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Abstract 

 
Den nya polisomorganisationen i Norrbotten har varit mycket omdiskuterad i medierna i 

Norrbotten den senaste tiden. Seppo Wuorio som är grundaren av den nya omorganisationen 

menar på att polisen i Norrbotten påvisar för dåliga resultat och har därför initierat denna 

omorganisation. Syftet med denna rapport är att ta reda på vad den nya omorganisationen 

egentligen innebär för de mindre kommunerna i inlandet samt att genom intervjuer kartlägga 

vad kommunalråden i dessa kommuner har för åsikter om den nya organisationen.Vi har även 

jämfört den nya polisorganisationen med närpolisreformen som svensk polis sedan 1990-talet 

ska jobba efter. Vi som skrivit denna rapport kan känna en viss oro när man hör vad 

kommunalråden i de olika kommunerna säger angående det minskade förtroende för polisen 

som allmänheten uppvisar. Grundtanken med den nya polisorganisationen i Norrbotten går ut 

på att centralisera resurserna till kuststäderna, och om det blir nödvändigt kunna utnyttja dessa 

resurser för insatser i glesbygden. Många chefstjänster flyttas, och med detta ökar risken för 

att lokala poliser tappar kontakten med sina närmaste chefer. Det största problemet ses ligga i 

att medborgarna tappar tilltro och förtroende för polisen som inte kan genomföra ett fullgott 

arbete då resurserna inte räcker till.     
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1. Inledning 
 

 

När regeringen tillförordnade Seppo Wuori som en ny länspolismästare under 2006 hade han 

till uppdrag att effektivisera polisorganisationen då den gamla och nya regeringen, enligt 

honom själv, beslutat att polisen måste bli bättre på att klara sitt uppdrag.1  Både allmänheten 

och poliser har kommenterat och haft synpunkter på den organisation som Seppo Wuori nu 

har drivit igenom. Denna rapport avser att klargöra hur den nya organisationen ser ut, vad den 

i praktiken innebär för innevånarna samt poliserna i Norrbotten, och då särskilt i Norrbottens 

inland.   

 

Vid samtal med anställda inom polisen skapas uppfattningen att det inte är helt klart vad den 

nya organisationen innebär. Många tycks ställa sig mycket kritiska till denna organisation, 

men det tycks också finnas de som finner den effektiv och positiv. Att försöka kartlägga om 

allt är negativt eller om det finns de som uppfattar den som något positivt och kanske till och 

med effektiv, såg vi som en utmaning.  Även det faktum att denna organisation skiljer sig till 

inte obetydliga delar från närpolisreformen är högst intressant och det är också en av de 

frågeställningar vi har koncentrerat oss på.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 
 
Norrbotten har i alla tider varit en del av landet med stor glesbygd och stora avstånd mellan de 

olika orterna. Svårigheter för polisen att täcka upp samtliga delar av länet och att möjliggöra 

snabb hjälp åt innevånarna har alltid varit ett stort problem enligt de poliser som intervjuats.  

 

Befolkningen i Norrbotten känner många gånger en osäkerhet, och till slut verkar det som att 

många anser det meningslöst att ringa till polisen eftersom de vet att hjälpen är flera timmar 

                                                
1 Artikel Norrländska Socialdemokraten 2007-11-20 
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bort eller inte kan komma alls.2 Detta ses, av de kommunalråd samt poliser som intervjuats, 

kunna bidra till att Norrbotten öppnas för kriminell verksamhet i allt större utsträckning. 

Vid granskning av närpolisreformen3, som på uppdrag av regeringen genomfördes under 

1990-talet, ses tydligt tanken med att decentralisera merparten av resurserna inom polisen 

gällande det brottsförebyggande arbetet som direkt berör medborgarna. Detta preventiva 

arbete skall effektiviseras genom ökad synlighet och tillgänglighet.  Den politiska tanken 

bakom närpolisreformen var att minska behovet av den reaktiva verksamheten, alltså den 

verksamhet som är händelsestyrd och i huvudsak består i akuta händelser, genom att arbetet 

blir mer inriktat mot brottsförebyggande åtgärder.   

 

Dock, i och med den nya organisationen som i nuläget genomförs, tycks det som att 

organisationen i Norrbotten frångår denna grundtanke då mer och mer resurser centraliseras 

till de större orterna längs med kusten. Denna centralisering får till konsekvens att 

medborgarna och poliser tappar anknytningen till varandra på lokalt plan4. Det väcker även en 

stor osäkerhet hos medborgarna på de olika orterna i inlandet då utryckningstider för poliser, i 

denna geografiskt sett väldigt stora del av landet, i många fall blir långa, eller resulterar i att 

ingen polis kan infinna sig på platsen för händelsen förrän flera dagar efteråt5.  Vid samtal 

med en tidigare anställd vid Polisens Läns Kommunikation central (LKC) i Luleå så framgår 

att många händelser som behöver akuta insatser av polis, t.ex. rattfyllor, pågående slagsmål 

och våld eller bråk i hemmiljö helt enkelt får prioriteras bort p.g.a de redan bristfälliga 

resurserna i kuststäderna behövs på andra håll6. Detta medför att LKC eller vakthavande befäl 

inte kan beordra en patrull att åka ibland 10-20 mil för t.ex. en rattfylla då förutsättningarna 

att hinna stoppa den aktuella bilen räknas som obefintliga. Detta beror på att de lokala 

polisstationerna och dess anställda i de allra flesta fall arbetar under kontorstider och inte 

nödvändigtvis när behovet är som störst. 7  

 

