin 

egen budget (Wilson, 1991). Man har också kommit fram till att enmanstjänstgöring 

ger en betydande effektivitetsvinst och bör ingå i den dagliga tjänstgöringen som ett 

vedertaget arbetssätt i Sverige. Rikspolisstyrelsens projektgrupp la på förslag att 

målsättningen skulle ligga på en 50 % enkelpatrullverksamhet samt att arbetsmeto-

derna gällande enmanstjänstgöring skall läras ut vid polisutbildningen (RPS rapport 

1995:1). 
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Ökad Synlighet 

I det försök som RPS genomförde och som utmynnade i RPS Rapport 1995:1 fram-

går det att ”Den enklaste/snabbaste vägen för att öka den polisiära synligheten, i vart 

fall numerärt, är att göra två enkelpatruller av en dubbelpatrull”. Tanken att öka den 

polisiära synligheten är ett av de klara målen i den Svenska regeringens budgetpro-

position för 2007 (Prop. 2006/07:1 Utgiftsområde 4) där man uttrycker att målet 

med kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet 

samt att verksamheten skall utformas efter allmänhetens intresse. Ytterligare så 

klargör regeringen där att de vill öka antalet poliser i yttre tjänst för att på så sätt få 

upp en ökad synlighet. Tanken med ökad synlighet återkommer även i lagtexten ge-

nom att man i polisförordningens 1 kapitel, 5 och 6 §§ klargör att polisen skall or-

ganisera och planera verksamheten så att de samlade resurserna används så effektivt 

som möjligt och att därmed de mål uppnås och de riktlinjer följs som riksdagen och 

regeringen har lagt fast. Polisen bör utveckla och välja sådana arbetsformer som bi-

drar till ett nära och gott förhållande mellan den och allmänheten. Polisen bör se till 

att den är tillgänglig och synlig. 

I RPS Rapport från 1995 framgår det att den yttre tjänstgöringen genom enmans-

tjänstgöring har resulterat i en ökad synlighet. Rapporten påtalar även att denna 

ökade synligheten givit en brottsförebyggande och brottshindrande effekt. En av an-

ledningarna anser man vara att den ensamarbetande polismannen är mer effektiv än 

de som arbetar i dubbelpatrull. I RPS rapport har man även gjort en enkätundersök-

ning i Eslöv för att kontrollera hur synligheten förändrats under den testperiod som 

genomförts. Där framkommer klart att synligheten ökat. Där framkommer även att 

142 personer av 170 tillfrågade uppger att de skulle känna sig tryggare på gator och 

torg om fler poliser syntes.  

Även (Blake och Coupe 2001) liksom (Wilson, 1991) framhåller att ett ökat antal 

poliser inom ett område har en repressiv påverkan på kriminaliteten. De framhåller 

även att lagföringsfrekvensen ökar i takt med att fler polisbilar finns tillgängliga lik-

väl som närmre brottsplatsen. 

 



Rapport nr. 415 

 15 

2007-04-24 

För- och nackdelar 

En undersökning gjord i USA (Blake och Coupe 2001) påvisar att enkelpatruller är 

långsammare på de icke allvarliga arbetsuppgifterna än en dubbelpatrull. Dock så 

svarar de snabbare på larm. Det kan bero på tävlingsinstinkten om att vara först på 

plats eller kanske en skillnad i upplevd brådska. Andra studier (Green och Kolesar 

1984) gör gällande att dubbelpatruller förflyttar sig snabbare till incidenter än en-

kelpatruller. Blake och Coupe lyfter också fram det faktum att enkelpatruller har 

enklare att täcka ett geografiskt område då det finns fler polisfordon utspridda över 

en större yta än vad det skulle finnas om man använder sig av dubbelpatrull. I inci-

denter där två polismän behövs på platsen är en dubbelpatrull mer effektiv än två 

enkelpatruller. Blake och Coupe framhåller att en dubbelpatrull har en stor fördel 

gentemot en enkelpatrull genom att den extra polismannen kan assistera med navi-

gering, kommunikation med andra enheter eller ledningscentral under färden. Vida-

re så kan denne även sköta coordineringen med andra enheter på plats samt vara be-

hjälplig vid gripandet av brottsling. En patrull med två polismän har en betydligt 

större möjlighet att gripa en brottsling direkt på plats än en enkelpatrull. 

