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Abstract 

 
I Sverige kommer det att År 2010 finnas 20 000 poliser i yttre tjänst, och riksdagen föreslår 
höjda anslag för att klara de kostnader som kommer av ökat manskap. På landsbygden märker 
man lite av det ökade antalet poliser. Regeringen vill spara in pengar på att stänga ner 
stationer där det i realiteten saknas förutsättningen för att bi behålla en polisiär närvaro, 
samtidigt måste de ha i åtanke att värna om den enskildes säkerhet. 
 
 I Jämtland ligger Sveriges sjätte största kommun Strömsund. Här har antalet poliser krympt 
från 16 poliser till 10 på ca 20 år. 
 
Hur har detta påverkat polisens arbete? Finns det något positivt med att ändå jobba på ett 
sådant litet ställe trotts att arbetsbördan på den enskilde är stor. Poliserna själva tycker att 
kontaktnätet blir mycket stort på ett litet ställe, med många goda relationer. Vilket inte alltid är 
positivt, ett snabbesök på ICA kan bli 1 timme längre än förväntat. 
 
 De anser även att det åtminstone skulle behövas större bemanning på helgerna, Annars 
riskerar det att ” bli rena rama vilda western” som en av poliserna uttryckte sig. Det lilla 
mantalet har fått ungdomar att tappa en del av respekten för polisen, vilket har lett till en del 
obekväma situationer i Strömsund. 
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1 Inledning 
 
I Sverige finns det 21 stycken polismyndigheter i varierande storlek, som ska dela på 
riksdagens budget. (Regleringsbrev 2009). Alla vill de kunna tillgodose allmänhetens krav, 
glesbygden vill ha fler poliser för att kunna uppfylla dessa krav. Detta är dock bara önskemål 
vilket betyder att de sällan uppfylls.(Intervju med Björn)Problemet uppstår när myndigheter 
som har bland de största landarealerna i landet, får ta minst del av den föreskrivna budgeten1.( 
www.polisen.se Beslut om medelsfördelning 2008 ).  
 

1:1 Bakgrund 
 
Det har tidigare skrivits en rapport om detta ämne på polisutbildningen där man tog sikte på 
skillnaderna i arbete och miljö mellan att arbeta som polis i en stad mot att arbeta som polis i 
en glesbygd.  
  

1:1:1 Polisorganisationens ekonomi  
 
Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen, Åklagarämbetet och Domstolsverket i uppdrag att 
betydligt korta ner tiden för behandlingen av enklare ärenden i anslutning av brott. Detta ska 
ske i alla instanser, vid halvårsskiftet 2010 ska det därför finnas 20 000 poliser i tjänst. 
Därmed kan desto fler jobba i yttre tjänst vilket kommer att öka möjligheterna till en 
förbättrad kapacitet att klara upp brott. I budgetpropositionerna för 2009 föreslogs 1,4 
miljarder extra och under 2010 föreslås ytterligare 2,6 miljarder för att klara kraven, varför 
regeringen under sin mandatperiod hittills har höjt de årliga anslagen till rättsväsendet med 
drygt 5 miljarder kronor extra. Ca 17.5 miljarder totalt kommer RPS under 2009 att erhålla 
från regeringen.2 
 
Trotts detta lider många polismyndigheter av dålig ekonomi, och RPS redovisar ett underskott 
under 2009 på 780 miljoner kr. Stora krav ställs på att kostnaderna ska sjunka, vilket 
resulterar i utredningar om hur detta ska ske.3Carin Götblad har efter ett möte med 
myndigheternas ledningsgrupp som består av rikspolischefen, överdirektören, 
avdelningscheferna och stabschefen vid huvudkontoret i Stockholm och chefen för Polisens 
verksamhetsstöd, uttalat sig om att ett svar på varför ekonomin försvagats är att när poliserna 
nu blir fler ökar även kostnaderna för materiell. 
 
