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Abstrakt 
 

Ska Sveriges polismyndigheter fortsättningsvis ges befogenhet att ha egna lokala 

insatsstyrkor? 

 

Detta är en fråga som just nu debatteras runt om i landet och Lars Engström, länspolismästare 

i Örebro län, har fått i uppdrag av Rikspolisstyrelsen att utreda detta. Åsikterna och 

lösningsförslagen på denna frågeställning är många och skiftande. Engström vill ge 

Rikspolisstyrelsen en starkare samordnande roll och lägga ner de lokala insatsstyrkorna. Han 

vill låta de nationella resurserna, bestående av den Nationella insatsstyrkan och de tre 

storstädernas piketenheter, verka nationellt över hela landet. Engström menar att landet på så 

sätt får en kvalitetssäkring för ingripande vid särskilt farliga händelser. Förslaget att lägga ner 

de lokala insatsstyrkorna upprör många intressenter. Seppo Wuori, länspolismästare i 

Västerbotten, poängterar hur förödande det hade varit för norra delen av Sverige om de lokala 

insatsstyrkorna fasas ut. Han anser att den tid det tar för de nationella resurserna att ta sig från 

Stockholm och 60 mil upp i landet kan vara avgörande. Som Per Dahl, skribent för tidningen 

Barometern.se, uttrycker det: ”För hur kvalificerade och välutrustade de än är kan många ha 

hunnit omkomma under den tid de behöver för sin resa hit.” 

 

Uppsala polismyndighet är den myndighet vars lokala insatsstyrka har haft flest uppdrag 

under år 2006. Före detta chef för polisavdelning i Uppsala, Siv Forsberg, framhåller bland 

annat i intervju att hon tror att många polismyndigheter ute i landet kan komma att ”tappa” 

personal till storstäderna om de lokala insatsstyrkorna tas bort. 

 

Det här är bara några kommentarer bland många och än är inget beslut fattat i denna 

omdebatterade fråga. Vi har i denna rapport försökt utröna för- och nackdelar med att ha kvar 

respektive ta bort de lokala insatsstyrkorna samt vad konsekvenserna skulle bli för den 

enskilda polismyndigheten. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Ska femton bli fyra?! I skrivande stund förs en het debatt gällande huruvida polisens lokala 

insatsstyrkor ska finnas kvar eller ej. I hela landet uppkommer särskilt farliga händelser1 vilka 

den ”vanliga” polismannen inte har utbildning att hantera. Trots detta väljer vissa 

polismyndigheter att inte införa en lokal insatsstyrka som kan ingripa vid dessa situationer. 

Dessutom finns det polismyndigheter som har en lokal insatsstyrka men som inte, på pappret, 

utför några uppdrag och likaså de insatsstyrkor som utför (väldigt) många uppdrag i 

förhållande till antalet insatspoliser.2 Går polismyndighetens pengar åt till att utbilda poliser 

vars kompetens ändå inte används och ska den ”vanliga” polismannen kunna agera lämpligt i 

svåra situationer med hjälp av en ny nationell taktisk utbildning? Rikspolisstyrelsen har givit 

Länspolismästare Lars Engström i uppdrag att utreda detta.3

  

I de material vi tagit del av har vi konstaterat att det förekommer många olika namn på 

Sveriges polismyndigheters egna insatsstyrkor. Vi har dock kommit fram till att dessa 

begrepp; ”regionala insatsstyrkor”, ”lokala insatsstyrkor” och ”förstärkningsgrupper” betyder 

samma sak och inte har någon geografisk anknytning, utan syftar på samma funktion. Dessa 

begrepp började användas kring år 1980 när speciella enheter inrättades i vissa städer för att 

skydda respektive kärnkraftverk. Då dessa insatsstyrkor vid denna tid bara arbetade lokalt 

benämndes de ”lokala insatsstyrkor”, men när myndigheterna även började nyttja dessa 

enheter för andra uppdrag ute i länet blev de mer en så kallad ”regional insatsstyrka” i 

folkmun.4 Fortsättningsvis kommer vi i detta arbete använda begreppet ”lokal insatsstyrka”. 

 

Idag finns det tre piketenheter, en nationell- samt ett antal lokala insatsstyrkor i Sverige. 

Landet är uppdelat i 21 polismyndigheter varav 11 stycken har lokala insatsstyrkor. Blekinge, 

Dalarna, Halland, Jönköping, Kronoberg, Värmland och Östergötland är de län som inte har 

några lokala insatsgrupper.5 Anledningen till att det, på vissa polismyndigheter, har inrättats 

                                                 
1 För definition, se Bilaga 1. 
2 Wuori, Seppo (2007). Rapport från Polismyndigheten i Norrbotten, Dnr AA 204-4056/07. Sid. 3. 
3 Engström, Lars. (2007) Utredningen om polisinsatser vid särskilt komplicerade och farliga situationer m.m. 
Rapport POA 204-2009/06. Rikspolisstyrelsen (2007-05-30), sid. 2. 
4 Ibid. Bilaga 1, sid. 2-3. 
5 Bergsten, Jan. Tidningen Norrländska Socialdemokraten (2007-09-12): Insatsstyrkan i fara. Internet 
http://www.nsd.se/artikel.aspx?artid=69796
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lokala insatsstyrkor är att dessa skall användas vid farliga situationer som kräver särskild 

utrustning och högre kompetens än vad ”normalpolisen” har. Det är med andra ord varje 

polismyndighets eget beslut att tillsätta en lokal insatsstyrka och det ekonomiska ansvaret 

vilar på den egna polismyndigheten.6

 

Att de lokala insatsstyrkorna utformas av respektive polismyndighet leder till att 

utbildningstiden, rekryteringskraven, utrustningen etc. är olika polismyndigheterna emellan. 