Blake och Coupe (2001) kom fram till att om man i testområdet för deras arbete 

skulle ha använt sig av fler dubbelpatruller så skulle det oundvikligen leda till att 

färre patruller fanns tillgängliga. Om samtliga patrullbilar varit försedda med två po-

lismän så skulle antalet patruller i området minska med 19 %, områdets yta och 

händelser per patrull skulle ha ökat med 22 %. Avståndet från närmaste polispatrull 

till brottsplats skulle öka med 12 % samt att flexibiliteten med två stycken enkelpa-

truller skulle gå förlorad. Å andra sidan, om man gjorde om samtliga patruller till 

enkelpatruller skulle man få en ökad polisnärvaro med 62 %. Detta skulle i sin tur 

reducera antalet arbeten per patrull med 39 % vilket då gör att distansen från den 

närmsta lediga patrullen till brottsplatsen minskar med 22 %. Med detta som bak-

grund kan man förutsätta en reducerad tid från larm till första polisman på plats, re-

sponstiden beräknas minska med cirka 20 % (Blake och Coupe, 2001). 
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3.1 Resultatsammanfattning 

Blake och Coupe påvisar att det är en viss skillnad mellan enkel och dubbelpatruller 

när det gäller reaktionstid och när det gäller framkörningstid. Att vara ensam gör det 

tydligen lättare att reagera på ett larm då man inte behöver kommunicera med en 

kollega innan man tar beslutet. Däremot så tar det längre tid för ensampatrullen att 

åka till platsen, detta för att den ensamme polismannen måste göra fler moment un-

der färden än föraren i en dubbelpatrull som inte behöver exempelvis navigera, vara 

i kontakt med ledningscentral samt andra bilar. De trycker också på att det är lättare 

att hålla en större yta med enkelpatruller eftersom det finns fler bilar utsprida inom 

området som är bereda att användas, dock så trycker man på att en dubbelpatrull har 

en betydligt större möjlighet att gripa en brottsling direkt på plats än en enmanspa-

trull. Blake och Coupe påtalar även vilka konsekvenser det skulle bli om man i de-

ras testområde övergått till dubbelpatrull i samtliga fordon, det skulle leda till färre 

patrullbilar i området vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen för befintliga patruller 

och avståndet till närmsta lediga patrull skulle också öka. Resultatet vid införande 

av enkelpatruller visar istället att polisnärvaron i området ökar vilket i sin tur skulle 

reducera arbetsbördan och distansen till närmaste lediga patrull skulle minska. Vida-

re så skulle detta då ge en minskning av responstiden, det vill säga tiden från larm 

till första patrullen är på plats. 

Säkerheten är en av de stora knäckstenarna i diskussionen gällande enkel eller dub-

belpatruller. Det som framhålls från Blake & Coupe liksom från Wilson är att sä-

kerheten inte är så stort problem som man gärna vill att det skall se ut att vara även 

om de är en av de saker man måste ta hårdast på. Blake & Coupe menar på att en 

ensampatrull är lika säker som en dubbelpatrull. Detta kan enligt dem bero på att 

man som ensam polis arbetar med en annan attityd och ett annat säkerhetstänk. Wil-

son ger även hon stöd för detta tankesätt i sin rapport och menar på att det har mer 

att göra med arbetets art samt polismannens bemötande och inte hur patrullen är 

sammansatt.  