Vi får ersättning för löner men inte uniformer, bilar och radiostationer. Götblad säger att det 
kommer att sparas in och det kommer att ”märkas och kännas”. Bland annat kommer man att 

få se poliser utföra arbetsuppgifter som tidigare utfördes av civilanställda eller inhyrd 
personal.4 

 

                                                 
1 (www.polisen.se  Beslut om medelsfördelning 2008)  
2 http://www.regeringen.se/sb/d/12129/a/131916 
3 http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/2008/jan-mars3/Fordelningen-av-
Polisens-budget-ar-klar-/ 
4 http://www.polisen.se/Orebro_lan/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-

lan/Sambandet/Sambandet/Artiklar-2009/lanspolismastarens-ledare/Vi-maste-hjalpas-at-for-att-klara-
ekonomin-/ 



1:1:2 Polisverksamhetsutredningen resulterar i: 
 
År 2006 tillsatte regeringen en utredningsgrupp som skulle ge förslag på hur den nuvarande 
polisutbildningen skulle reformeras. Till deras uppgift hörde även att kartlägga och analysera 
de krav som fanns på polisverksamheten på glesbygden.5 
 
I SOU 2007:39 beskriver man vad glesbygd innebär och hur man ser på det. 
I Sverige finns ett antal olika definitioner av vad som är glesbygd. I likhet med många andra 
länder finns det inte en enda definition som avgränsar detta område. Erfarenheten visar också 
att det är omöjligt att skapa en enda definition som kan användas i alla situationer. 
Indelningen måste tvärtom kunna anpassas till vad det är som studeras och i vilket 
sammanhang detta görs.  
Polisens arbetsuppgifter varierar i relativt stor grad mellan å ena sidan storstadsregioner och å 
andra sidan glesbygdsområden. Skillnaden handlar både om de konkreta arbetsuppgifterna 
och om resurser och personaltäthet. Stora delar av Sverige är glest befolkade och har 
förhållandevis låg brottslighet. Det saknas i realiteten förutsättningar för att i dessa områden 
upprätthålla en polisiär närvaro av samma slag som i tätorterna. Det är främst dessa områden 
som avses när vi här använder termen glesbygd. Vissa förslag till åtgärder har gått ut på att 
börja använda sig av ny teknik såsom mobila och virtuella polisstationer.  
 
Utmaningen för polisverksamhet i gles- och landsbygd handlar inte sällan om att överbrygga 
de långa avstånden genom användandet av ny teknik, nya arbetsformer och olika slags 
kompetens, samtidigt måste man värna om den enskildes trygghet. Polisverksamhet i 
förändring (SOU 2002:70) tog upp vissa förhållanden som kan anses vara specifika för 
polisens verksamhet i mer glesbefolkade områden. Å ena sidan är antalet brott lägre per 
person och tryggheten upplevs också som högre än i andra typer av orter. Även delen 
uppklarade brott är något bättre i glesbygdsområden. Å andra sidan finns det problem i form 
av längre avstånd till närmaste polispatrull liksom att man har problem med att rekrytera 
poliser till dessa områden. Detta innebär en delvis skev åldersstruktur bland poliser i glesbygd 
såväl när det gäller skiftarbete som fysiskt krävande uppgifter. Medelåldern vid 
polismyndigheten i Jämtland ligger på 49,5 år medan polismyndigheten i Stockholm ligger på 
43,2 år. För att komma till rätta med en del av dessa problem föreslog utredningen en s.k. 
ordningsvaktsmodell där ordningsvakternas arbetsuppgifter skulle utökas på så sätt att dessa 
efter förordnande skulle kunna biträda polisen i dess arbete.6 
 

1:2 Syfte 
 
Det vi vill belysa med denna rapport är fördelarna och nackdelarna med att arbeta på 
glesbygden som polis och hur arbetet fungerar i enlighet med polisens värdegrund såsom 
tillgänglighet och effektivitet. Vi har valt att bygga på den rapporten men att fokusera mer på 
en typisk glesbygd och det fallet har vi valt Strömsund, som med sin stora areal men icke så 
befolkade yta representerar glesbygden väl.  
 

1:3 Frågeställningar 
 

- På vilket sätt påverkar ekonomin den enskilda polisen i glesbygden? 

                                                 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/35/90/85343fad.pdf 
6 http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/67/8a1fdf79.pdf 



- Hur ser brottsligheten ut? 
- Hur ser myndigheten på fördelningen av personal? 
- De största skillnaderna i arbete i en glesbygd mot att arbeta i en stad? 