En lokal insatsstyrka kan exempelvis vara ”passiv” med personal från olika enheter som 

endast vid vissa tillfällen bildar en insatsstyrka och som dessutom bara övar ca tre veckor per 

år. Skillnaden är stor då en annan lokal insatsstyrka kan arbeta som egen enhet med 

utbildningstid på 25 procent av tjänstetiden. Trots dessa skillnader i kapacitet benämns båda 

som lokala insatsstyrkor.7

 

En annan skiljaktighet är att polismyndigheterna använder sig av sina lokala insatsstyrkor 

olika mycket. Till exempel i Uppsala län kallades insatsgruppen ut hela 79 gånger under år 

2006 medan polismyndigheten i Södermanland inte kallade ut sin styrka en enda gång. En av 

svårigheterna ligger i att insatsgrupperna inte har några nationella riktlinjer. Detta är ett 

problem som länspolismästare Seppo Wuori vid Norrbottenspolisen vill komma åt genom att 

låta den lokala insatsstyrkan ingå i det nationella systemet med samma kompetens och ansvar 

som piketenheter.8 Å andra sidan menar Lars Engström i sin utredning ”Polisinsatser vid 

särskilt komplicerade och farliga situationer” att de lokala insatsstyrkorna ska läggas ner och 

att deras uppgifter istället ska utföras av de tre piketenheterna samt den Nationella 

insatsstyrkan. 9, ,10 11  Dessa meningsskiljaktigheter är något som delvis avses behandlas i detta 

arbete. 

                                                 
6 Engström, Lars. (2007). Sid. 52. 
7 Scherp, Mats. Artikel Polisen.se (2007-10-16): Piketenhet eller insatsstyrka? Internet 
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=105766
8 Bergsten, Jan. (2007). 
9 Engström, Lars. (2007). 
10 Jönsson, Roger. Pressmeddelande Polisen.se (2007-09-11): Behåll polisens insatsstyrka i Norrbotten. Internet 
http://www.polisen.se/inter/util%5Cnodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=10010528
11 För översikt, se Bilaga 2. 
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Kartan visar vilka län som har någon form av insatsstyrka, hur många poliser som ingår i 

styrkan och hur många uppdrag de utfört år 2006.12

 

                                                 
12 Wuori, Seppo (2007). 
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1.2  Syfte 

Syftet är att genom befintligt material och intervjuer undersöka för- och nackdelar med att ha 

kvar respektive ta bort de lokala insatsstyrkorna. Syftet är vidare att, utifrån Lars Engströms 

utredning, undersöka vilka konsekvenser detta kan resultera i för Sveriges polismyndigheter. 

 

1.3  Frågeställningar 

Mot bakgrund av syftet kommer undersökningen att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilka för- och nackdelar utfaller om de lokala insatsstyrkorna tas bort? 

• Hur skulle nedskärningen av de lokala insatsstyrkorna påverka det enskilda länets 

arbete? 

 

1.4  Avgränsningar 

För att på bästa sätt ta reda på konsekvenserna som blir till följd av nedskärningarna av de 

lokala insatsstyrkorna, anser vi det nödvändigt att genomföra intervjuer med ansvariga för 

enheterna i Sveriges respektive län som berörs av detta. Då detta tillvägagångssätt skulle 

blivit för omfattande har vi för avsikt att avgränsa oss till att intervjua ansvarig vid enbart en 

polismyndighet. Vi har valt Polismyndigheten i Uppsala län på grund av att deras lokala 

insatsstyrka haft mest uppdrag i Sverige under 2006. Ett annat skäl till att se närmare på 

Uppsalas insatsstyrka är närheten till Stockholm där både Nationella insatsstyrkan samt 

Stockholms Piketenhet är belägna. Vi vill undersöka om det geografiska läget påverkar 

konsekvenserna som blir till följd av de eventuella nedskärningarna. 

 

1.5  Tillvägagångssätt / Metod 

• Vi har gjort en litteraturstudie av Lars Engströms (Länspolismästare i Örebro och 

utredningsman för RPS) utredning kring de lokala insatsstyrkorna. Vi har valt att 

granska denna utredning för att den är dagsaktuell och beskriver de olika 

insatsenheterna väldigt ingående vilket gör utredningen till ett bra underlag för vårt 

arbete. 

• Vi har granskat remissvar till Lars Engströms utredning ”Polisinsatser vid särskilt 

komplicerade och farliga situationer”. Detta för att utröna vad de olika 

polismyndigheterna tycker om utredningen. 
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• Dessutom har vi granskat artiklar för att ytterliggare fördjupa vår kunskap och för att 

få insikt om vad fler personer tycker kring de lokala insatsstyrkornas problematik. 

• Vi har också genomfört en intervju med Siv Forsberg, eftersom hon tidigare varit chef 

för polisavdelningen vid Polismyndigheten i Uppsala och har bäst kunskap i ämnet. 

Forsberg har också varit med vid den slutgiltiga handläggningen av remissvaret till 

Lars Engströms utredning tillsammans med länspolismästare Erik Steen. Intervjun 

gjordes via telefon den 20 november 2007 och varade i 40 minuter. Intervjufrågorna 

ses i Bilaga 1. 

• Utöver ovanstående har vi utgått från en organisationsteori som benämns Human 

Relations. Teorin har valts utifrån ett psykologiskt perspektiv då hela polisens 

organisation bygger på aktivt initiativtagande vilket kräver motivation och ett bra 

ledarskap. 

 

2 Teori 

2.1  Organisationsteori 

Organisationsteorin ”Human Relations” har vi valt att utgå ifrån för att den kan kopplas 

samman med polisens organisationen och teorin kommer att ligga som motpol till resultatet i 

diskussionen. 

 

Human Relations främsta upphovsman är den amerikanske psykologen Elton Mayo. En studie 

som ofta anses vara startskottet för teorin är det så kallade Hawthorne-studierna, vilken 

utfördes vid en av General Electrics fabriker i Chicago. En fabrik ansågs ha viss problematik 

och gick sämre jämfört med ägarnas övriga fabriker. För att återställa ordningen på fabriken 

genomfördes vissa förändringar för att se om arbetsförhållandena har någon inverkan på de 

anställda. Dessa förändringar var bland annat att på en avdelning förändra ljussättningen 

genom att först öka ljusstyrkan vilket resulterade i att produktionen ökade. Något som 

förvånande ledningen var att produktionen ökade ytterligare när belysningen åter minskades. 