Vidare har det nya förslaget med att på vissa orter endast ha en polis som arbetar 

brottsförebyggande och som har nära kontakt med befolkningen på orten väckt många kritiska 

röster. Dessa stationer, så kallade ”poliskiosker”, skall i huvudsak vara bemannade under 

kontorstid.  
                                                
2 Intervjuer med kommunalråd i Norrbottens inland. 
3 Brå rapport 2001:5  Hur, Var, Närpolis 
4 Intervjuer med kommunalråd i Norrbottens inland. 
5 Ibid 
6 Tidigare anställda vid Polisens Läns Kommunikation central (LKC) i Luleå 
7 Samtal med poliser samt kommunalråd i Norrbotten gällande närpolisens arbetstider 
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Många poliser ser det som ett framtida problem gällande nyrekrytering då det är svårt att få 

någon att vilja arbeta ensam på en ort. Andra ser det som ett problem då den polis som är 

stationerad på orten skulle bli personligt ansvarig för det arbete som utförs, utan att själv fatta 

beslut, då närmaste chef ibland kan vara stationerad ett tiotal mil ifrån den aktuella orten. 

Rikspolisstyrelsen (RPS) har lagt riktlinjer som säger att ingen polis får planeras in att arbeta 

singelpatrull inom ett område. Grundtanken i närpolisreformen var också att poliserna skall 

sköta allt arbete inom sitt geografiska område. Finns då endast en polis i området får han/hon 

ändå inte rycka ut ensam på många av de akuta händelser som kan uppstå, t.ex. krogbråk, 

rattfyllor m.m.8 

 

Norrbotten består idag av 14 kommuner. I varje kommun finns en så kallad Närpolisstation. 

Antalet poliser på varje station varierar kraftigt och ofta i relation till befolkningsantalet i den 

aktuella kommunen.  I tidigare organisation fanns en polischef i varje kommun, men i och 

med omorganisationen så flyttas dessa chefstjänster till de huvudorter som finns för varje 

polisområde. Utbildning av fler yttre befäl pågår i Norrbotten. Dessa yttre befäl får ta en ny 

roll som arbetsledare i större utsträckning än tidigare. 

  

Norrbottens polisområden är:  

• Norra Lappland - som leds från Gällivare – innefattar Gällivare, Kiruna.   
 

• Östra Norrbotten - som leds från Haparanda – innefattar Haparanda, Kalix, 
Övertorneå, Överkalix, Pajala. 
   

• Piteå älvdal - som leds från Piteå – innefattar Piteå, Älvsbyn, Arjeplog, Arvidsjaur, 
Jokkmokk. 
 

• Luleå-Boden som leds från Luleå – innefattar Luleå, Boden.  

Sammanlagt finns ca 580 anställda inom polismyndigheten i Norrbotten, varav 435 

polisutbildade9. Målet är att det ska finnas 500 utbildade poliser anställda inom Norrbottens 

polismyndighet år 2010.  

 

 

 
                                                
8 Samtal med poliser i Luleå 
9 Internet - Polisens hemsida www.polisen.se. 
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1.2 Syfte 
 

 

Denna rapports syfte är att i första hand ta reda på varför den nya polisorganisationen i 

Norrbotten initialt har genomförts. Rapporten skall även belysa nackdelar samt fördelar 

gällande polisiärt arbete i Norrbotten, och då speciellt i inlandskommunerna, efter den 

omfattande omorganisationen som initierats av före detta länspolismästaren Seppo Wuori. 

Rapporten syftar även till att belysa skillnaden mellan den nya organisationen och den 

närpolisreform som skall ha genomförts under 1990 – talet och påverkade polisen på nationell 

nivå. 

 
 

 1.3 Frågeställningar 
 
 
De frågeställningar som skall besvaras i denna rapport är: 
 

• Hur påverkas Norrbottens polismyndighet av den nya omorganisationen i förhållande 

till den tidigare organisationen? 

• Hur förhåller sig den nya organisationen gentemot närpolisreformen? 

• Vad anser ansvariga politiker samt poliser om den nya organisationen i de mest 

drabbade kommunerna? 