 

1:4 Avgränsningar 
 
Rapporten fokuserar på Strömsunds kommuns polisdistrikt och dess brottslighet men 
framförallt på arbetsmiljön i en typisk svensk glesbygd. 
 

1:5 Tillvägagångssätt 
 
För att besvara våra frågor och ge en bra bild på vad polisarbete i glesbygd innebär så tar vi 
hjälp av ett besök i Strömsund, där genomför vi intervjuer med poliserna Björn och Staffan. 
Vi följer dem även en dag från baksätet av en polisbil för att bygga på vår bild på hur deras 
arbetsmiljö ser ut. Vi har även tänkt ta hjälp av internet, äldre rapporter, litteratur och 
intervjuer för att lösa våra frågeställningar. 

2 Strömsund 
 
Av ca 17.5 miljarder kronor som regeringen avsatt till polismyndigheten går 97 737 000 kr till 
Jämtlands läns polismyndighet.7 Jämtland är Sveriges till ytan tredje största län, och innefattar 
Sveriges till ytan sjätte största kommun Strömsund med sina 106 kvadratmil. Strömsund har 
under årtionden varit hårt drabbat av utflyttningar, från 1990 till 2008 har antalet sjunkit med 
3500 invånare, under samma tids period har det polisiära mantalet sjunkit från 16 till 10 st.8 
 
 2008 arbetade man inom polisen fram en gemensam värdegrund som skulle tydliggöra för 
oss själva och medborgarna vad polisen står för. 
 
”– Tillgänglighet är ju en grundbult i vårt uppdrag. Vi ska synas i samhället, vara lätta att få 
tag i och vi ska vara hjälpsamma. Det ligger mig varmt om hjärtat. ” (Rikspolischef Bengt 
Svensson) 
 

- Poliser ska vara engagerade och ta ansvar för sina uppgifter och värna om allas lika 
värde. 

- Poliser ska vara effektiva för att ständigt utvecklas och nå förbättrade resultat. 
- Poliser ska vara tillgängliga, flexibla och stödjande.9 

3 Att nå upp till närhet och kvalitet 
 
När man diskuterar behoven av polisverksamheten finns det skäl, liksom när det gäller annan 
kunskapsintensiv och medborgarnära service, att reflektera över avvägningen mellan dels en 

                                                 
7 (www.polisen.se  Beslut om medelsfördelning 2008)  
8 http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm 
 
 
9 http://www.polisen.se/Orebro_lan/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/2009/jan-mars/Polisens-vardegrund-klar-/ 



fysisk närhet till en viss tjänst, i detta fall polisverksamhet, och möjligheterna att få del av en 
tjänst som utförs med hög kvalitet, tillräckliga resurser och som grundas på god kunskap. Att 
enbart poängtera fysisk närhet till, exempelvis en polisstation, kan leda till en felfokusering 
när det gäller polisens förmåga att uppfylla sitt uppdrag att verka brottsförebyggande och 
bekämpa brott. Rätt kompetens, rätt resurser och övrig förmåga att lösa kvalificerade polisiära 
uppgifter är ofta minst lika viktiga som en stadigvarande fysisk närvaro. 
 

3:1 Flexibel polisverksamhet är kanske lösningen? 
 
I syfte att kombinera motiverade krav på såväl närhet och tillgänglighet till polis som kvalitet 
i polisverksamheten finns det troligen starka skäl att diskutera olika former av flexibla 
lösningar för utförandet av polisens uppgifter i framtidens gles- och landsbygdsområden. 
Polisverksamhetsutredningen lämnade vissa förslag till lösning av polisverksamhetens 
specifika utmaningar i glesbygden, såsom försök med såväl mobila som virtuella 
polisstationer. Sammantaget kan man kanske säga att ny teknik och nya arbetsformer ger 
bättre möjligheter för polisen att vara närvarande när det behövs och när det finns viktiga 
polisära uppgifter att lösa. Samtidigt kan man inte helt bortse från behovet av en fysisk 
närvaro. Denna kan lösas på olika sätt och förutom förbättrad polisiär närvaro pekar också 
Polisverksamhetsutredningen på möjligheten att ha personal med vissa polisiära befogenheter 
tillgängliga om än inte med samtliga de befogenheter som en polis har i dag. 
 