Ledningen provade även att förändra andra förutsättningar så som arbetstider och fann en 

liknande effekt. Den slutsats som drogs av detta var att produktionen ökade när ledningen 

började intressera sig mer för människorna på en avdelning, vilket innebar att de anställda 

kände sig sedda, uppskattade och därmed mer motiverade att arbeta. I ett uppföljande 

experiment studerades två exakt likadana arbetsgrupper som utförde likadana arbetsuppgifter 
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och hade samma prestationskrav. Däremot var prestationsnivåerna helt olika; den ena gruppen 

uppfyllde precis prestationskravet medan den andra konstant presterade mycket bättre. Det 

kan utifrån denna undersökning konstateras att den formelle ledaren satte minimikravet, men 

att det fanns ett informellt ledarskap som avgjorde maximinivån. Slutsatsen av detta blev att 

det informella ledarskapet och gruppdynamiken sattes på kartan som en avgörande 

förklaringsfaktor bakom produktionseffektivitet.13

 

3 Resultat 

3.1  För- och nackdelar 

3.1.1 Ekonomiska 

Nationella resurser som exempelvis den Nationella insatsstyrkan finansieras idag av 

Rikspolisstyrelsen. Lars Engström föreslår i sin utredning att Rikspolisstyrelsen ska betala för 

piketenheterna och bombskyddsgrupperna då även de enligt förslag ska bli nationella 

resurser14. Fördelen med detta skulle vara att piketenheternas myndigheter inte behövde 

belasta sitt eget konto vid uppdrag. Den utredning Engström gjort har skickats ut till samtliga 

polismyndigheter i Sverige som i sin tur har skrivit remissvar vilka sammanställts av 

Rikspolisstyrelsen.15 I denna sammanställning kan läsaren förstå att Håkan Rosenqvist, 

biträdande chef för polisenheten vid Rikspolisstyrelsen, är av en annan uppfattning och anser 

att det finns viss risk för att piketenheterna, som nationell resurs, skulle nyttjas på fel sätt om 

de fick sitt anslag från Rikspolisstyrelsen. Han menar att landets olika polismyndigheter 

skulle använda sig av de nationella styrkorna även om de inte fanns behov, då de har intrycket 

av att de är ”en gratis resurs”.16

 

3.1.2 Avstånd 

En återkommande synpunkt från landets polismyndigheter är frågan om hur lång inställelsetid 

Piketenheterna och Nationella insatsstyrkan skulle ha som nationella resurser. Lars Engström 

                                                 
13 Svedberg, Lars ”Gruppsykologi” 2003. Studentlitteratur, Lund. Sid. 295-296. 
14 Engström, Lars. (2007). Sid. 14. 
15 För sammanfattning av remissvaren, se Bilaga 3. 
16 Rikspolisstyrelsen (2007-10-18): Sammanställning av remissvar för utredningen Polisinsatser vid särskilt 
komplicerade och farliga situationer m.m. Sid. 3. 

 6



 
 

skriver i sin utredning att samordning av olika statliga myndigheters transporter är 

utgångspunkten för att få de nationella resurserna att fungera över hela landet. Han har tittat 

närmare på transportmedel inom polisflyget, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, 

Kustbevakningen och civila flyg där han beskriver antal transportfordon, bemanning för 

dessa, arbetstider och om de kan nyttjas av polisens nationella styrkor.17 Många 

polismyndigheter uttrycker dock i sina remissvar gällande Lars Engströms utredning att 

transportfrågan inte är tillräckligt utredd i hans rapport. De menar att de vill ha mer exakt 

beskrivet hur ett fungerande arbetssätt skulle se ut med de transportsystem Engström 

presenterar.18

 

Lars Engströms utredningsförlag är omdiskuterat i media. Tidskriften Barometern skriver 

exempelvis om avståndsproblematiken på följande sätt; 

 

”Säg att ett mycket grovt rån eller annat brott skulle ske i vårt län. Man behöver 

ju inte gå så långt som till ett terroristangrepp på Barsebäck utan kan ju stanna 

vid att Ak-4-bäväpnade män rånar affären i Löttorp. Är det då lugnande att veta 

att den polis som larmas ska åka ända från Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

Knappast. För hur kvalificerade och välutrustade de än är kan många ha hunnit 

omkomma under den tid de behöver för sin resa hit.”19 

 

Vidare har Lars Engström i sin utredning kommit fram till att polisens resurser gällande 

terroristbekämpning inte räcker till i nuläget. Detta då samhällets utveckling gör att antalet 

anställda inom Nationella insatsstyrkan, som är främsta antiterroristenhet, inte korrelerar med 

antalet internationella flygplan som används till och från svenska flygplatser. Engström anser 

att Nationella insatsstyrkan borde fördubbla antalet insatspoliser för att bättre kunna använda 

rätt teknik, rätt taktik och rätt personal i arbetet mot terrorism. Denna numerära förändring 

skulle medföra att den Nationella insatsstyrkan kan verka när som helst på dygnet samt att de 

ges ytterliggare arbetsuppgifter som knyter an till huvuduppgiften, som exempelvis 

bombskyddarverksamhet och förstärkning vid förhandlingar. Engström ger även förslaget att 

Nationella insatsstyrkan ska, tillsammans med piketenheterna, kunna biträda som förstärkning 

vid större spaningsinsatser, gripanden, och husrannsakningar gällande grov organiserad 