 
 

1.4 Avgränsningar 
 

 

Denna rapport avgränsas till att reflektera och redovisa polisers och kommunalråds åsikter om 

den nya organisationen och inte allmänhetens. Obektiviteten i rapporten kan bli något lidande 

då vi i de flesta fall intervjuat kommunalråd och poliser i Norrbottens inland, där den nya 

omorganisationen tycks ha gjort störst förändringar.   
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1.5 Tillvägagångssätt 
 
 
Som underlag till rapporten har intervjuer med kommunalråden i Arjeplog, Arvidsjaur, 

Boden, Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner genomförts. 

Intervjuer med två ordningspoliser med placering i Boden och Luleå, en ordningspolis 

anställd i Jokkmokk  samt vakthavande befäl och tidigare personal på LKC i Norrbotten har 

också genomförts. Intervjufrågorna ställda till kommunalråd redovisas i bilaga 1.  

 

Norrländska socialdemokraten publicerade under perioden 2007-11-14 – 2007-11-20 en 

artikelserie angående denna omorganisation. Denna artikelserie ligger till grund för viss 

information som framkommer i rapporten. 

 

Då mycket av prioriteringarna i den nya organisationen bygger på statistik så har vi använt  

oss av Brottsförebyggande rådets (Brå) hemsida för att ta ut brottsstatistik i de olika 

kommunerna för att själva kontrollera siffrorna. Denna statistik redovisas senare i rapporten. 

Vi har även tagit del av Brå rapport 2001:5 ”Hur, Var, Närpolis”.  

 

 

2 Begreppsförklaringar 
 
 

2.1 Närpolisreformen 
 

 

Med utgångspunkt från de politiska direktiven, givna av den då aktuella regeringen, har 
Rikspolisstyrelsen tagit fram riktlinjer för vad som egentligen menas med 
Närpolisverksamhet10. Närpolisreformen kan delas upp i sex olika punkter, 
 

• Verksamheten skall bedrivas problemorienterat i nära samverkan med dem som bor 

och verkar i området 

• Verksamheten ska organisatoriskt bedrivas inom ett geografiskt avgränsat område, 

detta ett så kallat närpolisområde (NäPo) 

                                                
10 Brå Rapport 2001:5 Hur, Var, Närpolis sid 12 
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• De poliser som arbetar i NäPo´t ska arbeta mot brott och trygghets relaterade mål. 

Varje polis bör tilldelas ett personligt ansvarsområde som i första hand bör vara 

geografiskt. Ett funktionellt ansvar kan dock förekomma 

• Arbetet skall inriktas mot vardagsbrottsligheten inom NäPo´t och mot det i NäPo´t 

förekommande ordningsproblemen. Ungdomsbrottsligheten skall så långt som möjligt 

handhas av Närpoliserna. De prioriterade områdena vålds- och narkotikabrottslighet 

ska särskilt beaktas, det samma gäller rasistisk brottslighet 

• Ansvaret för utryckningsverksamheten skall vara begränsat; närpolisernas medverkan 

i utryckningsverksamheten ska organiseras så att planerade aktiviteter kan genomföras 

på ett effektivt sätt 

• Inom ramen för det problemorienterade arbetssättet samt med en noggrann analys av 

behoven ska närpoliserna planera sin arbetstid själva 

 

 

2.2 Problemorienterat polisarbete 
 
 
Syftet med denna arbetsform är att få ett polisarbete med en mer brottsförebyggande 

inriktning och därmed komma bort från det vanliga händelsestyrda arbetet. Detta arbetssätt 

baseras på att man genom samtal med befolkning samt analyser av statistik ser var insatser 

behövs göras, analyserar det material man fått in och vidtar sedan åtgärder. Därefter 

utvärderas insatsen, och om det behövs så börjar man om från analysstadiet. 

Problemorienterat polisarbete kan ses som förebyggande arbete på rätt ställe.11 

 

 

2.3 Länskommunikationscentralen (LKC) 
 
 
Detta är funktionen inom polisen som sköter telefon samt radiokommunikation med 

polispatrullerna, en kommunikation som är absolut nödvändig för det dagliga arbetet. 

Vakthavande befäl sitter i nära anslutning till den personal som arbetar på LKC, detta för 

snabba beslutsvägar och för att han/hon ska kunna hålla sig uppdaterad med senaste 

information från de olika polispatrullerna som arbetar i länet. Det finns ett LKC i nästan varje 
                                                
11Internet - Polisens Hemsida www.polisen.se 
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län och allmänheten skall alla tider på dygnet kunna komma i kontakt med det LKC som styr 

polisens arbete i det aktuella länet, antingen genom att ringa 114 14 eller genom att ringa 112. 