 

3:2 Skillnaden mellan storstad och glesbygd 
 
Polisverksamheten i storstäderna skiljer sig markant från den i glesbygden. Om utmaningarna 
i glesbygden ofta har sin grund i de långa avstånden är problematiken en helt annan i 
storstäderna.  
I storstäderna bor många människor på en liten yta. En högre koncentration av människor 
innebär att fler brott begås, dvs. en högre koncentration av brottslighet.  
Vidare omfattar brottsligheten i storstäderna samtliga brottstyper. I mindre tätbefolkade 
områden är vissa brottstyper överrepresenterade medan det i storstäderna förekommer alla 
typer av brott. En konsekvens här av är att kravet på specialisering ökar i storstäderna. Med 
hänsyn till variationen av brott måste här finnas tillgång till en mycket bred kompetens. 
Dessutom finns det i storstäderna ett bredare rekryteringsunderlag till såväl generalist- som 
specialisttjänsterna.  
Även relationen mellan polisen och medborgarna skiljer sig åt mellan glesbygd och storstad. I 
glesbygden är relationen ofta närmare. Människor på orten är bekanta med varandra i en 
betydligt högre grad än i en storstad, som präglas av en betydligt större anonymitet. Slutligen 
måste polisen i en storstad ha den kompetens som krävs för att hantera den problematik som 
följer med den ökade segregationen.10 

4 Polisiära problem i Glesbygden 
 
Av vad som tidigare framgår så är brottsligheten lägre i glesbygdsområdena än i andra delar 
av landet och att detta helt naturligt påverkar polistätheten. Något förenklat kan man 
konstatera att det inte är brottsligheten som är det stora problemet utan snarare de stora ytorna 

                                                 
1 0 http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/35/90/85343fad.pdf Sid. 110-111 



och avstånden. I det följande görs en redogörelse för de problem som ofta lyfts fram då det 
gäller polisverksamheten i glesbygdsområden. 
 
  

4:1 Avstånden 
 
Utpräglad glesbygd förekommer framför allt i Sveriges norra län. Befolkningen där är till stor 
del koncentrerad till ett fåtal större städer, medan bygden i övrigt är mycket glest befolkade, 
såsom t.ex. Norrlands inland. Såsom framhållits av Trygghetsutredningen i Trygghet mot 
brott, rollfördelning och samverkan, är brottsligheten i dessa områden inte särskilt hög. 
Problemet är i stället att när någon utanför länens centralorter behöver polisens hjälp, t.ex. för 
att ingripa mot pågående brott eller för att ge service åt allmänheten, så tar det ofta lång tid 
innan polisen når fram. Trots att polisdistriktet i och för sig kan ha en personalstyrka som, sett 
i relation till befolkningsantalet och brottsligheten, är större än i syd Sverige medför de långa 
avstånden att det kan uppstå problem med polisiär närvaro och service (värdegrunden). I 
glestbefolkade områden är det inte ovanligt att endast någon enstaka polispatrull tjänstgör. 
Liknande problem förekommer även i andra delar av landet.11 

 

4:2 Rekrytering, Polisutbildningen i Umeå som en tänkbar lösning 
 
Svårigheten att rekrytera poliser till glesbygd har lyfts fram i olika sammanhang. 
Rekryteringsproblemen varierar dock såväl mellan glesbygdslänen som mellan de små och 
stora orterna i dessa län. Vid polismyndigheten i Norrbotten anser man att det inte föreligger 
några generella rekryteringsproblem. Man anser där att den nystartade polisutbildningen i 
Umeå i viss mån kommer att lösa problemen med rekrytering. Genom placeringen av 
polisutbildningen i Umeå ökar möjligheterna att få lokala sökande med goda meriter som är 
villiga att stanna i närområdet. Även företrädare för polismyndigheten i Västerbottens län har 
uttryckt stora förhoppningar beträffande rekryteringen i framtiden med anledning av den nya 
polishögskolans placering i Umeå. Det är emellertid lättare att rekrytera poliser till en stad 
som t.ex. Umeå än till en liten ort som t.ex. Vilhelmina. En orsak härtill kan naturligtvis vara 
att glesbygden avfolkas allt mer, vilket i sin tur medför svårigheter att behålla viss nivå av 
service, t.ex. beträffande skola, barnomsorg, livsmedelsbutiker, post m.m. Vidare ligger det 
för många personer en attraktionskraft i storstäderna. Karriärmöjligheterna är större, likaså 
möjligheten till utveckling och specialisering. Det finns också anledning att förvänta sig en 
annan typ av polisarbete i en storstad. (SOU 2002:70 sid 232-235) 