                                                 
17 Engström, Lars. (2007). Sid. 41-47. 
18 Rikspolisstyrelsen (2007-10-18): Sammanställning av remissvar för utredningen Polisinsatser vid särskilt 
komplicerade och farliga situationer m.m. 
19 Dahl, Per. Tidningen Barometern.se, förstaledare (2007-10-12): Ska specialpolisen befinna sig 50 mil bort när 
något händer. Internet http://www.barometern.se/article/1357811_125-0-0-0
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brottslighet. Detta gäller även vid andra tillfällen då det finns en mycket förhöjd hotbild 

någonstans i Sverige. Om Engströms förslag går igenom skulle detta innebära att Nationella 

insatsstyrkan fick större möjlighet att biträda de lokala myndigheterna ute i landet. Detta i sin 

tur skulle vara ett steg i processen att fasa ut de lokala insatsstyrkorna. Engström belyser i sitt 

förlag en problematik gällande att de enskilda polismyndigheterna, som begär förstärkning 

från Nationella insatsstyrkan, dröjer för länge med begäran. Enligt Engström ska den enskilda 

polismyndigheten göra en bedömning i ett tidigt skede på plats, gällande om huruvida 

nationell förstärkning behövs eller ej. Skulle sedan situationen ha löst sig när 

förstärkningsgruppen, exempelvis Nationella insatsstyrkan, anlänt så får organisationen 

acceptera det.20  Med andra ord syftar Engström på att problemen med de långa avstånden 

skulle kunna minskas genom att varje polismyndighet blir bättre på att i tid tillkalla 

förstärkning. 

 

Som det nämnts tidigare i arbetet är i dagens läge de lokala insatsstyrkorna i landet olika 

kvalificerade för de uppgifter de ställs inför. En positiv aspekt gällande avskaffandet av de 

lokala insatsstyrkorna blir således att de insatsgrupper som då verkar i landet (det vill säga 

den Nationella insatsstyrkan och piketenheterna) blir kvalitetssäkrade och får nationella 

riktlinjer. 21

 

3.1.3 Glesbygdsproblematiken 

Länspolismästare Anders Danielsson har, på uppdrag av Regeringen, gjort en utredning 

angående hur polisutbildningen i Sverige ska se ut i framtiden för att stämma överens med 

samhällets utveckling. I utredningen gör Danielsson ett försök att utröna hur brottsligheten 

kommer att se ut och slutsatser han presenterar är bland annat: 

- Glesbygden blir allt glesare och storstäderna kommer att expandera. 

- Den ökande globaliseringen och internationaliseringen gör att den grova brottsligheten 

antas öka. 

- Trygghetsfrågorna är på väg att bli allt viktigare; allmänhetens tolerans mot våldet 

kommer att minska vilket gör att kravet på polisen ökar. 

                                                 
20 Engström, Lars. (2007). Sid. 74, 87. 
21 Engström, Lars. (2007). 
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- En rimlig avvägning mellan en lokalt tillgänglig polis, framför allt i glesbygden, och 

en förmåga att ställa spetskompetens till förfogande är nödvändig. 

- Regeringens mål om 20 000 poliser år 2010 bör leda till en lokalt förankrad polis i 

hela landet.22 

Ovanstående resonemang avser vi beröra i arbetets diskussionsdel.  

 

3.1.4 Nationella bastaktiken 

Den nationella bastaktiken är en polistaktisk utbildning som alla poliser i yttre tjänst ska 

behärska. I bastaktiken ingår bland annat följande metoder; lokaliseringssök, normalstopp och 

vägspärr. Tanken är att alla poliser ska vara färdigutbildade i taktiken senast år 2008.23 Lars 

Engström gör den bedömningen att svensk polis genom denna utbildning ökar sin möjlighet 

att hantera särskilt komplicerade och farliga situationer på ett rättssäkert sätt. Därmed inte 

sagt att varje svensk polis ska kunna lösa alla svåra situationer med hjälp av bastaktiskt 

tänkande, utan vad han menar är att varje polis ska kunna hantera vissa specifika situationer, 

och vid övriga tillfällen ”frysa” läget och tillkalla en nationell högre kompetens. Detta är ett 

starkt motiv som Engström anger i sin utredning till att ta bort de lokala insatsstyrkorna. Han 

anser att varje enskild polis genom denna utbildning kommer nå upp till en högre kompetens 

och därmed ersätta behovet av en lokal insatspolis.24 Förslaget om att denna 

bastaktikutbildning på sikt skall komma att ersätta de lokala insatsstyrkorna är något som har 

väckt opinion hos många polismyndigheter. En av dessa myndigheter uttryckte saken som så 

att ”Det är bra, men inte tillräckligt bra”. Ett argument är att farliga situationer kräver 

utbildning för arbete i grupp, något som poliser utanför insatsstyrkor och piketen idag saknar. 

”Kompetens att arbeta i grupp förutsätter att det sker en kontinuerlig träning inom en fast 

grupp, där var och en kan tilldelas en specifik uppgift som tillsammans med de övriga bildar 

en enhetlig taktik.”25 Vidare säger opinionen att behovet av särskilt utbildad lokal personal, 

som på ett säkert och professionellt sätt kan klara av olika typer av situationer, kommer att 

kvarstå.26

                                                 
22 Danielsson, Anders (2007). SOU 2007:39 ” Framtidens polis – Delbetänkande av Utredningen om den 
framtida polisutbildningen.”. Stockholm. Sid. 10, 70,122-124. 
23 Engström, Lars (2007). Bilaga 1, sid. 1. 
24 Engström, Lars (2007). Sid. 86,88. 
25 Steen, Erik (2007-08-31). Remissvar, diarienummer AA 204-5678/07.  Polismyndigheten i Uppsala län. Sid. 1. 
Bergquist, Kenneth. (2007-08-22). Remissvar, diarienummer AA 204-5986/07.  Polismyndigheten i 
Västernorrlands län. Sid. 2. 
26 Rikspolisstyrelsen (2007). Remissvar, sid.1. 
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3.1.5 Påverkan av den egna organisationen 