En utredning gjord av U.S. National Institute of justice vilken Wilson hänvisar till 

tar också fasta på polismannens säkerhet och påvisar ett flertal sätta att hantera det-

ta, det kan ske genom klara arbetsrutiner eller olika former av arbetsorder. I USA 

används en relativ säkerhet, detta baseras på att polisen bedömer farligheten i varje 
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situation efter erfarenhet och kringkunskap istället för empirisk fakta. Vidare så ser 

man till geografiskt område, då kontrollerar man hur mycket brott som begås i om-

rådet och sedan anpassar man antalet patruller till resultatet. Det som är viktigt då är 

att man har områdes integritet, det vill säga att patrullerna håller sig inom området 

så att inte det utarmas på patruller. Två andra faktorer togs också upp och det är om-

rådet och populationen som bor där, antal invånare, social status, bostadsområde el-

ler industriområde etcetera. Sedan anfördes också fysiska hinder i miljön som ett 

riskmoment, hinder kan då vara floder, enkelriktade gator, återvändsgränder med 

mera. Vidare så har man i denna rapport tagit upp tekniska installationer och teknisk 

utrustning som hjälpmedel till patrullerna. Detta är något som man på svensk sida 

tagit fasta på.  

I RPS Rapport (1995:1) talar man mycket om teknisk utrustning som behövs för att 

ensampatrullering skall fungera, det man då anför är detaljer som är mer eller mind-

re standard för en svensk polisman idag. Det vi då pratar om är mobiltelefon, reflex-

väst, bärbar radio, bärbar dator, blåljusramp och så vidare, man pratar även om vik-

ten att avskilja främre kupéutrymmet från det bakre i polisbilarna för att säkerställa 

förarens säkerhet under transport av frihetsberövad. RPS tog för ändamålet fram en 

prototyp som testades under den period som rapportens försöksverksamhet pågick.   

Wilson hänvisar till en tidigare rapport som hon varit med och gjort (Wilson och 

Brewer 1991a) där man fått fram att arbetssättet inte påverkar effektiviteten i stort 

men att det är en stor skillnad i kostnaderna, en dubbelpatrull kostar nästan dubbelt 

så mycket som en enkelpatrull. Även Blake & Coupe påtalar detta i sin rapport och 

uttrycker att det är mer ekonomiskt att arbeta med enkelpatruller och de påvisar 

också att det inte påverkar effektiviteten negativt. De visar också på att en övergång 

till enkelpatrull kan ge en stor påverkan i responstid vilket i sin tur direkt påverkar 

möjligheten till att avsluta ärendet direkt på platsen genom ett direkt gripande. Des-

to snabbare polisen är på platsen desto större är chansen att gripa brottslingen på 

plats eller på flyende fot. Responstiden beror på hur många patruller det finns i ett 

område, hur hög arbetsbelastningen i området är samt hur nära brottsplatsen den 

närmsta lediga patrullen befinner sig. Går man över till enkelpatrull så får man fler 

patruller i området vilket bäddar för att fler patruller finns lediga och kan svara på 

larm vilket då i sin tur ger en lägre responstid. Detta påverkar även chansen att gripa 
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på plats genom att fler patruller finns lediga så är det fler patruller som åker på 

samma larm och då ökar även gripande chansen enligt Blake & Coupe. I sin rapport 

leker de med tanken att i sitt testområde göra om de återstående 62 % dubbelpatrul-

ler till enkelpatruller, då menar man på att antalet gripna på bar gärning eller i direkt 

anslutning till brottsplatsen skulle öka med mellan 44 och 60 %. Antalet omedelbart 

gripna minskar också pressen på ekonomin då det minskar kostnaderna för utred-

ningar som ofta är långa och dyra. Blake och Coupe påvisar även att budgeten på 

vissa ställen bestämmer hur man arbetar, där det är stramare budget går man hellre 

på enmanspatruller medan man i områden med en större budget gärna går på dub-

belpatrull. Rikspolisstyrelsens rapport från -95 (RPS Rapport 1995:1) påtalar även 

effektivitetsvinsten med att gå över till ett mer frekvent användande av enkelpatrul-

ler. De valde även att rekommendera Rikspolisstyrelsen att införa enkelpatrullering 

som en del i den dagliga verksamheten och att målsättningen skulle ligga på runt 50 