5 Lösa de polisiära problemen 
 
I glesbygdslänen har man med de förutsättningar och medel som står till buds försökt lösa de 
uppkomna problemen. Nedan följer en av lösningarna som man har arbetat fram. 
 

5:1 Jour och beredskapstjänstgöring i yttre tjänst 
 

                                                 
1 1 SOU 1995:146.SOU 2007: 39 sid 110 

 



Polisverksamheten kräver att det finns en beredskap för utryckningsverksamhet dygnet runt. I 
många glesbebyggda områden är det inte möjligt att hålla stationerna bemannade dygnet runt. 
I stället har poliserna i vissa län beredskap i hemmet under nattetid. Beredskapstjänstgöring 
innebär att man får vistas i hemmet men måste vara beredd vid behov att omedelbart träda i 
tjänst. Särskild ersättning utgår och övertidsersättning om man kallas i tjänst. Jourtjänstgöring 
innebär att man, utan att tjänstgöra, finns på polisstationen för att vara snabbt vara tillgänglig. 
Veckoberedskap innebär beredskap varje dag i veckan medan helgberedskap omfattar 
beredskap fredagsnatt till måndagsmorgon. 
Enligt inhämtade uppgifter från Rikspolisstyrelsen är det i princip bara vid 
polismyndigheterna i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens, Värmlands, Västerbottens och 
Västernorrlands län som det förekommer jour- eller beredskapstjänstgöring i yttre tjänst. Efter 
information om de aktuella myndigheterna har framkommit att jour- och 
beredskapstjänstgöring bara förekommer i glesbygden, nämligen polisområde Norra Lappland 
i Norrbotten, Södra Lappland i Västerbotten, polisområdena utanför Östersund i Jämtland, 
närpolisområde Malung i Dalarna samt närpolisområdena i västra och norra Värmland. Som 
framgår varierar uppläggningen av jour- och beredskapstjänstgöringen mycket mellan de 
myndigheter som har sådan tjänstgöring. Det är också ganska stora problem med både att fylla 
den med poliser och att få den att stämma med ordinarie tjänst. Vidare kan det slå helt fel 
beroende på de stora avstånden. Om exempelvis de två poliserna i Funäsdalen har beredskap 
och något händer i Svegområdet har de ca 15 mil att köra sedan de väl blivit utkallade och 
gjort sig klara att fara iväg. Detta gör naturligtvis att värdet för verksamheten med jour och 
beredskap är tveksam.(SOU 2002:70 sid 227)12 

6 Hur upplever poliserna själva arbetet? 
 
Vi åkte till Strömsund för att få en god bild om hur det är att arbeta i en mindre ort och vilka 
fördelar respektive nackdelar det finns. Vi vill även ta reda på de största skillnaderna mot att 
arbeta på glesbygden samt att arbeta i en stad. 
Här träffade vi poliserna Björn Svanberg och Staffan Sjödin som båda arbetar som polis i 
Strömsund, de båda har erfarenhet av att jobba i stad då båda arbetat i Stockholm innan de 
började arbeta i Strömsund. 
De gav oss sin uppfattning om vilka fördelar respektive nackdelar som är av betydelse för 
deras arbete och vad vi kan anse som generellt för polisarbetet i glesbygden. 
 