På LKC i Luleå, som är Norrbottens egna LKC, arbetar till största delen civilanställda men 

även några poliser vilket ger en bred kompetens bland personalen. Det krävs en hel del av en 

anställd på LKC, stresstålighet samt simultanförmåga är två av sakerna men givetvis också en 

stor del logiskt tänkande och medmänsklighet. Detta gör arbetet på LKC väldigt komplext 

med många olika och intressanta arbetsuppgifteruppgifter.12 

 
 

2.4 Brottsförebyggande rådet (Brå) 
 

 

En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att 

brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar 

i samhället. Detta genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och 

brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar 

reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande 

arbete. 13 

 

2.5 Yttre tjänst 
 
I yttre tjänst arbetar den så kallade utryckningspolisen. Alltså den del av polispersonalen som 

arbetar i radiobilar eller är direkt involverad i den formen av arbete. Denna typ av tjänst har 

olika namn i olika myndigheter. Vanligt förekommande är yttre tjänst och 

utryckningsverksamhet. Norrbotten lider en stor brist på poliser som kan och vill arbeta i yttre 

tjänst. Detta medför mycket övertid och även obekväma arbetsförhållanden, för de poliser 

som arbetar i yttre tjänst, vilket i slutänden medför att befolkningen drabbas då resurserna 

inom polis inte räcker till.14 

 

                                                
12 Intervju med tidigare anställd på LKC 
13 Internet - Brå´s hemsida www.bra.se 
14 Intervju med vakthavande befäl i Norrbotten 
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2.6 Vakthavande befäl 
 
 
Vaktahavande befäl har till ansvar att styra den händelsestyrda verksamheten inom polisen, 

alltså den verksamhet som regleras av akuta händelser och telefonsamtal från allmänheten. 

Detta befäl sitter i nära anslutning till personalen på LKC för att snabbt kunna prioritera 

arbetsuppgifter till patrullerna i yttre tjänst. Vid eventuella beslut, angående te.x gripanden, 

husrannsakan eller liknande, där beslut i många fall måste fattas med kort varsel är 

vaktahavande befäl yttersta beslutsfattare. Under nattetid,  kl 19-07, är vakthavande befäl den 

enda beslutsfattaren i tjänst.  
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3. Resultat 
 

 

3.1 Hur påverkas Norrbottens polismyndighet av den nya organisationen?  
 
 
Polismyndigheten i Norrbotten har ansvar för det största geografiska området i Sverige, 

närmare en fjärdedel av landets yta. Samtidigt har antalet poliser minskat under de senaste 

åren, detta enligt en undersökning som gjordes av polisförbundet år 200115 .  

 

Få poliser kombinerat med stora avstånd har lett till ökade diskussioner om situationen i 

glesbygden. Före den omorganisation som genomförts så hade exempelvis polisen i Kalix 

ansvaret för Pajala, Överkalix och Övertorneå under veckosluten, vilket kunde vara 

problematiskt då det är ca 20 mil mellan Kalix till Pajala. Detta innebar ofta att polisen inte 

kunde rycka ut på vissa jobb eller inte vara på plats i tid. Om polisen inte kommer när de 

anses vara behövda så tappar medborgarna förtroendet för polisen.   

 

Polisens arbete skall vara problemorienterat vilket innebär att arbetet skall ske mot de lokala 

problem som finns inom varje närpolisområde. Det finns några brottstyper som prioriteras 

extra mycket inom Norrbotten och dessa är: 

1. Narkotikabrott 

2. Våldsbrott 

3. Tillgrepps och skadegörelsebrott16 

 

Varje kommun i länet var innan omorganisationen ett närpolisområde med egen polisstyrka 

och en egen ansvarig chef. Eftersom länets struktur såg ut som den gjorde medförde detta att 

servicenivån varierade mellan olika delar av polisdistrikten17. Polisen var väl medvetna om de 

stora avstånden i länet och fick därför prioritera olika brott. Anledningen till att de fick 

prioritera vissa brott visar på att de inte hann med alla de brott som blev anmälda. 

 

 

                                                
15 Internet - Polisens hemsida www.polisen.se 
16 Ibid 
17 Intervju med vakthavande befäl i Norrbotten 
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Vissa händelser har högre prioritet än andra p.g.a av de stora avstånden. 

Dessa prioriteringar är som följer: 

1. Pågående våld mot person 

2. Rån 

3. Trafikolycka av större omfattning 

4. Då fara för någons liv eller hälsa finns 

5. Pågående rattfylleri 

6. Larm som går direkt till polisen18 

 

Så här skrev polisen i Norrbotten själva att de skulle agera när närpolisreformen trädde i kraft: 

”Polisens verksamhet ska utgå från ett medborgarperspektiv, polisen ska vara tillgänglig för 

allmänheten och svara för en god service som är anpassad efter medborgarnas behov. 

Medborgarna skall känna att de har tillgång till polis när de känner att de behöver den.”19. 

Detta uttalande kan ses som ett framtida mål mer än något som i verkligheten har infunnit 

sig20.  

 

Närpolisstationerna har i genomsnitt haft öppet 5 timmar samt telefontid 6 timmar per dag, 

vilket innebär att medborgarna inte haft tillgång till polis annat än per telefon, och då oftast 

inte polis på orten, när behovet funnits. 

 

Grundtanken med närpolisreformen var att det skulle finnas en polis per tusen innevånare, i 

det aktuella närpolisområdet, och där bedriva problemorienterat polisarbete.  