% enkelpatruller. De rekommenderade även att enmanspatrullens specifika arbets-

sätt skulle ingå som en del i polisutbildningen. Vidare anser de också att polisrätts-

utredningen skall ta upp de specifika transportproblem som finns när det gäller 

transport av frihetsberövad.  
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   4 Diskussion och slutsatser 

 

Då vi har studerat ämnet djupare har många nackdelar men även ett flertal fördelar 

med enkelpatrullarbete framkommit. Då en dubbelpatrull visar bättre resultat på en 

sak visar enkelpatrullen bättre resultat på något annat. På vissa uppgifter kan man 

varken se en försämring eller förbättring. Med andra ord kan vi inte direkt se något 

övertydlig negativt med enkelpatrullerna. Värt att fundera på är varför man inte har 

infört enkelpatrullsystem åtminstone till viss del då målet med svensk polis är att 

den skall bedrivas effektivt samt att man ska öka dess synlighet. Regeringen vill 

uppnå dessa mål genom att utbilda fler poliser men tittar man på de tidigare studier-

na så visar dessa att enkelpatruller kan uppfylla samma mål som en dubbelpatrull 

och dessutom visar det att kostnaden med en polisbil jämfört med en polisman till 

och med är mindre. Det som också har kommit till vår insikt är att många av förde-

larna med dubbelpatrull skulle försvinna om man införde enkelpatrullsystem. Dessa 

kan vara t.ex. hjälpen av navigering som en bisittare kan sköta samt radiokommuni-

kationen som normalt sett i en dubbelpatrull sköts av bisittaren. Ovanstående pro-

blem skulle dock kunna lösas med teknisk utrustning. Polisarbetat innebär mycket 

kontakt med människor i olika situationer, i många fall möter man människor som 

befinner sig i någon form av kris. Som polis är det då viktigt att reflektera över sin 

arbetsinsats vilket i mångt och mycket sker i det vanliga småpratet som sker i dub-

belpatrullerna. Detta är något som försvinner i en enkelpatrull och som är svårt att 

ersätta. 

När vi gick igenom RPS rapport från 1995 har vi blivit nyfikna på vad som hände 

efter att rapporten presenterades för RPS ledning. Vi har varit i kontakt med RPS i 

syfte att få svar på denna fråga och svaret vi fick var att det helt enkelt inte är något 

som diskuteras idag. Man verkar nöjda med det arbetssätt som idag förekommer 

men säger samtidigt att det är en intressant fråga som eventuellt kommer att bearbe-

tas i framtiden. Vi tror att största anledningen till att ett införande av enkelpatruller 

inte har skett kan ha att göra med den positiva ekonomiska trend som började ta vid 

i slutet av 1990-talet. När Rikspolisstyrelsen utförde projektet som låg till grund för 

rapporten var ekonomin ansträngd och poliserna underbemannade vilket resulterade 
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i att ett stort behov av lösningar fanns. Innan man hade hunnit titta på vad projektet 

kom fram till hade konjunkturen vänt och man har inte behövt fundera på andra lös-

ningar. Då vi har tittat på reglerna som styr ensamarbete i USA och här i Sverige 

upplever vi att dessa påminner om varandra i mångt och mycket. Vi upplever dock 

att man i Sverige ser till polisernas egna säkerhet i större utsträckning än vad man 

gör i USA. Dock så talar de utredningar som vi tittat på för att det inte är någon stör-

re risk att arbeta som enkelpatrull. Den talar för att en ensamarbetande polisman hö-

jer sitt säkerhetstänk samt intar en mer nedtonad attityd än den som arbetar i dub-

belpatrull. Sedan ligger även en stor del i vilka arbetsuppgifter en enkelpatrull skall 