En nackdel med att ha lokala insatsstyrkor är, enligt Engström, risken att den enskilda polisen 

tappar förmåga att lösa situationer de har kompetens att klara av, bara för att det finns en lokal 

insatsstyrka på orten. Engström spekulerar i att den enskilde polisens känsla för 

ansvarstagande sänks om det finns en lokal insatsstyrka i organisationen och till följd kan de 

poliser som inte ingår i insatsenheten känna sig mindre kompetenta. Som vi nämnt tidigare är 

det väldigt olika mellan olika insatsstyrkor hur många uppdrag de utför och Engström menar 

på att om en enhet inte får tillräckligt många uppdrag kan enheten känna sig onyttiga och ett 

resultat av detta kan vara att farlighetsnivån sänks på de uppdrag insatsstyrkan används till.27

 

En annan aspekt som Engström anser föreligga är att insatsstyrkan, med sin speciella 

utrustning, skulle ”trigga upp” stämningen vid en insats och därmed ge en signal till 

närvarande poliser att aktivitetsnivån måste höjas.28

 

Engström tar också upp problemet med den avundsjuka som kan uppstå mellan de poliser som 

inte är med i insatsstyrkan kontra de som är med i styrkan. Han menar att avundsjukan skulle 

uppstå på grund av att insatsstyrkan ges förmåner och att de blir befordrade till en nivå där 

enheten får utföra uppdrag en ”vanlig” enskild polis inte får möjlighet att göra. Detta skulle, 

enligt Engström, leda till en oönskad dynamik inom organisationen på den lokala 

polismyndigheten. 29

3.2  En polismyndighet bland många – Uppsala 

Uppsalas lokala insatsstyrka arbetar som en sammanhållen enhet och arbetar sju dagar i 

veckan. Från och med år 2004 uppgår styrkans antal till 18 poliser vilka är fördelade på tre 

insatsgrupper. Varje grupp har en utsedd gruppchef, varav en av deras huvuduppgifter är att 

samverka med säkerhetsavdelningen på kärnkraftsverket vid Forsmark och vid fysiskt 

angrepp samverka med Nationella insatsstyrkan. När de inte har någon särskild insats ska de 

arbeta med underrättelsearbete och rycka ut som den ordinarie ingripandeverksamheten.30 

                                                 
27 Engström, Lars (2007). Sid. 88 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Engström, Lars (2007). Bilaga 2, sid. 16. 
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Under 2005 användes den lokala insatsstyrkan 295 gånger mot uppdrag som är relaterade till 

deras utbildning och kompetens. Av dessa 295 gånger gällde 79 insatser enligt definition 

farlig situation/farlig person. 31

 

3.3  Konsekvenser av nedskärningar gällande de lokala 

insatsstyrkorna 

Efter intervju med Siv Forsberg vid Uppsala polismyndighet den 20 november 2007 har vi 

kommit fram till följande: 

 

I dagsläget lyder Uppsalas ”lokala insatsstyrka”, (benämns fortsättningsvis EPI - Enheten för 

Planerade Insatser), under den operativa ledningen till skillnad från förut när deras arbete 

styrdes av Polisavdelningen. Detta innebär att de inte räknas som en utryckningsresurs längre 

utan de styrs av den operativa ledningens planerade insatser kopplade mot PUM (Polisens 

Underrättelse Modell). EPI har dock fortfarande kvar insatsstyrkans ordinarie arbetsuppgifter 

vad gäller akuta särskilt farliga händelser. I förlängningen betyder detta att om det beslutas 

om nedläggning av landets lokala insatsstyrkor så skulle Uppsalas EPI finnas kvar på grund 

av deras redan ändrade styrning. Dock skulle de särskilt farliga händelserna istället tas om 

hand av poliser i yttre tjänst till dess att nationella resurser fanns på plats för att ta över 

situationen. 

 

Från polismyndighetens sida tror man inte att de nationella resurserna såsom Nationella 

insatsstyrkan och piketenheterna kommer räcka till om det beslutas att ta bort de lokala 

insatsstyrkorna. Det talas om särskilt komplicerade och farliga händelser men det finns 

situationer i vardagen som är komplicerade men som ändå inte kommer upp i den klassen. Att 

ersätta de lokala insatsstyrkorna med den nationella bastaktiken anser polismyndigheten ej 

vara möjligt. Forsberg anser att det blir ett kunskapsglapp mellan Nationella insatsstyrkan och 

den enskilde polisens bastaktiska kunnande. Uppsalas polismyndighet menar att det krävs 

utbildning och träning i grupp för att klara av dessa särskilt farliga händelser, vilket den 

nationella bastaktiken ej innehåller. Kunskapsglappet skulle kunna minska men då måste 

bastaktiken ha en högre nivå, vara mer omfattande och därmed höja kompetensen ytterliggare 

hos den enskilde polisen. Forsberg betonar att det vore olyckligt om en polis i yttre tjänst får 

                                                 
31 Engström, Lars (2007). Sid. 19 
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utföra uppdrag de inte har kompetens till trots att den kompetensen finns hos före detta 

insatspoliser på myndigheten. 

 

Polismyndigheten ser positivt på den del av Lars Engströms utredning som syftar till ett 

nationellt koncept. Forsberg lyfter fram att det vore bra om Rikspolisstyrelsen får en stärkt 

samordnande roll. Forsberg menar att problematiken kring Nationella insatsstyrkans 

inställelsetid inte får förbises. Avståndsfrågan måste därmed lösas på det sätt Engström lyfter 

fram i sin utredning med extern samverkan mellan polisen och Försvarsmakt, Kustbevakning 

etc. Dock poängterar Forsberg att Engströms utredning inte är tillräcklig utförlig gällande hur 

transporterna skulle gå till rent praktiskt. På grund av Uppsalas nära avstånd till Stockholm så 

har polismyndigheten aldrig märkt av några problem angående Nationella insatsstyrkans 

inställelsetid. 