 
Relationer i sitt arbete 

6:1 Fördelar 
 
Bra lokalkännedom om människor och platser vilket i sin tur ger bra relationer med de 
personer man sedan får te att jobba med. Man får här en annan förståelse från allmänheten och 
man blir inte bara en ”person i uniform”. Den sociala biten är av betydelse då kontakten med 
människor är A & O när det gäller arbetet generellt sätt.  
Bredden på arbetsuppgifterna är även väldigt stor om man jämför med att jobba i en stad. Här 
får man svara på frågor per telefon, åka ut och möta människor i olika ärenden, följa upp 
utredningar av alla möjliga olika brott, åka på utryckningar och ta hand om arbetet med 
trafikfrågor. Detta innebär att du får en väldig stor kompetens inom ditt yrkesutövande. Det 

                                                 
1 2 http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/04/67/8a1fdf79.pdf 



brottsförebyggande arbetet kan du själv bestämma över och uträtta i den mån som du känner 
är nödvändig. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och andra organisationer fungerar bra och 
du som polis har lättare att påverka verksamheten. Allt detta gör att din arbetsplats blir mer 
personlig och du kan skapa många bra kontakter. 
 

6:2 Nackdelar 
 
Det som kan upplevas som en nackdel är att du aldrig riktigt tar av dig din uniform och blir 
”vem som helst” igen. Du blir alltid igenkänd som polis och även om du har en ledig dag så 
kommer folk fram och frågar saker som rör arbetet. Ett snabbt besök på ICA-butiken blir ofta 
fyllda av långa samtal med befolkningen. Detta i jämförelse med om du jobbar i en stad då det 
är lättare att bli ”Svensson” igen när man är ledig, man blir inte lika lätt igenkänd. Det finns 
alltid en tanke om att inte bara du kan drabbas utan även din familj. Du har dina barn på dagis 
och alla vet att det är ”polisens barn” och din fru arbetar och även där har hon rollen som 
”polisens fru”. 
Det kan även upplevas svårare med kompetensutvecklingen eftersom personalsituationen inte 
tillåter att för många är borta samtidigt. Vid vårt samtal med Björn och Staffan så belyste de 
just det att det blir svårigheter när någon eller några är borta. Arbetsmiljön blir inte som man 
hade önskat då arbetstiderna kan variera och det blir väldigt mycket pusslande för att det skall 
fungera. Helger då det egentligen skulle behövas bemanning, får varannan helg täckas upp av 
polisen i Östersund. Lönen blir självklart påverkad av detta och möjligheterna till att avancera 
i lönetrappan och göra karriär blir små. 
 
Din utveckling som polis 
 

6:3 Fördelar 
 
Det tar inte speciellt lång tid tills du har en god lokal- och personkännedom, du kommer 
snabbt in i arbetet och lär känna folk och arbetsmiljön snabbt. Du har en god kännedom om 
vilka personer som man skall hålla extra koll på och du har lättare att få reda på saker som 
händer runt omkring. Möjligheterna till personlig utveckling och kompetens inom vissa 
specifika områden som rör det brottliga blir större.  
 

6:4 Nackdelar 
 
Möjligheterna till befordran är små, det är svårt att avancera i de små orterna i jämförelse med 
att arbeta i en större stad. Det säger sig självt att det inte finns de tjänster som är populära i de 
mindre orterna. Din lön utvecklas sämre men arbetet kan vara mer krävande än på annat håll. 
Du kan ha beredskap istället för nattarbete vilket kan innebära mer arbete och tyngre 
arbetsbörda. För vissa kan denna arbetssituation vara krävande medans andra har lättare att 
anpassa sig. Att hitta ballansen mellan att vara polis och vara privat kan vara svår, situationen 
är väldigt olik mot att arbeta i de större städerna. Att få de resurser och utbildningar som krävs 
och som anses behövligt kan väldigt svårt och exempel på dessa kan vara hundförare, 
kriminalteknik och mc-polis.  
 
Arbetsmiljöns olika sidor 
 



6:5 Fördelar 
 
Kontaktnätet du har som polis i glesbygden är av storbetydelse för dig i ditt arbete, detta 
kontaktnät är ingenting du har i normalfallet om du arbetar i de större städerna. Där är det 
svårare att skaffa kontakter då den sociala biten inte är lika lätt att uppnå. Utredningsarbetet 
går betydligt lättare för dig och du har lättare och större möjligheter att skaffa fram 
information och hjälp från olika håll. Här får du information från olika håll om saker du inte 
har en aning om, detta för att folk har en annan kontakt med dig i jämförelse mot i en större 
stad. Här anförtror de sig på ett annat sätt. Det behöver inte vara så att du söker just den 
informationen som du får reda på utan de kommer ändå, folk ringer om det de tror kan vara av 
intresse för dig som polis. Man vill från allmänhetens håll ha en roll att kunna hjälpa till, en 
roll som bygger på det sociala nätverk som man automatiskt bygger upp. Samverkan mellan 
de olika organen som räddningstjänst och ambulans kan vara bättre då de är i samma situation 
som polisen när det gäller personal och resurser. 
 