Det som satte krokben för detta var besparingarna inom polisverket som gjorde det personliga 

resurserna otillräckliga för närpolisverksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Ibid 
19 Internet - Polisens hemsida www.polisen.se/Norrbotten 
20 Intervju med vakthavande befäl i Norrbotten 
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3.2 Hur skiljer sig då den nya organisationen gentemot närpolisreformen? 
 

 

I närpolisreformen nämns det att målet är att decentralisera resurserna som finns inom 

polisen. I och med den nya organisationen skall resurser styras om ifrån glesbygd och 

centraliseras till de större orterna och då i första hand Luleå.  

 

Vid eventuella planlagda händelser som festivaler, marknader eller liknande så kan resurser 

fördelas om och personal från centralorterna stödja upp i glesbygden. Även vid det 

brottsförebyggande arbetet i glesbygd skall resurser kunna tas från centralorterna.   

 

Om t.ex. ett problem uppstår i en glesbygdsort skall resurser kunna tas från Luleå för att visa 

polisens närvaro på orten. Många av de kommunalråd vi talat med mycket nöjda med detta, 

det är dock den trygghet som skapas genom att polis finns tillgänglig dygnet runt, vid akuta 

händelser, som saknas.  

 

Det uppstår även problem av mindre omfattning när poliser utan lokalkännedom 

kommenderas till orter de inte vet något om, och inte känner lokalbefolkningen. Även 

språkförbistringar, som i t.ex. Haparanda där många talar finska, kan ställa till problem. Om 

polisen hade haft en lokal förankring till orten och arbetat på denna en längre tid, så uppstår 

en kännedom om de kriminella som oftast är aktiva i området, vilket avsevärt underlättar de 

förstahandsåtgärder som behöver vidtas.21 

 

De poliser inom utryckningsverksamheten i glesbygden som vi talat med upplever ett visst 

problem gällande kontakten med sina närmaste chefer. Innan omorganisationen så var en 

närpolischef stationerad på varje närpolisstation. Idag har dessa tjänster flyttats till 

centralorterna för de fyra polisområdena, Haparanda, Gällivare, Luleå och Piteå. 

Beslutskedjan känns längre och det upplevs som svårare att få beslut, te.x gällande 

husrannsakan m.m, då befälen ofta saknar lokalkännedom eller kännedom om de personer 

som besluten skall tas emot. Även den personliga kontakten där man kan sitta ner och prata 

med sin närmaste chef saknas hos dessa poliser. Dessa glesbygdspoliser blir i allmänhetens 

ögon personligt ansvariga för det arbete man utför på orten, och om det då väcks kritik mot 

                                                
21 Ibid 
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polisen så får de ta det personliga ansvaret för kritiken när de själva inte fattat beslut om sina 

arbetsuppgifter. Detta upplevs mycket stressande och påfrestande för många poliser.  

 

Samtidigt som chefer flyttas till centralorterna så flyttas även stora delar av den befintliga 

utryckningspolisen från glesbygden till centralorterna. Detta minskar möjligheterna för de 

enstaka poliser som finns kvar på orten att hinna arbeta brottsförebyggande och skapa någon 

form av personlig kontakt med allmänheten. Även möjligheten till nyrekrytering minskar då 

väldigt få nyutexaminerade poliser vill arbeta ensam på orten.22  

 

Vid samtal med kommunalrådet i Pajala så framkommer att Pajala kommun, sett till antalet 

innevånare, ha ca 7-8 poliser. Ser man även till kommunens geografiska storlek, som är lika 

stor som landskapet Skåne, ska Pajala ha minst 14 anställda poliser. Förslaget som inkommit 

till kommunledningen, i och med den nya organisationen, är att Pajala skall ha en enda lokalt 

förankrad polis på heltid som ska arbeta brottsförebyggande samt även hinna med den 

reaktiva verksamheten, en verksamhet denna polis inte får utföra ensam.23 

 

I närpolisreformen står det att det bör finnas en polis per tusen innevånare i närpolisområdet, 

detta kan tolkas som att de riktlinjer som finns i närpolisreformen inte riktigt följs upp i 

verkligheten. Om ett större antal brott skulle ha förebyggts med hjälp av reformen och det 

brottsförebyggande arbete, som reformen manar till, så skulle det finnas mindre anmälningar, 

men så är enligt statistiken inte fallet. Vilket visas i tabell 1 nedan.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Samtal med poliser samt kommunalråd i Norrbotten 
23 Intervju med Pajalas kommunalråd 
24 Internet - Brås hemsida www.bra.se 
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Tabell 1: Antalet anmälda brott i Norrbotten mellan åren 1999 – 2006.  
 

Antal anmälda brott i Norrbotten 1999 - 2006
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Källa: Brottsförebyggande rådets hemsida. 
 