 

Uppsala polismyndighet har endast haft stöd av Nationella insatsstyrkan vid något enstaka 

tillfälle det senaste året. Detta beror troligtvis på att myndigheten har ett utvecklat samarbete 

med sex andra närliggande län. Dessa län är; Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland 

och Örebro län. Dessa polismyndigheter har en överenskommelse om 

förstärkningsverksamhet vilket betyder att om Uppsalas lokala insatsstyrka befinner sig på ett 

uppdrag som eskalerar och de behöver ytterligare förstärkning kan Örebros insatsstyrka 

assistera. Vid farligare situationer, där kompetensen hos de lokala insatsstyrkorna ej räcker 

till, blir det den Nationella insatsstyrkan som kallas in. Uppsalas polismyndighet är alltså inte 

enbart låsta till de nationella förstärkningsgrupperna utan har också alternativ via denna 

samverkansöverenskommelse. Forsberg framhöll att en nedskärning av de lokala 

insatsstyrkorna skulle innebära att man tappade ett viktigt samarbete och kommunikation 

dessa sex län emellan. 

Angående ett eventuellt namnbyte av en nedlagd lokal insatsstyrka säger Forsberg följande: 

Det krävs en tydlighet från nationellt håll hur uppdragen, gällande de särskilt farliga 

händelserna, ska hanteras ute i landet. Det är polismyndigheternas ansvar att inte ha kvar den 

lokala insatsstyrkan under annat namn och alltså låta den ”före detta” lokala insatsstyrkan 

fortfarande utföra de uppdrag som innan utgjorde dess arbetsuppgifter. 

 

I Uppsala har förekomsten av en lokal insatsstyrka bara haft positiva effekter. Forsberg 

förklarar att den enskilde polismannen utryckt att denne känner stöd och trygghet med att ha 

en lokal insatsstyrka. Uppsala har en väldigt ung kår i yttre tjänst vilka alltså har kort 
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tjänstetid. Forsberg tror att detta faktum är en ytterligare faktor till att den lokala insatsstyrkan 

skapar trygghet snarare än en känsla av ett ”A och B –lag”. En negativ konsekvens av 

nedskärningar av deras lokala insatsstyrka skulle således bli en minskad trygghet för den 

enskilde polisen. Forsberg tror även att det finns en risk att polismyndigheten förlorar poliser 

från den lokala insatsstyrkan till de län där de nationella resurserna (Nationella insatsstyrkan 

och piketenheterna) finns. 

 

4 Diskussion 
Om de lokala insatsstyrkorna ska tas bort eller vara kvar är ett dagsaktuellt ämne och det 

påverkar inte bara polismyndigheterna ute i landet utan även Polishögskolan och 

Polisutbildningarna. Det som lyfts fram i Lars Engströms utredning är att den nationella 

bastaktiken ska ersätta de lokala insatsstyrkorna tillsammans med en nationell resurs som 

förstärkning. Vad exempelvis polismyndighen i Uppsala pekar på är att den nationella 

bastaktiken inte är tillräckligt avancerad för att de enskilda poliserna ska kunna hantera 

särskilt farliga och komplicerade händelser. Om den nationella bastaktiken behöver utvecklas 

ytterligare och ändras för att kompensera kunskapsglappet mellan en lokal insatsstyrka och en 

polis i yttre tjänst med utbildning i dagens bastaktik, kräver det även ändring i 

grundutbildningen på Polishögskolan/Polisutbildningarna. Frågan är om det finns utrymme i 

polishögskolans/polisutbildningarnas pressade schema för att lägga ytterligare tid på 

utbildning i bastaktik? Dessutom ställer vi oss frågande till om eleverna är mottagliga för den 

typen av avancerad träning redan under grundutbildningen, då de saknar erfarenhet av 

praktiskt polisarbete? 

 

Något som inte utreds tillräckligt i Engströms utredning är om vissa polismyndigheter skulle 

kunna ha en lokal insatsstyrka efter behovsprövning. Dessutom tar inte utredningen med 

varför det finns skillnader i antal uppdrag mellan polismyndigheternas lokala insatsstyrkor i 

landet (se sida 5). Bättre då att ha en nationell utbildningsplan för myndigheter som väljer att 

ha en lokal insatsstyrka och om de inte följer de riktlinjerna eller når upp till givna 

kompetenskrav, med återkommande uppföljningar, får de inte kallas lokal insatsstyrka. Det vi 

alltså tycker är konstigt är varför det ser så olika ut mellan myndigheterna i fråga om 

rekrytering, utbildning, antal insatspoliser, antal uppdrag samt samverkan mellan insatsstyrkor 

och nationella resurser. Vi tycker att det borde finnas nationella riktlinjer för hur främst 

utbildningen ska se ut men också hur och när de lokala insatsstyrkorna ska ingripa samt 
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hårdare krav på rapportering till Rikspolisstyrelsen. Vi tror att det är först då som 

Rikspolisstyrelsen, genom en utredning, på ett rättvist sätt kan utröna vilka lokala 

insatsstyrkor som behövs i landet. 

 

Något som är positivt i Engströms utredning och som också stöds av polismyndigheten i 

Uppsala är att om piketenheterna betalas av Rikspolisstyrelsen borde det bli en underlättande 

omständighet för landets olika polismyndigheter när de behöver hjälp. Detta borde vara något 

som samtliga polismyndigheter stödjer då det kan minska friktioner mellan uppdragstagare 

(piketen) och uppdragsgivare (de lokala polismyndigheter som behöver förstärkning). Vi vill 

återigen påpeka hur viktigt det är med nationell styrning och hur viktigt det är att varje 

polismyndighet är noga med att riktlinjerna följs när det gäller vid vilka tillfällen de nationella 

resurserna ska kallas ni. Detta borde eliminera risken för att polismyndigheterna kallar in 

Nationella insatsstyrkan bara för att resursen betalas av staten och då kan uppfattas som 

”gratis”. 

 

Om det blir som Danielsson uttrycker i sin rapport att de grova brotten antas öka och att 

storstäderna kommer expandera, är det då rätt att lägga ytterligare arbete, så som Engström 

menar i sin utredning, på de insatsenheter som arbetar i de största städerna; Stockholm, 

Göteborg och Malmö? Vi tror att det kommer att bli en för stor belastning på de nationella 

resurserna och dessutom så är det inte tillräckligt utrett om det verkligen fungerar med 

transporterna runt om i landet. Med denna information som stöd ställer vi oss frågan; Nu när 

polisens styrka ökar ute i landet vore det då inte lämpligare att låta polismyndigheterna själva 

bestämma huruvida den lokala polisen är lämplig att utföra de farliga situationer som uppstår 

inom länet, tillsammans med styrning från Rikspolisstyrelsen? 