6:6 Nackdelar 
 
Alla samtal som kommer till dig i tid och otid. Det är svårt att vara privat när alla ser dig som 
polis och inte privat när du är ledig. Folk ser dig som lösningen i alla möjliga situationer och 
du blir den man anser skall lösa det hela. Polisyrket är inget du lämnar på arbetet när du slutar 
för dagen utan det är nått du bär med dig alla tider på dygnet.  

7 Granskning och diskussion 
 
Om man ser till nackdelarna och fördelarna här så går de väl till stor del hand i hand. Det 
finns många fördelar med att arbeta på en mindre ort men det finns också många nackdelar. 
Den största faktorn till att det ser ut som det gör är den ekonomiska, det är den som styr hur 
det ser ut gällande verkställandet av personal och resurser. Polisens värdegrund bygger på 
effektivitet, engagemang och tillgänglighet och dessa riktlinjer är inte alltid lätta att följa.  
 
Skulle man utforma arbetet så att man uppnådde en sådan nivå att man kände att man levde 
upp till värdegrunden så skulle det antagligen ge resultatet att nackdelarna blev färre. 
Nackdelar kommer dock alltid att finnas men uppfattningen som finns är att i dagens läge 
väger dem för tungt. Om man bara ser till fördelarna som vi belyst i denna rapport och 
glömmer nackdelarna för en stund så uppnår man ganska mycket av värdegrunden. 
Effektiviteten är kanske den svåraste biten men engagemanget finns där och tillgängligheten 
likaså men till vilket pris?  
 
Är meningen att man skall veta att vill man göra karriär och klättra så befinner man sig på fel 
ställe, är meningen att man skall arbeta mera än i de stora städerna men tjäna mindre, om det 
är på detta viset man ska se det så ok, men vem vill då arbeta här? 

8 Slutsatser och förslag 
 
Att vara tillgänglig i Strömsund kan vara mycket svårt när det uppstår avstånd på 10-tals mil 
så att det dröjer veckor och till & med månader innan man ser en polisbil eller en polisman. 
Vilken påverkan detta har på människors inställning till polisen kan man enligt oss till en viss 



del jämföra med djur som alltid har levt isolerade från människan. De har inte någon 
erfarenhet av vad som kan hända och har på grund av detta inte instinkten att visa den respekt 
som behövs.  
 
Vissa människor som mycket sällan eller aldrig träffar en polis har svårt att inse vad det 
innebär med att upprätthålla lag och ordning, och har därför till stor del mist respekten för 
lagens långa arm. Björn berättade under intervjun att han aldrig behövt använda pepparspray 
så många gånger på så kort tid som när han var ny som polis i Strömsund. Bland annat så 
hade han problem med fulla människor på helgerna. Det kan bero på just detta att de inte inser 
vad som vanligtvis händer när man slåss och är stökig inne eller utanför krogen.  
 
Som ordningsvakt i Strömsund vet man att på helgen kan man få vänta i flera timmar på polis 
om man har satt handfängsel på en stökig person, därför får man de flesta gångerna lov att ”se 
mellan fingrarna” och nöja sig med att avvisa dessa från krogen. För att lösa dessa problem 
med den bemanning som finns i Strömsund, så skulle de polismän som är tillgängliga behöva 
arbeta dygnet runt på helgerna. 
 
Rekryteringen underlättas heller inte av att människor sällan vill flytta till en annan mindre ort 
där det enda man kan locka med är det som står i turistbroschyrer, dvs. vackra landskap, jakt 
och fiske. Det råder inget tvivel om att naturen i Jämtland är storslaget och fisket är bra, men 
tyvärr så räcker inte detta hela vägen när det gäller att locka till inflyttning. Detta leder till en 
mycket hög medelålder på Strömsunds polisstation, den yngste polisen där är 40 år gammal, 
sedan är det 15 år upp till den näst yngste.  
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