Tanken med närpolisreformen var att arbeta mer brottsförebyggande så att antalet akuta 

händelser minskade och behovet av utryckningspolis blev så litet som möjligt. Om denna 

vision hade fungerat skulle det alltså behövas mindre poliser i utryckningsverksamheten. Men 

ser man till statistiken över antalet anmälda brott mellan år 1999, det år som närpolisreformen 

togs i bruk, och 2006 så ser man att antalet i själva verket stigit och därmed borde behovet av 

poliser vara större nu än för 10 år sedan.25 
 

3.3 Hur upplever poliser och politiker situationen efter denna omorganisation? 
 

Vid intervju med en polis anställd i Jokkmokks kommun framkommer att det mesta inom 

polisen i glesbygden har blivit sämre. Omplaceringar, nya arbetsvillkor och 

tvångskommenderingar gör att många poliser flyttar från kommunen för nya tjänster i 

centralorterna. Denna polis ser detta också som ett stort problem när det handlar om 

nyrekrytering av poliser till dessa kommuner. Idag finns fem poliser i Jokkmokk, varav en 

utredare. Det finns alltså fyra poliser i yttre tjänst, av dessa fyra är endast två boende på orten. 

                                                
25 Internet - Brå´s hemsida www.bra.se 
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Många gånger får Jokkmokk täcka upp Gällivare vilket också upplevs frustrerande eftersom 

det är i hemkommunen man vill göra någon nytta i första hand. 

  

Vid samtal med poliser i inlandskommunerna så framkommer det att missnöjet är stort i de 

allra flesta fall. Kommentarer som ”den nya organisationen har helt tagit sönder 

inlandspolisen” och ”den nya organisationen är en total avrustning av polisen i 

inlandskommunerna ” är inte alls ovanliga. Det samma gäller när det kommer till 

kommunalrådens kommentarer. I några kommuner upplever man de nya resurserna och 

tanken bakom dessa som ett hån, och är fullt övertygade om att det aldrig kommer att fungera. 

Problemen de ser är inte bara antalet poliser utan även de stora avstånden. I samtliga 

inlandskommuner anser de att befolkningen i deras kommuner inte kan känna sig helt trygga. 

Även tendenser till att medborgarna slutat anmäla brott, för att de vet att ingen polis kommer 

att dyka upp, är genomgående i dessa kommuner.   

 

I några av inlandskommunerna är problemet med hög ålder på den polisstyrka som finns 

påtaglig. Även om det finns fem till sex poliser på orten så kan ibland endast en av dessa 

poliser jobba i yttre tjänst p.g.a hälsoproblem m.m.  

 

Problemet med restriktioner, gällande polisers arbetstid, upplevs vara ett hinder för ett 

effektivt polisarbete. Enligt ett av kommunalråden spelar det ingen roll om det finns tio 

poliser på orten om det bara finns en i yttre tjänst och alla poliser har arbetstidsrestriktioner 

som säger att de inte ska jobba efter klockan 17 på vardagarna. 

 

I dessa drabbade kommuner anser politikerna, i de flesta fall, att det brottsförebyggande 

arbetet i t.ex. skolor är ett sekundärt behov, och att det viktiga är att ha en polis som syns i 

samhället och som kan komma när folk behöver de, åtminstone på dagtid. Detta inger en 

trygghet och säkerhet hos befolkningen och så länge polisen bara syns så arbetar de enligt 

politikerna på ett bra brottsförebyggande sätt. 

 

Även poliser i kuststäderna uppger vid samtal att de inte upplever denna organisation som 

något positivt för länet i stort. Då inte centralorterna blir drabbade av nedskärningar och 

besparingar, utan snarare tvärtom, så finns inte många negativa kommentarer från dessa 

poliser angående sin egen situation. De anser dock att det som drabbar inlandskommunerna, i 

Norrbottens län genom omorganisationen, inte är bra för rättssäkerheten och tilltron till 
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polisen. Problemet med att ha sin närmaste chef ibland 20 mil bort från sin tjänstgöringsort 

ses som ett problem. Allt blir svårare och beslutsvägar blir längre på grund av detta.   

Tabell 2 speglar antalet anmälda brott i inlandskommunerna, de kommuner som efter 

intervjuer anses som de hårdast drabbade av den nya organisationen. 

 

Tabell 2: Antalet anmälda brott i inlandskommunerna  

Antal anmälda brott 1996 och 2006 i inlandskommunerna
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Källa: Brottsförebyggande rådets hemsida 

 

Om man ser till antalet anmälda brott i inlandskommunerna, de centralorter som inte blir 

drabbade av nedskärningar borträknade, så ser man att det är endast kommunerna Jokkmokk 

och Överkalix som antalet anmälda brott minskat de senaste 10 åren. I de övriga kommuner 

ligger nivån på samma antal eller högre antal anmälda brott. Enligt många vi talat med är 

mörkertalet, det antal brott som aldrig anmäls, större än statistiken visar och detta  p.g.a att 

medborgarna börjat tendera att faktiskt inte anmäla de brott de ser. 26 

 

 

 

                                                
26 Intervjuer med poliser och vakthavande befäl i Norrbotten 
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3.4 Kritisk granskning av resultatet 
 

Det resultat som presenteras i denna rapport syftar till att spegla den problematik som uppstår 

i Norrbotten i och med den nya organisationen som genomförs i nuläget. Intervjuer och 

åsiktsinsamling har skett i de kommuner som drabbats hårdast och där förändringarna märkts 

mest. Detta medför att risken för att resultatet blir inriktat på de negativa aspekterna i större 

utsträckning, än på de positiva, är överhängande.   