 

Anders Danielsson skriver vidare att; ”Det ”hungriga” förhållningssättet som utmärker många 

nya poliser, ersätts hos många efter ett antal år i yrket av det ”trötta” förhållningssättet”.32 Om 

vi som skribenter ska tolka citatet utifrån organisationsteorin så borde ”det trötta 

förhållningssättet” bero på bristande motivation och avsaknad av intresse och stöd från 

ledningen. Detta bristande intresse, från ledningens sida, sprider sig ner i organisationen och 

den informelle ledaren uteblir. I ett försök att förklara hur detta fungerar i praktiken tittade vi 

på polisens ingripandeverksamhet. Vi gjorde vidare tolkning: Ingripandeverksamheten har 

                                                 
32 Danielsson, Anders ”Framtidens polis” 2007, sid. 33. 

 14



 
 

inte så många utvecklingsmöjligheter vilket kan vara ett troligt skäl till att många poliser 

söker en inre tjänst efter kort tids tjänstgöring ute på fältet. Förutom befattningarna inre- och 

yttre befäl har den lokala insatsstyrkan varit den enda möjligheten till att jobba med 

ingripandeverksamhet på en högre kompetensnivå. En möjlig konsekvens av att ta bort de 

lokala insatsstyrkorna skulle således bli att personalen i yttre tjänst förlorar motivation då de 

känner att den nationella ledningen inte sätter någon tro till deras arbete som insatsstyrka. 

Polisernas ”morot” att en dag få vara med i den lokala insatsstyrkan skulle också gå förlorad. 

Detta i sin tur skulle leda till att ännu fler poliser söker inre tjänst eller söker nya tjänster på 

polismyndigheter där nationella resurser (Nationella insatsstyrkan och piketenheter) finns. En 

möjlig utgång skulle då bli att polismyndigheter på glesbygden får det än svårare att, i 

framtiden, rekrytera nya poliser. 

 

Denna teori går att tolka på två sätt. Vi kan nämligen se på en liknande situation och dra 

följande slutsatser: Då det finns en lokal insatsstyrka på polismyndigheten blir den enskilde 

polisen i yttre tjänst hämmad i sin utveckling och sitt ansvarstagande. Han lär sig att så fort 

det händer något ”extra” så kallas den lokala insatsstyrkan dit. Risken finns då att en viss 

hopplöshetskänsla infinner sig och att arbetet i vardagen blir omotiverande för polismannen. 

Han känner sig mindre uppskattad och gör som ett resultat av detta ett sämre jobb. Här ser vi 

alltså en motsatt effekt. De lokala insatsstyrkorna bidrar till minskad arbetsinsats av de övriga 

poliserna anställda vid ingripandeverksamheten på polismyndigheten. Tas de lokala 

insatsstyrkorna bort kan den enskilde polismannen i istället känna att han får chansen att ”visa 

vad han kan” och att ledningen har förtroende för att han klarar de situationer som 

insatsstyrkan gjort tidigare. Resultatet blir således att motivationen till en bra arbetsinsats ökar 

i takt med att de lokala insatsstyrkorna fasas ut. 

 

5 Slutsats 
Att och hur Rikspolisstyrelsen följer upp Engströms utredning är, enligt oss, det viktigaste i 

dagsläget. Vårt förslag är att Rikspolisstyrelsen utreder vidare ur ett mer praktiskt 

förhållningssätt, och då faktiskt prövar avståndsfrågan. Detta genom att låta den Nationella 

insatsstyrkan samt piketenheterna testköra uppdrag med hjälp av transportsamverkan från 

olika myndigheter såsom Försvarsmakten, Kustbevakningen etc. Först då kan man som 

utredare urskilja hur lång tid det skulle ta för den nationella resursen att förstärka poliser i 

resten av landet. Det bör också ske en granskning av om de nationella resurserna både klarar 
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av att ge förstärkning till alla Sveriges polismyndigheter och ändå hålla hög nivå på den egna 

verksamheten gällande terroristbekämpning. Utredningen bör även omfatta en analys gällande 

Sveriges framtida brottsutveckling. Detta för att hypotetiskt kunna beräkna antalet insatser 

som skulle krävas ute i landet och möjligheterna för de nationella resurserna att klara av 

denna arbetsbelastning. 

 

Det som är mest förunderligt med utredningen, och som många av polismyndigheter håller 

med om i remissvaren, är hur den nationella bastaktiken ska kunna ersätta de lokala 

insatsstyrkorna. Vi anser att det är ett naivt förslag som ges på grund av att det inte finns 

någon annan förklaring till hur polismyndigheterna ska klara av en särskilt farlig händelse i ett 

inledningsskede till dess att förstärkning anländer. Från Rikspolisstyrelsens sida borde man 

förstå att det krävs samträning och enhetlighet utöver vad bastaktiken kan erbjuda även för 

den ordinarie ingripandeverksamheten. Vad som inte heller framgår i Engströms utredning är 

Nationella insatsstyrkans och piketenheternas professionella bedömning hur poliser med 

”endast” bastaktiken som verktyg skulle kunna hantera en särskilt farlig och komplicerad 

händelse. 

 

Något som vi finner positivt är hur Engström lyfter fram vikten av ett nationellt tänkande och 

utökat samarbete mellan polismyndigheterna och de nationella resurserna. Vi hoppas att detta 

tänkande kan implementeras i ett nära samarbete med de lokala insatsstyrkorna. 