åka ensam på och vilka man anser det vara nödvändigt att skicka fler enkelpatruller 

till. I de fall då flera enkelpatruller behövs skulle man kunna gå efter den modell 

som används på olika håll i både USA och Australien där man samlas i närheten av 

händelseplatsen för att sedan åka fram tillsammans. Mycket av säkerheten hänger på 

inre befälet samt ledningscentralens förmåga att bedöma situationerna samt att sä-

kerställa att ensampatrullen arbetar enligt föreskrivet sätt. Dock så vilar det största 

ansvaret hos den enskilda polismannen när det gäller till exempel hans erfarenhet 

och kunskap, hans förmåga att bedöma situationer, hans kunskap i utrustning och 

dess handhavande. Att arbeta med enkelpatruller ger klart en effektivitetsvinst på 

vissa håll medan det ger förluster på annat håll. Ta exempelvis ett snatteri, det löses 

för det mesta snabbt på platsen och sedan åker patrullen in på stationen för att skri-

va, om en enkelpatrull utför detta så sitter endast en polis på stationen och skriver 

istället för två. Antalet polisbilar i området ökar också vilket gör att fler händelser 

upptäcks och att andra händelser förhindras just för att det syns fler polisbilar, detta 

torde även ge en ökad trygghet i samhället. 

 

4.1   Egna förslag 

Med detta som bakgrund tycker vi att polisen i Sverige trots den goda ekonomin åt-

minstone till viss del borde införa enkelpatrullarbete. I RPS Rapport 1995:1 ger man 

förslag på att införa enkelpatrullarbete till 50 % vilket även vi anser vara en lämplig 

åtgärd. Tanken med att både använda sig av dubbelpatrull och enkelpatrull är att 

samtidigt som polisen ökar sin synlighet och flexibilitet finns tryggheten med dub-

belpatrullerna som kan åka på svårare jobb då det kräver två poliser. För att införa 
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enkelpatruller anser vi även att polisutbildningarna i Sverige skall införa utbildning 

på hur man ska förhålla sig som ensamarbetande polis i olika situationer. Vi anser 

att dessa förslag är ett steg i rätt riktning i syfte att uppfylla regeringens mål med 

ökad synlighet samt Polisförordningens krav på så effektivt arbete som möjligt.  

Vi tycker även att man skall låta lagrådet gå igenom polismannens rätt att fängsla en 

person mot vilken han ingriper i förebyggande syfte då denne befaras kunna bli ag-

gressiv eller våldsam. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att personen är 

gripen utan att denne endast tillfälligt frihetsberövas till dess att polismannen anser 

att fängsel inte längre behöver användas. I dag anses användande av handfängsel 

som en ganska hög grad av våld vilket vi inte kan hålla med om. Om personen be-

läggs med handfängsel tidigt för att hindra eventuella våldsamheter så minskar ris-

ken för personskada på polismannen likväl som hos den allmänhet polismannen in-

griper mot. Integriteten kan här komma i kläm och det kan anses att en person som 

beläggs med fängsel pekas ut som kriminell, dock så finner vi att detta ej torde vara 

fallet om det blir allmänt känt att polismän som arbetar ensamma arbetar med hand-

fängsel i repressivt syfte. Anledningen till detta är att en ensamarbetande polisman 

har en mer utsatt position under ingripande. Ytterligare så måste fordon förses med 

en avskärmning mellan förare och bakre passagerarutrymme enligt amerikansk mo-

dell. Detta för att inte föraren skall hamna i en risksituation under transport av en 

frihetsberövad. Vi anser även att det är viktigt att man bestämmer någon form av 

bestämmelse för när en polisman anses erfaren nog att arbeta i enkelpatrull. Det får 

inte bli så att en nybliven polisassistent hamnar ensam i en patrullbil innan han an-

ses vara mogen för det. 

Ytterligare tycker vi att man skall plocka fram en dator i mindre format som är av-

sedd för snabba slagningar i polisiära system. Det bör bland annat finnas snabbtan-

genter för att växla mellan menyer samt stora tangenter så att polismannen enkelt 

skall kunna slå en fordonsfråga under färd.  
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