 

När det kommer till statistik som har med människor att göra, så kan det alltid finnas 

missvisande aspekter. Om anmälningsbenägenheten i Norrbotten minskar så minskar därmed, 

enligt statistiken, antalet anmälda brott. Detta kan medföra att betraktaren av statistiken ser 

det som att det begås mindre brott än tidigare vilket då inte är sant. Alla dessa aspekter är 

väldigt svåra att kartlägga, men i denna rapport har vi använt oss av den statistik som finns att 

tillgå.  

 

Även de åsikter angående omorganisationen, som presenteras i rapporten, kan ses som 

missvisande på ett sätt eftersom de är inhämtade från de kommuner som dragit minst fördel av 

denna nya organisation.  

 
 

3.5 Resultatsammanfattning 
 

 

En sammanfattning gällande denna omorganisation är svår att presentera då inte alla 

förändringar ännu är genomförda. Initiativtagaren till omorganisationen, Seppo Wuori, har 

bytt tjänst och många inom polisorganisationen i Norrbotten ställer sig kritiska till den nya 

organisationen. Förändringsarbetet tycks stöta på motstånd inte bara hos polisen utan även på 

kommunal nivå och hos de ansvariga politikerna. Detta medför att de förändringar som är 

planerade drar ut på tiden eller inte genomförs alls. 
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Det resultat rapporten presenterat är genomgående att inlandskommunerna som drabbas 

hårdast också ser minst fördelar med den nya organisationen. Efter genomförda intervjuer 

upplevs det som att otryggheten ökar och anmälningsbenägenheten minskar hos allmänheten. 

Även hos poliser som är anställda i inlandskommunerna upplevs en frustration över den 

planerade arbetssituationen. Detta med tanke på mindre kontakt med sina chefer, mindre 

möjlighet att göra nytta på orten och mindre gemenskap på arbetsplatsen. 

 
 

4. Diskussion 
 
I denna rapport har vi försökt att ta reda på vad den nya omorganisationen av polisen i 

Norrbotten kommer att få för konsekvenser för länet, och om vad de politikerna i de utsatta 

kommunerna tycker om detta.  

 

Seppo Wuorio som är grundaren av detta förslag tyckte att polisen visade för dåliga resultat 

och skulle genom denna omorganisation förbättra detta. Kort kan man säga att det sker en 

centralisering av resurserna inom polisen i Norrbotten till kuststäderna där det bor mest folk. 

Detta faller sig ganska naturligt, ju större befolkning desto fler poliser. 

 

Men problemet som vi ser det är att vissa kommuner knappt får någon polis att tillgå. När det 

väl händer något är polisen ibland flera timmar bort. Detta medför att invånarna tappar 

förtroendet för polisen och om detta sker så försvåras polisens arbete avsevärt. Man kan tänka 

sig att en sådan situation i slutänden kan få väldigt allvarliga konsekvenser, i form av t.ex. 

uteblivna anmälningar . 

 

En annan viktig del i denna rapport är att belysa hur den här nya omorganisationen är 

framtagen på ett sätt som inte överensstämmer med närpolisreformen, en reform som svensk 

polis ska arbeta efter på nationellt plan. En viktig del av närpolisreformen innebär i korta drag 

att man ska decentralisera resurser så att man får en spridning av poliser i alla områden och 

inte bara i de stora städerna.  

 

En annan viktig del av innehållet i närpolisreformen är att poliser med lokal anknytning till 

orten har en bättre lokalkännedom än poliser som kommer utifrån vilket även medför en ökad 

personkännedom. En polis med lokal anknytning till orten kan också bidra till att 
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befolkningen får en ökad trygghetskänsla. En tanke med den nya omorganisationen är att man 

vid speciella tillfällen ska kraftsamla resurser till ett område när det behövs, d v s att en eller 

flera polispatruller blir kommenderade till en ort där en polisinsats är nödvändig men man har 

inte de resurser som krävs för att genomföra denna insats. Då tar man folk från centralorterna 

och så gör man en insats i några dagar för att sedan åka tillbaka till den ort där man är 

placerad. De politiker vi pratat med menar att ett sådant tänk inte funkar i det långa loppet 

utan detta är helt enkelt bara att skrapa på ytan av problemet, det skapas ingen trovärdighet för 

polisen som myndighet säger många av de politiker vi varit i kontakt med. 