 

”Ska femton bli fyra?!” Avslutningsvis tycker vi att Lars Engströms utredning inte är 

tillräckligt omfattande för att ta ett beslut om huruvida de lokala insatsstyrkorna ska finnas 

kvar eller ej. 
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Bilaga 1 

Definitioner av vissa begrepp 
 

Farlig person är: 

En person som vid tiden för ett polisingripande 

1. genom bruk av genom hot med ett skjutvapen, ett föremål som kan uppfattas som ett 

skjutvapen, ett sprängämne eller ett tillhygge som kan användas vid grovt våld, 

2. på grund av allvarlig psykisk störning 

3. på grund av extrem politisk eller religiös övertygelse, eller 

4. på grund av, eller misstanke om, sådan brottslighet som anges i 3 § lagen (2003:148) 

om straff för terroristbrott, även om gärningen inte utgör terroristbrott, 

utgör en fara för någon persons liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av 

egendom. 

 

Farlig situation är en: 

Situation då polis skall ingripa mot en farlig person eller då någon annan hotas eller angrips 

av en sådan person. 

 

Med särskild händelse förstås: 

1. En befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse, som innefattar eller kan 

förväntas innefatta brott eller annan störning av den allmänna ordningen eller 

säkerheten, eller 

2. ett visst evenemang  

om händelsen eller evenemanget är eller förväntas bli så omfattande eller av så allvarlig 

natur att polisen för att kunna lösa sina uppgifter måste organisera, leda och använda 

sina resurser i särskild ordning. 

Som exempel kan nämnas: 

- gisslansituation 

- allvarlig ordningsstörande händelse 

- vissa större allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller evenemang 

- grövre våldsbrott 

- annan farlig situation 
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Bilaga 2 
Engströms förslag om hur många insatsstyrkor som ska finnas i Sverige och deras geografiska 

läge. 
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Bilaga 3 
Sammanfattning av 14 polismyndigheters kommentarer gällande Lars Engströms förslag om 

att ta bort de lokala insatsstyrkorna: 

 

Västra Götaland: Varken ja eller nej. Tycker att det krävs mer utredning… 

 

Kalmar: Stödjer, men tror nedskärningen blir svår och att de lokala insatsgrupperna 

underskattats. 

 

Västerbotten: Förslaget låter bra men tror att då polismyndigheterna väntar på den 

”nationella resursen” så kommer myndigheten i alla fall vilja ha en grupp poliser som håller 

ställningarna så länge. En lokal styrka som bara kallas något annat sen den tagits bort. De 

menar att man ”biter sig själva i svansen”. 

 

Kronobergs län: Är positiva till att piketen ska bli nationell resurs. Men skeptiska till om 

samordningen kommer fungera. 

 

Hallands län: Tycker att den Nationella insatsstyrkan ensamma ska täcka 

Stockholmsdistriktet och att myndighetens piketenhet ska flyttas till norrland. Ifrågasätter 

lokala insatsstyrkors behov och vill istället ha bättre samarbete med piket. 

 

Norrbotten: Vill ej att myndigheterna på egen begäran ska kunna utbilda SPT (särskild polis 

taktik)-poliser men vill att Norrbotten ska få sin egen insatsstyrka som ska ingå i det 

nationella systemet. 

 

Uppsala: Tveksam till förslaget om att ta bort de lokala insatsstyrkorna bara genom 

bastaktikens införande. 

 

Gotland: Delar uppfattningen om att de lokala insatsstyrkorna ska bort. MEN då ska frågan 

om inställelsetid för de nationella resurser vara löst och medvetenheten om ökad 

arbetsbelastning på nationella resurserna vara klar. 

 

Östergötland: Är med på att dom kan tas bort men ej hur! Vill ha ytterligare utredning. 

 III



 
 

 

Västmanland: Tror inte att myndigheterna kommer att ta bort sina styrkor utan döpa om dom 

(se västerbottens kommentar). Myndigheten tycker inte att bastaktiken räcker att ersätta de 

lokala insatsstyrkorna! Behovet av särskild utbildad lokal personal kommer att kvarstå. 

 

Örebro: Tror ej att piketen kommer räcka till. Tror att avvecklingen av de lokala 

insatsstyrkorna skulle påverka polisorganisationen negativt. 

 

Västernorrland: Tycker ej att förslaget är realistiskt. Tidsfrågan och bastaktiken = problem. 

En nationell kvalitetssäkring välkomnas ändå. 

 

Stockholm: Vill att resursförstärkning ska göras hos de lokala myndigheter som har piketer. 

 

Södermanland: Tror ej att bastaktiken räcker att ersätta de lokala insatsstyrkorna. Kräver mer 

utredning om nationella resurser ska ta över helt. 
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Bilaga 4 
 

Frågor till intervju med Polismyndigheten i Uppsala 
 

1) Hur skulle nedskärningen av den lokala insatsstyrkan påverka ert (Uppsalas) arbete? 

 

2) Kan poliser som har den utbildningen ta över insatsstyrkans arbetsuppgifter? 

 

3) Vi kommer att ta upp ett påstående som Lars Engström skrivit om i sin utredning och 

vi vill att du kommenterar det så utförligt som möjligt. 

 

- Engström skriver: 

o att polisdistrikt där kärnkraftverk finns skall det även i fortsättning finnas några 

poliser med uppgift att bibehålla särskild kännedom om utrymmen och övriga 

lokaler. Tror att du att det kommer att gälla i Uppsalas fall och eftersom 

insatsstyrkan har den kompetensen blir det dessa som har hand om det men 

med ett annat namn? 

 

4) Ni skriver i ert remissvar att ni inte tycker att de nationella resurserna kommer att vara 

tillräckliga för att hjälpa de lokala polismyndigheterna. Vad menar ni med det och vad 

blir konsekvenserna? 

 

5) Hur ser samverkan ut idag med NI? 

 

6) Hur uppfattar de anställda inom Uppsala polismyndigheten den lokala insatsstyrkan? 

(Syftar speciellt på ingripandeverksamheten.) 

 

7) Om det blev beslutat att insatsstyrkan i Uppsala lades ner, vad skulle de som jobbar 

där nu få för tjänst? 

 

8) Hur ser du på inställelsetiden för en NI och piketen, till Uppsala län? 

 V
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