 

Vi som skrivit detta arbete ska båda börja jobba som poliser i norrbotten och vi kan känna en 

viss oro av hur det blir när man kommer ut till en myndighet som enligt de politiker vi pratat 

med inte har allmänhetens förtroende när det ser ut som det gör i dag med långa 

utryckningstider och centralisering av resurserna. 

 

Vidare om man rent statistiskt ser på den brottsstatistik som Brå presenterar så är den nya 

omorganisation en lösning på att få ner antalet brott som begås i Norrbotten. Dock innebär 

detta att en väldigt stor del av Norrbottens befolkning blir lämnade utan någon polis och då 

kan man fråga sig har inte varje medborgare rätt att få känna den trygghet som tillgången av 

polis faktiskt innebär?                              

 
 

5. Slutsatser och förslag 
 
 
De slutsatser man kan dra, utifrån de fakta som framkommit vid samtal och diskussioner med 

kommunpolitiker och poliser i de orter som drabbats hårdast av den nya organisationen, är att 

samtliga upplever detta som något negativt. Inte bara för polisen utan även för befolkningen i 

de olika kommunerna. Den nedskärning av poliser som sker i inlandet påverkar inte bara den 

faktiska möjligheten för polisen att utföra sina arbetsuppgifter, utan minskar även förtroendet 

för polisen bland befolkningen. 

 

Många tillfrågade, och då i första hand poliser, konstaterar att det är allmänheten som är 

polisens arbetsgivare, och detta arbete är ett serviceyrke som är ämnat att hjälpa folk i olika 
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situationer. Finns inte resurserna för att genomföra detta arbete så känner sig många poliser 

maktlösa och uppgivenheten ökar. 

 

Givetvis anser vi, precis som många politiker, att det skulle vara önskvärt med dygnet runt 

bevakning  av alla länets delar, oavsett storlek på orten, geografisk placering eller tidigare 

brottsstatistisk bakgrund i kommunen. Dock är det inte svårt, varken för oss eller politikerna, 

att se att de ekonomiska förutsättningarna för något sådant är obefintliga.  

 

Det faktum att Seppo Wuoris förslag till organisation väcker stort missnöje är påtagligt i 

kommunerna. Det vi upplever i samtal med politikerna i de drabbade orterna, är att dessa 

anser att bara polisen skulle synas mer så skapas en trygghet på orten. Efter intervjuer med 

politiker upplever vi att det på vissa håll tolkas som att polisen helt håller på att avrustas i en 

del kommuner. Denna känsla av uppgivenhet är oroväckande. Vi anser att en lösning kan vara 

en mer synlig polis. En polis som syns oftare istället för en polis som endast dyker upp vid 

planerade tillfällen. Detta kan genomföras t.e.x om en patrull från Kalix får patrullera i Pajala 

en dag i veckan. Detta skulle medföra en synlighet som inte finns idag. Kanske inte den 

patrullen skulle få speciellt mycket jobb i Pajala, men i det långa loppet tror vi det kan öka 

förtroendet och få upp anmälningsbenägenheten om befolkningen i alla fall tror att polisen 

faktiskt finns att tillgå. 

 

Vi precis som befolkning och kommunpolitiker önskar att det fanns bättre ekonomiska 

förutsättningar för en glesortspolis, men så tycks inte vara fallet, vilket framgår av denna 

rapport.  

 

Dock skall tilläggas att vi ser många fördelar med den nya organisationen också. Möjligheten 

att kraftsamla resurser inför större evenemang i större utsträckning än tidigare är väldigt 

positivt. Även det ökade samarbete mellan kommunerna ser vi som något bra då detta behövs 

för att angripa kriminella problem på bred front. Dessa kraftansamlingar kan vara till stor 

nytta för alla kommuner men vi hoppas att inte inlandskommunerna glöms bort, även om 

brottsligheten är relativt låg i många av dessa kommuner. Oavsett på vilken ort i Norrbotten 

man bor, anser vi att man ska kunna känna trygghet. 
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Bilaga 1:  Frågor ställda till kommunalråd. 

 
Frågor ställda till kommunalråd på olika orter i Norrbottens län. 
 

 
1. Har ni hört talas om den nya polisorganisationen? 

 
2. Vet ni i detalj vad den innebär för er kommun? 
 
3. Hur ställer ni er till den nya organisationen positiv/negativ? 

 
4. Om negativ, förslag på annan lösning? 
 
5. Om positiv, varför? 

 
6. Har polisen fungerat på bra sätt tidigare i er kommun? 
 
7. Anser du att polisen syns tillräckligt mycket? 
  
8. Upplever du att kommuninnevånarna känner sig trygga? 
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Bilaga 2:  Norrbottensdistriktet efter omorganisation 
 
Bilden föreställer uppbyggnaden av polisen i Norrbotten efter omorganisationen. Bilden är 
hämtad från Norrbottens polisens hemsida www.polisen.se/norrbotten 
 
 

 


